
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  
തിരുവനന്തപുരം 

 
വിഷയം- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്- ജീവനക്കാരയം- അസിസ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിടെ 

ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥെംമാറവം സ്ഥാനകയറ നിയമനവം- ഭേദഗതി -ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 
പരാമര്ംം-   1. 25/02/2017ടെ സ.ഉ(അച്ചെി) നം 03/2017/ഉ.േ.പ.വ  

2. ഈ ആഫീസിടെ 19/06/2018 ടെ ഇ2-02/2018 നമ്പ  ര്   ഉത്തരവ് 
 
 

ഉത്തരവ് നം ഇ02-02/2018 തീയതി 21.06.2018 
 

പരാമ ര് ംം 2 ഉത്തരവ് ോഗികമായി ഭേദഗതി ടെയ്ത് ചുവടെ ഭകാളം 1   ല്  
പറയുന്ന അസിസ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്മാടര അവരവരുടെ ഭപരുക ള്ക്കുഭനടര 
ഭകാളം 2ല്  ഭരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആഫീസിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പര് ഭകാളം 1 ഭകാളം 2 ഭകാളം 3 

1 
കനകമണി 
പള്ളിക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പഴയകുന്നുഭേല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

അഭപക്ഷ 

2 

വിമെെന്ദ്രന്  വി.എസ്. 
നാവായിക്കുളം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (പഴയക്കുന്നുഭേല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

പള്ളിക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
കനകമണി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

ഭേദഗതി 

3 

രാംജിൊ ല്  
നന്നിഭയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (കരകുളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

നന്ദിഭയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം നിെനിര്രന്നു 

4 

പ്രദീപ്  
അറക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (തിരുവനന്തപുരം നന്ദിഭയാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെം മാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ടവള്ളറെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
രാഭജഷിടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിഴിവില്  

ഭേദഗതി 

5 
രാഭജഷ്  
ടവള്ളറെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ഭമബിള്  ഷീെ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

േരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

6 
മിനിഭമാള്  
ൊത്തന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം  

പി.എ.യു-3, ടകാല്ലം 
സജി ഭതാമസിന് സ്ഥെം മാറം 
നല്കുന്ന ിഴിവില്  

തിരുത്തല്  

7 
സജി ഭതാമസ്  
പി.എ.യു -3 
ടകാല്ലം 

ൊത്തന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം മിനിഭമാള്  എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറം ന ല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

ഭേദഗതി 



8 

െത 
ഇെമുളയ്ക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ൊത്തന്നൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ആദിച്ചനല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ഭമരി ഷീജ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

ഭേദഗതി 

9 

ഭമരി ഷീജ 
ഞാറയ്ക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ആദിച്ചനല്ലൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

കെയ്ക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ഭേദഗതി 

10 

സുധീര് .എ 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (കെയ്ക്കല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ഭപാരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം  

ഭേദഗതി 

11 

മണികണ്ഠന്  
ടവള്ളിനല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (െിറക്കര 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ടവള്ളിനല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം  

നിെനിര്രന്നു 

12 

വിനയന്  
ഇരവിഭപരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (ഭപാരുവഴി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

െിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം ഭേദഗതി 

13 

അന്വ ര്  റഹ്മാ ന്  
പാെഭമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ (ടവളിനല്ലൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ശൂരനാെ് വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ഭേദഗതി 

14 
രാധാകൃഷ്ണന് .വി. 
ടനഭേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

കെപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ഫഫസല്  അഹേദിന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

15 

സുനില്  
വെവഭകാെ് പുത്തന്കുരിം് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (പാെഭമല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

പി.എ.യു-3, മാന്നാര് , 
ആെപ്പുഴ 
നിെവിടെ ിഴിവി ല്  

േരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

16 
ഫഫസല്  അഹേദ് 
കെപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

പാെഭമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

േരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 



17 

സുനില്  പി.എസ്. 
പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ടനടുമ്പാഭേരി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
സ്ഥെംമാറി നിയമിച്ചത്) 

കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ഭേദഗതി 

18 

അജയ് ഭജാര്ജ് 
വണ്ടിടപ്പരിയാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (കുന്നുകര 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചത്) 

ടനടുമ്പാഭേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ഭേദഗതി 

19 

സുദര്ൊ ല്  
എെത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (അംമന്നൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
സ്ഥെംമാറി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

മുെക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  
നിെവിടെ ിഴിവില്  

തിരുത്തല്  

20 
അമൃത കുമാരി.വി.ഡി. 
മുറിയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

ഇെവിെങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  
പി. സുജാത സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന 
ിഴിവില്  

തിരുത്തല്  

21 

ൊല്  റി.കൃഷ്ണ 
പല്ലാരിമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  (കാഞ്ഞിരംപുഴ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

തരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാെക്കാെ് 
പ്രവീണ്  പി. ടയ സ്ഥെം നെ്കുന്ന 
ിഴിവിഭെക്ക് 

ഭേദഗതി 

22 
സുഭരഷ്.പി 
കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തച്ചംമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് തിരുത്തല്  

23 

ഭറായി ഭമാന്  ടക. മാതു 
നീണ്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഭകാട്ടയം 
(ഭകാഭൊംഭബളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
നിെവിടെ ിഴിവില്  

