
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെിക്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർ-ഡഡയറാ പിക് ടക ജയയശ് ഐ എ എസ്)

    വിക്ഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്-  ജ്വനക്കാര്യം  -  ഭാഷാ ന്നപന പഡരദങ്ങേിക്ടള
ഗ്രാമ  പഞ്ചായതകേിക്ടള ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കയിക്ടള തസ്ാതസ്്കാളിക്ക
സ്ഥാനക്കയറ്റം-അനുവരിക്ച ് -ഉത്തരവാകുപന.

    പരാമർദം:
-

1. 03.10.1962 തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള GO(MS) No.506/62/PD സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
2 യശ് മുഹ്സിക്ൻ പിക് എം സമർ്ിക്ച OA 1207/2019 ഹർജിക്യിക്ടള  ഉത്തരവ്
3 യശ് മുഹ്സിക്ൻ പിക് എം സമർ്ിക്ച OA 1810/2019 ഹർജിക്യിക്ടള  4.09.2019 

തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള ഉത്തരവ്
4 20.08.2020  തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള GO(Rt) No.1554/2020/LSGD ഉത്തരവ് 
5 05.02.2021 തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള GO(Rt) No.1308/2021/LSGD ഉത്തരവ് 
6 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയരടറുടടെ 10.03.2021 തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള  PAN/10219/2019-

E1(DP) നമർ ഉത്തരവ് 
7 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയരടറുടടെ 08.02.2021 തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള PAN/10219/2019-

E1(DP) നമർ കത്ത് 
8 യശ് ആനന്ദൻ സമർ്ിക്ച OA 960/2021 ഹർജിക്യിക്ടള  27.05.2021 

തസ്്യതസ്ിക്യിക്ടള ഇെക്കാള  ഉത്തരവ്
9 യശ് നവാസ് സമർ്ിക്ച OA 835/2021 ഹർജിക്         
10 Gazette Notification No.910 Dated 23.02.2021

ഉത്തരവ് നമർ   PAN/7356/2021-E1(DP)        തസ്്യതസ്ിക്   :02/07/2021  
     

         പരാമർദം  (1)  ഉത്തരവിക്ടന്റെ അെിക്സ്ഥാനത്തിക്ൽ    ഡകരോ  പബ്ിക്ക്  സർ്്സ്
കമ്മ്ഷൻ  നെതു തസ്മിക് ്ു  ഭാഷാ  ന്നപന പര്ന പാസായ  അസിക് .
ടസരര്ിക്/ജൂനിക്യർസൂപണ്ട് തസ്തിക്കയിക്ലുള്ള  ജ്വനക്കാടര KS&SSR  ചരം 9(d)  പകാരം
തസ്ാൽക്കാളിക്കമായിക് ടസരര്ിക്യായിക് ഉഡര്യാഗകയറ്റം നൽകിക് തസ്മിക് ്ു  ഭാഷാ ന്നപന
പഡരദങ്ങോയ ഇകക്കിക് ജിക്ലയയിക്ടള ഉകമൻ ഡചാള ,  ഡരവിക്കുപേം തസ്ാൂക്കിക്ലുളം  പാളക്കാെ്
ജിക്ലയയിക്ടള ചിക്റ്റർ  തസ്ാൂക്കിക്ടള ഗ്രാമ   പഞ്ചായതകേിക്ലുളം  കുെ ഡയാഗ്യതസ് ഉ്ള വടര
കാസ്ഡഗാഡയറ്  ജിക്ലയയിക്ടള ഭാഷ  ന്ന  പഡരദങ്ങേിക്ടള ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ലുളം  
നിക്യമിക്ചിക്ചിരന. ആയതസ്ിക്ന്  ഡവണ്ടിക് കാളാകാളങ്ങേിക്ൽ ഈ ഓഫ്സിക്ൽ നിക്നം തസ്മിക് ്ു
ഡയാഗ്യതസ്തയ്ള  ജൂനിക്യർ സൂപണ്ട്  /  അസിക് ടസരര്ിക് തസ്തിക്കയിക്ടള ജ്വനക്കാചിരടെ
മുൻഗണനന പരിക്ക തസ്യ്ാ്ാാകതയം ആയതസ്ിക്ൽ നിക്നം KS&SSR  9(d) പകാരം ടസരര്ിക്
തസ്തിക്കയിക്ൽ തസ്ാതസ്്കാളിക്ക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിക് വുിക്ചിരുനമാണന്. 
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        ഇത്തരത്തിക്ൽ  സ്ഥാനക്കയറ്റം  അനുവരിക്ക്കടവ ഇപകാരമു്ള  സ്ഥാന
ക്കയറ്റം S.R.O  No.371/2012  (G.O(  P)  20/2012/P&ARD  dated  21.04.2012)  വിക്ജ്ഞാപന
പകാരം,  1958  ടള  KS&SSR  PART  II  ടള ചരം 9  (ഡയറിക്)യിക്ൽ വചിരത്തിക്യ  ഡഭരഗതസ്ിക്
അനുസരിക്ചലയ എു് ചണ്ടിക്കാണനിക്ച് ഈ വകുപ്ിക്ൽ ളഭിക്ച പരാതസ്ിക്കടെ ടെ അെിക്സ്ഥാന
ത്തിക്ൽ പരിക്ഡദാചിക്ച് പസതസ്  KS&SSR  ചരം 9(d)  പകാരമു്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഡകരോ
പബ്ിക്ക്  സർ്്സ്  കമ്മ്ഷൻ  നെതു തസ്മിക് ്ു  ഭാഷാ  ന്നപന പര്ന പാസായ
ജ്വനക്കാർക്ക് അനുവരിക്ാുതസ്്  ഈ വകുപ്ിക്ൽ നിക്ർത്തിക് ടവചിക്ചിരന.

