
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെ്രമങ്ങൾ
(ഹാജർ :H. DINESHAN IAS)

    വ്രമഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്് - ഓൺലലൈൻ ടപാതുസലൈ്ാമം 2022 - അസ്രമസ്റ്റന്റ് ടസങക്രട്റ്രമ/
ജൂന്രമയർ സൂപ്് തസ്്രമിയ്രമടലൈ ടപാതുസലൈ്ാമത്ത്രമിനുള ിടട്െ സലൈം്ാമ ലൈ്രമസ്റ്റ്
പസ്രമദ്ധീിട്രമച ്ഉത്ത്തടവാകുപദ്ധ.
 

    പടാ്ർശം: 1. സ.ഉത് (പ്രമ) നം 3/2017/P&ARD തസീയതസ്രമ 25.02.2017
2. സ.ഉത് (ലി) നം 125/2022/LSGD തസീയതസ്രമ 16.06.2022
3. സ.ഉത് (ലി) നം 130/2022/LSGD തസീയതസ്രമ 22.06.2022
4. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുടടെ 25.06.2022,  01.07.2022,  19.07.2022,  തസീയതസ്രമിള്രമടലൈ

PAN/11965/2021-E1(DP) നമ്പർ സർക്കുലൈറുിൾ
5. ഈ ിാട്ാലൈയത്ത്രമടലൈ 05.08.2022 ടലൈ ഇതതസ നമ്പർ തനാക്രട്ീസ്
6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ 13.08.2022 ടലൈ PAN/11965/2021-E1(DP) നമ്പർ സർക്കുലൈർ
7. ഈ ിാട്ാലൈയത്ത്രമടലൈ 26.08.2022 ടലൈ PAN/11965/2021-E1(DP) നമ്പർ തനാക്രട്ീസ്
8. ഈ ിാട്ാലൈയത്ത്രമടലൈ 15/09/2022 ടലൈ PAN/11965/2021-E1(DP) നമ്പർ തനാക്രട്ീസ്

 
ഉത്ത്തടവ് നമ്പർ  : PAN/22/2022-E2(DP)   തസീയതസ്രമ   :17/09/2022  

     
          പടാ്ർശം(1) പിാടം, സർക്കാർ ജീവനക്കാരടടെ ടപാതുസലൈ്ാമറ്ായ്രമ ബനട്ക്രട്് വകുപ്്
ത്ധാവ്രമിൾ  ജീവനക്കാരടടെ ഇലൈത്ാ്്രമി്ഡാമാതബസ്  തസയ്ാറാക്ക്രമ  സൂൂക്രമക്കുിതസ്രമിം ,
ഓൺലലൈൻ  മുാാന്രമടം  സലൈം്ാമം  നടെതിതസ്രമി്ായ്രമ  ടപാതുസലൈ്ാമറ്ായ്രമ  ബനട്ക്രട്
്ാനദണങ്ങളം  ്ാർഗന്രമർതദശങ്ങളം  പട്രമഷട്രമച ് സർക്കാർ  ഉത്ത്തടവ്  പറട്പവ്രമച്രമരദ്ധ.
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്രമടലൈ ജീവനക്കാരടടെ ഓൺലലൈൻ സമ്പദായത്ത്രമതടടെെനുള ടപാതുസലൈ്ാമറം
ന്രമയ്നറം  സംബന്രമച ്ാനദണങ്ങളം  അംഗീിട്രമച്  പടാ്ർശം  (2),  (3)  എി്രമവ  പിാടം
ഉത്ത്തടവായ്രമരദ്ധ.
 
        ഇൻതഫാർത്ഷൻ തിടള ്്രമഷൻ തസയ്ാറാക്ക്രമയ General Transfer Application  തസാഫ് ടവയർ
മുാാന്രമടം  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്രമടലൈ ടപാതുസലൈം്ാമത്ത്രമന്  ഓൺലലൈനായ്രമ  അതപൂക
സ്ർ്്രമക്കുിതസ്രമന്  ്ാർഗന്രമർതദശങൾ  പറട്പവ്രമചം  ്ാനദണങൾ  ന്രമശയ്രമചം  വ്രമവ്രമധ
സ്യങള്രമലൈായ്രമ പടാ്ർശം (4) പിാടം സർക്കുലൈറുിൾ പറട്പവ്രമച്രമരദ്ധ.
 
