
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെരമങ്ങൾ
    വരഷയം: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്ത്:  ജീവനക്ചാര്യം  -  ത്രഴ്ത്  /  കനെ ഭ്ചാഷ്ചാ  ന്യൂനപക

പഞ്ചായത്തുകളരടലെ ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെകമങര്ര
തസ്തരകയരലലെക്കുള ലകരള ലസ്്ത്  &  സെകലബ്ചാർഡരലന്്ത് സെകർവീസെക്ത്  റൾസെക്ത്
വകുപ്്ത്  9(ഡര)  പ്രക്ചാരമുള ത്ചാത്ത്ക്ചാലെരക   സ്ചാനകയ്ം  -  മുൻഗണന
പരരക പ്രസെകരദീകരരB്ത് - ഉതരവ്ചാകുപന.

    പര്ചാ്ർശം: 1. സെകർക്ക്ചാരരൻട് 13.10.1962  ടലെ സെക .ഉ  (എം.എസെക്ത്)  500/62/പര.ഡര
നമ്പർ ഉതരവ്ത്

2 സെകർക്ക്ചാരരൻട് 05.06.2017  ടലെ സെക .ഉ  (സെക്ചാധ്ചാ)  1849/17/തസെക്വഭവ
നമ്പർ ഉതരവ്ത്

3 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 10.04.2018  തീയതരയരടലെ ഇ 1-22156/2006
നമ്പർ ഉതരവ്ത്.

 4 സെകർക്ക്ചാരരൻട് 20.08.2020  തീയതരയരടലെ സെക .ഉ  (സെക്ചാധ്ചാ)  നം
1554/2020/തസെക്വഭവ നമ്പർ ഉതരവ്ത്.

 5 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 27.04.2018  തീയതരയരടലെ ഇ 2-42156/2017
നമ്പർ ഉതരവ്ത്.

 6 പഞ്ചായത്ത്  ഡയ്ടറുടടെ 28.07.2020  തീയതരയരടലെ
പ്ചാൻ/16112/2019-ഇ 2(ഡരപര) നമ്പർ ഉതരവ്ത്.

 7 ഈ ഓഫീസെകരടലെ 23.10.2020 ടലെ പ്ചാൻ/10219/2019-ഇ 1(ഡരപര) നമ്പർ
ലന്ചാരീസെക്ത്

8 ബഹു ലകരള അഡ്രനരലസ്ീവ്ത്  ടടബ്യൂണലെരടലെ O.A No. 2438/2019,
1546/2020,  1549/2020,  1558/2020,
1559/2020,  1569/2020,  1575/2020  ഹർജരകളരടലെ 14/10/2020
തീയതരയരടലെ ഉതരവ്ത് 

 9 സെകർക്ക്ചാരരൻട് 05.02.2021  തീയതരയരടലെ സെക .ഉ  (സെക്ചാധ്ചാ)  നം
308/2021/തസെക്വഭവ നമ്പർ ഉതരവ്ത്

 10 ഈ ഓഫീസെകരടലെ 01.01.2021  ടലെ പ്ചാൻ/10219/2019-ഇ 1(ഡരപര)  നമ്പർ
ലന്ചാരീസെക്ത്

11 ശ്രീ പര ജര പ്രദീപ്ത്  O.A No. 2438/2019 നമ്പർ ഹർജരയരg സെക്ർ്രB  C
P (C) No. 189/2020 ലക്ചാെതര അലെക്യ ഹർജര 

