
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെരമങ്ങൾ  .  
    വരഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്ത്:  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്ത്:  ജീവനക്ചാര്യം  -  ടഹെഡ്ത്ക്ലർ്ത്

തസ്തരകയരടലെ ജീവനർ്ചാരടെ പരരവ്ലതന  നരയ്നം  -  ഉതരവ്ത്
പു്ട്പവര്ക

    പര്ചാ്്ലശം:
-

1. 25.02.2017 ടലെ സ.ഉ (അച്ചെര) നം 03/2017/ഉഭപവ
2 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 01.07.2019 ടലെ ഇ 3-27043/18 നമ്പ ്ല

 ഉതരവ്ത് 
ഉതരവ്ത് നമ്പ്ല  : PAN/3140/2019-E3(DP)   തീയതര   :04/09/2019  

     
               ചുവടെ പ്രകയരൽ��  കകക്ചാളംം  -1  ൽ��  പര്ചാ്്ലച്ചരരര്് അടകൌണ്്്ചാടര ,
പര്ചാ് ്ല  ശം  (2)  പ്രക്ചാരമുള്ള സീനരകകയ്ചാരരറര  പ്രകയുടെ അെരഥ്ചാനതര ൽ�� ,  ടഹെഡ്ത്
ക്ലർ്ത്  തസ്തരകയരകകലെർ്ത്  പരരവ്ലതനം  ടയ്തും  കകക്ചാളംം  -2   ൽ��  പര്ചാ്്ലശര്്
ആഫീസരകകലെർ്ത് നരയ്രച്ചും ഉെ ൻ പ്ര്ചാാബലലെ്യതരൽ�� ഉതരവ്ചാകുപക.
 

മങ് നമ്പ്ല സീനരകകയ്ചാ്രറര
നമ്പ്ല കകക്ചാളംം 1 കകക്ചാളംം 2

1 3119
അനീഷ്ത് ാബല്ചാബ 
കീഴ്ചാറ്റൂ്ല ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്ലെപ്പു്ം

കക്ലെ്ചാറ്റൂ്ല ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , ്ലെപ്പു്ം
 ( നരലെവരടലെ  ഴരവരൽ�� )

2 3121
ഷബ്ന ടക വര
പരണ്്ചായര ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂ്ല

ഏകകഴ്ചാം  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല ജര
അജയകുപ്്ചാ്ല ന്ത് ഥ്ചാനകയറം  
ലെഭരച്ച  ഴരവരൽ�� 

3 3261
അലെക്സ്ത് എൽ��
വ്വെ  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര
(അന്യത്ര കകസവനം)

വ്വെ ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര  (
അന്യത്ര കകസവനം തുെ്ലച്ച)

4 3287
സ്ീ്ല കകസഠ്ത് ഇ
ബാബലസൻവ്ചാലെര 
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര

വണപു്ം ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര  ( നരലെവരടലെ   ഴരവരൽ�� )

5 3288
ഷരജുകക്്ചാൻ ഡര
പുല്ലമ്പ്ചാ് ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരവനന്തപുരം

ാബലദരയപർ   
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത് 
ഹുബസൻ ടന  ഥലെം ്്ചാറം ലെഭരച്ച 
 ഴരവരൽ�� 
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6 3289
ഹെരരക്യഷ്ണൻ ാബലര 
്യ്യന്ചാെ്ത് ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

കരരടവെ്ല - ടപരളംം 
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല  രകക്ശൻ 
ന്ത്  ഥലെം ്്ചാറം ലെഭരച്ച  ഴരവരൽ�� 

7 3290
സീജ എസ്ത്
അഞൽ�� ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

പൂകകർ്ചാ്്ത്ക്ചാവ്ത് ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാലെർ്ചാെ്ത് ലെജരത്ത് ന്ത് ഥനകയറം 
ലെഭരച്ച  ഴരവരൽ�� 

8 3291
സര്്ചാജ്ത് എ പര 
അഴൂ്ല ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരവനന്തപുരം

കവളംങ്ചാെ്ത് ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
എ്ണ്ചാകുപളംം ( അവധര  ഴരവരൽ�� ) 

9 3293
പത്മകുപ്്ചാരര എൽ��
നഗര്ല ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരവനന്തപുരം

കുപ്മ്പുഴ ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകുപളംം ര്ചാകകജഷ്ത് ദ്ചാസ്ത് ബവ 
ടയ ഥലെം ്്ചാറരയ  ഴരവരൽ��

