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വിഷയട:
സൂചന:-

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ കാര്യാായംുയട
തിരുവനന്തപുര്യട,
തീയതി : 03/11/2021
സർക്കുയംുർ
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്് - ഭര്യണ ജാഗത - ടപൻഷൻ കിയ്ൻസ്
അനുവദിക്കു്കത് സടന്ിിച്ച മാർ് നിർദദ്ദേശ നൽകകി - സർക്കുയംുർ
പു്ട്്പെടവിക്കു്കുന.
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ 13-8-2017 ടയംു H2/28618/2017 നമ്പർ സർക്കുയംുർ
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ിടയംു ജീവനകാരാരുടെ ടപൻഷൻ ആനുൂയംുാേശ

അനുവദിക്കു്കത്

സടന്ിിച്ച്

സൂചന

പകാര്യട

വിദദമായ

സർക്കുയംുർ

പു്ട്്പെടവിിച്ചിട്ടുണ്. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ിടയംു ജീവനകാരാരുടെ ടപൻഷൻ കിയ്ൻസ്
അനുവദിക്കു്കത്

സടന്ിിച്ച്

ൂ്പെടതൽക

വാകമായ

മാർ്നിർദദ്ദേശ

പു്ടപ്പെടവിദകാര്ടുണതായി കാണ്കുന.
ടപൻഷൻ കിയ്ൻസ് അനുവദിക്കു്കതിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുദ്റിൽക
യംുഭിക്കു്ക അദപേക്ഷകളിൽക വിര്യമിക്കു്ക ജീവനകാരാരുടെ ക്ളർകാര് തസികവടര്യളളള
കായംുയളവിൽക അിച്ചെകാര നെപെികശ/ വിജിയംുൻസ് ദകസകശ നിയംുവിലദ്ടുണാ എ്കത്
സടന്ിിച്ച് അദപേക്ഷ സമർ്ി ക്കു്ക പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി ഡയറയ്ടറുർ പര്യിദദാടിിച്ച്
ഉ്പവരുദത്ത്ടുണതാണ് എ്ക നിന്നയിദതയംുാണ് ഈ ആഫീസിൽക നി്കുനട
ടപൻഷൻക്ളിയ്ൻസ് അനുവദിച വരു്കത് . നിയംുവിൽക തെർ്കുനവരു്ക െി ര്യീതി
ടപൻഷൻ

ആനുൂയംുാേശ

സൃഷ്ടിക്കു്കതായി

യഥാാസമയട

ശൃദ്യിൽകട്യൂടിട്ടുണ്.

അനുവദിക്കു്കതിനു കായംു
ആയത്

പര്യിഹര്യിക്കു്കതിനായി

ആഫീസിൽകനി്കുനട സമഗ്ട പർണ്മായ ടപൻഷൻക്ളിയ്ൻസ്
നൽകകുപ്കത്

ഉചിതമായിക്കുടമ്ക്

കാണ്കുന.

താമസട

ആയതിദയംുകാര്

ഈ

അനുവദിച

ചവടെ പ്ള്ക

മാർ്നിർദദ്ദേശ പു്ട്്പെട വിക്കു്കുന.
1) പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ിടയംു ജീവനകാരാരുടെ ടപൻഷൻ കിയ്ൻസ് സടന്ിിച്ച
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അദപേക്ഷ സമർ്ിക്കുദമ്പാശ

െി

ഉദദാാകസൻ

ക്ളർകാര്

തസികവടര്യ

ദസവനമനുഷ്ടിിച്ചത് വിര്യമിക്കു്ക ജിലയിൽക തട്കയാടണെിൽക പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി
ഡയറയ്ടറുർ െി അദപേക്ഷ പര്യിദദാടിിച്ച് െി ജീവനകാരാര്യൻ ക്ളർകാര് തസികവടര്യ
ദസവനമനുഷ്ടിിച്ച കായംുയളവിൽക

