
ക്രമ 

നമ്പര്
ക ോളം 1 ക ോളം 2

സീനിക ോരിറ്റി

 നമ്പര്

1

ഉമോവര്മ ആര്

സീനി ര് ക്ലര്ക്

നനടുമ്പ്രം ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത് 

പത്തനംതിട്ട

കുറ്റികകോല് ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

 ോസറക ോഡ് (മകനോജ് കുമോര് .വി എന്നവര്ക 

സ്ഥലം മോറ്റം നല് ി ഒഴിവി ല്  )

425

2

സുജിത്.ബി

സീനി ര് ക്ലര്ക്

നനടുമ്പ്രം ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

പത്തനംതിട്ട

ബദി ഡ്  ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

 ോസറക ോഡ്(ശ്രീജിത്ത് എ ന് .ബിക് 

സ്ഥലംമോറ്റം നല് ി  ഒഴിവി ല്  )

532

3

അംജത്.ന .എം

സീനി ര് ക്ലര്ക്

അരുവോപ്പുലം ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

പത്തനംതിട്ട

പുത്തിന  ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

 ോസറക ോഡ് (നവങ്കികേശ്വരഭട്ട് പി. 

എന്നവര്ക് സ്ഥലംമോറ്റം നല് ി  ഒഴിവി ല്  )

559

4

അകജഷ് കുമോര് .റ്റി.ബി

സീനി ര് ക്ലര്ക്

ചിറകേവ് ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

ക ോട്ട ം

വട്ടവേ ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

ഇടുകി (സതീഷ് കുമോര് .ജി എന്നവര്ക് 

സ്ഥലംമോറ്റം നല് ി  ഒഴിവി ല്  )

662

5

അബ്ദുല് ഹകീം.എസ്.എ

സീനി ര് ക്ലര്ക്

ന ോടുമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

പോലകോേ്

കദലംപോേി ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത്

 ോസറക ോഡ്(മകനോജ് കുമോര് .എ ് 

എന്നവര്ക് സ്ഥലംമോറ്റം നല് ി  ഒഴിവി ല്  )

694

ഉത്തരവ് നം ഇ13-13/2018 തീ തി 30.06.2018

                          4. ഈ ആഫീസിനല 29/06/2018 നല ഇ13-18492/2018 നമ്പ ര് ഉത്തരവ്

പഞ്ചോ ത്ത് ഡ റക്ടറുനേ നേപേിക്രമങ്ങള്

വിഷ ം- പഞ്ചോ ത്ത് വകുപ്പ്- ജീവനകോരയം-  അനകൌണ്ടന്റ് തസ്തി  ിനല ജീവനകോരുനേ  സ്ഥോന  റ്റ നി മനവം

സ്ഥലംമോറ്റവം - ഉത്തരവ് പുറനപ്പടുവിക്കുന്നു .

പരോമര്ശ്ം-           1. 25/02/2017നല സ.ഉ(അച്ചേി) നം 03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ 

                          2. ഈ ആഫീസിനല 23/05/2018 നല ഇ5-38675/17 നമ്പര് ഉത്തരവ്

                          3. ഈ ആഫീസിനല 21/05/2018 നല ഇ13-13863/2018 നമ്പ ര് ഉത്തരവ്

       പരോമര്ശ്ം (3) ഉത്തരവി്നറ അേിസ്ഥോനത്തില് ചുവനേ പട്ടി  ി    ല് ക ോളം1  ല് പരോമ ര്ശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന സീനി ര്

ക്ലര്ക്കുമോനര അനകൌണ്ടന്റ് തസ്തി  ികലക് 1958നല ന .എസ് & എസ്.എസ്.ആ  ര് ചട്ടം 9(സി) പ്ര ോരം 27800-59400

ശ്മ്പള നെ ിലി  ല് തോല്ക്കോലി മോ ി സ്ഥോന  റ്റം ന ല് ിയം അവരവരുനേ കപരു  ള്ക്കു കനനരയള്ള ക ോളം2    ല്

പരോമര്ശ്ിക്കുന്ന ആഫീസി  ല് നി മിച്ചം ഉേ   ് പ്രോബലയത്തി  ല് ഉത്തരവോകുന്നു .
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6

ഷോജി എസ്

സീനി ര് ക്ലര്ക്

മോന്നോര് ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത് ആലപ്പുഴ

(ഉകദയോ    റ്റം നല് ി വട്ടവേ 

ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത് ഇടുകി- നി മനം)

നപരിനോേ് ഗ്രോമ പഞ്ചോ ത്ത്

ന ോല്ലം

(ശ്രീലത.പി എന്നവര്ക് സ്ഥോന  റ്റം 

നല് ി  ഒഴിവി ല്  )

ഭിന്നകശ്ഷി 

വിഭോ ം- 

പുനര്നി മ

നം

പ ര് പ്പ്-

1.    വയക്തി ള്ക്

2.    ബഹു. തകേശ് സവ ം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയനേ പ്രപ്രവറ്റ് നസക്രട്ടറി

3.    എല്ലോ പഞ്ചോ ത്ത് നഡപൂട്ടി ഡ റക്ടര്മോ ര്ക്കും

      ബന്ധനപ്പട്ട ആഫീസ് കമധോവി ള് ഈ ഉത്തരവ് ഉേ  ് പ്രോബലയത്തി ല് നേപ്പോകകണ്ടതം വിടുതല് നചയ്യു യം

കജോലി ി ല് പ്രകവശ്ിക്കു യം നചയ്യുന്ന ഉകദയോ സ്ഥരുനേ വിവരം ഈ ആഫീസിലം ബന്ധനപ്പട്ട മറ്റ് ആഫീസു ളികലക്കും

 ഥോസമ ം റികപ്പോര്ട്ട് നചകേണ്ടതോണ്. ഈ ഉത്തരവ് തകേശ് സവ ം ഭരണ വകുപ്പിനന്റ നവപ്രൈറ്റിലം

(www.lsgkerala.gov.in), പഞ്ചോ ത്ത് വകുപ്പിനന്റ നവപ്രൈറ്റിലം (www.dop.lsgkerala. gov.in) ലഭയമോണ് . സ്ഥലംമോറ്റം

നചേനപ്പടുന്ന ഉകദയോ സ്ഥര്ക്കും ആഫീസ് കമധോവി  ള്ക്കും േി നവപ്രൈറ്റു ളി ല് നിന്നും ഉത്തരവ് നഡൌണ്കലോഡ് നചയ്ത്

ഉപക ോ ികോവന്നതോണ് .

4.    എല്ലോ പഞ്ചോ ത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ റക്ടര്മോ ര്ക്കും

5.    ബന്ധനപ്പട്ട ഗ്രോമപഞ്ചോ ത്ത് നസക്രട്ടറിമോ ര്ക്

6.    പഞ്ചോ ത്ത് ഡ റക്ടറുനേ, അഡീഷണല് ഡ റക്ടറുനേ , കജോ ിന്റ് ഡ റക്ടറുനേ സി.എ മോര്ക്

7.    സിസ്റ്റം മോകനജര് , ഐ.റ്റി&ഇ കവണ്സ്(നവബ് പ്രസറ്റില് പ്രസിദ്ധീ രിക്കുന്നതിന് )

ഒപ്പ് 
പി. മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ് 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് 

      
ആജ്ഞാനുസരണം 
  
 
 
       സൂപ്രണ്ട്  
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