
 

പഞ്ചായത്ത് അഡീചാഷണൽ     ഡീചയ�ക്ടറുട നടപടിക്രമങ ങൾ   
വിഷയം- പഞ്ചായത്ത് വപ്്- ജാവനക്കാര്യം- അുക്കൌണ്് തസികയിു

സ്ഥം്രമാറ്റം – ഉ ്ത്തരവ് ത�ു്െവിക്.

പരാ്രമർശം – ഉ  സ.്. (അ) നം.03/2017, തായതി 25.02.2017

     ്ത്തരവ് നപർ   PAN/14/2019-E13(DP)   തായതി   17/09/2019  

പഞ്ചായത്ത് വപ്ി ചവുട കകാളംടം നം  1  കച ർ  ക് അക്കൌണ്ിുന
കകാളംടം  നം  2   പരാ്രമർ      ശിചിരിക് ഗാ്രമപഞ്ചായത്തികക്ക നിയ്രമിച്  ഇതിനാ
്ത്തരവാപ്. നിയ്രമനത്തിനുള്ള കാരണൽം കകാളംടം നം 3  കരഖു്െത്തിയിരിക്.

ക്രമ 
നം. കകാളംടം നം.1 കകാളംടം നം.2 കകാളംടം നം.3

1 അജാഷ് ഖാൻ എസ് എ
മൂളംടിയാർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കാസ�കഗാഡീച്

പാകങാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 
(സകനാഷ്രമാ�ിുന ്രമാന് 
ഒഴിവികക്ക്)

ക്

2
സനിപ്രമാർ ആർ
താകക്കായി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം

പവച ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം
(ദാപ ഒ.പി. ക്ക് തസിക്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവികക്ക്)

ക്

3
വിനു പ്രമാർ സി.വി.
ചനക്കര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

അഴൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 
(സി�ാജ് എ.പി. ക്ക് 
തസിക്രമാറ്റം നപ് 
ഒഴിവികക്ക്)

ക്

4
സജി.പി.ുക
്രമാട്ള്ളി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം 

ുചമ്മരതി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം
(നജാം. എസ്. ന് തസിക്രമാറ്റം
നപ് ഒഴിവികക്ക്)

ക്

5
പ്രിയ വി.
വിതര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം

ആര്യൻകകാട്  
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 
(പ്രശാന് പി.എസ്. -ുന 
സ്ഥം്രമാന് ഒഴിവികക്ക്)

അകപക
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6
ദാപ ഒ.പി.
പവച ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം

ഒറ്റകശഖര്രമംഗം 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം
(കരണുക പി.ക്ക് തസിക്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവികക്ക്)

അകപക

7
പ്രശാന് പി.എസ്.
ആര്യൻകകാട്  
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 

്ഴ്രമയ്ക്ക   
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 
(അബങൾ �ഹാുന 
തസിക്രമാറ്റം നപ് 
ഒഴിവികക്ക്)

അകപക

8
സകനാഷ്രമാർ
പാകങാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 

വിതര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം 
(പ്രിയ വി. ുയ സ്ഥം്രമാന് 
ഒഴിവികക്ക്)

അകപക

9
നജാം എസ്.
ുചമ്മരതി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം

നഗരൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
തിരവനനതരം
(പത്മപ്രമാരിക്ക് തസിക്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവികക്ക്)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

10
രാകജന്ദ്രൻ പിള്ള
ബുധന്നൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

അഞ്ച ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ുകാലം
(സാജ -യ്ക്ക് തസിക്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവികക്ക്)

ക്

11
ബിനു.ഐ
കാ്രമാകി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ഇെക്കി

കരവാളൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ുകാലം
(നിവിു ഒഴിവി)

ക്

12
ദാപ.വി.
കല�-വവക്കം 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം

ചി�ക്കര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ുകാലം 
(സാബു വർഗ്ാസിന് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

ക്

13
സാബു വർഗ്ാസ്
ചി�ക്കര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ുകാലം 

്രമയ്യനാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
ുകാലം 
(ഹരികൃൻ ബി-യ്ക്ക് 
തസിക്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

14
ഷിജി.വി
 കകാഴകഞ്ചരി 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട

ുകാെ്രമൺ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട
(കൃപ്രമാരി ബി ക്ക് 
തസിക്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

15 സിജ അകഫോാൺസ്
അരൂപറ്റി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്

്രമാരാരികളംടം കനാർത്ത് 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, ആപ്പുഴ

അകപക
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ആപ്പുഴ
(ഹാരിഷ് ുക.എ. ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

16
ഹാരിഷ് ുക.എ. 
്രമാരാരികളംടം കനാർത്ത് 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

കചർത്ത ുസൌത്ത് 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ
(ശാരാജ് എസ്.എസ്. -ുന 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

