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                                                 (ഹാജർ : അരൺ.�ി.െജ )

     വിഷയം :- പഞായത്  വ��് - ജീവന�ാ��ം  േക�ള പഞായത് സേബാർഡിേന�് –

                    സർ�ീസ് – ഓഫീസ് അ�ൻറൻറ് ��ികയിെല ജീവന�ാർ�്  േറേഷ�ാ 
                    അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡ് അ�വദിച് ഉത�വാ��. 
                    

പ�ാമർശം:- (1) ഈ ഓഫീസിെല 04/07/2009 െല എ 5-4061/2008 ന�ർ ഉത�വ്

                 (2) ജി.ഒ.(പി)നം. 85/2011/ധന �ീ��ി. 26/02/2011

                 (3) ജി.ഒ.(പി)നം. 7/2016/ധന �ീ��ി. 20/01/2016

                 (4) ഈ ഓഫീസിെല 23/06/2018 െല ബി6/2832/2018/എസ.്സി 5 ന�ർ ഉത�വ്

                 (5) ഈ ഓഫീസിെല 10/01/2019 �ീ��ിയിെല DDP-KSD/7781/2018-SC5 ന�ർ 
                     ഉത�വ്

                 (6) ഈ ഓഫീസിെല 10/01/2019 �ീ��ിയിെല DDP-KSD/7781/2018-SC5 ന�ർ 
                     ഉത�വ്

                 (7) സർ�ാ�ിൻെറ 19/10/2007 �ീ��ിയിെല ജി.ഒ.(പി) 515/2007/ധന ന�ർ 
                     ഉത�വ്

                 

                       ഉത�വ്      ന�ർ  .   DDP-KSD/7781/2018-SC5  , �ീ��ി. 

                േമൽ പ�ാമർശം (2), (3) ഉത��കൾ �കാ�ം ഓഫീസ് അ�ൻറൻറ് ��ികയിെല ജീവന�ാർ�് 2:1 േറേഷ�ാ
അ�ി�ാനതിൽ ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി���ിന്  വ�വ� െ��ി�ണ്.  കാസറേഗാഡ് ജി�യിൽ പഞായത് വ��ിൽ
ഓഫീസ്  അ�ൻറൻറ്  ��ികയിെല  കാഡർ  െ�ം��്  56  ആ�്.  ആയ�്  �കാ�ം  18  ജീവന�ാർ�്  േറേഷ�ാ
അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡിന്  അർഹ��ണ്.  ജി�യിൽ ഓഫീസ് അ�ൻറൻറ്  ��ികയിെല  18  ജീവന�ാർ�്
30/06/2009 �ീ��ി വെ� േറേഷ�ാ അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡ് അ�വദിച് േമൽ പ�ാമർശം (1)  �കാ�ം ഉത�വ്
�റെ��വിചിര�. എ�ാൽ ��� �ീ��ി�് േശഷം ��� ആ��ല�ം ഓഫീസ് അ�ൻറൻറ് ��ികയിെല ജീവന�ാർ�്
അ�വദിച്  ഉത�വ്  �റെ��വിചിര�ി�.  നിലവിൽ  ഓഫീസ്  അ�ൻറൻറ്  ��ികയി��  ജീവന�ാരെ�  31/03/2018
വെ��� അ�ിമ സീനിേയാറി�ി  പടിക േമൽ പ�ാമർശം  (4)  �കാ�ം �സി�ീക�ിചി�ണ്.  േമൽ പറ� ഹയർ േ�ഡ്
ആ��ല�ം അർഹ�ായ ഉേദ�ാഗ�ർ�് അർഹമായ �ീ��ിയിൽ യഥാസമയം അ�വദി�ാത�് �ലം ��� ആ��ല�ം
ലഭി�ാെ�  �െ�  നി�വധി  ജീവന�ാർ  േസവനതിൽ  നി�ം  വി�മിചി���ം,  �ർ�്  ��ികയിേല�്  ��ികമാ�ം
ലഭിചി���മാ�്. പ�ാമർശം (1) ഉത�വിൻെറ ��ർചയായി ജീവന�ാർ�്  േറേഷ�ാ അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡ്
അ�വദിച്  നിലവിൽ േസവനതി�� 18 ജീവന�ാർ�് േറേഷ�ാ �േമാഷൻ ലഭി�� �ീ�ിയിൽ �ൻകാല �ാബല�േതാെ�
ഹയർ േ�ഡ് അ�വദിച് ഉത�വ് �റെ��വിേ�ണ�ണ്. 

