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നനാട്ടക缺്     
 

   വിഷയട: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  -  ജകവനക്കാര്യാട  -  19.04.2018  മുത ൽ  31.12.2020
വടര്യയുള്ള കായംുയിലലവിടയംു ഗാരാപഞ്ചായത്ത്  ട缺െകട്ട്ി  /  缺കനിയർ
സൂപ്രണ്ട് /  ടപർനസാരാൻ缺് ഓഫീഡയറി്് സൂ്ർപവ缺ർ തസ്ികയിടയംു കര്യെ്
缺കനിനയാര്യി്ി/ഗനഡയറഷ ൻ പട്ടിക പ്ര缺ി്കകര്യി്കത് - 缺ടബന്ധിച.്

   സൂചന: 1. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 24.10.2017  ടയംു ഇ 8-12254/17(3)  നമ ർ
ഉത്തര്യവ്

2. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 24.10.2017  ടയംു ഇ 8-12254/17(4)  നമ ർ
ഉത്തര്യവ്

3. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ 24.10.2017  ടയംു ഇ 8-12254/17(5)  നമ ർ
ഉത്തര്യവ്

4. 缺ർക്കാര്യിടന്റെ 18.11.2010  ടയംു ജി .ഒ(എട.എ缺്) 265/2010/ത缺്വഭവ നമർ
ഉത്തര്യവ്

5. 缺ർക്കാര്യിടന്റെ 05.09.2011  ടയംു ജി.ഒ(എട.എ缺്) 205/2011/ത缺്വഭവ നമർ
ഉത്തര്യവ്

6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 02.06.2018 ടയംു ഇ 8-14132/18 നമ ർ ഉത്തര്യവ്
  

ബഹു സപ്രകട  നകാെതി  ഉത്തര്യവിടന്റെ അെി്ഥാനത്തിൽ  01.01.1990  മുതൽ  2010
കായംുഘട്ടട  വടര്യ പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്ിൽ  ഗാരാപഞ്ചായത്ത്  ട缺െകട്ട്ി ,  ജൂനിയർ
സൂപ്രണ്ട്,  ടസ്പെഷാൽ  നഗഡയറ്  ട缺െകട്ട്ി  തസ്ികയിൽ  നെക ഉനയാാറ  കയ്്ങൾ
/നിയരാന്ങൾ  19994  ടയംു നകര്യിലല  പഞ്ചായത്ത്  ര്യാജ്  缺നബാർഡയറിനന്്  缺ർ്ക缺്
ചട്ട്ിലലിൽ  നിചയിയിചിടള്ള അനുപപാത  പ്രകാര്യട  പുന .െകരാകകര്യിച്  缺കനിനയാര്യി്ി
ഗനഡയറഷൻ  പട്ടികകങൾ  സൂചന  (1),(2),(3)  പ്രകാര്യട  പ്ര缺ി്കകര്യിചിരുു.  പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്ിൽ  ട缺െകട്ട്ി  തസ്ികകങൾ  ഏകകകര്യിുടകാണ്ട്  ഒൻപതാട  ശമിലല  കമ്കഷൻ
ഉത്തര്യവായതിടന്റെ അെി്ഥാനത്തിൽ  വകുപ്ിിണ്ടായിരുക ഗാരാപഞ്ചായത്ത്
ട缺െകട്ട്ി,  ടസ്പെഷാൽ നഗഡയറ്  ട缺െകട്ട്ി  എകക  തസ്ികകങൾ ഏകകകര്യിച് 缺ർക്കാർ
ഉത്തര്യവ്  പു്ട്െവിചിടള്ളതാ ്്.  ഇനതാടൊ്ട  ഏകകകര്യിച ഗാരാപഞ്ചായത്ത്
ട缺െകട്ട്ി തസ്ികയുട 缺കനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ടപർനസാരാൻ缺് സൂ്ർപവ缺ർ തസ്ികയുട
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缺രാാന  തസ്ികയായി  പര്യിറ്ിുട  缺ർക്കാർ  ഉത്തര്യവ്  പു്ട്െവിചിടള്ളതാ ്്.
ആയതിനാൽ  ഗാരാപഞ്ചായത്ത്  ട缺െകട്ട്ി  ,  缺കനിയർ  സൂപ്രണ്ട്,  ടപർനസാരാൻ缺്
ഓഫീഡയറി്്  സൂ്ർപവ缺ർ എകക തസ്ികകളടെ വകുപ്ിടയംു ആടക നകഡയറർ ടസ ്്ത്
നിയംുവിൽ  1041  ആയി  നിജട്െത്തിയിടണ്ട്.  13.04.2010.മുതൽ  18.04.2018  വടര്യയുള്ള
കായംുയിലലവിടയംു ഗാരാപഞ്ചായത്ത് ട缺െകട്ട്ി  /缺കനിയർ സൂപ്രണ്ട്  /  ടപർനസാരാൻ缺്
ഓഫീഡയറി്് സൂ്ർപവ缺ർ തസ്ിക 缺കനിനയാര്യി്ി ഗനഡയറഷൻ പട്ടിക സൂചന (6) പ്രകാര്യട
അന്തിരാരാാക്കി പ്ര缺ി്കകര്യിചിടണ്ട്. 

               നരാൽ  വസതകകളടെ അെി്ഥാനത്തിൽ  വകുപ്ിടയംു   
ഗാരാപഞ്ചായത്ത്  ട缺െകട്ട്ി  /  缺കനിയർ  സൂപ്രണ്ട്  / ടപർനസാരാൻ缺്  ഓഫീഡയറി്്
സൂ്ർപവ缺ർ  തസ്ികയിടയംു 19.04.2018  മുതൽ  31.12.2020   വടര്യ നെക
്ഥാനകയ്്ളടെ അെി്ഥാനത്തിൽ  തയാ്ാക്കിയ  缺കനിനയാര്യി്ി /ഗനഡയറഷ ൻ
പട്ടിക ഇനതാടൊ്ട കര്യെ് പട്ടികയായി പ്ര缺ി്കകര്യി്ു.

          പ്രസത  കര്യെ്  缺കനിനയാര്യി്ി/ഗനഡയറഷ ൻ  പട്ടികയിന്ിള്ള ആനഷേപ്ളട ,
അവകാശ്ളട  നനാട്ടക缺്  തകയതി  മുത ൽ  15  യിവ缺ത്തിനകട  ഉനപാത്ബയംുകരാായ
നര്യഖക ങൾ  缺ഹിിതട  ബന്ധട്ട്ട പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്ട്ടി  ഡയറയ്ടറു ർ  മുഖാന്തിര്യട  ഈ
ഓഫീസക缺ി ൽ യംുഭാരാാനക്കണ്ടതാ ്്.

 
                   

DR.P.K.JAYASREE IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH

പകർ്്:-
എലാ ജകവനക്കാർ്ട
എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്ട്ടി ഡയറയ്ടറു ർരാാ ർ്ട
എലാ പഞ്ചായത്ത് അ缺ിറന്റെ് ഡയറയ്ടറു ർരാാ ർ്ട
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