
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർ-എച.്ദ്രമനനശൻ ഐ.എ.എസ്)

    വ്രമഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  ജീവനവനകാരായംം  -  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസങര്്രമ/
സീവനന്രമയർ  സൂപ്/  ടപർനഫോാ്ൻസ്  ഓഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസർ
തസ്ത്രമകയ്രമടലെ ഉനദംാഗസ്ഥർകാര് ന്നഷംാ അെ്രമസ്ഥാന്ാകാര്രമയുള് ഹയർ
നഗ്രഡയറ് അദവദ്രമച ്ഉത്തയവാകുപ്.

    പയാ്ർശം:
-

1. സർകാരായ്രമൻട് 25.03.2006  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ .ഒ.(പ്രമ)  145/2006/ധന
നമ്പർ ഉത്തയവ്

2. സർകാരായ്രമൻട് 18.11.2010  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ .ഒ.(എം.എസ്)
265/2010/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തയവ്.

3. സർകാരായ്രമൻട് 26.02.2011  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ .ഒ.(പ്രമ)  85/2011/ധന
നമ്പർ ഉത്തയവ്

4. സർകാരായ്രമൻട് 20.01.2016 തീവനയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ.(പ്രമ) 7/2016/ധന നമ്പർ
ഉത്തയവ്.

5. സർകാരായ്രമൻട് 05.09.2011  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ജീവനഒ .(എം.എസ്)
206/2011/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തയവ്.

6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 24.10.2017  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-12264/17(5)
നമ്പർ ഉത്തയവ്.

7. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 02.06.2018  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-14132/18
നമ്പർ ഉത്തയവ്.

8. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 18.01.2020  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-952/20
നമ്പർ ഉത്തയവ്.

9. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 18.07.2020  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-952/20
നമ്പർ ഉത്തയവ്.

10. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 22/02/2021  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-
2804/2021 നമ്പർ ഉത്തയവ്.

11. പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 07/07/2021 തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-2804/2021
നമ്പർ ഉത്തയവ്.

12. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 28/04/2022  തീവനയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-
2804/2021 നമ്പർ ഉത്തയവ്.

13. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 23/06/2022  തീവനയത്രമയ്രമടലെ
PAN/4758/2022-E1(DP) നമ്പർ  ഉത്തയവ്.
 

ഉത്തയവ് നമ്പർ  : PAN/2804/2021-E8(DP)   തീവനയത്രമ   :14/07/2022  
 

പയാ്ർശം  (1)  ഉത്തയവ്  ൂകായം  സീവനന്രമയർ  സൂപ്രമൻട്യം  സ്ാന
തസ്ത്രമകകളുടെയം  20%  തസ്ത്രമകകൾകാര്  ന്നഷംാ  അെ്രമസ്ഥാനത്ത്രമതിൽ  ഹയർ  നഗ്രഡയറ്
അദവദ്രമക്കത്രമന്  വംവസ്ഥ ടചെയ്രമതിട്ടിട്ടതം പയാ്ർശം  (3)  ൂകായളുള് ശമ്പിട്ട പയ്രമകയd
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ഉത്തയവ്രമതിൽ ൂ്രസത ആദൂലെംം  25% ആയ്രമ വർദ്രമ്്രമച്രമതുള്ത്ാd്.  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്രമതിൽ
17.11.2010 വടയ ടസഷംതിൽ നഗ്രഡയറ് ടസങര്്രമയടെ ടൂാന്ാഷൻ തസ്ത്രമകയായ്രമ്് സീവനന്രമയർ
സൂപ്,  ടപർനഫോാ്ൻസ്  ആഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസർ  തസ്ത്രമകകൾ.  എകാതിൽ  ഈ  3
തസ്ത്രമകളുടെയം  ശമ്പിട്ട  ന്രമയകാര്  സ്ാന്ായത്രമനാതിൽ  പയാ്ർശം  (2)  ഉത്തയവ്  ൂകായം
ടസഷംതിൽ  നഗ്രഡയറ്  ടസങര്്രമ  തസ്ത്രമകയം  ൂ്രസത  തസ്ത്രമകയടെ ടൂാന്ാഷൻ
തസ്ത്രമകയായ്രമ്ക സീവനന്രമയർ സൂപ് ടപർനഫോാ്ൻസ് ആഡയറ്രമ്് സ്ർപവസർ തസ്ത്രമകയം
സംനയാജ്രമ്്രമച്  ഒ് തസ്ത്രമകയാക്കയം  ടസഷംതിൽ  നഗ്രഡയറ്  ടസങര്്രമ /  സീവനന്രമയർസൂപ്/
ടപർനഫോാ്ൻസ്  ആഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസർ  എക്  പനർനാ്കയdം  ടചെയകയം  ഉപായ്രമ.
തെർക്  പയാ്ർശം  (3)  ഉത്തയവ്  ൂകായം  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്രമടലെ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്
ടസങര്്രമ,  ടസഷംതിൽ നഗ്രഡയറ്  ടസങര്്രമ  എകീവന തസ്ത്രമകകൾ ഏകീവനകയ്രമച് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്
ടസങര്്രമ  എക്  പനർനാ്കയdം ടചെയകയം ആയത്രമൻട് അെ്രമസ്ഥാനത്ത്രമതിൽ ളകിട്ട്രമതിൽ
പയാ്ർശ്രമച തസ്ത്രമകയം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങര്്രമ/  സീവനന്രമയർ സൂപ്/  ടപർനഫോാ്ൻസ്
ആഡയറ്രമ്് സ്ർപവസർ എക് പനർനാ്കയdം ടചെയ്രമതുള്ത്ാd്.  ആയത്രമടന തെർക്
പയാ്ർശം (7) ൂകായളിട്ടിട്ട സീവനന്രമനയാ്്രമ്്രമ പര്രമകയ്രമടലെ ങ്നമ്പർ (1142) വടയ ഉൾട്രവർകാര്
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങര്്രമ/  സീവനന്രമയർസൂപ്/  ടപർനഫോാ്ൻസ് ഓഡയറ്രമ്് സ്ർപവസർ
തസ്ത്രമകയ്രമതിൽ  ന്നഷംാ  അെ്രമസ്ഥാന്ാകാര്രമയുള് ഹയർ  നഗ്രഡയറ്  അർഹ്ായ  തീവനയത്രമയ്രമതിൽ
അദവദ്രമച ്ഉത്തയരകൾ പ്ട്പ്വ്രമച്രമ്്. 