               KS&SSR  ചരം 9(d)  പകാരമു്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഡകരോ പബ്ിക്ക് സർ്്സ്
കമ്മ്ഷൻ നെതു തസ്മിക് ്ു  ഭാഷാ ന്നപന പര്ന പാസായ ആടേു നിക്ളയിക്ൽ
അനുവരിക്ക്കണനടമന കാണനിക്ച്   യശ്.  മുഹ്സിക്ൻ  പിക്.എം.  എുയാൾ  ബഹ്ന.  ഡകരേ
അഡ്മിക്നിക്ടസ്ട്രെറ്റിക്വ്  ടട്രബ്ണനളിക്ൽ  സമർ്ിക്ച സൂചന (2)  ഹർജിക്യിക്ൽ  തസ്്ചിരമാനം
എകക്കാൻ രണ്ടാം എതസ്ിക്ർ കനിക്യായ പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുട് ചമതസ്ളട്കതകതയം
യശ്.  മുഹ്സിക്ൻ പിക്.എം-  ന്   S.R.O  No.371/2012  (G.O(  P)  20/2012/P&ARD  dated  21.04.2012)
വിക്ജ്ഞാപന  പകാരം,  1958  ടള  KS&SSR  PART  II  ടള ചരം 9(ഡയറിക്)യിക്ൽ വചിരത്തിക്യ
ഡഭരഗതസ്ിക്  അനുസരിക്ി്ള  ഡയാഗ്യതസ്  ഇലയാത്തതസ്ിക്നാൽ  െിക്യാന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം
അനുവരിക്ക്കാൻ കുിക്യിക്ലയ എു തസ്്ചിരമാനം ടകടക്കാണ്ട് പസതസ് ഉത്തരവ് നെ്ാക്കിക്
ഈ  വകുപ്ിക്ൽ  നിക്നം  ഉത്തരവ്  പ്ട്കവിക്ചിക്ചിരന.  എുാൽ  അതസ്ിക്നു ഡദഷം   യശ്
മുഹ്സിക്ൻ  പിക്.എം. ബഹ്ന.  ഡകരേ  അഡ്മിക്നിക്ടസ്ട്രെറ്റിക്വ്  ടട്രബ്ണനളിക്ൽ  പരാമർദം  (3)
പകാരം  സമർ്ിക്ച ഹർജിക്യിക്ൽ  ഈ  വിക്ഷയത്തിക്ൽ  അഡപനകടന ഡനരിക്ൽ  ഡകര്
തസ്്ചിരമാനം എകക്കാൻ ഒുാം എതസ്ിക്ർ കനിക്യായ സർക്കാരിക്ടന ചമതസ്ളട്കതകതയം
െിക്  ഉത്തരവ്  നെ്ാക്കിക്  സർക്കാർ  പ്ട്കവിക്ചിക്ച പരാമർദം  (4)  ഉത്തരവിക്ൽ  ഈ
വിക്ഷയത്തിക്ൽ പഞ്ചായത്ത് ഡയറയരടറുർ ടകടക്കാണ്ട തസ്്ചിരമാനം ടതസ്റ്റാടണനനം S.R.O
No.371/2012  (G.O  (P)  20/2012/P&ARD  dated  21.04.2012)  വിക്ജ്ഞാപന
പകാരം KS&SSR  PART  II  ടള ചരം9(ഡയറിക്)യിക്ൽ വചിരത്തിക്യ ഡഭരഗതസ്ിക് 1  മുതസ്ൽ  10  വടര
ക്ലാസിക്ൽ ന്നപന ഭാഷയിക്ൽ  പെിക്ചവഡരാടൊ്ം    ഡകരോ  പബ്ിക്ക്  സർ്്സ്
കമ്മ്ഷൻ നെതു തസ്മിക് ്ു ഭാഷാ ന്നപന പര്ന പാസായ ജ്വനക്കാർാം Out turn
സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിക്നു അർഹതസ്  ഉടണ്ടനം  വ്യയമാക്കിക്  ഉത്തരവ്
നൽകുപകതയം  പരാമർദം  (5)  പകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവിക്ടന്റെ അെിക്സ്ഥാനത്തിക്ൽ ഈ
ഡയാഗ്യതസ്തയം ഉ്ള  ജ്വനക്കാചിരടെ ഒചിര മുൻഗണനന പരിക്ക പരാമർദം (6) പകാരം ഈ
വകുപ്ിക്ൽ  പസിക്്്കരിക്ചിക്ചിരന.  പസതസ്  പരിക്ക  പസിക്്്കരിക്ചതസ്ിക്ടനതസ്ിക്ടര ഈ
വകുപ്ിക്ൽ സമർ്ിക്ക്കട്ര ആഡനപങ്ങേിക്ൽ സ്വ്കരിക്ഡക്കണ്ട നെർ നെപെിക് സംബിിക്ച്
പരാമർദം  (7)  പകാരം  പസതസ്  അഡനപങ്ങടെ ടെ പകർ്്  സഹിക്തസ്ം  സർക്കാരിക്ൽ
അഡപന സമർ്ിക്ചിക്ചിരന. എുാൽ സർക്കാരിക്ൽ നിക്നം മടപെിക് ളഭ്യമായിക്രിക്ലയ. 

