
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെ്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർ-എച.്ദ്നനേശൻ ഐ.എ.എസ്)

    വ്ഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്:  ജീവനകാകാര്ം- 23.12.2021-ന്  നചർർ വകുപ്്  തല  ടപാന്ാഷശൻ
കമ്മ്റ്  (നലാവർ)  തീരു്ാനങൾകക്ത്ായ്  ഗാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസരമങ്റ്/
സീന്യർ  സപപ്/  ടപർനഫാ്ശൻസ്  ഓഡ്റ്  സ്ർപവസർ  തസ്്കയ്ിൾട്്
ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ് നനകരമങ്ീകക്ച ്ഉത്തകവാകുപു.

    പകാ്ർേം:
-

1. 23.12.2021-ന് നചർർ വകുപ്് തല ടപാന്ാഷശൻ കമ്മ്റ് (നലാവർ) തീരു്ാനങൾ
2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ 02.06.2018 തീയത്യ്ടല ഇ 8-14132/18 നമ്പർ ഉത്തകവ്
3. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ 24.03.2022 തീയത്യ്ടല ഇ 1-132 നമ്പർ ഉത്തകവ്
4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ 27.04.2022  തീയത്യ്ടല PAN/3017/2021-E8(DP)  നമ്പർ

നനാ്ീസ്
5. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുടടെ 08/06/2022  തീയത്യ്ടല PAN/13/2022-E1 നമ്പർ

