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സര്ലര

വിഷയം- പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപയത്ത്- മറ്റു വകുപ്പുകവകുപ്പുകളില് ്പുകളില് നിുകളില് നിനം പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില്  ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് 

           പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിക്കുന്ന പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് പി.പി.എഫയത്ത്  അ ജീവനക്കൗണയത്ത് അവഅവസ്ചാ്പുകളില് നിവകുപിപ്പിചയത്ത് ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി.എഫയത്ത്

           അംഗത്ം ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നടുന്നതയത്ത് അവസംബംബനിപ്പിചയത്ത് 

സൂച്പുകളില് ന- 1.ബഹു അ ജീവനക്കൗണൗണ്ടനയത്ത്  പ്പുകളില് നറായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിിച്ച് കൗണ്ടന 21.03.2016 ിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല എഫയത്ത്.എം.1/9-27/2015-16 /691 ്പുകളില് നമ്പര് 

             കതയത്ത് 

          2.  ഈ ആഫകുന്ന ജീഅവസിിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല 27.04.2016 ിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല എ 3-10304/16 ്പുകളില് നമ്പര്  കതയത്ത്.

1976 ിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജകരവകുപ്പുകളപഞ്ചായതയത്ത് എംഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ ്ചായകുന്ന ജീഅവസയത്ത് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ര്ചാവിഡൗണ്ടനയത്ത് ഫണയത്ത് ചട്ടങ്ങള്  പ്രക്ചാരം പഞ്ചായതയത്ത്

വകുവകുപിിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് ജീവനകയത്ത് മ്ചാത്രമ്ചായി ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജകരവകുപ്പുകളപഞ്ചായതയത്ത് എംഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ ്ചായകുന്ന ജീഅവസയത്ത് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ര്ചാവിഡൗണ്ടനയത്ത് ഫണയത്ത്

രൂപകുന്ന ജീകരിപ്പിചിട്ടുള്ളത്ചാടുള്ളതാണയത്ത്.  എന്ന്ചാല് മമറയത്ത് വകുപ്പുകവകുപ്പുകളില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിക്കുക് പ്രവേശിക്കുകയം പി.പി.എഫയത്ത്

അംഗത്ം   ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നടിയിട്ടുള്ളതുമ്ചായ  പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് പ്രസ്തുത വകുവകുപില് ്പുകളില് നിയത്ത്ുകളില് നിനം  വിടുതല് ിച്ച് കചല് നി്ന്നും  വിടുതല് ചെയയത്ത്

പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിപ്പിച്ചാ് പ്രവേശിച്ചാലം ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി,എഫയത്ത് അംഗത്ം  ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നട്ചാിച്ച് കത

പി.പി.എഫയത്ത്  അ ജീവനക്കൗണയത്ത് തിച്ച് കന്ന തുടര്ുകളില് നിന വരുന്ന ന്നു വരുന്ന സിതി ്പുകളില് നിായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലവി് പ്രവേശിച്ചാലണയത്ത്.   ഇതരതില്

പഞ്ചായത്തുകവകുപ്പുകളില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിിച്ച് കചയ്യുന്ന പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജഅവസവ്പുകളില് നതില് ്പുകളില് നിുകളില് നിനം വിരമിക്കുന്ന

അവഅവസരതില് ടിയ്ചാളുകളുിച്ച് കട പി.പി.എഫയത്ത് അ ജീവനക്കൗണയത്ത് അവഅവസ്ചാ്പുകളില് നിവകുപിക്കുന്നതി്കുന്നതിനം

പായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിശകടുള്ളതാണ ജീവനക്ചാക്കുന്നതി്കുന്നതിനം   ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ര്ചാവിഡൗണ്ടനയത്ത് ഫണയത്ത് ചട്ടങ്ങള് പ്രക്ചാരം അവസ്ചാഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജട്ടങ്ങള് പ്രകാരം സാങ്കേതിമ്ചായി  ബുരകാരം സാങ്കേതിമായി  ബുദിമുട്ടയത്ത്

ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നരിടുന്നത്ചാ് പ്രവേശിക്കുകയം ടി അവസ്ചാഹചര സാഹചര്യതില്  മമറയത്ത് വകുപ്പുകവകുപ്പുകളില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജഅവസവ്പുകളില് നതിായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിരിിച്ച് ക ജീവനക പി.പി.എഫയത്ത്

അംഗത്ം ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നടിയഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജശഷം പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില്  ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിക്കുന്ന പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് , 2011

ിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല പ്പുകളില് നറല് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ര്ചാവിഡൗണ്ടനയത്ത് ഫണയത്ത് (ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജകരവകുപ്പുകള)  ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം 39(5)  അ്കുന്നതിനശ്ചാഅവസിക്കും പ്രക്ചാരം

പി.പി.എഫയത്ത്  അ ജീവനക്കൗണയത്ത് അവഅവസ്ചാ്പുകളില് നിവകുപിപ്പിചയത്ത്  ്പുകളില് നകുന്ന ജീ ജീവനകിയിരിപ്പുള്ള തുക ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി,എഫയത്ത്

അ ജീവനക്കൗണിഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല ജീവനകയത്ത്  മ്ചാറ്റുന്നതി്കുന്നതിനള്ള  ്പുകളില് നടപടി അവസ്കുന്ന ജീകരിഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ ജീവനകണത്ചാിച്ച് കടുള്ളതാണുകളില് നിനം സൂച്പുകളില് ന (1)   കതയത്ത്

മുുഖ്ചാാനിരം  ്പുകളില് നിര്ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ നിര്ദ്ദേശിപ്പിചിരുുകളില് നിന.   ബഹു.  അ ജീവനക്കൗണൗണ്ടനയത്ത് പ്പുകളില് നറായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിിച്ച് കൗണ്ടന ്പുകളില് നിര്ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ നിര്ദ്ദേശതിിച്ച് കൗണ്ടന

അടിന്നു വരുന്ന സ്ചാ്പുകളില് നതില്  പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില്  പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിപ്പിചിട്ടുള്ളതില് പി.പി.എഫയത്ത്

അ ജീവനക്കൗണയത്ത് തുടര്ുകളില് നിന വരുന്ന  പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് പി.പി.എഫയത്ത് അ ജീവനക്കൗണയത്ത് അവഅവസ്ചാ്പുകളില് നിവകുപിപ്പിചയത്ത്



ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി.എഫയത്ത്  അ ജീവനക്കൗണയത്ത് ആരംരംഭിക്കുന്നതി്പുകളില് നയത്ത് ്പുകളില് നടപടി അവസ്കുന്ന ജീകരിക്കുന്നതി്പുകളില് നയത്ത് സൂച്പുകളില് ന (2)  ിച്ച് കായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല

കതയത്ത് മുുഖ്ചാാനിരം പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഡപയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മ്ചാര് ജീവനകയത്ത് ്പുകളില് നിര്ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ നിര്ദ്ദേശം ്പുകളില് നല്കിയിരുുകളില് നിന.

എന്ന്ചാല് മമറയത്ത് വകുപ്പുകവകുപ്പുകളില് ്പുകളില് നിുകളില് നിനം  പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിക്കുന്ന ്പുകളില് നിരവ് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്ന നിരവധി

പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര്  പ്രസ്തുത വകുവകുപില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജഅവസവ്പുകളില് നതിായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിരിിച്ച് ക ജീവനക ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നടിയിട്ടുള്ള പി.പി.എഫയത്ത് അംഗത്ം

തിച്ച് കന്ന വകുന്ന ജീീണം തുടര്ുകളില് നിന വരുന്നത്ചായി ശ്രരകാരം സാങ്കേതിമായി  ബുദയില്ിച്ച് കവകുപട്ടിരിക്കുുകളില് നിന. ടി അവസ്ചാഹചര സാഹചര്യതില് 01.01.02017