        ജീവനക്കാർ  ഓൺലലൈനായ്രമ  സ്ർ്്രമച അതപൂകിൾ  പട്രമതശാധ്രമച്  സാധവായ
അതപൂകിൾ  അംഗീിട്രമക്കുിെം,  അംഗീിട്രമച അതപൂകി്ങളടടെ അടെ്രമസാനത്ത്രമൽ
അിിമ്പാർഹ/പതതസ്ി പട്രമഗ്ന നൽതി് വ്രമഭാഗം/വ്രമട്്രമക്കുിതസ്രമന് 2 വർഷം അവതശഷ്രമക്കുി
വ്രമഭാഗം/്ാതൃതസ്വ അവധ്രമയ്രമുളനുളവർ/കുപക്രട്്രമിടള ദടത്തപത്ത്രമട്നുള ജീവനക്കാർ എി്രമവടട ഉത്ൾടെപത്ത്രമ
ടിാണ്ടുനുള സംസാനതസലൈ  സലൈം്ാമത്ത്രമനാെനുള അതപൂകിരടടെ ിടട്െ  ലൈ്രമസ്റ്റ്  പടാ്ർശം (5)
പിാടം  പസ്രമദ്ധീിട്രമച്രമരദ്ധ.  ിടട്െ  ലൈ്രമസ്റ്റ്  പട്രമതശാധ്രമചതസ്രമൽ സലൈം്ാമം  ആവശ്്്രമിാത്തപൂകം
ടപാതുസലൈ്ാമത്ത്രമിനുള അതപൂക പ്രമൻവലൈ്രമക്കുിതസ്രമിം  അവസടം  ലൈഭ്്ാക്ക്രമയ്രമരദ്ധ .
പടാ്ർശം(6)  പിാടം  പറട്പവ്രമച സർക്കുലൈറ്രമൽ  അതപൂക പ്രമൻവലൈ്രമക്കുിതസ്രമിനുള സ്യപട്രമധ്രമ
അവസാന്രമചതസ്രമന്  തശഷം  അവതശഷ്രമക്കുി സാധവായ  അതപൂക സ്ർ്്രമച്രമട്നുള മുവൻ
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ജീവനക്കാടടെം  ഉത്ൾട്പത്ത്രമ  അാന്രമ്  ി് ലൈ്രമസ്റ്റ്  പസ്രമദ്ധീിട്രമക്കുിതും ,  ആയതസ്രമടന്റ
അടെ്രമസാനത്ത്രമൽ ടപാതുസലൈം്ാമം നടെതിതു്ാട്ദ്ധം സാധവായ അതപൂക സ്ർ്്രമച്രമട്നുള
മുവൻ ജീവനക്കാരം ടപാതുസലൈം്ാമത്ത്രമന് വ്രമതധയടാകുപിതസാട്ി് വ്വ്്ാക്ക്രമയ്രമട്നുളതസാ ്്.
 
