
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെറുടക്രമങ്  .  
(ഹാജർ : ഡഡാ.പറുട.ടക.ജയശ്രീ. ഐ.എ.എസ്)

    വറുടഷയം: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്:-  ജീവനക്കാര്യം  -  അസറുടസ് ്്  ടസകക്രട്്റുട/ജൂനറുടയർ
സൂപ്രണ്ട്  തസ്തിറുടക  യറുടട് ഉദഡയോഗ്യാ9സ്ർക്ക്  ഡ്ഡഷ്യാ  അെറുടസ്ാന്രമാക്കറുട;<
ഹയ ർ ഡഗഡ് അനവയോഗറുടച ്ഉദത്തരവ് പ്ട്്വറുടക് ഉദത്തരവാകുപ്.

    പരാ്രമർശം: 1. ജറുട.ഒ. (പറുട) 85/2011/ധന തസീയതസറുട 26/02/2011
2 ജറുട.ഒ. (പറുട) 7/2016/ധന തസീയതസറുട 20/01/2016
3 ജറുട.ഒ. (എം.എസ്.) നം. 51/2013/തസസ്വഭവ തസീയതസറുട 07/02/2013.
4 ജറുട.ഒ.(ആർ.റ്ററുട)109/2017/തസസ്വഭവ തസീയതസറുട 05/06/2017
5 ജറുട.ഒ.(പറുട) 515/2007/ധന തസീയതസറുട 19/10/2007
6 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 27/04/2018  തസീയതസറുടയറുടട്  ഇ 2-42156/17  നമ്പ  ർ

ഉദത്തരവ്.
7 പഞ്ചായത്ത്  ഡയ്ടറുടടെ 10/08/2020  തസീയതസറുടയറുടട്

PAN/5886/2020/E7(DP)ഉദത്തരവ്.
               ഉദത്തരവ് നമ്പർ  :PAN/5886/2020-E7(DP)  തസീയതസറുട   :06/11/2020  
                  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്റുടട് അസറുടസ് ്്  ടസകക്രട്്റുട /ജൂനറുടയർ  സൂപ്രണ്ട്
തസ്തിറുടകയറുട ൽ  ഡ്ഡഷ്യാ  അെറുടസ്ാന്രമാക്കറുട;< ഹയ ർ  ഡഗഡ്  പരാ്രമർശം  (1),  (2)
ഉദത്തരവുകളുടെ അെറുടസ്ാനത്തറുട  ൽ  െറുട  തസ്തിറുടക;ടെ ആടക എണ്ണത്തറുട്ട് 1/3  ഡപർക്ക്
പരാ്രമർശം  (6)  പ്രകാരമു< അകറുട്രമ  സീനറുടഡയാ്റുടറ്ററുട  പക്രട്റുടകയറുടട് ക്രമനമ്പർ  2923
വടര;<വർക്ക് പരാ്രമ ർശം (7) ഉദത്തരവ് പ്രകാരം അനവയോഗറുടച ്ഉദത്തരവ് പ്ട്്വറുടചറുടര്. 