ഉതരവ്ത് നമ്പർ  : PAN/10219/2019-E1(DP)   തീയതര   :10/03/2021  
   
              ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടസെകമങര്ര  തസ്തരകയരലലെക്ക്ത്   ത്രഴ്ത്/കനെ ഭ്ചാഷ്ചാ ന്യൂന
പക പഞ്ചായത്തുകളരടലെ ടസെകമങര്ര തസ്തരകയരg ത്ചാത്ത്ക്ക്ചാലെരക്്ചായര ഉലദ്യ്ചാഗകയ്ം
നgകുപനതരന്ത് ഭ്ചാഷ്ചാ -  ന്യൂനപക പരീക പ്ചാസ്ചായ ജനരയർ സപ്രര്്ചാരരg നരനം
അലപക കണരക്കുകകും ത്രഴ്ത് /കനെ ഭ്ചാഷ്ചാ ന്യൂനപക പരീക പ്ചാസെക്ചായ ജനരയർ
സപ്രണ്ട്ത്  /അസെകരസന്റ്ത്  ടസെകമങര്ര്്ചാുടടെ സെകീനരലയ്ചാരര്രകുടെ അെരസ്ചാനതരg
പര്ചാ്ർശം  (3)  പ്രക്ചാരം  മുൻഗണന  പരരക  പ്രസെകരദീകരരB്ത്  ഉതരവ്ചായര്ളത്ചാണ്ത്.
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               ബഹു ലകരള  അഡ്രനരലസ്ീവ്ത്  ടടബ്യൂണലെരടലെ പര്ചാ്ർശം  (8)
ഹർജരയരടലെ ഉതരവരൻ  പ്രക്ചാരം  ബഹു .  സെകർക്ക്ചാർ  ഹർജരക്ക്ചാടര ലനരരg
ലകൾക്കുകകും  21.04.2012  ടലെ SRO No 371/2012 -ടലെ ലഭദഗതര പ്രക്ചാരം ലകരള ലസ്്ത്&
സെകലബ്ചാർഡരലന്്ത് സെകർവീസെക്ത് റൾസെക്ത് വകുപ്്ത് 9(ഡര) പ്രക്ചാരം   ലകരള പബരക്ത് സെകർവീസെക്ത്
കമ്മീഷൻ ടെസ്ത്  ലയ്ചാഗ്യത  ലനെരയവടര ത്രഴ്ത്  ്ീഡരയതരg 1  മുതg 10  വടര
വരദ്യ്ചാഭ്യ്ചാസെകം ലനെരയവലര്ചാടെ്ചാ്ം  Out of turn  നരയ്നതരന്ത് പരരഗണരക്ക്ചാവനത്ചാണ്ത്
എന്ത്  ക്ചാണരB്ത് ടക്ചാണ്ട്ത് പ്ര്ത ടടബ്യൂനg ഉതരവരടന്റ അെരസ്ചാനതരg വരധര
നെ്്ചാക്കര പര്ചാ്ർശം  (4)  പ്രക്ചാരം ബഹു സെകർക്ക്ചാർ ഉതരവ്ചായര്ണ്ട്ത് .  ആയതരൻട് 
അെരസ്ചാനതരg മുൻഗണന  പരരക  തയ്ചാ്്ചാക്കുനതരന്ത്  ജനരയർ
സപ്രണ്ട്ത്/അസെകരസന്റ്ത് ടസെകമങര്ര ആയര ലജ്ചാലെര ടചെനവരരg നരനം ലകരള പബരക്ത്
സെകർവീസെക്ത്  കമ്മീഷൻ നെത്തുന (ത്രഴ്ത്,കനെ)  ഭ്ചാഷ്ചാ  ന്യൂനപക പരീക ടെസ്ത്
ലയ്ചാഗ്യത ലനെരയവുടലെകും (ത്രഴ്ത്,കനെ) ്ീഡരയതരg 1 മുതg 10 വടര വരദ്യ്ചാഭ്യ്ചാസെകം
ലനെരയവുടടെ വരവരം  ബനട്ര സെകർരഫരക്കികകകറടെ പകർ്്ത്  സെകഹരതം
സെക്ർ്രക്കുനതരന്ത് പര്ചാ്ർശം (7) പ്രക്ചാരം അലപക കണരക്കുകകുണ്ട്ചായര.  

 
               ത്രഴ്ത്  ഭ്ചാഷ്ചാ ന്യൂനപക പരീക പ്ചാസ്ചായ  ജനരയർ സപ്രണ്ട്ത്  /അസെകരസന്റ്ത്
ടസെകമങര്ര്്ചാുടടെ  അലപക ലെഭരക്കുകകും  പര്ചാ്ർശം  (8)  പ്രക്ചാരം  പ്ര്ത
ജീവനക്ക്ചാലരകും  ഉൾട്്പെതര  കരെ്ത്  മുൻഗണന  പരരക  പ്രസെകരദീകരരക്കുകകും
ആലകപങൾ സെക്ർ്രക്ക്ചാൻ സെക്യം അകവദരക്കുകകും ടചിരുടന. 
 
