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ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മേരള േിഷന്ന് 
 പബ്ലിേ് ഓഫീസ്  മേ ോംപ്ലക്്സ 

പബ്ലിേ് ഓഫീസ്  പി. ഒ തിരുവനന്തപുരോം – 695 033  
േണ്ടമര ളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ന്റെനടപടിക്രേോം 

                        സോംഗ്രഹോം 
 

ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മേരള േിഷന്ന് - ഐ.ന്റേ.എമ്മില് ISO 9001 2015 നടപ്പില ക്കുന്നതുേ യി ബന്ധന്റപ്പട്ട് 
-  ടീോം രൂപീേരിച്ച ്-  ഉത്തരവ് പുറന്റപ്പടുവിക്കുന്നു 

 
ഹൂേന് റിമസ ഴ്സ് (പ്ല ന്) വിഭ ഗോം 

നമ്പര്. 95/പ്ല ന്1/2023/ഐ.ന്റേ.എോം        30.01.2023 

                                                                                                                                         
  

ഉത്തരവ്  

 
സര്ക്ക ര് സോംവിധ നങ്ങളോം ഭരണവോം ന്റേച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്റെ ഭ ഗേ യി ഐ.ന്റേ.എോം-ല് ISO 9001 
2015  നടപ്പില ക്കുന്നതുേ യി ബന്ധന്റപ്പട്ട് ത ന്റെപ്പറയുന്ന േ രയനിര്വഹണത്തിന യി  
ഉമ്യ ഗസ്ഥന്റര ഉള്പ്ന്റപ്പടുത്തി ടീോം രൂപീേരിച്ച ്ഉത്തരവ നന്നു.  
 

1. ഓമര  ന്റസക്ഷനിലോം നിലവിലളള ഫയലേള്പ് മവണ്ടുന്നവ, മവണ്ട ത്തവ തരോം                      
തിരിച്ച ് വര്ഷന്ോം , വിഷന്യോം , സീറ്റ് എന്നിവ തിരിച്ച ് ത ന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുളള വയക്തിക്കള്പ്ക്ക് 
എല്ല  വിഭ ഗക്ക രുോം നല്മേണ്ടത ണ്  
 
എസ്റ്റ ബ്ലിന്റെെ്      - ശ്രീേതി സിേി ദത്ത് ഡി എസ് 
ഫിന ന്സ്             - ശ്രീ മഹ േര് ന്റെ 
ന്റര േൂര്ന്റേെ്         - ശ്രീേതി ശ്രീദിവയ എ ആര് 
 

2. ഐ ന്റേ എമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സെീേരിക്കുന്നതിന് ശ്രീേതി. രഞ്ജു ന്റേ, 
ശ്രീേതി.ലക്ഷേി ന്റെ, ശ്രീേതി .ററഹ ന് എന്നിവന്റര ചുേതലന്റപ്പടുത്തി   
 

3. ഐ ന്റേ എമ്മിന്റല തീര്ുഫയലേള്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമവണ്ടി ഒരു ന്ററമക്ക ര്ഡ് ം ോം 

സെീേരിമക്കണ്ടത ണ്  മസ ഫ്റ്റ് ന്റവയര് ല ബിന് സേീപമുളള ം േില് 

സെീേരിമക്കണ്ടത ണ്  ഇതിന്റെ ചുേതല ശ്രീ േധുനേ റിന യിരിക്കുോം  വിവിധ 

ന്റസക്ഷനുേളില് നിന്നുോം ലഭിക്കുന്ന ഫയലേള്പ് ന്ററമക്ക ര്ഡ് ം േില് 

സെീേരിമക്കണ്ടത ണ്  ഫിന ന്സ് വിഭ ഗത്തിന്റല ന്റവൌച്ചറുേള്പ് മബ ക്സ് ഫയലില് 

ആക്കി വര്ഷന്ോം തിരിച്ച ്ശ്രീ മഹ േറിന്റന ഏല്പ്പിമക്കണ്ടത ണ്  

4. ഒമര  ന്റസക്ഷനുോം േ സത്തില് നറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണന്റയങ്കിലോം Quality Circle 

ബന്ധന്റപ്പട്ട ടീോം ലീഡറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് മേമരണ്ടത ണ്  ആയതിന്റെ തീരുേ നോം 

രെിസ്റ്ററില് മരഖന്റപ്പടുത്തി സൂക്ഷിമക്കണ്ടത ണ്  



5. വര്ഷന്ോം മത റുോം ഐ ന്റേ എമ്മിന്റെ രവര്ത്തനങ്ങള്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് 

ഐ.ന്റേ.എമ്മുേ യി ബന്ധന്റപ്പട്ട് രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥ പനങ്ങളില് നിന്നുോം  സര്ന്റവ 

നടത്തുന്നതിന യി മേ ദയ വലി തയ്യ റ ക്കി നല്നന്നതിന യി ശ്രീ മഹ േറിന്റന 

ചുേതലന്റപ്പടുത്തി  ഐ ന്റേ എമ്മിന്റെ രവര്ത്തനങ്ങന്റള നറിച്ച ് തമ്ണഭരണ 

സ്ഥ പനങ്ങളില് നിന്നുോം അഭിര യോം DTO/DC മുമഖന വ മങ്ങണ്ടത ണ്  

 
6. േവ ളിറ്റി മപ ളിസി മബ ര്ഡ് /ഓഫീസ്/ ന്റസക്ഷന് / Name Board/ ദിണ/വിെിലന്സ് 

/ആര് ട്ടി ഐ എന്നീ മബ ര്ുേള്പ് തയ്യ റ ക്കുന്നതിന് ശ്രീ വിേ സ് വി ന്റേ–ന്റയ 

ചുേതലന്റപ്പടുത്തി  

7. എല്ല  േ സവോം അഡ്മിനിമേറ്റീവ് വിഭ ഗോം െീവനക്ക രുന്റട മയ ഗോം മേരുന്നതിന്  

തീരുേ നിച്ചു  ആയത് വിളിച്ച ് മേര്ക്കുന്നതിന് ശ്രീേതി  ശ്രീദിവയ എ ആര് ന്റന 

ചുേതലന്റപ്പടുത്തി  

   
ടിമ്പിള്പ് േ ഗി പി സ് 

േണ്ടമര ളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ന് 

 
 

 
 
 

  

  
 ഉത്തരവില് സൂേിപ്പിച്ചിട്ടുളള എല്ല  െീവനക്ക ര്ക്കുോം 
          ഹൂേന് റിമസ ഴ്സ് വിഭ ഗത്തിന്റല എല്ല  െീവനക്ക ര്ക്കുോം 
          എല്ല  െില്ല  മേ ര്ഡിമനറ്റര്/ െില്ല  ന്റടക്നിക്കല് ഓഫീസര് 
 
പേര്പ്പ് 
 
          അഡ്മ്നിസമരറ്റീവ് ഓഫീസര് 
          ഫിന ന്സ് ഓഫീസര് 
          ന്റര േൂര്ന്റേെ് ഓഫീസര്    

 േീഫ് േിഷന്ന് ഡയറക്ടറുന്റട സി എ 
  എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുന്റട സി എ  
  േണ്ടമര ളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ന്റെ സി എ 

 ഫയല് മേ പ്പി 
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