ഉത്തകവ്  
 
ഉത്തകവ് നമ്പർ  : PAN/4758/2022-E1(DP)   തീയത്  : 23/06/2022  

       ഗാ്പഞ്ചായത്ത് ടസരമങ്റ് / സീന്യർ സപപ് / ടപർനഫാ്ശൻസ് ഓഡ്റ് സ്ർപവസർ
തസ്്കയ്ിൾട്് ശീ .  ജയകാജ്.പ്.എം,  ശീ.  ്്ഥുശൻ  പകലാസ്  എർ്വരുടടെ ടസലക്ട്  ല്സ്്
പകാ്ർേം-1  പകാകം  ്ാറം  വരുത്ത്യ്ിയ സാഹചകാര്ത്ത്്  ടെ്യാളകൾ  ഉൾട്്്ിയ
സീന്നയാറ്റ് പ്്കകക്ിം രമങ്ാകുത്ായ ്ാറം വരുനത്തപ്യ്രുു.
         16.07.2015 പാബല്ലാര്ത്ത്് KS&SSR rule 134 (8) പകാകം ടസരമങ്റ്യായ് താത്കാല്ക സാന
കയറം  അനുകവദ്ച്രുർ ശീ.  ജയകാജ്  പ്.എം  മർ്  വർഷകാലയകവ്്  ന്ർബല്ന്ത  ടടെസ്്
നയാുാര്ത നനടൊത്ത കാകണത്താ് ടടെസ്്  നയാുാര്ത നനടെ്യ തീയത്  അനുടെ്സാന്ാക്  17.08.2018
പാബല്ലാര്ത്ത്്  പകാ്ർേം-1  പകാകം  നചർർ്ിയ വകുപ്്  തല  ടപാന്ാഷശൻ  കമ്മ്റ്  നലാവർ
അനുജപ-2  തീരു്ാന  പകാകം  ടെ്യാശൻടറ ന്യ്നം  രമങ്വ്കക്്ർത്കം  ടെ്യാടന 2018-ടല
ടസലക്ട്  ല്സ്്് രമങ്നമ്പർ  155  ശീ.  എസ്.  കാധാകൃശൻ നായർ്ം രമങ്നമ്പർ  156  ശീ്ത്  എ.
റാഷ്ദയ്ക്കു്്ടെയ്് 155 എ നമ്പകായ്  ഉൾട്ടുത്തുർത്കം തീരു്ാന്ച്ിയള്ളതം ടെ് തീരു്ാനം 27.01.2022
ടല 348 ആം നമ്പർ ുസറ് പകാകം പസ്ദീകക്ച്ിയള്ളത്ാണ്. ന്് സാഹചകാര്ത്ത്് പകാ്ർേം-
2 ഉത്തകവ് പകാകം പസ്ദീകക്ച ഗാ്പഞ്ചായത്ത് ടസരമങ്റ് സീന്യർ സപപ് ടപർനഫാ്ശൻസ്
ഓഡ്റ്  സ്ർപവസർ തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ് പ്്കയ്് രമങ് നമ്പർ  118
ആയ് ഉൾട്്്രുർ ടെ്യാടന പസത സാനത്ത് ന്ും ഒഴ്വാക് പകാ്ർേം 3 ഉത്തകവ് പകാകം
പസ്ദീകക്ച ഗാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസരമങ്റ്  സീന്യർ  സപപ്  ടപർനഫാ്ശൻസ്  ഓഡ്റ്  സ്ർ
പവസർ തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ് പ്്കയ്് രമങ് നമ്പർ  105  ആയ ശീ്ത്
ടെ്.എം. ഷീബല് (എസ്. കാധാകഷശൻ നായർ നസവനത്ത്് ന്ും വ്ക്്ചത്നാ് പസത പ്്കയ്്
ഉൾട്്്്്ല.)  രമങ്നമ്പർ  106  ആയ ശീ്ത് എ.റാഷ്ദ എർ്വർക്ടെയ്് ഉൾട്ടുത്താവർതാണ്
എർ് കാകകും ആയത്ടറ അനുടെ്സാനത്ത്് സീന്നയാറ്റ് താത്കാല്ക്ായ് നനകരമങ്ീകക്ച്
ടകാപ് പകാ്ർേം-4 പകാകം നനാ്ീസ് പസ്ദീകക്്കും ടച്്ിയതാണ്. വകുപ്്ടല 19.04.2018
മുത്  31.12.2021  വടകുയ ഗാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസരമങ്റ് /  സീന്യർ  സപപ്/  ടപർനഫാ്ശൻസ്
ഓഡ്റ് സ്ർപവസർ തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ് പ്്ക പകാ്ർേം-5 പകാകം
അനുന്ത്്്ായ് പസ്ദീകക്ച്ിയതാണ്.  ടെ് ല്സ്്് ശീ.  പ്.എം.ജയകാജ്ടന 107/2018-21  നമ്പകായ്
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ശീ്ത് ടെ്.എം.ഷീബല് ശീ്ത് റഷീദ എർ്വർക്ടെയ്ലായ് ഉൾട്ടുത്ത്യ്ിയതാണ്.
 