്കുന്നതിന ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജശഷം മറ്റു വകുപ്പുകവകുപ്പുകളില് ്പുകളില് നിുകളില് നിനം വിടുതല് ിച്ച് കചല് നി്ന്നും  വിടുതല് ചെയയത്ത് പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപില് ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില്

പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിപ്പിചിട്ടുള്ളതും  പി.പി.എഫയത്ത് അംഗത്ം ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് ന ടിയിട്ടുള്ളതുമ്ചായ പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര്  അടിയാനിരമ്ചായി

ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി.എഫയത്ത് അംഗത്ം ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജടണതും അംഗത്ം ായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലരംഭിക്കുന്നമുറ ജീവനകയത്ത് പി.പി.എഫയത്ത്  അ ജീവനക്കൗണയത്ത്

അവഅവസ്ചാ്പുകളില് നിവകുപിപ്പിചയത്ത് ്പുകളില് നകുന്ന ജീ ജീവനകിയിരിപ്പുള്ള തുക ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി.എഫയത്ത് അ ജീവനക്കൗണിഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജായത്ത് വകുപ്പില്  ജോല ജീവനകയത്ത് മ്ചാറ്റുന്നതി്കുന്നതിനം

്പുകളില് നിര്ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ നിര്ദ്ദേശിക്കുുകളില് നിന.  പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജറമറയത്ത്,  പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഡപയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറ്ചാഫകുന്ന ജീസുകള്

,പഞ്ചായതയത്ത്  അഅവസിസ്റ്റൗണ്ടനയത്ത്  ഡയറക്ടറ്ചാഫകുന്ന ജീസുകള്  , പില്ചാപഞ്ചായത്ചാഫകുന്ന ജീസുകള്  ഉള്ിച്ച് കവകുപിച്ച് കട

പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപിിച്ച് കൗണ്ടന  എല്ചാ ആഫകുന്ന ജീസുകവകുപ്പുകളി് പ്രവേശിച്ചാലം  പുതുത്ചായി ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജപ്ചാായത്ത് വകുപ്പില്  ജോലിയില് പ്രഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജവശിക്കുന്ന

പകുന്ന ജീവ്പുകളില് ന ജീവനക്ചാര് ിച്ച് കക.പി.ഇ.പി.എഫയത്ത് അംഗത്ം ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജ്പുകളില് നഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജടണത്ചാടുള്ളതാണയത്ത്. 

വി.രതകുന്ന ജീശന് .ഐ.എ.എഅവസയത്ത് 

പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടര്

എല്ചാ പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഡപയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് മ്ചാര്ക്കും 

എല്ചാ പഞ്ചായതയത്ത് അഅവസിസ്റ്റൗണ്ടനയത്ത് ഡയറക്ടര്മ്ചാര്ക്കും (പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഡപയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മുുഖ്ചാാനിരം)

എല്ചാ പില്ചാ പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഅവസക്രട്ടറിമ്ചാര്ക്കും 

എല്ചാ ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഅവസക്രട്ടറിമ്ചാര്ക്കും (പഞ്ചായതയത്ത് ിച്ച് കഡപയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് മുുഖ്ചാാനിരം)

ഇ ിച്ച് കഅവസക്ഷന് / എ ിച്ച് കഅവസക്ഷന് , പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്  ജറമറയത്ത് 

എകികയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടകുന്ന ജീവയത്ത് ഡയറക്ടര് ,ഐ.ിച്ച് കക.എം (ിച്ച് കവബയത്ത് സഅവസമറില് പ്രഅവസിരകാരം സാങ്കേതിമായി  ബുദകുന്ന ജീകരിക്കുന്നതി്പുകളില് നയത്ത് ) 

കരുതല് /അ് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്ന നിരവധികം       

ഉതരവിന് പ്രക്ചാരം 

അ ജീവനക്കൗണയത്ത്അവസയത്ത് ആഫകുന്ന ജീഅവസര് 