  23.12.2021 തിൽ  നചെർക നലൊവർ  ഡയറ്രമ .പ്രമ.സ്രമ  അജപ 3  ൂകായം  പയാ്ർശം  (7)
ൂകായളിട്ടിട്ട സീവനന്രമനയാ്്രമ്്രമ പര്രമകയ്രമടലെ ങ് നമ്പർ 1349  ആയ്രമ്ക ശീവന ്്രമഥൻ പകലൊസ്
2014 ടലെ ടസലെടറു് ലെ്രമ്്രമതിൽ ഉൾട്ര്രമതുള്തം െ്രമയാടന ൂ്രസത സീവനന്രമനയാ്്രമ്്രമ പര്രമകയ്രമതിൽ ങ്
നമ്പർ  1048  സന്രമതിൽകുപ്ാർ.ജ്രമ-ക്ം ങ്നമ്പർ  1049  പഷജു വർ്ഗീവനസ്രമദ്്രമെയ്രമതിൽ ങ് നമ്പർ
1048 എ ആയ്രമ ഉൾട്പ്ത്ത്രമടകാരാപ് പയാ്ർശം (13) ൂകായം ഉത്തയവായ്രമതുള്ത്ാd്. ന്തിൽ
സാഹചെയംത്ത്രമതിൽ  23.12.2021 ന്  നശഷം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങര്്രമ  /  സീവനന്രമയർ സൂപ്  /
ടപർനഫോാ്ൻസ് ഓഡയറ്രമ്് സ്ർ പവസർ തസ്ത്രമകയ്രമതിൽ ന്നഷംാ ടൂാന്ാഷദുള് ആദംടത്ത
ഒഴ്രമവ്രമനലെകാര് ശീവന ്്രമഥൻ പകലൊസ്രമടന പയ്രമഗd്രമനകാരപതപ്.

ന്തിൽ സാഹചെയംത്ത്രമതിൽ പയാ്ർശം  (7)  ൂകായളിട്ടിട്ട സീവനന്രമനയായ്രമ്്രമ പര്രമകയ്രമുൾട്ര്
നാിട്ട്രമതവടയ ന്നഷംാ  ടൂാന്ാഷൻ  അദവദ്രമകാരട്രത്രമടന തെർ്ുള് അർഹയായ
ഉനദംാഗസ്ഥർകാര് ചവടെ നചെർത്ത്രമതുള് പര്രമകയ്രമടലെ അവ്ടെ നപയ്രമന്  നനടയ നചെർത്ത്രമതുള്
തീവനയത്രമ ൂാബലെംത്ത്രമതിൽ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങര്്രമ/  സീവനന്രമയർ സൂപ്/  ടപർനഫോാ്ൻസ്
ഓഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസർ  തസ്ത്രമകയ്രമതിൽ  56500-118100  ശമ്പിട്ടന്രമയകാര്രമതിൽ  ന്നഷംാ
അെ്രമസ്ഥാന്ാകാര്രമയുള് ഹയർ നഗ്രഡയറ് അദവദ്രമച ്ഉത്തയവാകുപ്.
 