             േമൽ വ�� പ�ിഗ�ിച്  01/07/2009  ��ൽ  30/06/2014  �ീ��ി വെ�  8730-13540/-  എ� ശ�ള െ�യിലി�ം,

01/07/2014  ��ൽ 17000  – 37500/-  എ� ശ�ള നി��ി�ം േറേഷ�ാ അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡ് ആ��ല�തിന്
അർഹ���   നിലവിൽ  േസവനതിൽ ഇ�ി��/േസവനതിൽ നി�ം  വി�മിച/��ിക  മാ�ം  ലഭിച  ഉേദ�ാഗ�രെ�
ക��് പടിക ആേ�പങൾ ��ി�െകാണ് �സി�ീക�ിച്  േമൽ പ�ാമർശം (6) �കാ�ം ഉത�വായിര�. 

             ക��്  പടിക  സംബ�ിച്  ആേ�പങൾ  ഈ  ഓഫീസിൽ  ലഭിചിര�.  ഇ�കാ�ം  ലഭിച  ആേ�പങൾ
പ�ിേശാധിച�ിൻെറ അ�ി�ാനതിൽ നിലവിൽ േസവനതി�� 18 ജീവന�ാർ�്  േറേഷ�ാ അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ
േ�ഡ്  ലഭി�� �ീ�ിയിൽ ഓഫീസ് അ�ൻറൻറ് ��ികയിെല ജീവന�ാർ�്  01/07/2009  ��ൽ 30/06/2014  �ീ��ി വെ�

8730-13540/- എ� ശ�ള െ�യിലി�ം, 01/07/2014 ��ൽ 17000 – 37500/- എ� ശ�ള നി��ി�ം അർഹമായ �ീ��ിയിൽ
�വെ�  േ�ർതി��  പടികയിെല  അവരെ�  േപ�ിന്  േനെ�  േ�ർതി��  �ീ��ി  �ാബല�തിൽ  േറേഷ�ാ
അ�ി�ാനമാ�ി�� ഹയർ േ�ഡ്  അ�വദിച് ഉത�വാ��.

           േമൽ  പറ�  �കാ�ം  ഹയർ  േ�ഡ്  ആ��ല�ം  ലഭി��  ഉേദ�ാഗ�ർ�്  പ�ാമർശം  (7)  ഉത�വിെല
വ�വ�കൾ ബാധകമാ�്.

           ഈ ഉത�വ് �കാ�ം ഹയർ േ�ഡ് ആ��ല�ം ലഭി�� ഉേദ�ാഗ�രെ� ശ�ളം �നർനിർ�യിച് സം�ാന
ഓഡി�്  വ��ിൻെറ  അംഗീകാ�തി�  വിേധയമായി  �മ�ലെ�ട  ഉേദ�ാഗ�ർ ഉത�വ്  �റെ��വിേ�ണ�ം  �ി  വിവ�ം
ബ�െ�ട ഉേദ�ാഗ�രെ� േസവന ��കം / െപൻഷൻ േ�ഖകൾ എ�ിവയിൽ വ��മായി േ�ഖെ��േതണ�മാ�്.