10 3294
കകരണുക പര
 റകകശഖര്ംഗലെം 
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരവനന്തപുരം

പ്രത്  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാലെർ്ചാെ്ത് ര്ചാകകജഷ്ത് ന്ത് ഥലെം ്്ചാറം 
ലെഭരച്ച  ഴരവരൽ�� 

11 3295
ടനൌഷ്ചാദ്ത് എ
മുതുവല്ലൂ്ല ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്ലെപ്പു്ം

പു്ത്തൂ്ല  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്ലെപ്പു്ം 
ാബലരനീഷ്ത് ടന  ഥലെം ്്ചാറരയ 
 ഴരവരൽ��

12 3296
റര എൻ ര്ചാംദ്ചാസ്ത്
ടപര്്ചാ്ര ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാലെർ്ചാെ്ത്

കകതങ്കര ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാലെർ്ചാെ്ത് 
അനരത ടയ ഥലെം ്്ചാറരയ  ഴരവരൽ��

13 3297
അബ്ദുൾ ്ഹ്മ്ചാൻ എം ാബലര
ഉഴ്ലെയ്ക്കൽ�� ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരവനന്തപുരം

വ്ചാഴകകത്ചാ്്ത്  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര  സജര കകത്ചാ്സ്ത് ടന ഥലെം 
്്ചാറരയ  ഴരവരൽ��.

14 3298
കകലെഖ എസ്ത് 
കരകുപളംം ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരവനന്തപുരം
 ( അന്യത്ര കകസവനം)

വരളം്രൽ�� ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരവനന്തപുരം
( അന്യത്ര കകസവനം തുെ്ലച്ച )

15 3299
ക്യഷ്ണകുപ്്ചാരര ാബലര 
കകക്ചാപ്ൺ ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പതനംതര്

ത്യപ്രകകങ്ചാട്ടൂ്ല  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂ്ല ( നരലെവരടലെ  ഴരവരൽ�� )

 

ാബലന്ധട്് ഓഫീസ്ത്  കക്ധ്ചാവരക ൾ  ഈ  ഉതരവ്ത്  ഉെ ൻ  പ്ര്ചാാബലലെ്യതര ൽ��
നെ്്ചാകകർണതും  ,  വരപതൽ��  ടയെയകയും  കകസവനതര ൽ��  പ്രകകവശര്കയും  ടയെയ്
ഉകകദ്യ്ചാഗഥരടെ വരവരം  ഈ  ആഫീസരംം  ാബലന്ധട്് ്റ്ത്  ആഫീസുകകളംരകകലെ്ം
യഥ്ചാസ്യം ്രകക്്ചാ്ല്്ത് ടയകകയ്യണത്ചാണ്ത്. ഈ ഉതരവ്ത് തകകദശ സ്യംഭരണ വകുപ്രടന
ടവബബ്സൈറരംം  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്രടന ടവബബ്സൈറരംം  ലെഭ്യ്്ചാണ്ത് .  ഥലെം്്ചാറം
ടയയ്യട്പ് ഉകകദ്യ്ചാഗഥ്ല്ം ആഫീസ്ത് കക്ധ്ചാവരകൾ്ം െര ടവബബ്സൈൈറ്റകളംരൽ�� നരകം
ഉതരവ്ത് ടഡൌൺകകലെ്ചാഡ്ത് ടയ്്ത് ഉപകകയ്ചാഗരർ്ചാവ്ത്ചാണ്ത്.
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കകഡ്ചാ.ാബലര.എസ്ത് .തരരകക്നര ഐ.എ.എസ്ത് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ട്ല

പക്ല്്ത്
    1. വ്യക്തരകൾർ്ത്
    2. ാബലഹു.തകകദശ സ്യംഭരണ വകുപ്്ത് ്നരയുടെ ബപ്രവറ്ത് ടസമങ്്രർ്ത്
    3. എല്ല്ചാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപയ്ര ഡയ്ട്ല്്ചാ്ല്ം
   4. എല്ല്ചാ പഞ്ചായത്ത് അസരറന്ത് ഡയ്ട്ല്്ചാ്ല്ം
    5. ാബലന്ധട്് ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടസമങ്്ര്്ചാ്ലർ്ത്
   6. പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ /അഡീഷണൽ�� ഡയ്ടറുടടെ / കകജ്ചായരന്ത് 

ഡയ്ടറുടടെ സര.എ ്്ചാ്ലർ്ത്
   7.. കരതൽ�� / അധരകം
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