       20.12.2016  പാബല്ലാര്ത്ത്്  ശീ.  ്്ഥുശൻ  പകലാസ്ന്  ടസരമങ്റ്യായ്  സാനകയറം
അനുകവദ്ച്രുു.  എർാ് പകാ്ർേം-1  പകാകം  നചർർ്ിയ വകുപ്്  തല ടപാന്ാഷശൻ കമ്മ്റ്
(നലാവർ)  അനുജപ-3  തീരു്ാന  പകാകം  ടെ്യാന്  KS&SSR  rule  13A  1(a)  പകാകമുയ ആകുലാര്ം
ലഭാര്്ാക് മുശൻകാല പാബല്ലാര്നത്താടടെ 2014 ടല ടസലക്ട് ല്സ്്് രമങ്നമ്പർ 42 സുന്്കുപ്ാർ.ജ്-്ം
രമങ്നമ്പർ  43  പഷജു വർഗീസ്ക്്ടെയ്് 42  എ നമ്പകായ് ഉൾട്ടുത്തുർത്ന്  തീരു്ാന്ച്ിപ്.
ന്് തീരു്ാനം  27.01.2022  ടല 347  ആം നമ്പർ  ുസറ് പകാകം പസ്ദീകക്ച്ിയള്ളത്ാണ്.  ന്്
സാഹചകാര്ത്ത്്  പകാ്ർേം-2  ഉത്തകവ്  പകാകം  പസ്ദീകക്ച ഗാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസരമങ്റ്
സീന്യർ ടപർനഫാ്ശൻസ് ഓഡ്റ് സ്ർപവസർ തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ്
പ്്കയ്്  രമങ്നമ്പർ  1349  ആയ്  ഉൾട്്്രുർ ടെ്യാടന പസത  സ്ന്നയാറ്റ്  പ്്കയ്്
രമങ്നമ്പർ രമങ്നമ്പർ  1048  ശീ.  സുന്്കുപ്ാർ.ജ്-്ം  1049  ശീ.  പഷജു വർഗീസ്ക്്ടെയ്് രമങ്
നമ്പർ  1048  എ ആയ് ഉൾട്ടുത്താവർതാണ് എർ് കാകകും ആയത്ടറ അനുടെ്സാനത്ത്്
പകാ്ർേം-2  ഉത്തകവ് പകാകം പസ്ദീകക്ച ഗാ്പഞ്ചായത്ത് ടസരമങ്റ്/  സീന്യർ സപപ്  /
ടപർനഫാ്ശൻസ് ഓഡ്റ് സ്ർപവസർ തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ് പ്്കയ്്
രമങ് നമ്പർ 1349 ആയ് ഉൾട്്്രുർ ശീ.്്ഥുശൻ പകലാസ്ടന പസത സീന്നയാറ്റ് പ്്കയ്്
രമങ് നമ്പർ 1048 സുന്്കുപ്ാർ.ജ് ്ം രമങ്നമ്പർ 1049 ശീ. പഷജു വർഗീസ്ക്്ടെയ്് രമങ് നമ്പർ
1048  എ  ആയ്  ഉൾട്ടുത്ത്ടകാകകം  സീന്നയാറ്റ്  താത്കാല്ക്ായ്  നനകരമങ്ീകക്ച്  ടകാപ്
പകാ്ർേം-4  പകാകം  നനാ്ീസ്  പസ്ദീകക്ച്രുു.  പസത  നനാ്ീസ്ന്്  നാക്ള്ളതവടക
ആനക്ഷേപങടകാും ലഭാര്്ായ്്്ല. 
               ന്്  സാഹചകാര്ത്ത്്  പകാ്ർേം-2  ഉത്തകവ്  പകാകം  പസ്ദീകക്ച
ഗാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസരമങ്റ്/  സീന്യർ  സപപ്  /  ടപർനഫാ്ശൻസ്  ഓഡ്റ്  സ്ർപവസർ
തസ്്കകക്ടല ജീവനകാരുടടെ സീന്നയാറ്റ്  പ്്കയ്് രമങ് നമ്പർ  1349  ആയ്  ഉൾട്്്രുർ
ശീ.്്ഥുശൻ പകലാസ്ടന പസത സീന്നയാറ്റ് പ്്കയ്് രമങ് നമ്പർ 1048 ശീ. സുന്്കുപ്ാർ.ജ്
്ം  രമങ്നമ്പർ  1049  ശീ.  പഷജു വർഗീസ്ക്്ടെയ്് രമങ്  നമ്പർ  1048  എ ആയ്  ഉൾട്ടുത്ത്
സീന്നയാറ്റ് അനുന്ത്്്ായ് നനകരമങ്ീകക്ച ്ടകാപ് ഇത്നാ് ഉത്തകവാകുപു.
 

എച.്ദ്നനേശൻ ഐ.എ.എസ് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ

പകർ്്  :  
    1. വാര്ക്ത്ക് (ബല്നട്് പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്്് ഡയറക്ടർ മുന�ന)
    2. എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്്് ഡയറക്ടർ്ാർ്ം

    3. ടവപബ്സൈറ്
    4. കരുത് / അനുധ്കം
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