
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ   

 വ്രമഷയം  :-പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യം  -  അസ്രമസ് ്്  ടസങക്രട്്്രമ/ജൂന്രമയർ
               സൂപ്രണ്ട്  തസ്തി്രമ്  യ്രമട് ഉിദദദ്യ്യാഥർർക്ക്  ദദ്ദദഷ്യാ  അെ്രമർാന്ാക്ക്രമ4ö
                     ഹയ ർ ദദഗഡയറ് അനവദ്യ്രമച ്ഉിത്തരവ് പ്ട്്വ്രമക്.
പരാ്ർശം:-  1.  ജ്രമ.ഒ. (പ്രമ) 85/2011/ധന തസീയതസ്രമ 26/02/2011

2.  ജ്രമ.ഒ. (പ്രമ) 7/2016/ധന തസീയതസ്രമ 20/01/2016
                   3. ജ്രമ.ഒ. (എം.എസ്.) നം. 51/2013/തസസ്വഭവ തസീയതസ്രമ 07/02/2013.

4. ജ്രമ.ഒ.(ആർ.റ്റ്രമ)109/2017/തസസ്വഭവ തസീയതസ്രമ 05/06/2017
5. ജ്രമ.ഒ.(പ്രമ) 515/2007/ധന തസീയതസ്രമ 19/10/2007
6.  പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 27/04/2018  തസീയതസ്രമയ്രമട്  ഇ 2-42156/17  നമ്പ  ർ  

               ഉിത്തരവ്.
7.  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 06/11/2020  ട് PAN/5886/2020-E7(DP)       

               നമ്പ ർ   ഉിത്തരവ്.
 ഉിത്തരവ് നമ്പർ   PAN/5886/2020-E7(DP),   തസീയതസ്രമ  : 16/02/2021  

           പരാ്ർശം (1) ഉിത്തരവ് പ്ര്ാരം പ്രാബ്്യത്ത്രമ് വന്ന ശമ്പള പര്രമകരണ ഉിത്തരവ്രമ ്
ജൂന്രമയ ർ  സൂപ്രണ്ട്രമ്ട്4ം  സ്ാന  തസ്തി്രമ്്കടെ4ം  25%  തസ്തി്രമ്്ൾക്ക്  ദദ്ദദഷ്യാ
അെ്രമർാനത്ത്രമ ്  ഹയ ർ ദദഗഡയറ് അനവദ്യ്രമകന്നതസ്രമന് വ്യവർ ടചെ്രമടöടം പരാ്ർശം  (2)
ഉിത്തരവ്രമ്  പ്ര്രസതസ  ആനൂ്്യം  െ്രമ  തസ്തി്രമ്4ടെ ആട് എണത്ത്രമ്ട് 1/3  ആയ്രമ
വർദ്രമ്്രമച്രമടöട്ാണ്.
          അസ്രമസ് ്്  ടസങക്രട്്്രമ/ജൂന്രമയർ  സൂപ്രണ്ട്  തസ്തി്രമ്യ്രമ ്  ദദ്ദദഷ്യാ
അെ്രമർാന്ാക്ക്രമ4ö ഹയ ർ  ദദഗഡയറ്  അനവദ്യ്രമകന്നതസ്രമന്  അെ്രമർാന്ാദദക്കണ്ട െ്രമ
തസ്തി്രമ്4ടെ പരാ്ർശം  (6)  പ്ര്ാരളö അന്ത്രമ് സീന്രമദദയാ്്രമറ്റ്രമ പക്രട്്രമ്യ്രമട് ങ്നമ്പർ 2925
വടര4öവർക്ക്  പരാ് ർശം  (7)  ഉിത്തരവ്  പ്ര്ാരം  ദദ്ദദഷ്യാ  അെ്രമർാന്ാക്ക്രമ4ö ഹയർ
ദദഗഡയറ്  അനവദ്യ്രമച്  ഉിത്തരവ്  പ്ട്്വ്രമച്രമച്.  പ്ര്രസതസ  സീന്രമദദയാര്രമറ്റ്രമ  പക്രട്്രമ്യ്രമട്
ടെർ്ö അർഹരായ ഉിദദദ്യ്യാഥർർക്ക് ടെർ്ണ്ടായ ദദ്ദദഷ്യാ ഒഴ്രമവുക് ൾ അെ്രമർാന്ാക്ക്രമ
ചുവടെ ദദചർത്ത്രമടö പക്രട്്രമ്യ്രമട് അവചടെ ദദപര്രമന്  ദദനടര ദദചർത്ത്രമടö തസീയതസ്രമ
പ്രാബ്്യത്ത്രമ ്  അസ്രമസ് ്് ടസങക്രട്്്രമ/  ജൂന്രമയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തി്രമ്യ്രമ ്  35700-75600 ശമ്പള
ന്രമരക്ക്രമ ്  ദദ്ദദഷ്യാ അെ്രമർാന്ാക്ക്രമ4ö ഹയർ ദദഗഡയറ് അനവദ്യ്രമച ്ഉിത്തരവാകുപ്.
          ഈ ഉിത്തരവ് പ്ര്ാരം ഹയ ർ ദദഗഡയറ് ആനൂ്്യം ്ഭ്രമകന്ന ഉിദദദ്യ്യാഥർചടെ ശമ്പളം
പനർന്രമർണയ്രമച്  ആവശ്യളö പകം  സംർാന  ഓഡയറ്രമറ്റ്  വകുപ്്രമ്ട് അംഥീ്ാരത്ത്രമന്
വ്രമദദധയ്ായ്രമ ചു്തസ്ട്ക്രട് ഉിദദദ്യ്യാഥർർ ഉിത്തരവ് പ്ട്്വ്രമദദക്കണ്ടടം െ്രമ വ്രമവരം ബനട്ക്രട്
ഉിദദദ്യ്യാഥർചടെ ദദസവനപ്തി്ത്ത്രമ് വ്യയ്ായ്രമ ദദരപപട്്ദദത്തണ്ടട്ാണ്.
                                                     