17
ശാരാജ് എസ്.എസ്.
കചർത്ത ുസൌത്ത് 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

ബുധന്നൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ
(രാകജന്ദ്രൻ പിള്ള -ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

18
പ്രകശാഭ  ുക
മുട്ടാർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

നൂ�നാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ
(വഷജ സി. ക്ക് സ്ഥം്രമാറ്റം 
നകിയ ഒഴിവി)

അകപക

19
വഷജ സി
നൂ�നാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

മുട്ടാർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ 
( പ്രകശാഭ ുക. ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

20
അബങൾ ്രമനാഫ്ോ എസ്.
്രമണകഞ്ചരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

എടത്ാ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ
(സധാഷ് ജി. ക്ക് സ്ഥം്രമാറ്റം 
നകിയ ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

21
സധാഷ് ജി.
എടത്ാ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ

്രമണകഞ്ചരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ 
(അബങൾ ്രമനാഫ്ോ എസ്. ന് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

22
കജായ്സൺ വ്രമക്കിങൾ
്രമാനങാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട് 

ചനക്കര ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ആപ്പുഴ
(വിനുപ്രമാർ സി.വി. ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റിയ ഒഴിവി)

അകപക

23
ആശ കഗാപിനാഥ്
കസനാപതി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ഇെക്കി 

ചി�ക്കടവ് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം
(അവധി ഒഴിവി)

അകപക

24 ബിജ ്രമാത്
വാളംടകം ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം

മുകത്താി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം
(ജികജാ ക്രമാൻ റ്റി.റ്റി. ക്ക് 

അകപക
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സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

25
സനി പ്രമാർ സി.എൻ
്പ്പുത� ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
ഇെക്കി

കല�-വവക്കം 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം 
(ദാപ.വി. ക്ക് സ്ഥം്രമാറ്റം 
നകിയ ഒഴിവി)

അകപക

26
ജികജാ ക്രമാൻ റ്റി.റ്റി. 
മുകത്താി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാട്ടയം

്പ്പുത� ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് 
ഇെക്കി
(സനി പ്രമാർ -ുന  
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

27
ജിഷ ്രമാത്
തത്തൻകവിക്കര 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം

തിര്രമാ�ാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം
(ുക.റ്റി. കജാസഫ്ോ കികഷാർ 
-ന് സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

28
ുക.റ്റി. കജാസഫ്ോ കികഷാർ
തിര്രമാ�ാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം

തത്തൻകവിക്കര 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം
(ജിഷ ്രമാത് -ുന സ്ഥം്രമാറ്റം
നകിയ ഒഴിവി)

അകപക

29
യൂസഫ്ോ സി.എം.
ുവകങാ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം

കകാട്ട്ടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

30
ഷ്രമാർ.പി.
വിളംടയൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
പാക്കാട്

ുവകങാ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം 
(യൂസഫ്ോ സി.എം. ന് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

31
ഏിയാസ് വി.ുക.
ുചങ്കളംട ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കാസർകഗാഡീച്

കവ്ടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
എ�ണൽാപളംടം 
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

32
്രമകനാജ് റ്റി.ുജ
ക്രമ്ാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

എട്ാങൾ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

33
പ്രജാഷ് സി.ുക.
കാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 

കട്ടിങാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

34 ഫോാത്തി്രമത്ത് സഹ�
ുവട്ടത്തൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്

്രമക്കര്�പ് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 

ഭരണൽ
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്രമപ്പു�ം 
(കബബി സ്മിത -ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

ുസൌകര്യാർതം

35
കജ്യാതിഷ്മതി.എം.
ഇരിപിിയം ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 

തളംടിക്ക ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 
(ുഷരാഫോ പി.എ. -ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

36
ുഷ�ാഫോ പി
തളംടിക്ക ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
്രമപ്പു�ം 

ചാകക്കാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
്രമപ്പു�ം 
(നിവിു ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

37
ഷാജ ഡീചി. വിധായത്തി
വവത്തിരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

ഇരിപിിയം 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 
(കജ്യാതിഷ്മതി എം. -ന് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

38
നാസർ പി
പകക്കാടർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 

്രമപാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

39
വജ. ുജ
ുനെങ്കണം ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
ഇെക്കി

കാഴാറർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് 
്രമപ്പു�ം 
(അനാഷ് ബാബു -ുന 
തസിക്രമാറ്റം നകിയ 
ഒഴിവി)

അകപക

40
�സിയ
തകളംടത്തൂർ 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
കകാഴികക്കാട്  

കചളംടന്നൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 
(സന്ധ്യക്ക് സ്ഥം്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവി)