       ടപാതുസലൈ്ാമത്ത്രമനാെനുള ിടട്െ  ി് ലൈ്രമസ്റ്റ്രമൽ  ത്ൽ  ഓൺലലൈനായ്രമ  ലൈഭ്്ായ
ആതൂകപങൾ പട്രമതശാധ്രമചതസ്രമടന്റ അടെ്രമസാനത്ത്രമുളം, അതപൂകിൾ പ്രമൻവലൈ്രമചവടട ഒഴ്രമവാക്ക്രമെം
പടാ്ർശം(7)  പിാടം  സംസാനതസലൈ  ടപാതുസലൈം്ാമത്ത്രമനാെനുള ി് ലൈ്രമസ്റ്റ്  അാന്രമ്്ാക്ക്രമ
ഉത്ത്തടവായ്രമരദ്ധ.  ത്ൽ  അാന്രമ്  ി്ലൈ്രമസ്റ്റ്രമടന്റ അടെ്രമസാനത്ത്രമൽ  തസയ്ാറാക്ക്രമയ  സംസാനതസലൈ
സലൈം്ാമത്ത്രമനാെനുള അതലൈാക്രട്്ട്ന്റ്  ലൈ്രമസ്റ്റ്  പടാ്ർശം  (8)  പിാടം  പസ്രമദ്ധീിട്രമച്രമട്്്.  ടെ്രമ
അതലൈാക്രട്്ട്ന്റ്  https://generaltransfer.lsgkerala.gov.in  എി ടവബ്  ലസമ്രമൽ  ജീവനക്കാരടടെ
തലൈാഗ്രമന്രമൽ ലൈഭ്്ാ ്്.  ടെ്രമ  അതലൈാക്രട്്ട്ന്റ്  ലൈ്രമസ്റ്റ്  31/05/2022  തസീയതസ്രമ  വടടെനുള തഡമാതബസ്രമടന്റ
അടെ്രമസാനത്ത്രമുളം സാനക്കയമം വഴ്രമ  ഉത്്ാകുപി പതസീൂക്രമതസ ഒഴ്രമറി്ങളടടെെം അടെ്രമസാനത്ത്രമൽ
തസയ്ാറാക്ക്രമയ്രമട്നുളതസാ ്്.  ആയതസ്രമടന്റ അടെ്രമസാനത്ത്രമുളളള  അസ്രമസ്റ്റന്റ്  ടസങക്രട്റ്രമ  /ജൂന്രമയർ
സൂപ്്  തസ്്രമിയ്രമടലൈ ിടട്െ  സലൈം്ാമ ലൈ്രമസ്റ്റ്   ഇതതസാടടൊ്ം  അിബന്ായ്രമ  തചർത്ത്
പസ്രമദ്ധീിട്രമച ്ഉത്ത്തടവാകുപദ്ധ. 
       
          ിടട്െ  സലൈം്ാമ ലൈ്രമസ്റ്റ്രമൽ  ത്ൽ  ആതൂകപമനുള പൂകം  സലൈം്ാമം  ബാധി്ായ
ജീവനക്കാർക്ക്  https://generaltransfer.lsgkerala.gov.in  എി ടപാതുസലൈ്ാമത്ത്രമനാെനുള ടവബ്
ലസമ്രമൽ  അവടവരടടെ തലൈാഗ്രമൻ  മതുന  ഓൺലലൈനായ്രമ  ആതൂകപങൾ  22/09/2022
ലവകുപതിടം  4  ്്്രമ  വടട സ്ർ്്രമക്കാറിതസാ ്് .  ത്ൽ  സ്യപട്രമധ്രമ്നുള്രമൽ  സ്ർ്്രമക്കാത്ത
ആതൂകപങ്ങളം  ഓൺലലൈനായ്രമ  സ്ർ്്രമക്കാത്ത ആതൂകപങ്ങളം  അവടവരടടെ തലൈാഗ്രമൻ
മതുനയിാടതസ സ്ർ്്രമക്കുി ആതൂകപങ്ങളം  യാടതസാര ിാട്വശാുളം  പട്രമഗ്്രമക്കുിതസി .
ആതൂകപങൾ  പട്രമതശാധ്രമചം,  ടപാതുസലൈ്ാമ നടെപടെ്രമിൾ  ആടംഭ്രമച 09/05/2022  ന്  തശഷം
ഉത്്ായ്രമട്നുള വ്രമട്്രമക്കുളിൾ ,  വകുപ്്  വ്രമട്തപാിൽ,  പനർന്രമയ്നങൾ,  സാനക്കയമം  വഴ്രമ
ഉത്്ാകുപി കതസ്്ായ ഒഴ്രമറിൾ എി്രമവ കടെ്രമ പട്രമതശാധ്രമചം ,  ത്ൽ ിടടെ്രമതന്ൽ തഭദഗതസ്രമ വരത്ത്രമ 
അാന്രമ് ടപാതുസലൈ്ാമ ഉത്ത്തടവ് പറട്പവ്രമക്കുിതസാ ്്.

 
H. DINESHAN IAS 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
ബനട്ക്രട് ജീവനക്കാർക്ക്(ഓഫീസ് ത്ലൈധ്രമിാട്രമ മുാാന്രമടം)
പിർ്്
    1. എിാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ക്രട്്രമ ഡയറക്ടർ്ാർക്കും
    2. എിാ പഞ്ചായത്ത് അസ്രമസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ്ാർക്കും
    3. എിാ ജ്രമിാ പഞ്ചായത്ത് ടസങക്രട്റ്രമ്ാർക്കും
    4. എിാ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് ടസങക്രട്റ്രമ്ാർക്കും

 ിരതസൽ / അധ്രമിം
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