                                                ദദഡയറാ.പ്രമ.ട്.ജയശ്രീ. ഐ.എ.എസ്
                                                            പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറു  ർ
പ്ർ്്:
          പ്ര്രമ്സ്രമ് ്  ടസങക്രട്്്രമ, തസദദദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് (ആളപപ ്ത്ത് സഹ്രമതസം)
          ഡയറയ്ടറുർ, സംർാന ഓഡയറ്രമറ്റ് വകുപ്് 
          എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്യൂക്രട്്രമ ഡയറയ്ടറു ർ/പഞ്ചായത്ത് അസ്രമസ് ്് ഡയറയ്ടറുർ/
          ടപർദദഫാർ്്സ് ഓഡയറ്രമറ്റ് സൂ്ർപവസർ്ാർകം, ഗാ്പഞ്ചായത്ത്   
               ടസങക്രട്്്രമ്ാർകം 
          ടഹഡയറ് ഓഫീസ്രമട് ദദനാക്രട്ീസ് ദദബാർഡയറ്രമ ്  പ്രസ്രമദീ്ര്രമകന്നതസ്രമന്
  NB:-  ദദ്ദദഷ്യാ  ഹയ  ർ  ദദഗഡ്യറ  അനവദ്യ്രമച്രമടö ജീവനക്കാചടെ ന്രമരീകണ്ാ്ം  പർത്തീ്ര്രമച്
ഉിത്തരവായ  വ്രമവരം  ദദസവനപ്തി്ത്ത്രമ്  ദദരപപട്്ത്ത്രമയ്രമടടണ്ടന്ന്  ചു്തസ്ട്ക്രട് ഉിദദദ്യ്യാഥർ  ർ

File No.PAN/5886/2020-E7(DP)



ഉി്പ്പുവചദദത്തണ്ടതസാണ്

List of Incumbents who are eligible for Ratio Based Higher Grade in the Cadre of Assistant Secretary /
Junior Superintendent for the period from 01.11.2020 to 31.01.2021

Sl.
No.

Seniority
Number

Name and Official
Address

D.O.B
Date  of
AS_JS
Promotion

With effect
Date  of
Ratio
based H.G.

Scale of
Pay

Remarks

 1 2927

K.T. Antony Roshan
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
Koratty Grama 
Panchayat 
Thrissur

22.01.1970 30.12.2016 05.11.2020 35700-
75600

Vice V A Geetha
promoted  on 
04.11.2020 (SN 
2529)

 2 2929

Subitha Nair C
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
Valakom Grama 
Panchayat 
Ernakulam

05.10.1977 30.12.2016 26.12.2020 35700- 
75600

Vice Paul V J 
deceased  on 
25.12.2020 (SN 
1071)

 3 2930

Valsakumar.P
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
O/o Deputy Director
of Panchayats
Thrissur

28.04.1973 30.12.2016 30.12.2020 35700-  
75600

Vice Satheesh 
Kumar .K 
promoted on 
29.12.2020 (SN 
No.2344)

 4 2931

Anil Kumar G
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
Kumbalam Grama 
Panchayat 
Ernakulam

25.02.1965 30.12.2016 01.02.2021 35700- 
75600

Vice Prasad M K
retired on 
31.01.2021 (SN 
385 )

 5 2933

Bindhu. V         
Asst. Secretary / 
Junior Supdt.
Peruvemba Grama 
Panchayat
Palakkad

01.02.1976 30.12.2016 01.02.2021 35700- 
75600

Vice 
Subrahmanian 
retired on 
31.01.2021 (SN 
627)
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