അകപക

41
സന്ധ്യ
കചളംടന്നൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 

കാക്കൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 
(മുഹമ്മദ് റ്റി.പി. -ക്ക് 
സ്ഥം്രമാറ്റം നപ് 
ഒഴിവി)

ഭരണൽ 
ുസൌകര്യാർതം

42 മുഹമ്മദ് റ്റി.പി.
കാക്കൂർ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 

താ്രമരകശ്ശേരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 
(്രമിനിുയ സ്ഥം്രമാറ്റം 
നപ് ഒഴിവി)

അകപക

43 ്രമിനി
താ്രമരകശ്ശേരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കകാഴികക്കാട് 

തകളംടത്തൂർ 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
കകാഴികക്കാട് 
(�സിയ -ുയ സ്ഥം്രമാറ്റം 

അകപക
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നപ് ഒഴിവി)

44
കബബി സ്മിത
്രമക്കര്�പ് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
്രമപ്പു�ം 

വില്യാ്ള്ളി 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
കകാഴികക്കാട്  
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

45
ഷിബിൻ.എം
കദംപാടി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കാസർകഗാഡീച്

പിണൽ�ായി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
കണർ 
(ഷബ്ന -ക്ക്  തസിക്രമാറ്റം 
നകിയ ഒഴിവി)

അകപക

46
രഞ്ജിത് ുക.
്രമയ്യി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കണർ

മുഴ്ിങാട് 
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കണർ
(നിവിു ഒഴിവി)

അകപക

47
ബിബിന സ്ാ്രമിനാഥൻ
പായം ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കണർ

്രമയ്യി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
കണർ
(രഞ്ജിത് ുക.എ .-ുയ 
സ്ഥം്രമാന് ഒഴിവി)

അകപക

48
ചന്ദ്രൻ വി
 അഴിയൂർഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്, 
കകാഴികക്കാട്

വവത്തിരി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്,
വയനാട്
(ഷാജ ഡീചി.വിതായത്തി -ന്
സ്ഥം്രമാറ്റിയ ഒഴിവി)

അകപക
തനർനിയ്രമനം

49          വിജയൻ
ുനകന്മേനി ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്

മൂവ്നാട് ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാട് (നിവിു 
ഒഴിവി)

അകപക

 

മുകളംടി സൂചി്ിച പ്രകാരം നിയ്രമന ്ത്തരവ് ബന്ധു്ട്ട ആഫോാസ് ക്രമധാവി
്ടൻ   നട്ി    വരകത്തണതം  ്കദ്യാഗസ്ഥു് വിെത     കജാിയി   പ്രകവശിക്ക
ചാർജ്ജ് വക്രമാറ്റം തടങിയവ സംബന്ധിച ക്രമാകരണൽം നട്ി വരത്തി പ്ര്ത
വിവരം  യഥാസ്രമയം  ബന്ധു്ട്ട ആഫോാസ്  ക്രമധികാരികുളംട അ�ിയികക്കണതാണൽ് .
ഈ  ്ത്തരവ്  പഞ്ചായത്ത്  വപ്ിു് ുവവബബ്റ്റി  ഭ്യ്രമാണൽ് .  സ്ഥം്രമാറ്റം
ുചയ്യു്ട്ട ്കദ്യാഗസ്ഥർകം ,  ഓഫോാസ്  ക്രമധാവികങൾകം,  ടി  ുവവബബ്റ്റി  നി്ം
ുഡീചൌൺകാഡീച് ുചെ് ്പകയാഗിക്കാക്താണൽ്.

പാാ  നികയാജക്രമണത്തിു ്പതിരുഞെപ്പു്രമായി  ബന്ധു്ട്ട്
കകാട്ടയം  ജിലയി ്രമാതകാ  ുപര്രമാറ്റ ചട്ടം  നിനിക്തിനാ ുതരുഞെ്്
നടപടിക്രമങങൾ  പർത്തിയായതിനു കശഷം  ്രമാതം  ടി  ജിലയിു നിവിു
ഓഫോാസകളംടി  നി്ം  വിെത  ുചെവാകനാ  കസവനത്തി  പ്രകവശികവാകനാ
പാെള.  പ്ര്ത  വിവരം  ബന്ധു്ട്ട പഞ്ചായത്ത്  ുഡീചപ്ട്ടി  ഡീചയ�കർ്രമാർ
്�പ്പുവരകത്തണതാണൽ്.
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എം പി അജിത് പ്രമാർ  
പഞ്ചായത്ത് അഡീചാഷണൽ ഡീചയ�ക ർ

 വ്യക്തികങൾക്ക്

പകർ്്

1. എലാ പഞ്ചായത്ത് ുഡീചപ്ട്ടി ഡീചയ�കർകം 
2.  ബന്ധു്ട്ട ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് ുസകട്ട�ി്രമാർക്ക്
3. കരത/അധികം 
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