
പഞ്ചായത്ത് അഡീഷ ണ ല്  ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങ ള്  
 

വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്: ജീവനകാര്യം - ടെഡ്ക്ലര്ക്ക് ികയിികയിട    ജീവനകാരുടെ 
സ്ഥ ംമാറ്റനിയമനം - ഉത്തര്വ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

 

പര്ാമര്ക്ശം: 25.02.2017 ട  സ.ഉ (അച്ചെി) നം 03/2017/ഉഭപവ 
 

ഉത്തര്വ് നമ്പര്ക് : PAN/3140/2019-E3(DP) ിീയിി : 30/08/2019 

ചുവടെ കകാളം 1 - ല്  പറയുന്ന ടെഡ് ലര്ക്ക്കുമാരുടെ അവര്വരുടെ കപരുകള്ക്കുകനടര് 
കകാളം 2 - ല്  കര്ഖടപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്ന ആഫീസിക ക് സ്ഥ ംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തര്വാകുന്നു. 
 

ക്രമ  
നമ്പര്ക്  

കകാളം 1 കകാളം 2 കകാളം 3 

1 
ര്ാകജഷ് ദാസ് വവ 
കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട  ഭഗി് ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം  ഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

2 
വിനയന്  ആര്ക്  
മുട്ടാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആ പ്പുഴ 

ടവന്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
ആ പ്പുഴ സകതാഷ് കുമാര്ക്  ടന  
സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

3 
സകതാഷ് കുമാര്ക്  
ടവന്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആ പ്പുഴ 

മുട്ടാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
ആ പ്പുഴ വിനയന്  ടന  സ്ഥ ം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

4 
ടസബാസ്റ്റ്യന്  കിാമസ്  
കല്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മ പ്പുറം 

ഭര്ണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം അജിി് കുമാര്ക്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം  ഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

5 
മാിൂ ടക ടജ  
കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

കുമര്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ആശ കമാല്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം  ഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

6 
ധനയ വിശവം 
ഒരുമനയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  

കിാളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

7 
ര്ാകജഷ് ആര്ക്   
പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ കാെ് 

ഒരുമനയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
ിയശ്ശൂര്ക്  ധനയ വിശവം ന്  സ്ഥ ം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

8 
സുനില്   
ിിരുകവഗപ്പുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ കാെ് 

പരുതൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാ കാെ് സ്മിി എസ് നായര്ക്  
ടയ സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

9 
സ്മിി എസ് നായര്ക്  
പരുതൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ കാെ് 

ിിരുകവഗപ്പുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാ കാെ് സുനില്  ടന  സ്ഥ ം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

10 
വികനഷ് ബി 
കുഴല്മന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ കാെ് 

എ വകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാ കാെ് 
( നി വിട  ഒഴിവി ്  ) 

അകപക്ഷ 

11 
അനിി  
കര്ിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ കാെ് 

കുഴല്മന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാ കാെ് വികനഷ് ബി ടയ 
സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 



12 
ആഷ ബി  
ഒതുക്കുങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മ പ്പുറം 

പൂകകാട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
മ പ്പുറം ഭാസ്ക്കര്ന്   ടയ   സ്ഥ ം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

13 
ഭാസ്ക്കര്ന്  
പൂകകാട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മ പ്പുറം 

ഒതുക്കുങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
മ പ്പുറംആഷ ബി ടയ   സ്ഥ ം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

14 
ബിനീഷ് സി 
പുറത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മ പ്പുറം 

കല്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
മ പ്പുറം ടസബാസ്റ്റ്യന്  കിാമസ് 
ടന    സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

15 
ര്ാജീവന്  പുനത്തില്  
ചകിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

മണിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കകാഴികകാെ്  ബാബു ര്ാജ് ടക 
പി ടയ   സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

16 
ബാബുര്ാജ് ടക പി 
മണിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

കുന്നുമ്മല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കകാഴികകാെ്  ഇന്ദിര്  ടക  ടയ   
സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

17 
ഇന്ദിര് ടക  
കുന്നുമ്മല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

ചകിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കകാഴികകാെ്  ര്ാജീവന്  പുനത്തില്  

ടന  സ്ഥ ം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

18 
കഗാപാ കയഷ്ണന്   
പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ടചറുിാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

അകപക്ഷ 

19 
ര്കമശന്   
കര്ിടവള്ളൂര്ക്  - ടപര്ളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്ക്  

മ പ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  ര്ാജസുന്ദര്ം ന് 
സ്ഥ ംമാറ്റം   ഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

20 
ര്ാജസുന്ദര്ം 
മ പ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

പര്ിയാര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  ടക പി ര്ാജന്   
ന്സ്സ്ഥാനകയറ്റം    ഭിച്ച ഒഴിവില്  

ഭര്ണടസൌ
കര്യാര്ക്ംം 

21 
ഹുവസന്  
ബദിയടുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്കഗാഡ് 

പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്   
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

 
ബന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസ് കമധാവിക ള്  ഈ ഉത്തര്വ് ഉെ ന്  പ്രാബ യത്തി ല്  നെപ്പാകകണ്ടതും , 

വിടുില്  ടചയ്യുകയും കസവനത്തി ല്  പ്രകവശിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥരുടെ വിവര്ം ഈ 

ആഫീസിലം ബന്ധടപ്പട്ട മറ്റ് ആഫീസുകളിക ക്കും യഥാസമയം റികപ്പാര്ക്ട്ട് ടചകേണ്ടിാണ്. ഈ 

ഉത്തര്വ് ികേശ സവയംഭര്ണ വകുപ്പിടെ ടവബ്വസറ്റിലം പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടെ ടവബ്വസറ്റിലം 

 ഭയമാണ്. സ്ഥ ംമാറ്റം ടചേടപ്പടുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്കും ആഫീസ് കമധാവികള്ക്കും െി 

ടവബ്വസറ്റുകളില്  നിന്നും ഉത്തര്വ് ടഡൌണ്ക ാഡ് ടചത് ഉപകയാഗികാവുന്നിാണ്. 

(ഒപ്പ്) 

എം.പി. അജിത്കകുമാര്ക്    

പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണല്   ഡയറക്ട ര്ക്   

 

 

 

പകര്ക്പ്പ് 
1. വയക്തികള്ക് 
2. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 

ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാര്ക്ക് 
3. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ /അഡീഷണല്   

ഡയറക്ടറുടെ / കജായിെ് ഡയറക്ടറുടെ സി.എ മാര്ക്ക് 

4. കരുില്  / അധികം 

 

ആജ്ഞാനുസര്ണം 

സൂപ്രണ്ട് 

 