               കനെ ഭ്ചാഷ ലയ്ചാഗ്യത ലനെരയ ജീവനക്ക്ചാുടടെ അലപകകൾ ലെഭരക്ക്ചാത
സെക്ചാഹചര്യതരg  ത്രഴ്ത്  ഭ്ചാഷ്ചാ ലയ്ചാഗ്യത  ലനെരയ   ജനരയർ സപ്രണ്ട്ത്  /അസെകരസന്റ്ത്
ടസെകമങര്ര്്ചാുടടെ സെകീനരലയ്ചാരര്രകുടെ അെരസ്ചാനതരg  ത്രഴ്ത്  ഭ്ചാഷ്ചാ  ന്യൂനപക
പഞ്ചായത്തുകളരടലെ ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെകമങര്ര  തസ്തരകയരലലെക്ക്ത് ,  ലകരള  ലസ്്ത്  &
സെകലബ്ചാർഡരലന്്ത്  സെകർവീസെക്ത്  റൾസെക്ത്  വകുപ്്ത്  9(ഡര)  പ്രക്ചാരമുള ത്ചാത്ത്ക്ചാലെരക  
സ്ചാനകയ്തരന്ത്  അർഹര്ചായവുടടെ അനര്  മുൻഗണന പരരക ചവടെ ലചർക്കും
പ്രക്ചാരം  പ്രസെകരദീകരരB്ത് ഉതരവ്ചാകുപന. 
 
 

ത്രഴ്ത്      ഭ്ചാഷ്ചാ ന്യൂനപക പരീക പ്ചാസ്ചായ ജനരയർ സപ്രണ്ട്ത്  /  അസെകരസൻ ്്ത് ടസെകമങര്ര്്ചാുടടെ      അനര്  
മുൻഗണന പരരക

 
 
മങ് 
നമ്പർ

ലപര്ത് ഓഫീസെക്ത് ജനന 
തീയതര

സെകീനരലയ്ചാരര്ര നമ്പർ
 

1 ബരക. പര.എg പൂയ്ളര 
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ടക്ചാലം

20.05.1980
 

2532

2
 

ജബര്ചാജ്ത്. പര ്്യർ 
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

03.02.1968 2555

3 ്ര ഗരരീഷ്ത് പുതുലശ്ശേരര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

16.03.1977 2557

4 ബ്ചാഹുലലെയൻ സെകര.വര ആലെത്തൂർ  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

15.02.1976 2564

5 അജര. ടക.പണരക്കർ കുപനത്തുക്ചാg 
ഗ്ചാ്  പഞ്ചായത്ത്,
തരുടവനനപുരം

27.05.1968 2573

6 ടക.ഇ ലത്ചാ്സരര എുടല്ലെര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ലക്ചാരയം

01.05.1965 2575
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7 ചന്ദ്രരക എ പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്യൂൂൂടരര  ഡയ്ടർ
ഓഫീസെക്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

28.11.1966 2576

8 മുഹ്സരൻ പര.എം എുടല്ലെര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ലക്ചാരയം

07.01.1977 2593

9 എസെക്ത്. ഷ്ചാഹുg ഹ്ീദ്ത് ക്ചാഞരയ്ചാർ  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

12.04.1972 2612

10 പ്രദീപ്ത് പര.ജര അമ്പലെ്്ചാ്  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

31.05.1970 2617

11 ്ംഷ്ചാദ്ത്. എ കുപലെലശഖരം  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ടക്ചാലം

15.04.1975 2637

12 സുലരഷ്ത് വര പഞ്ചായത്ത്  അസെകരസന്റ്ത്
ഡയ്ടർ ഓഫീസെക്ത്, ടക്ചാലം

30.07.1969 2704

13 അബ്ദുൾ ലെതീഫ്ത് എ പുതുനഗരം  ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്,
പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

20.10.1968 2729

14 ടക. ശശീന്ദ്രൻ കരഴക്കലഞരര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

25.05.1962 2742

15 ബീന എം.എസെക്ത് പുതുലശ്ശേരര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

31.12.1970 2744

16 ഷ്ചാജര ഡ്ചാനരലയg ആര്യയങ്ചാവ്ത്  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ടക്ചാലം

30.05.1971 2745

17 സുലരഷ്ത് ബ്ചാബബ. എസെക്ത് ടവമ്പ്ചായം  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ടക്ചാലം

23.05.1972 2750

18 നരസര ലജ്ചാസ സെകര.ടവ അയ്മനം  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ലക്ചാരയം

19.04.1975 2752

19 വരലന്ചാദ്ത് കുപ്്ചാർ ഇ.ജര ലചളന്നൂർ  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ലക്ചാഴരലക്ക്ചാെ്ത്

25.05.1973 2826

20 സുധീർ. ഇ ക്ചാഞ്ഞരരപ്പുഴ  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

20.05.1974 2841

21 ആനന്ദൻ ്ര ക്ചാ്്ചാകര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

18.05.1967 2843

22 ജര ശ്രീകുപ്്ചാർ ലദവരകുപളം  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

