
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർ-DR.P.K.JAYASREE IAS)

    വ്രമഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത് വപ്്- ജീവനക്കാര്യം - ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടസെങട്ട്്രമ/സെീന്രമയർ സൂപ്/ ടപർഫഫോാ്സസെ് ഓഡഡയറ്രമ്് സ്ർപവസെർ
തസ്ത്രമകയ്രമടലെ ഉഫദദ്്യാഗസർക്ക് ഫ്ഫഷ്യാ അെ്രമസാന്ാക്ക്രമള് ഹയർ 
ഫഗ്രഡയറ് അദവദദ്്രമോ  ്ഉത്തരവാപഅ.

    പരാ്ർശം:
-

1. സെർക്കാര്രമസട് 25.03.2006 തീയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ. (പ്രമ) 145/2006/ധന 
നമർ ഉത്തരവ്.

2 സെർക്കാര്രമസട് 18.11.2010 തീയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ.(എം.എസെ്) 
265/2010/തസെ്വഭവ നമർ ഉത്തരവ്.

3 സെർക്കാര്രമസട് 26.02.2011 തീയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ.(പ്രമ) 85/2011/ധന നമർ
ഉത്തരവ്.

4 സെർക്കാര്രമസട് 20.01.2016 തീയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ.(പ്രമ) 7/2016/ധന നമർ
ഉത്തരവ്.

5 സെർക്കാര്രമസട് 05.09.2011 തീയത്രമയ്രമടലെ ജ്രമ.ഒ.(എം.എസെ്) 
206/2011/തസെ്വഭവ നമർ ഉത്തരവ്.

6 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 24.10.2017 തീയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-12264/17(5) 
നമർ ഉത്തരവ്.

7 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 02.06.2018 തീയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-14132/18 
നമർ ഉത്തരവ്.

8 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 18.01.2020 തീയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-952/20 
നമർ ഉത്തരവ്.

9 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 18.07.2020 തീയത്രമയ്രമടലെ ഇ 8-952/20 
നമർ ഉത്തരവ്.