                                                                                   

                                                                                                അരൺ.�ി.െജ
                                                                          

                                                                                പഞായത് െഡപ�ടി ഡയറ�ർ

                                                                                               കാസറേഗാഡ്

File No.DDP-KSD/7781/2018-SC5



 

ബ�െ�ട എ�ാ ജീവന�ാർ�ം(ഓഫീസ് േമധാവി �േഖന)

 

പകർ�് – 1) പഞായത് അസി�ൻറ് ഡയറ�ർ

             2) െസ�ടറി, ജി�ാ പഞായത്,കാസറേഗാഡ്

             3) എ�ാ �ാമപഞായത് െസ�ടറിമാർ�ം

             4) െപർേഫാമൻസ് ഓഡി�് ��ർ ൈവസർ, പി.എ.�1 & 2

             5) എസ്.സി 1, എസ്.സി 10 െസ�ൻ

             6) ജി�ാ േകാർഡിേന�ർ, ഐ.െക.എം, (െവ�ൈസ�ിൽ �സി�ീക�ി���ിന് )
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�മ 

ന�ർ 

േപര് / ഓഫീസ് ജനന 

തീ�തി 

േജാലിയിൽ 

�േവശി� 

തീ�തി 

ശ�ള െ�യിൽ �ാബല� തീ�തി 

1 എം.ഗേണശ 

മേ�ശ�രം 

 

30/09/1963 02/12//1994 8730 – 13540 /- 01/07/2009 

(െക.െക.മറിയം എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം ) 

 

2 നാരായണൻ.എൻ 

ഡി.ഡി.പി ഓഫീസ് 

01/04/1966 04/08/1995 

 

8730 – 13540 /- 01/04/2011  

( രാഘവൻ.ബി.െക വിരമി�ത് �കാരം )  

3 േരാഹിണി.പി 

െബ�ർ 

14/01/1968 03/01/1996 8730 – 13540 /- 01/04/2011   

( േചാമ നായിക്.വി എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം )  

4 െക.രാമ 

േവാർ�ാടി 

04/01/1965 16/11/1998 8730 – 13540 /- 01/04/2011    

( ഫിേലാമിന എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം )  

5 മേനാജ്.െക.വി 

പി.എ.� 1, മ�ർ 

30/07/1976 13/12/1999 8730 – 13540 /- 01/06/2012    

( െക.ശശികല എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം )  

6 എം.േമാഹനൻ ന��ാർ 

ഡി.ഡി.പി ഓഫീസ് 

10/02/1966 

 

 

 

07/12/2000 

 

 

 

8730 – 13540 /- 

 

 

 

01/06/2013   

( എം.ബാ� എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം )  

7 പി.വി.�ദീപ് 

പിലിേ�ാട് 

�ാമപ�ായ�് 

30/05/1974 13/08/2001 8730 – 13540 /- 04/09/2013 

( എം.േമാഹനൻ ന��ാർ എ�വർ�് 

െ�ാേമാഷൻ ലഭി�ത് �കാരം )  
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8 സി.എ�്.നാരായണി 

മംഗൽ�ാടി 

01/05/1965 12/11/2001 8730 – 13540 /- 01/12/2013 

( േദവകി.ബി.പി എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം )  

9 െക.ച�ി 

ൈപവളിെഗ 

05/04/1974 06/01/2003 8730 – 13540 /- 01/04/2014          

( െക.ക�ണാകരൻ എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം )  

10 എം.എ.ശാ� 

കിനാ�ർ-കരി�ളം 

01/12/1965 06/01/2003 

 

17000 – 37500/- 01/07/2014 

( ജനാർ�ന േസവ എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം )  

11 േജ�ാതി കിരൺ 

മംഗൽ�ാടി 

25/12/1982 04/08/2003 17000 – 37500/- 20/09/2014 

( മ��ദനൻ.പി എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം )  

12 സേരാജിനി.� 

��ള 

05/08/1966 16/04/2004 17000 – 37500/- 20/09/2014  

( നാരായണൻ.എൻ എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം )  

13 ല�ീഫ്.സി.എ�് 

ബളാൽ 

06/01/1973 12/07/2005 17000 – 37500/- 12/12/2014 

( മേനാജ്.െക.വി എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം ) 

14 പി.െക.വിേനാദ് 

മടിൈ� 

16/01/1978 27/01/2007 17000 – 37500/- 01/02/2015   

( ടി.ക�ൻ എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം ) 

 

 

