
 

 PAN/11965/2021-E1(DP) 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക് ടറുടടട കാര്യാായംതയ  

സ്വര്യാജ് ഭവൻര,നന്തരകകാട് 
കവൻടിയാർ പി.ഒ. തിരുവൻനന്തപുര്യ  - 695003

directorofpanchayat@gmail.com 
0471-2323286 തീയതി : 10/06/2022 

സർകയംതർ

    വൻിഷയ : പഞ്ചായത്ത് വൻകുപ്്  -ഓൺലയംതര  ടപാത സയംതഥാമാ  നട്ിയംതാകക തഥായി
ബന്ധട്ട്ട്   ജീവൻനക്കാരുടട ഇരകുപുരസി വൻിവൻര്യങ് പര്യികശോധാരുികകതിന്ന 
ആകക്ഷേപങ്  നൽകുപകതിന്നഥായുള്ള  നിർകദശോധങ്  പുറട്പ്വൻികകത്-
സ ബന്ധിച ്

    സചന: 1. സ.ഉ (പി) ന  3/2017/P&ARD തീയതി 25/02/2017

2. സ.ഉ (സാരുാ) ന  155/2021/P&ARD തീയതി 21/10/2021

3. ഈ കാര്യാായംതയത്തിൽ നിനുള്ള  09.05.2022  ടയംത PAN/11965/2021-E1(DP)  നുർ
സർകയംതർ  

      സചന  (1),  (2)   ഉത്തര്യവുകളുടട അടിസാനത്തിൽ   പഞ്ചായത്ത്  വൻകുപ്ിടയംത
ജീവൻനക്കാരുടട ടപാതസയംത ഥാമാ  ഓൺലയംതനായി  നട്ിയംതാകകതിന്  കവൻേി
ഇരഫർകഥഷര  കകര്യര  ഥിഷര  General  Transfer  Application എക കസാട്  ടവൻയർ
തയ്യാറാക്കിയിരുന.  പഞ്ചായത്ത്  വൻകുപ്ിടയംത മുഴുവൻര  ജീവൻനക്കാരുടടയ  വൻിവൻര്യങളു 
ഒഴിവുകളു  കസാട്  ടവൻയറിൽ കര്യേട്പ്െകതികയംതക്കായി  സചന  (3)  പ്രകാര്യ  സർകയംതർ
പുറട്പ്വൻിചിരുന.  എകാൽ  പഞ്ചായത്ത്  വൻകുപ്ിടയംത ജീവൻനക്കാരുടട ഇരകുപുരസി
കര്യേട്പ്െക കവൻരയിൽ   നിര്യവൻരുി  സാകങതിക  ബുിമധക്  ശുയിൽട്പ്കയ 
വൻിവൻര്യങ് കര്യേട്പ്െക കവൻരയിൽ  ടതെക്  വൻരുെകയ  ടചെത്   ഇരഫർകഥഷര
കകര്യര  ഥിഷര  പര്യിരര്യികകയ  തടർക്  ജീവൻനക്കാരുടട ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങ്
കര്യേട്പ്െകതിന്  സഥയ  നീട്ടി നൽകുപകയ  ടചെിരുന.

 
  തടർക്  ജിവൻനക്കാരുടട ഇരക്യൂുരസി  വൻിവൻര്യങളുടട കര്യേട്പ്ത്തുക്
പർത്തീകര്യിചിധുള്ളത്  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറടർ  അ ഗീകീകര്യികകയ  ആയത്
പ്രസിുീകര്യികകയ  ടചെിധേ്. കഥൽ സാരചര്യാത്തിൽ ജീവൻനക്കാർക്ക് അവൻര്യവൻരുടട  ഇര 
കുപുരസി  വൻിവൻര്യങളുടട കതാത  പര്യികശോധാരുികകതിനായ  ആയതിൽ  ആകക്ഷേപങ്
നൽകുപകതിന്നഥായി ചവൻടട പറയക നിർകദശോധങ് പുറട്പ്വൻികന.
 