പ്രസ്തുതസ  സീനറുടഡയാരറുടറ്ററുട  പക്രട്റുടകയറുടട് തുടെർ്< അർഹരായ  ഉദഡയോഗ്യാ9സ്ർക്ക്
തുടെർ്ണ്ടായ  ഡ്ഡഷ്യാ  ഒഴറുടവുക ്  അെറുടസ്ാന്രമാക്കറുട  ചവടെ ഡചർത്തറുടട< പക്രട്റുടകയറുടട്
അവരടെ ഡപരറുടന്  ഡനടര ഡചർത്തറുടട< തസീയതസറുട  പ്രാരാ്്യത്തറുട ൽ അസറുടസ് ്്  ടസകക്രട്്റുട /
ജൂനറുടയർ  സൂപ്രണ്ട്  തസ്തിറുടകയറുട ൽ  35700-75600  ശമ്പള  നറുടരക്കറുട ൽ  ഡ്ഡഷ്യാ
അെറുടസ്ാന്രമാക്കറുട;< ഹയ ർ ഡഗഡ് അനവയോഗറുടച ്ഉദത്തരവാകുപ്.
          ഈ ഉദത്തരവ് പ്രകാരം ഹയ ർ ഡഗഡ് ആനു്്യം ്ഭറുടക് ഉദഡയോഗ്യാ9സ്രടെ ശമ്പളം
പനർനറുടർണ്ണയറുടച്  ആവശ്യമു< പകം  സംസ്ാന  ഓഡറുടറ്റ്  വകുപ്റുട്ട് അം9ീകാരത്തറുടന്
വറുടഡധയ്രമായറുട  ച്രമതസ്ട്ക്രട് ഉദഡയോഗ്യാ9സ്ർ  ഉദത്തരവ്  പ്ട്്വറുടഡക്കണ്ടതുടം  െറുട  വറുടവരം
രാന്ധട്ക്രട് ഉദഡയോഗ്യാ9സ്രടെ ഡസവനപ്തികത്തറുടൽ വ്യ്്രമായറുട ഡരെട്്ഡത്തണ്ടതുട്രമാാ്

 
                                                                     ഡഡാ.പറുട.ടക.ജയശ്രീ, ഐ.എ.എസ്

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടർ
പകർ്്:
    1. പ്രറുട്സറുട് ൽ ടസകക്രട്്റുട, തസഡദ്ദേശസ്വയംഭരാ വകുപ്് (ആമുെ കത്ത് സഹറുടതസം)
    2. ഡയ്ടർ, സംസ്ാന ഓഡറുടറ്റ് വകുപ്് 
    3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപയക്രട്റുട ഡയ്ട ർ/പഞ്ചായത്ത് അസറുടസ് ്് 

ഡയ്ട ർ/ടപർഡഫാർ്രമ്സ് ഓഡറുടറ്റ് സൂ്ർപവസർ്രമാർകം, ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് 
ടസകക്രട്്റുട്രമാർകം 

  4. ടഹഡ് ഓഫീസറുടട് ഡനാക്രട്ീസ് ഡരാാർഡറുട ൽ പ്രസറുടദ്ീകരറുടക്തസറുടന്
   5. കരതസൽ / അധറുടകം

File No.PAN/5886/2020-E7(DP)



NB:-  ഡ്ഡഷ്യാ  ഹയ   ർ  ഡഗഡ്  അനവയോഗറുടചറുടട< ജീവനക്കാരടെ ഡസവനപ്തികത്തറുട ൽ
നറുടരീകാകാ്ം  പർത്തീകരറുടച്  ഉദത്തരവായ വറുടവരം  ഡരെട്്ത്തറുടയറുടടടണ്ട്്  ച്രമതസ്ട്ക്രട്
ഉദഡയോഗ്യാ9സ്   ർ ഉദ്പവരഡത്തണ്ടതസാാ്

List of Incumbents who are eligible for Ratio Based Higher Grade in the Cadre of Assistant
Secretary / Junior Superintendent for the period from 01.08.2020 to 31.10.2020

Sl.
No.

Seniority
Number

Name and Official
Address D.O.B

Date  of
AS_JS
Promotion

With  effect
Date of Ratio
based H.G.

Scale
of

Pay
Remarks

1 2924

Sunitha K.V.
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
Alagappa Nagar 
Grama Panchayat 
Thrissur

16.04.1971 30.12.2016 18.09.2020 35700-
75600

Vice Sivakumar.B 
promoted on 
17.09.2020 (SN 
2337)

2 2925

O. Shobha (On 
Deputation)
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
O/o the Assistant 
Director of 
Panchayats, 
Pathanamthitta 

30.05.197
4 30.12.2016 01.11.2020 35700-

75600

Vice Vijayamalini 
P R Voluntarily 
retired on 
31.10.2020
(SN 1829)

 
                                                                           പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടർ
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