
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ.
    വ്രമഷയം പഞ്ചായത്ത് വപ്്: ജീവനക്കാര്യം - സീന്രമയർ കാർക്ക് ്ക് ്രമസ്തയ്രമടിലല 

ജീവനക്കാരുടെ ഉദദ്യായോഗസ്തയറം - ന്രമയ്നം ഉത്തരവാപു.

    പരാ്ർശം 1. 25.02.2017 ടന സ.ഉ.(അച്ചെ്രമ) നം 03/2017/ഉപഭവ
2 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 23.052018 ടിലല ഇ 5/38675/2017 നമർ 
ഉത്തരവ്

  
ഉത്തരവ് നമർ  : PAN/14/2019-E13(DP)(2)   ്ക്ീയ്ക്്രമ   :29/02/2020  

     

               പരാ്ർശം  (2)  ഉത്തരവ്രമടന്റെ അെ്രമഥാനത്ത്രമൽ  ചവടെ ദചവടർത്ത്രമട്്  

പട്ട്രമസ്തയ്രമൽ  ദസ്താ്ം  നമർ  1  ൽ  പരാ്ർശ്രമച്ച്രമര്രമക് സീന്രമയർകാർക്ക്  ്ാടര

അടക്കാണന്റെ് ്ക് ്രമസ്തയ്രമദിലലക്ക്  1958  ടിലല ടസ്ത.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആർ ചവടട്ടം  9(സ്രമ)

പ്രസ്താരം  27800-59400  ശമ് ടസ്കയ്രമിലല്രമൽ ്ക്ാ്ക്്സ്താിലല്രമസ്ത ഥാനക്കയറം  നൽസ്ത്രമയം

അവരവരുടെ  ദപരുസ്തൾക്ക്  ദനടരയുള ദസ്താ്ം  നമർ  2  ൽ  പരാ്ർശ്രമച്ച്രമര്രമക്

ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്രമദിലലക്ക് ന്രമയ്്രമചുംം  ഉെൻ പ്രാബിലല്യത്ത്രമൽ ഉത്തരവാപു.
 

1 1203 സദന്താഷ് സ്രമ.ആർ.പ്രമഎയ -4, തൃശ്ശൂർ

പാ്്ം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂർ 
(സ്രമ.ജ്രമ.്ക്ങ്കക്ക് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം ിലലഭ്രമക് 
ഒഴ്രമവ്രമൽ)

2 1204
ടജസ്സ്രമ ദ്ക്ാ്സ് 
അസ്തിലലപ്ം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ദസ്താട്ടയം 

സ്താഞ്ഞ്രമര്ുള്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്      
ദസ്താട്ടയം
(ന്രമിലലവ്രമടിലല ഒഴ്രമവ്രമൽ)

3 1205
അനീസ സ്രമ.എ
്ക്ണ്ണീർമുകക്കം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആിലലപ്പുഴ 

അരീദക്കാെ് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്,              
്ിലലപ്പു്ം
(അന്രമ്ക്പ്ാര്രമക്ക് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം ിലലഭ്രമക് 
ഒഴ്രമവ്രമൽ)
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4 1206
പ്ര്രമയ ജ്രമ.ദാസ് 
പഞ്ചായത്ത് ടഡപയട്ട്രമ ഡയ്ടറുടടെ 
സ്താര്യാിലലയം  ദസ്താട്ടയം 

ടവ്്രമയന്നൂർ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്
ദസ്താട്ടയം
(ന്രമിലലവ്രമടിലല ഒഴ്രമവ്രമൽ)

5 1207
ഷ്രമബു ദജാ  വർഗീസ് 
ശൂരനാെ് ദനാർത്ത് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടസ്താല്ലം 

ടവങാനൂർ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്, 
്ക്്രമരുവനന്തപുരം ( ്്രമന്രമ എ ക്ക്  
്ക് ്രമസ്ത്ാറം നൽപ് ഒഴ്രമവ്രമൽ)

6 1208
ടജസ്റ്റ്രമൻ വ്രമ 
്യ്യനാെ് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടസ്താല്ലം 

സ്തഠ്രമനംപ്ം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്, 
്ക്്രമരുവനന്തപുരം ( അജ്രമ്ക്പ്ാര്രമക്ക്  
്ക് ്രമസ്ത്ാറം നൽപ് ഒഴ്രമവ്രമൽ)

7 1209
മുകഹമ്മദ് സുൽഫിക്രമക്കർ.ടസ്ത.    ദസ്താഡൂർ
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
്ിലലപ്പു്ം 