ഉത്തരവ് നമർ  : PAN/2804/2021-E8(DP)     തീയത്രമ   :22/02/2021  
                  പരാ്ർശം  (1)  ഉത്തരവ്  ൂകാരം  സെീന്രമയർ സൂപ്രമസട്ളം സെ്ാന
തസ്ത്രമകകളടെളം  20%  തസ്ത്രമകകൾക്ക്  ഫ്ഫഷ്യാ  അെ്രമസാനത്ത്രമൽ  ഹയർ  ഫഗ്രഡയറ്
അദവദദ്്രമക്കത്രമന്  വ്യവസ ടചെയ്രമതിട്ടിട്ടതം  പരാ്ർശം  (3)  ൂകാരമു് ശമിട്ട
പര്രമഷ്കരണ  ഉത്തരവ്രമൽ  ൂ്ത  ആദുലെ്യം  25%  ആയ്രമ  വർദ്രമ്്രമോ ്രമത്ത്ാണ്.  
പഞ്ചായത്ത് വപ്്രമൽ 17.11.2010  വടര ടസഷ്യൽ ഫഗ്രഡയറ് ടസെങട്ട്്രമളടെ ടൂാഫ്ാഷസ
തസ്ത്രമകയായ്രമനഅ സെീന്രമയർ  സൂപ് /ടപർഫഫോാ്സസെ്  ആഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസെർ
തസ്ത്രമകകൾ.  എ്കാൽ  ഈ  3  തസ്ത്രമകളടെളം  ശമിട്ട  ന്രമരക്ക്  സെ്ാന്ായത്രമനാൽ
പരാ്ർശം  (2)  ഉത്തരവ്  ൂകാരം  ടസഷ്യൽ  ഫഗ്രഡയറ്  ടസെങട്ട്്രമ  തസ്ത്രമകളം  ൂ്ത
തസ്ത്രമകളടെ ടൂാഫ്ാഷസ  തസ്ത്രമകയായ്രമന്ക സെീന്രമയർ  സൂപ് /ടപർഫഫോാ്സസെ്
ആഡയറ്രമ്് സ്ർപവസെർ തസ്ത്രമകളം സെംഫയാജ്രമ്്രമോ  ്ഒ് തസ്ത്രമകയാകകളം ടസഷ്യൽ
ഫഗ്രഡയറ് ടസെങട്ട്്രമ/സെീന്രമയർ സൂപ്/ടപർഫഫോാ്സസെ് ആഡയറ്രമ്് സ്ർപവസെർ എ്ക്
പനർനാ്കരണം  ടചെെകളം  ഉപായ്രമ.  തെർ്ക്  പരാ്ർശം  (3)  ഉത്തരവ്  ൂകാരം
പഞ്ചായത്ത്  വപ്്രമടലെ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെങട്ട്്രമ ,  ടസഷ്യൽ  ഫഗ്രഡയറ്  ടസെങട്ട്്രമ
എ്കീ തസ്ത്രമകകൾ ഏകീകര്രമോ ് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസെങട്ട്്രമ എ്ക് പനർനാ്കരണം
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ടചെെകളം.  ആയത്രമസട് അെ്രമസാനത്ത്രമൽ  മുകിട്ട്രമൽ  പരാ്ർശ്രമോ  തസ്ത്രമകളം
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെങട്ട്്രമ/സെീന്രമയർ  സൂപ്/ടപർഫഫോാ്സസെ്  ആഡയറ്രമ്്
സ്ർപവസെർ  എ്ക്  പനർനാ്കരണം  ടചെയ്രമത്ത്ാണ്.  
               ആയത്രമടന തെർ്ക് പരാ്ർശം (7) ൂകാരമുിട്ടിട്ട സെീന്രമഫയാ്്രമ്്രമ പട്ട്രമകയ്രമടലെ
ങ്  നമർ  1098  വടര ഉൾട്ട്ടവർക്ക്  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെങട്ട്്രമ /സെീന്രമയർ
സൂപ്/ടപർഫഫോാ്സസെ്  ഓഡഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസെർ  തസ്ത്രമകയ്രമൽ  ഫ്ഫഷ്യാ
അെ്രമസാന്ാക്ക്രമള് ഹയർ  ഫഗ്രഡയറ്  അർഹ്ായ  തീയത്രമയ്രമൽ  അദവദദ്്രമോ ്
ഉത്തരവുകൾ  പ്ട്െടവ്രമോ ്രമനഅ.  ൂ്ത  ഉത്തരവ്രമസട് തെർോ ടയഫ്കാണം
സെീന്രമഫയാ്്രമ്്രമ  പട്ട്രമകയ്രമയൾട്ട്ട്രമതിട്ടിട്ട  തെർഅിട്ടിട്ട  അർഹരായ  ഉഫദദ്്യാഗസർക്ക്
ചുവടെ ഫചെർത്ത്രമത് പട്ട്രമകയ്രമടലെ അവനടെ ഫപര്രമന്  ഫനടര ഫചെർത്ത്രമത് തീയത്രമ
ൂാബലെ്യത്ത്രമൽ  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസെങട്ട്്രമ/സെീന്രമയർ  സൂപ്/ടപർഫഫോാ്സസെ്
ഓഡഡയറ്രമ്്  സ്ർപവസെർ  തസ്ത്രമകയ്രമൽ  40500-85000  ശമിട്ടന്രമരക്ക്രമൽ  ഫ്ഫഷ്യാ
അെ്രമസാന്ാക്ക്രമള് ഹയർ ഫഗ്രഡയറ് അദവദദ്്രമോ  ്ഉത്തരവാപഅ.

      

List of Secretary / PAU Supervisor / Senior Superintendent who are eligible for 
Ratio Based Higher Grade  

Sl. 
No.

Seniority 
No. in the
cadre of
SEC/SS/
PAU. Sr.