 

      നെർു്  യശ് T.  ആനന്ദൻ  മുതസ്ൽ  ഡപർ  ബഹ്ന.  ഡകരേ ഡകരേ  അഡ്മിക്നിക്ഡസ്ട്രെറ്റിക്വ്
ടട്രബ്ണനളിക്ൽ  സമർ്ിക്ച ഹർജിക്യിക്ടള ഇെക്കാള  ഉത്തരവിക്ൽ  ഭാഷ  ന്നപന
പഡരദങ്ങേിക്ടള ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ടള ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കയിക്ടള നിക്യമനം
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പരാമർദം  (6)  പകാരമു്ള  പരിക്കയിക്ൽ  നിക്നം  ആടണനു്  െിക്  ഹർജിക്യിക്ടള ഒുാം
എതസ്ിക്ർ കനിക്യായ സർക്കാചിരം രണ്ടാം എതസ്ിക്ർ കനിക്യായ പഞ്ചായത്ത് ഡയറയരടറുടം
ഉ്്്  വചിരത്തണനടമു് പരാമർദം  (8)  പകാരമു്ള   ഇെക്കാള  ഉത്തരവിക്ൽ
പ്ഞ്ഞിക്രിക്ാന.

                    S.R.O No.371/2012 (G.O( P) 20/2012/P&ARD dated 21.04.2012)  വിക്ജ്ഞാപന
പകാരം,  1958  ടള  KS&SSR  PART  II  ടള ചരം  9  (ഡയറിക്)യിക്ൽ വചിരത്തിക്യ  ഡഭരഗതസ്ിക്
അനുസരിക്ി്ള  ഡയാഗ്യതസ്  ഇലയാത്തതസ്ിക്നാൽ  ഡകരോ  പബ്ിക്ക്  സർ്്സ്  കമ്മ്ഷൻ
നെതു തസ്മിക് ്ു  ഭാഷാ  ന്നപന പര്ന പാസായ  ജ്വനക്കാടര  Out  turn
സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിക്നു പരിക്ഗണനിക്ക്കചിരടതസ്ു് കാണനിക്ച് യശ് .  നവാസ്  എുയാൾ ബഹ്ന. 
ഡകരേ അഡ്മിക്നിക്ടസ്ട്രെറ്റിക്വ്  ടട്രബ്ണനളിക്ൽ ഹർജിക് സമർ്ിക്ചിക്ചണ്ട്. പസതസ് ഹർജിക്യിക്ൽ
ഉത്തരവുകൾ ഒനം തസ്ടു ളഭിക്ചിക്രിക്ലയ.

          സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ളവിക്ൽ ഭാഷ ന്നപന പഡരദങ്ങേിക്ടള ഗ്രാമപഞ്ചായത
കേിക്ൽ അെക്കമു്ള  ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ൽ ടസരര്ിക് തസ്തിക്ക ഒുിക്ഞ കിക്ൊനണ്ട് .
ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ൽ  ടസരര്ിക്  തസ്തിക്ക  ഒുിക്ഞ കിക്ൊുതസ്്  ഡകാവിക്ഡയറ  19
പതസ്ിക്ഡരാച  പവർത്തനങ്ങടേതയം  പഞ്ചായത്തിക്ടന്റെ തസ്നതസ്്  പവർത്തനങ്ങടേതയം
പതസ്ിക്കൂളമായിക്  ബാചിക്ാന എു്  വിക്വിക്ച  തസ്ളങ്ങേിക്ൽ  നിക്നം  പരാതസ്ിക്കൾ  ഉയർന
വുിക്രിക്ാന. ഗ്രാമപഞ്ചായതകടെ ടെ പ്തസ്ിക്  പവർത്തനങ്ങടെ ം  ടപാന ജനങ്ങൾക്ക്
നൽകുപു വിക്വിക്ച ഡസവനങ്ങടെ ം സമയബിിക്തസ്മായിക് നിക്ർവഹിക്ാുതസ്ിക്ന്  ടസരര്ിക്
തസ്തിക്കയിക്ടള ഒുിക്വ് നിക്കത്തട്ടെണ്ടതസ്ാടണനു് കാ്ന. 

        നിക്ളവിക്ൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കയിക്ൽ ട്െളർ സ്ഥാനക്കയറ്റം
അനുവരിക്ാുതസ്ിക്ന്  പരാമർദം  (10)  പകാരം  ഡയാഗ്യരായ  ജൂനിക്യർ  സൂപണ്ട്  /
അസിക്സ്ടന്റെ് ്് ടസരര്ിക്മാചിരടെ   വകുപ്് തസ്ള ടപാഡമാഷൻ കമ്മിക്റ്റിക് കൂെിക് തസ്യ്ാ്ാക്കിക്യ
ടസളക്റ്റ്  ളിക്്്  നിക്ളവിക്ലുളണ്ട്.  എുാൽ യശ്. T.  ആനന്ദൻ മുതസ്ൽ ഡപർ ബഹ്ന ഡകരേ 
അഡ്മിക്നിക്ഡസ്ട്രെറ്റിക്വ് ടട്രബ്ണനളിക്ൽ സമർ്ിക്ച ഹർജിക്യിക്ടള ഇെക്കാള ഉത്തരവിക്ൽ ഭാഷ
ന്നപന പഡരദങ്ങേിക്ടള ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ടള ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കയിക്ടള
നിക്യമനം പരാമർദം  (6)  പകാരമു്ള  പരിക്കയിക്ൽ നിക്നം ആടണനു് െിക്  ഹർജിക്യിക്ടള
ഒുാം  എതസ്ിക്ർ  കനിക്യായ  സർക്കാചിരം  രണ്ടാം  എതസ്ിക്ർ  കനിക്യായ  പഞ്ചായത്ത്
ഡയറയരടറുടം ഉ്്് വചിരത്തണനടമു ഉത്തരവ് നിക്ള നിക്ൽാുതസ്ിക്നാലുളം മുകേിക്ൽ പ്ഞ്ഞ
അെിക്യന്തര  സാഹചര്യങ്ങൾ  പരിക്ഗണനിക്ച്  ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കകൾ  ഒുിക്ചിക്ൊൻ
കുിക്യാത്ത സാഹചര്യത്തിക്ലുളം  പരാമർദം  (8)  ഹർജിക്യിക്ടളതയം  പരാമർദം  (9)
ഹർജിക്യിക്ടളതയം അന്തിക്മ തസ്്ർ്ിക്ന് വിക്ഡചയമായിക് പരാമർദം (6) പകാരമു്ള  പരിക്കയിക്ൽ
ഉൾടപര ജ്വനക്കാർക്ക്  KS&SSR  PART  II  ടള ചരം  9  (ഡയറിക്)  യിക്ടള വ്യവസ്ഥകൾക്ക്
വിക്ഡചയമായിക്  ഭാഷ  ന്നപന പഡരദങ്ങേിക്ടള ഗ്രാമപഞ്ചായതകേിക്ൽ   ടസരര്ിക്
തസ്തിക്കയിക്ടള നിക്ളവിക്ലുള്ള   ഒുിക്വുകേിക്ൽ പരാമർദം  (8)  ഹർജിക്യിക്ടള ഇെക്കാള
ഉത്തരവും  ഈ  വിക്ഷയത്തിക്ൽ പരാമർദം  (4)  ടള സർക്കാർ  ഉത്തരവിക്ടന്റെ  
അെിക്സ്ഥാനത്തിക്ലുളം ചവടെ ഡചർാം  പകാരം  51400-110300  ദമേ  നിക്രക്കിക്ൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടസരര്ിക്  തസ്തിക്കയിക്ൽ തസ്ിക്കിം   തസ്ാതസ്്കാളിക്കമായിക്   
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സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവരിക്ച ്ഉത്തരവാകുപന.
 