വണൻദ്െ് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്                
ഇടുക്ക്രമ
(സജുിലലാൽ സ്രമ.ടസ്ത. ക്ക് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം 
ിലലഭ്രമക് ഒഴ്രമവ്രമൽ)

8 1210
സര്രമ്ക് പ്രമ. 
പഞ്ചായത്ത് ടഡപയട്ട്രമ ഡയ്ടറുടടെ 
സ്താര്യാിലലയം, പാിലലക്കാെ് 

പഴൽ്ന്ദം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്             
പാിലലക്കാെ്
(അബ്ദുൾ ്ഹ്മാാന് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം ിലലഭ്രമക് 
ഒഴ്രമവ്രമൽ)

9 1211
സുന്രമൽ പ്ാർ പ്രമ.എസ്. 
പ്പ്പൂക്കര ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂർ

വരവൂർ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂർ
(ന്രമിലലവ്രമടിലല ഒഴ്രമവ്രമൽ)

10 1212
്ദനഷ്കു്ാർ എസ്. 
പണ് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടസ്താല്ലം 

പൂയ്ുള്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്      
ടസ്താല്ലം ( ിലലാിലല്രമ െ്രമ ക്ക് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം 
നൽപ് ഒഴ്രമവ്രമൽ)

11 1213
യോഗ്രമരീശൻ ്ക്്രമെ്രമൽ
സ്തണ്ണപുരം ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
സ്തണ്ണൂർ 

സ്തിലല്യാദശ്ശേര്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്                 
സ്തണ്ണൂർ       (ിലലീവ് ദവക്കൻസ്രമ)
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12 1214
ഷാജ്രമ വ്രമ.എച്ച.് 
്ാൊയ്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
സ്തണ്ണൂർ 

അഞ്ചരക്കണ്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്,           
സ്തണ്ണൂർ
(പ്രശാന്ത്രമന് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം ിലലഭ്രമക് 
ഒഴ്രമവ്രമൽ)

13 1215
ടസബാസ്റ്റ്യൻ എം.ടജ 
്ഞ്ഞപ്ര ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണാപ്ം 

ടനല്ലായ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്, 
പാിലലക്കാെ്
(പ്രസ്പ്ാ്്രമന് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം ിലലഭ്രമക് 
ഒഴ്രമവ്രമൽ)

14 1216
മുകഹമ്മദ് ഇ്ാൽ സ്രമ.സ്രമ.    
പറ്രമദസ്താൽ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 
സ്താസർദയോഗാഡ് 

്ണ്രമയർ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്,           
ദസ്താഴ്രമദക്കാെ്
(ബാിലലകൃഷ്ണൻ ടസ്ത.ടസ്ത-ക്ക് ്ക് ്രമസ്ത്ാറം 
ിലലഭ്രമക് ഒഴ്രമവ്രമൽ)

 
 

               ബന്ധട്ട്ട ഓഫികീസ്  ദ്ാാവ്രമസ്തൾ   ഊ ഉത്തരവ്  ഉെൻ  പ്രാബിലല്യത്ത്രമൽ

നെ്ാദക്കണണം ജീവനക്കാടര വ്രമടു്ക്ൽ ടചവടെയ്സ്തയം ദസവനത്ത്രമൽ പ്രദവശ്രമദക്കണണം

പ്രസ്തു്ക്  വ്രമവരം  ഈിവ  ഓഫികീസ്രമതം  ബന്ധട്ട്ട ്റ്  ഓഫികീസുസ്ത്്രമതം   യഥാസ്യം 

്്രമദ്ാർട്ട് ടചവടദയ്യണണ്ാണ്.  മുകസ്ത്്രമൽ പ്ഞ്ഞ്രമര്രമക്  എല്ലാ ന്രമയ്നങളം സചവടന 1

ടിലല ടപാണഥിലല്ാറത്ത്രമടന്റെ ്ാനദ്ങൾ  പ്രസ്താരം  2020  ടിലല 

ടപാണഥിലല്ാറത്ത്രമൽ പുന: പര്രമദശാാ്രമക്്ക്ാണ്.
 
 
 

എം പ്രമ അജ്രമ്ക്്പ്ാർ 
 
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ പൂർണ്ണ അാ്രമസ്തച്്ക്ിലല വഹ്രമക്
അഡീഷണൽ ഡയ്ടർ

വ്യക്ത്രമസ്തൾക്ക്
പസ്തർ്്
    1. ബന്ധട്ട്ട പഞ്ചായത്ത് ടഡപയട്ട്രമ ഡയ്ടർ്ാർക്ക്
    2. ബന്ധട്ട്ട ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങട്ട്്രമ്ാർക്ക്
    3 സ്തരു്ക്ൽ / അാ്രമസ്തം
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