12.04.1975 2847

23 ജര.എസെക്ത് സുലരഷ്ത് ബ്ചാബബ ടപുടയങെവരള  
ഗ്ചാ്  പഞ്ചായത്ത്,
തരുടവനനപുരം

09.04.1972 2851

24 ലപ്രം നരർമ്മg എസെക്ത്. പര കഠരനംകുപളം  
ഗ്ചാ്  പഞ്ചായത്ത്,
തരുടവനനപുരം

03.05.1973 2860

25 മുരളീധരൻ പരള പളരBg  
ഗ്ചാ്  പഞ്ചായത്ത്,
തരുടവനനപുരം

21.05.1968 141

26 ല്രര ബരബരയ്ചാന പുതുലശ്ശേരര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

14.11.1978 167

27 അനരg കുപ്്ചാർ എ. പര നലല്ളര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്,പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

28.04.1966 242

28 രഘുന്ചാഥൻൻ ആർ തരുട്ര്ലക്ക്ചാെ്ത്  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

05.05.1974 262

29 ടബ്രൈ്്ത് ല്്ചാൻ പര ടക്ചാനതെര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

27.07.1976 300

30 സെകജരത ്ര ബര പഞ്ചായത്ത്  അസെകരസന്റ്ത്
ഡയ്ടർ ഓഫീസെക്ത്, തൃശ്ശൂർ

30.05.1973 313
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31 പര ടക മുജീബ്ത് പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്യൂരര  ഡയ്ടർ
ഓഫീസെക്ത് ഇ്പെക്കര

24.05.1974 415

32 അനരജ ആർ വണ്ടൻല്െ്ത്  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

31.05.1974 428

33 ര്ചാധ്ചാക്യയ പരള ജര ആര്യയങ്ചാവ്ത്  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ടക്ചാലം

30.04.1965 543

34 ലഗ്ചാപ്ചാലെകൃയപരള ടക ശ്ചാനൻപ്ചാ്
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്,
ഇ്പെക്കര

28.04.1972 576

35 അ്g ്്ചാർരരൻ ആന്റണര
എസെക്ത്

പുതുലശ്ശേരര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

04.03.1978 678

36 ബരജു ലജ്ചാസെക്ത് ലദശ്ംഗലെം 
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂർ

25.05.1969 692

37 ടക. ന്ചാര്ചായണൻ ്്ചാ്നലർ 
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത് തരുടവനനപുരം

03.05.1970 726

38 ആഷ എം. കുപ്്ചാർ ജരല പഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസെക്ത് ,
ലക്ചാരയം

31.05.1967 780

39 ജയചന്ദ്രൻ സെകര ആർ ക്ചാ്പെകുപ്ര 
ഗ്ചാ്പഞ്ചായത്ത്,
തൃശ്ശൂർ

31.05.1974 789

40 ര്ചാലജഷ്ത് എ കുപ്ളര  
ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്, ഇ്പെക്കര

29.05.1972 2858  (ടഹഡ്ത്  ക്ചാർക്ക്ത്
സെകീനരലയ്ചാരര്ര ലെരസ്ത്)

41 ശരവര്ചാജൻ സെകര
 

ടനലരയ്ചാമ്പതര  ഗ്ചാ് പഞ്ചായത്ത്,
പ്ചാലെക്ക്ചാെ്ത്

26.04.1969 2886  (ടഹഡ്ത്  ക്ചാർക്ക്ത്
സെകീനരലയ്ചാരര്ര ലെരസ്ത്)

 
 
    ഈ മുൻഗണന  പരരക  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്രടന്റ www.dop.lsgkerala.gov.in,  തലദ്ദേശ
സെക്വയം ഭരണ വകുപ്രടന്റ www.lsgkerala.gov.in എനീ ടവബ്ത് ടസെകികകളരg ലെഭ്യ്്ചാണ്ത്. 
               
 

M P AJITHKUMAR 
പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടർ

പകർ്്ത്
    1. അഡീഷണg ചീഫ്ത് ടസെകമങര്ര, തലദ്ദേശ സെക്വയം ഭരണ (ഇപരബര) വകുപ്്ത് 
   2. എല്ചാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്യൂരര ഡയ്ടർ്്ചാർക്കും
   3. എല്ചാ പഞ്ചായത്ത് അസെകരസൻ ്്ത്  ഡയ്ടർ്്ചാർക്കും
   4
  

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ/അഡീഷണg ഡയ്ടർ/ ലജ്ചായരൻ ്്ത് ഡയ്ടറുടടെ 
സെകര.എ യ്ത്

   5. കുടതg / അധരകം
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