ഭേദഗതി 

24 

ഭസതു ടക.ആ ര്  
ടനടുമ്പാഭേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ഭവങ്ങര 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

നാഗെഭേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ഭേദഗതി 

25 

ശ്രീകെ.വി 
കുന്നുഭേല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ് (അഴിയൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ഭവങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ഭേദഗതി 

26 

ംയാമിെി ഐ.പി 
ടപരുവള്ളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ടകാെിയത്തൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെം മാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ടപരുവള്ളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നിെനിര്രന്നു 



27 
മൃണാളിനി മഞ്ചു സി.ആര്  
ടനല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അവധിയില് ) 

െീഭക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം തിരുത്തല്  

28 

ബിന്ദു ബി നായര്  
കുമാരമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (മെപ്പുറം ഇെക്കര ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തില്  സ്ഥാനകയറം നല്കി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

നിറമരുതൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നിെവിടെ ിഴിവി ല് ) 

ഭേദഗതി 

29 
സജിത് കുമാര് . എം.ടക 
ബാലുഭേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ് 

താമരഭേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ് 

േരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

(ഭേദഗതി) 

30 

ജയന് .ഡി. നായര്  
അഴിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ്  (ഭകാന്നി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

അഴിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ്  

നിെനിര്രന്നു 

31 

എച്ച്. അജിത്ത് 
പള്ളിപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  
(ടപരുടവള്ളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയിരുന്നത്) 

ടനഭേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
രാധാകൃഷ്ണ ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിഴിവില്  

തിരുത്തല്  

32 

ംംീന്ദ്രന്  പി.ടക 
ടെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (കുഭന്നാത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെം മാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

എരഭഞ്ഞാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ഭേദഗതി 

33 

സജിത് കുമാര് . എം.ടക 
തൃപ്രഭങ്ങാട്ടൂ ര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (എരഭഞ്ഞാളി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെം മാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

കുഭന്നാത്ത്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ഭേദഗതി 

34 

ഗീതാമണി 
മൂളിയാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് (മധൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെം മാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിഴിവില്  

ഭേദഗതി 

35 

സുനില്  എം.എസ്. 
മൂക്കന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (കാസര്ഭഗാഡ് മൂളിയാ ര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് 

ഭേദഗതി 

36 
ഉഷാകുമാരി 
പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് 

മൂളിയാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് 
ഗീതാകുമാരി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിഴിവി ല്  

ഭേദഗതി 



37 

ബിജു കുമാര്  
മധൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് (തണ്ണിഭത്താെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

മധൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ഭഗാഡ് നിെനിര്രന്നു 

38 

രഭമംന്   എ 
വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ് (അഞ്ചരക്കണ്ടി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ടെറുവണ്ണൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
ഭകാഴിഭക്കാെ് 

വിരമിക്കല്  ിരു 
വര്ഷത്തിനുള്ളി

ല്  

39 

മുജീബ് പി.സി 
നരീഭക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭകാഴിഭക്കാെ് (ടെറുവണ്ണൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഭെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കി നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
കണ്ണൂര്  

േരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

 

 
ബന്ധടപ്പട്ട ആഫീസ് ഭമധാവിക ള്  ഈ ഉത്തരവ് ഉെ  ന്  പ്രാബെയത്തി ല്  

നെപ്പാഭക്കണ്ടതും വിടുതല്  ടെയ്യുന്നവരുടെയും ഭജാെിയി ല്  പ്രഭവംിക്കുന്നവരുടെയും ടെയ്യുന്ന 

ഉഭദയാഗസ്ഥരുടെ വിവരം ഈ ആഫീസിലും ബന്ധടപ്പട്ട മറ് ആഫീസുകളിഭെക്കും യഥാസമയം 

റിഭപ്പാര്ട്ട് ടെഭതണ്ടതാണ്. ഈ ഉത്തരവ് തഭേം സവയം േരണ വകുപ്പിടന്റ 

ടവബ്ഫസറിലും(www.lsgkerala.gov.in), പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടന്റ ടവബ്ഫസറിലും 

(www.dop.lsgkerala.gov.in) െേയമാണ്. സ്ഥെംമാറം ടെതടപ്പടുന്ന ഉഭദയാഗസ്ഥര്ക്കും ആഫീസ് 

ഭമധാവിക ള്ക്കും െി ടവബ്ഫസറ്റുകളി ല്  നിന്നും ഉത്തരവ് ടഡൌണ്ഭൊഡ് ടെയ്ത് 

ഉപഭയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

 

 

പകര് പ്പ്- 

 
1. വയക്തികള്ക്ക് 
2. ബഹു. തഭേം സവയം േരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഫപ്രവറ് ടസക്രട്ടറി 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
4. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
5. ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാ ര്ക്ക് 
6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ, ഭജായിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 

സി.എ മാര്ക്ക് 
7. സിസ്റം മാഭനജര് , ഐ.റി&ഇഗഭവണന്സ്(ടവബ് ഫസറില്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്) 
8. കരുതല് / അധികം 

 

ിപ്പ് 
പി. ഭമരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

 

ആജ്ഞാനുസരണം 
 
 

സൂപ്രണ്ട് 
 