1. കസാട്  ടവൻയറിൽ  കര്യേട്പ്ത്തി  അപവൻ്  ടചെിധുള്ള ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങ്
പര്യികശോധാരുികകതികയംതക്കായി എലാ ജീവൻനക്കാർക  ഓഫീസ് കഥയംതരുികാര്യി  username,
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Password  എകിവൻ  കസാട്  ടവൻയറിൽ  പ്രകവൻശോധികകതിനായി  അന്നവൻദിച്
നൽകകേതാണ്. 

2. ജീവൻനക്കാരുടട കയംതാഗീകിനിൽ  യംതഭാഥാകുപക ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങളുടട കതാത
പര്യികശോധാരുിച്  ആയതിൽ  അപാകതയുള്ളതായി  കബാുാട്പ്കപക്ഷേ  ചഥതയംതട്ട്ട
ഓഫീസ്  കഥയംതരുികാര്യിക്ക്  17/06/2022  തീയതികുള്ളിൽ  കര്യോായംത  ആകക്ഷേപ 
നൽകകേതാണ്.  കഥൽ  സഥയപര്യിരുികുള്ളിൽ  സഥർ്ിക്കാത്ത ആകക്ഷേപങ്
യാടതാരു കാര്യണവൻശോധാു  പികീട് പര്യിഗീകണികകതല. 

3. യംതഭാഥാകുപക ആകക്ഷേപങളു  അപാകതകളു  ഓഫീസ്  കഥയംതരുികാര്യിക് അതാത്  പ 
ഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്യൂട്ടി  ഡയറടർക്ക്  18/06/2022  ന്നുള്ളിൽ  സഥയബന്ധിതഥായി
ലകഥാകറേതാണ്. 

4. ജില തയംതത്തിൽ  യംതഭാഥാകുപക ആകക്ഷേപങ്  ഇകതാടടാ്  അന്നബന്ധഥായി
കചർത്തിധുള്ള ടപർകഫാഥയിൽ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്യൂട്ടി  ഡയറടർഥാർ കക്ാഡീകര്യിച്
Excel  കഫാർഥാമാിൽ  തയ്യാറാക്കി  21/06/2022  തീയതികുള്ളിൽ  പഞ്ചായത്ത്
ഡയറടറുടടട കാര്യാായംതയത്തിൽ യംതഭാഥാകക്കേതാണ്. 

5. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറടറുടടട കാര്യാായംതയത്തികയംതക്ക്  യംതഭാഥാകുപക ആകക്ഷേപങ്
ഇരഫർകഥഷര കകര്യര  ഥിഷന്  ലകഥാറുടക മററ്   ആയത്  പര്യിരര്യികകതിന്നരര
സൗകര്യാ  ഇരഫർകഥഷര കകര്യര ഥിഷര കസാട് ടവൻയറിൽ യംതഭാഥാകക്കേതാണ്. 

6. ഇരകുപുര സി  വൻിവൻര്യങരിടയംത അപാകതക്  പര്യിരര്യികകതിനായുള്ള സൗകര്യാ 
ഇരഫർകഥഷര കകര്യര ഥിഷര കസാട് ടവൻയറിൽ യംതഭാഥാകക മററ് ആവൻശോധാഥായ
തിരുത്തുക്  വൻരുത്തി  ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങ്  ചഥതയംതട്ട്ട ഉകദാാഗീകസര
അപവൻ് ടചകയ്യേതാണ്. 

7. ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങളുടട കതാത  അതാത്  ജീവൻനക്കാരു  ഇരകുപുരസി
കര്യേട്പ്െകതിന് ചഥതയംതട്ട്ട ജീവൻനക്കാര്യന്ന  ആയത് അപവൻ് ടചയക ഓഫീസ്
കഥയംതരുികാര്യിയ  പര്യികശോധാരുിച ്ഉറ്വൻരുകത്തേതാണ്. 