SL No Seniority No Column No I Column No II

1 2564
C V Bahuleyan
Alathur
Grama Panchayat Palakkad

Eruthembathi Grama Panchayat 
Palakkad in the existing vacancy

2 2573
Aji K Panicker
Kunnathukal
Grama Panchayat 
Thiruvananthapuram

Kokkayar  Grama Panchayat Idukki in 
the existing vacancy

3 2576
Chandrika A
o/o District  Panchayat 
Palakkad

Pattanchery Grama Panchayat 
Palakkad Gireesh E V Transfered 

4 2593
P M Muhsin
Vellavoor
Grama Panchayat Kottayam

Rajakumari Grama Panchayat Idukki in
the existing vacancy 

5 2612
S Shahul Hameed
Vandiperiyar
Grama Panchayat Idukki

Upputhara Grama Panchayat Idukki 
Sajukumar K S transferred

6 2617
Pradeep P G
Ambalappara
Grama Panchayat Palakkad

Elappara Grama Panchayat Palakkad 
Idukki in the existing vacancy 

7 2637 Ramshad A
Ochira Grama Panchayat Kollam

Santhanpara Grama Panchayat Idukki 
in the existing vacancy 

8 2704

Suresh.V
O/o Assistant Direector of 
Panchayats 
 Kollam

Pambadumpara Grama Panchayat 
Idukki in the existing vacancy 

 

  ഇത്തരത്തിക്ലുള്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റം  ളഭിക്ാു ജ്വനക്കാടര െിക്  തസ്തിക്കയിക്ടള
ഡപാടബഷണനർ  ആയിക്  കണനക്കാാകഡയാ  സ്ഥിക്ര  നിക്യമനത്തിക്ന്  മുൻഗണനന
നൽകുപകഡയാ ടചയുതസ്ലയ. 

               ഡമൽ പ്ഞ്ഞ ഉഡര്യാഗസ്ഥചിരടെ ഡസവന പതകത്തിക്ൽ  KS&SSR  PART  II
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ടള ചരം  9  (ഡയറിക്)  പകാരമു്ള  തസ്ാതസ്്കാളിക്ക  സ്ഥാനക്കയറ്റം  എു്  ബിട്ര
പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്രിക് ഡയറയ്ടറുർമാർ ഡര്ട്കഡത്തണ്ടതസ്ാണന്.

               ഈ  ഉത്തരവ്  പകാരമു്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ  പരാമർദം  (8),(9)
ഹർജിക്കേിക്ടള അന്തിക്മ തസ്്ർ്ിക്ന് വിക്ഡചയമാതയം പരാമർദം (7) പകാരം സമർ്ിക്ചിക്ചേേ
അ്്ലുളകേിക്ടള സർക്കാർ തസ്്ചിരമാനത്തിക്ന് വിക്ഡചയമാതയം പന:പരിക്ഡദാചിക്ാുതസ്ാണന്.
 

DR.P.K.JAYASREE IAS 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ

പകർ്്
    1. എലയാ പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്രിക് ഡയറയ്ടറുർമാർാം 
    2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുചിരടെതയം അഡയറ്ഷണനൽ ഡയറയ്ടറുചിരടെതയം സിക് എ ക്ക് 
    3. ടളയ്സൻ ഓഫ്സർ തസ്ഡ്ദ സ്വയം ഭരണന വകുപ്് 
    4. കചിരതസ്ൽ / അചിക്കം
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