Sl.
No.

Seniority
No. in the
cadre of

SEC/
PAS/ SS

Name & Designation
with present station 

Date of
Birth

Date of
Promotion
in the cadre

of
SEC/PAS/

SS

Date of
Ratio

Promotion 

Scale of
pay

Remarks 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1 1048 A
Midhun Kailas Bellur

GP 
Kasargod

10.02.1986 31.05.2014 01.03.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 139, 

C
Muraleedaran

2 1143

Rajesh D         
Kallikkad GP

Thiruvananthapuram
(On deputation) 

31.05.1984 16.07.2015 07.04.2022
56500-
118100

Decease of 
Sl No 1112,

Joy John
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3 1144
Sreelekha L.H

Manamboor GP
Thiruvananthapuram 

14.05.1971 16.07.2015 01.05.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 510,

Jacob George

4 1145
Tiji Thomas

Moonniyoor GP
Malappuram

15.05.1973 16.07.2015 01.06.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 117,

Sanal Dutt R

5 1146
Ansar K      

Keezhariyur GP
Kozhikkode

03.02.1982 16.07.2015 01.06.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 168, 

S Latha
Kumari

6 1148
     Seema K              

West Kallada GP
Kollam

30.05.1979 16.07.2015 01.06.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 182,

Prakasan AV

7 1149
Rajesh S.S

Kadakkavoor GP
Thiruvananthapuram

26.02.1980 16.07.2015 01.06.2022
56500-
118100

Retirement of
Sl No 728, G
Sreekumar

8 1150
Babu OA

Perungottukurissi GP
Palakkad

28.01.1974 16.07.2015 01.06.2023
56500-
118100

Retirement of
Sl No 965,
Anitha M
Thomas

 
 
 

ന്നഷംാ അെ്രമസ്ഥാനത്ത്രമുുള് ഹയർ നഗ്രഡയറ് ൂാബലെം തീവനയത്രമയ്രമതിൽ സടസൻഷൻ ,
അനധ്രമകത ഹാജയ്രമല്ാാ, ട്ഡയറ്രമകാരതിൽ ഗ്ര്രപ്രമതിൽ അല്ാത്ത ശനംനവതനാവധ്രമ എക്രമവയ്രമതിൽ
തെ്ക ജീവനവനകാരാർകാര്  ന്തിൽപ്ഞവയ നശഷം  നജാലെ്രമയ്രമതിൽ  ൂനവശ്രമച തീവനയത്രമ
ൂാബലെംത്ത്രമതിൽ ശമ്പിട്ടം പനർന്രമർണയ്രമനകാരപതാd്. 

 
ഈ ഉത്തയരൂകായം ഹയർനഗ്രഡയറ് ആദൂലെംം ലെഭ്രമക്ക ഉനദംാഗസ്ഥ്ടെ ശമ്പിട്ടം

പനർന്രമർണയ്രമച് ആവശംളുള് പകം സംസ്ഥാന ഓഡയറ്രമ്്  വകുപ്് /  അകാര്രപൻ ്്  ജന്തിൽ
എക്രമവ്ടെ അംഗീവനകായത്ത്രമദ വ്രമനധയ്ായ്രമ  ച്തലെട്ര ഉനദംാഗസ്ഥർ  ഉത്തയവ്
പ്ട്പ്വ്രമനകാരപതം  െ്രമ  വ്രമവയം  ബനട്ര ഉനദംാഗസ്ഥ്ടെ നസവനപസ്തകത്ത്രമതിൽ
വംയക്ായ്രമ നയഖപപട്പ്നത്തപത്ാd്.

എച ്ദ്രമനനശൻ ഐ.എ.എസ് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ

ബനട്ര ജീവനവനകാരാർകാര്
പകർ്്  :  
    1. അകാര്രപൻ ്് ജന്തിൽ, നകയിട്ട, ത്രമ്വനന്തപയം/തൃശർ (ആളഖപപ കത്ത് 

സഹ്രമതം)
    2. ഡയറയ്ടറുർ, സംസ്ഥാന ഓഡയറ്രമ്്  വകുപ്്
    3. എല്ാ പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപയര്രമ ഡയറയ്ടറുർ്ാർക്ം
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4 ബനട്ര ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത്  ടസങര്്രമ്ാർകാര്
    5. ഐ.ടക.എം.ഡയറയ്ടറുർ,(ൂസ്രമദീവനകയdത്ത്രമന്)
    6 ക്തതിൽ / അധ്രമകം
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