15 അബ�ൾ വാജിദ്.എം 

കാറ�� 

06/11/1976 24/08/1998 17000 – 37500/- 01/06/2015    

( ഷീന�.ജി എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം ) 
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16 അബ�ൾ ഖാദർ.ബി 

േബഡ�� 

05/01/1962 01/09/2007 17000 – 37500/- 17/06/2015  

( പി.െക.വിേനാദ് എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�് �കാരം )  

17 കമലാ�ി.ടി.ഒ  

ഈ�് എേളരി 

01/05/1963 08/02/2008 17000 – 37500/- 07/02/2016  

( െക.രാമ എ�വർ മരണെ��ത് �കാരം ) 

18 �മാരൻ.സി 

ബദിയ��  

05/02/1964 16/06/2008 17000 – 37500/- 01/06/2016 

( മാധവൻ നായർ.എം എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം ) 

19 പി.വി.ല�ി 

പ�ി�ര 

07/10/1961 19/06/2008 

 

 

 

17000 – 37500/- 01/01/2017  

( രാജീവി.എ എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം ) 

20 ഷീബ.വി 

ജി�ാ പ�ായ�് 

 

 

31/05/1986 10/07/2009 

 

17000 – 37500/- 01/04/2017 

( ബി.അം� എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം ) 

21 �േമാദ്.ബി.െക  

ജി�ാ പ�ായ�് 

18/05/1983 14/09/2009 

 

 

 

17000 – 37500/- 01/06/2017 

( െക.എസ്.ഗീത എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം)  

22 രാമ��ൻ.െക 

െച�നാട് 

 

16/09/1973 01/01/2010 

 

 

17000 – 37500/-  03/08/2017 ( ഷീബ.വി എ�വർ�് 

ത�ികമാ�ം ലഭി�ത് �കാരം )  

23 നിഷ.എം.പി 

മടിൈ� 

01/04/1977 15/02/2010 

 

17000 – 37500/- 05/08/2017 ( രാമ��ൻ.െക എ�വർ�് 

ത�ികമാ�ം ലഭി�ത് �കാരം )  
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24 �നിൽ �മാർ 

െച�വ�ർ 

 

23/04/1977 17/02/2010 17000 – 37500/- 30/10/2017  ( പി.വി.ല�ി എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം ) 

25 ശശിധരൻ.സി.ജി 

പി.എ.�1, മ�ർ 

31/05/1979 15/02/2010 17000 – 37500/- 17/11/2017 ( നിഷ.എം.പി എ�ർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം )  

26 ഭവാനി.എ 

��ഡാെജ 

18/01/1969 03/03/2010 17000 – 37500/- 02/12/2017 ( �നിൽ �മാർ എ�വർ�് 

ത�ികമാ�ം ലഭി�ത് �കാരം )  

 

27 ബാ�.െക.വി 

െച�ള 

10/12/1970 11/08/2010 17000 – 37500/- 01/01/2018 

( അ�ൾ ഖാദർ.ബി എ�വർ വിരമി�ത് 

�കാരം ) 

28 �ണവൻ.പി.ആർ 

ഉ�മ 

17/04/1983 25/11/2010 17000 – 37500/- 01/05/2018 

( എം.രമണി എ�വർ വിരമി�ത് �കാരം )  

29 ആശാലത.െക.എസ് 

പി.എ.� 2, ��ർ-െപരിയ 

 

03/09/1974 09/12/2010 17000 – 37500/- 23/07/2018 

( ക�ണാകരൻ.വി എ�വർ മരണെ��ത് 

�കാരം )  

30 വിമല.എ�് 

��ിേ�ാൽ 

 

17/04/1984 03/12/2010 17000 – 37500/- 06/11/2018 

( ശശിധരൻ.സി.ജി എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം )  

31 �ഗത �തിേയട�് 

��രി�ർ 

15/05/1975 08/12/2010 17000 – 37500/- 08/01/2019 

( ബാ�.െക.വി എ�വർ�് ത�ികമാ�ം 

ലഭി�ത് �കാരം ) 
 

                                                                                                                                                                                            പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ�ർ 

                                                                                                                                                                                                     കാസറേഗാഡ് 
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