8. ഇരകുപുരസിയിൽ  ടതമാായ  വൻിവൻര്യങ്  പര്യിരര്യിക്കാത്തതിന്  യഥാസഥയ 
ആകക്ഷേപ  സഥർ്ിക്കാത്തത് ായംത  സയംതഥാമാവുഥായി ബന്ധട്ട്ട് പികീട് ഉകയികക
പര്യാതിക് യാടതാരു കാര്യണവൻശോധാു  ടപാതസയംതഥാമാ പ്രക്ിയയടട തടർനുള്ള
ഘട്ടങരിൽ പര്യിഗീകണികകതല. 

9. ആകക്ഷേപങ്  പര്യിരര്യിച്  ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങ്  അപവൻ്  ടചയക തീയതി
മതൽ ര്യേ് ദിവൻസത്തിനക  എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറടർഥാരു  ജിലയിടയംത
മുഴുവൻര  ജീവൻനക്കാരുടടയ  ഇരകുപുരസി  വൻിവൻര്യങളു  കതാതകയാടട
കര്യേട്പ്ത്തിയിധടേക്  ബന്ധട്ട്ട ഓഫീസ്  കഥയംതരുികാര്യികരിൽ  നിന 
സാക്ഷോപപത  വൻാങി സക്ഷേികക്കേത  ആയത് സ ബന്ധിച് ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറടറുടടട
സാക്ഷോപപത   ഈ കാര്യാായംതയത്തിൽ യംതഭാഥാകക്കേതഥാണ്.

H. DINESHAN IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH

 പകർ്്1. എലാ ജീവൻനക്കാർക 

2.എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറടർഥാർക 

3.എലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്ലന് ഡയറടർഥാർക 

4.എലാ ജില/ഗ്രാഥപഞ്ചായത്ത് ടസക്ട്ടറിഥാർക  
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അനുബന്ധം  -1  

Excel   ഫഫോർമോറ്റ് പപർഫഫോമ  

 District: ....................................

SL No Name Designation PEN number Unique ID Office Details of Appeal
       

   അനുബന്ധം  -2  

ഓഫീസ് ഫമേലധിോരധയപട സോാക്പ്ം

 

പഞ്ചോയത്ത വകുപ്ധപേ ഓൺലലൈേിലല  പപോസ്ഥലേമോറ്റമമോയധ  ബന്ധപ്്പെ്
.............ജധല്ലയധപേ ...............  ഓഫീസധപേ മുവിലല  ജീവനകോകാപടയം *  ഇിലലകുപമ്പിലലസധ
വധവരങ്ങൾ  ഫസോഫ്  പവയയധY എിലലടധ  പചെധ്തിപ്ടം ആയതധY അപോിങ്ങഫളോ
പതറ്റോയ വധവരങ്ങഫളോ ഇല്ല എന് പരധഫിോലധര ്ഫബോ്ക്പ്്പെതോയധ സോാക്പ്പപട 

(ഒ്്)
ഓഫീസ് ഫമേലധിോരധയപട ഫപര്

 ഓഫീസ് ഫമേലധിോരധയപട പ വധ
*പഡെപ്യൂഫ്പെഷിലല, േീവ്, സപസ്പെിലലഷിലല, ഉൾപ്പടയയു 

അനുബന്ധം  -3  
ജധല്ല തേ സോാക്പ്ം

 
 പഞ്ചോയത്ത വകുപ്ധപേ ഓൺലലൈേിലല  പപോസ്ഥലേമോറ്റമമോയധ  ബന്ധപ്്പെ്
.............ജധല്ലയധപേ എല്ലോ  ഓഫീസുിളധപേയം  മുവിലല ജീവനകോകാപടയം ഇിലലകുപമ്പിലലസധ
വധവരങ്ങൾ  ഫസോഫ്  പവയയധY എിലലടധ  പചെധ്തിപ്ടം ആയതധY അപോിങ്ങഫളോ
പതറ്റോയ വധവരങ്ങഫളോ ഇല്ല എടം സോാക്പ്പപട. 

(ഒ്്)
ഫപര്

 പഞ്ചോയത്ത് പഡെപ്യൂ്പെധ ഡെയയടർടർ
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