Name & Designation 
with present station 

Date
of 

Birth

Date of
Promotion 
in the cadre
of S.S/PAS/ 

SGS

Date of 
Ratio

Promotion 

Scale
of

pay
Remarks 

1.  1099

Chandralal V C
Karimba Grama 
Panchayat
Palakkad

08-10-
1980 16-07-2015 01.12.2020 40500-

85000
Retirement of Sl No 265

Vasanthakumar P G

2.  1100

Rararaj R
Moothedam Grama 
Panchayat
Malappuram

30-11-
1980 16-07-2015 01.01.2021 40500-

85000
Voluntary Retirement of
Sl No 315 Sheela P P

3.  1101

Sajith T
Nedumkunnam Grama 
Panchayat
Kottayam

24-05-
1981 16-07-2015 01.02.2021 40500-

85000

Retirement of Sl No 148
Gopi

Mundakkatharammal

4.  1102

Bijukumar M
Nagaroor Grama 
Panchayat 
Thiruvananthapuram

20-05-
1978 16-07-2015 01.02.2021 40500-

85000
Retirement of Sl No 850

M K Prasad

 
               ഫ്ഫഷ്യാ  അെ്രമസാനത്ത്രമയ് ഹയർ  ഫഗ്രഡയറ്  ൂാബലെ്യ തീയത്രമയ്രമൽ
സെടസസഷസ,  അനധ്രമകത  ഹാജര്രമ്ാാ,  ട്ഡയറ്രമക്കൽ  ഗ്ര്രപ്രമൽ  അ്ാത്ത
ശൂന്യഫവതനാവധ്രമ  എ്ക്രമവയ്രമൽ  തെന്ക ജീവനക്കാർക്ക്  ഫ്ൽപ്ഞവ്ഫശഷം
ഫജാലെ്രമയ്രമൽ ൂഫവശ്രമോ  തീയത്രമ ൂാബലെ്യത്ത്രമൽ ശമിട്ടം പനർന്രമർണയ്രമഫക്കപതാണ് .  
               ഈ  ഉത്തരവുൂകാരം  ഹയർ  ഫഗ്രഡയറ്  ആദുലെ്യം  ലെഭ്രമക്ക
ഉഫദദ്്യാഗസനടെ ശമിട്ടം പനർന്രമർണയ്രമോ ് ആവശ്യമു് പകം സെംസാന ഓഡഡയറ്രമ്്
വപ്്/അക്ക്രപസ ്്  ജന്ൽ  എ്ക്രമവനടെ അംഗീകാരത്ത്രമദ വ്രമഫധയ്ായ്രമ
ചു്തലെട്ട്ട ഉഫദദ്്യാഗസർ  ഉത്തരവ്  പ്ട്െടവ്രമഫക്കപതം  െ്രമ  വ്രമവരം  ബ്ട്ട്ട
ഉഫദദ്്യാഗസനടെ ഫസെവനപസ്തകത്ത്രമൽ വ്യക്ായ്രമ ഫരേഖ്ട്െടഫത്തപത്ാണ്.

DR.P.K.JAYASREE IAS 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ
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പകർ്്
    1. ൂ്രമസസെ്രമ്ൽ ടസെങട്ട്്രമ, തഫദശസെ്വയംഭരണ വപ്് (ആമുേഖ് കത്ത് സെഹ്രമതം)
    2. അക്ക്രപസ ്് ജന്ൽ, ഫകരിട്ട, ത്രമനവനന്തപരം/തൃശ്ശൂർ (ആമുേഖ് കത്ത് 

സെഹ്രമതം)
    3. ഡയറയ്ടറുർ, സെംസാന ഓഡഡയറ്രമ്് വപ്്

4 എ്ാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുർ/പഞ്ചായത്ത് അസെ്രമറ്റസ ്് ഡയറയ്ടറുർ/
ടപർഫഫോാർ്സസെ് ഓഡഡയറ്രമ്് സ്ർപവസെർ്ാർകം, ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടസെങട്ട്്രമ്ാർകം

5 ഐ.ടക.എം. ഡയറയ്ടറുർ (ൂസെ്രമദീകരണത്ത്രമന്)
    6. കനതൽ / അധ്രമകം
 

File No.PAN/2804/2021-E8(DP)


		2021-02-22T03:13:13-0800
	P K Jayasree
	Approved