അിച്ചെകാര നെപെികശ /വിജിയംുൻസ്

ദകസകശ

നിയംുവിലദ്ടുണാ എ്കത് പര്യിദദാടിിച്ച് ആയത് സടന്ിിച്ച വാകമായ സാേക്ഷാപപട
ൂെി ഉള്െകാരട ടചയ് ഈ ഫഫീസിദയംുക് സമർ്ി ദകാര്ടുണതാണ്.
2) െി ജീവനകാരാര്യൻ ക്ളർകാര് തസികവടര്യ ദസവനമനുഷ്ടിിച്ചത് മറ ജിലകളിയംുാടണെിൽക
ടപൻഷൻ കിയ്ൻസ് അദപേക്ഷ യംുഭിിച്ചിടള് ജിലയിടയംു പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി
ഡയറയ്ടറുർ െി ജീവനകാരാര്യൻ ക്ളർകാര് തസികവടര്യ ദസവനമനുഷ്ടിിച്ച ജിലകളിടയംു പ
ഞ്ചായത്ത്

ടഡയറപപ്യൂടി

ഡയറയ്ടറുർമാർകാര്

െി

ജീവനകാരാര്യടനതിര്യായി

അിച്ചെകാര

നെപെികശ/ വിജിയംുൻസ് ദകസകശ നിയംുവിലദ്ടുണാ എ്കത് സടന്ിിച്ച വിവര്യട 15
ദിവസത്തി നുള്ിൽക

യംുഭാമാക്കുവാൻ

ആവദാട്യൂട് കത്ത് നൽകദക്ടുണതാണ് .ദമൽക

ഖണിക (2)പകാര്യട യംുഭിക്കു്ക അദപേക്ഷകളിൻദമൽക 15 ദിവസത്തിനുള്ിൽക തട്ക
മടപെി

നൽകകാൻ

ന്ട്യൂട പഞ്ചായത്ത്

ടഡയറപപ്യൂടി

ഡയറയ്ടറുർ ,

ജൂനിയർ

സൂപ്ടുണ്,ടസേക്ഷൻ ക്ളർകാര് എ്കിവർ പദതാകട ശൃദ്ടചലദത്ത്ടുണതാണ്.
3) പസ്തുത പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി ഡയറയ്ടറുർമാർ സമയ ന്ിതമായി വിവര്യട
നൽകകാത്ത പേക്ഷട അദപേക്ഷ യംുഭിിച്ചിടള് ജിലയിടയംു പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി ഡയറയ്ടറുർ
ടപൻഷൻ കിയ്ൻസിനാളള് അദപേക്ഷ െി ജീവനകാരാര്യനു െി തസികവടര്യ അിച്ചെകാര
നെപെികശ/ വിജിയംുൻസ് ദകസകശ നിയംുവിയംുിടല്ക നികമനത്തിൽക സാേക്ഷാപപട
സഹിതട അദപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ മമ്പാടക സമർ്ിദകാര്ടുണതാണ് . ഇപകാര്യട
ക്ളർകാര് തസിക വടര്യളളള കായംുയളവിടയംു അിച്ചെകാര നെപെികശ / വിജിയംുൻസ്
ദകസകശ

സടന്ിിച്ച വിവര്യട

യംുഭാമാകാരാടത

ടപൻഷൻ

സമയന്ിതമായി

കിയ്ൻസ്

(15

ദിവസത്തിനകട)

അനുവദിിച്ച ഒരു ഉദദാാകസന്

െി

കായംുയളവിൽക അിച്ചെകാര നെപെി നിയംുവില്ടുണായിരു്കുനടവ്ക് ഭാവിയിൽക കട്ടുണ ത്ക
സാഹചര്യാത്തിൽക, ആയതിന് െി തസികയിടയംു അിച്ചെകാര നെപെി സടന്ിിച്ച വിവര്യട
സമയന്ിതമായി (15 ദിവസത്തിനകട) യംുഭാമാകാരാത്ത പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി
ഡയറയ്ടറുർ,വിഷയട

ടടകകാര്യാട

ടചെ്ക മറ്

ഉദദാകസർ

എ്കിവർ
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ഉത്തര്യവാദിയായിര്യിക്കു്കതാണ്.
H. DINESHAN IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH

പകർ്് :1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ /പഞ്ചായത്ത് അഡയറീഷണൽക ഡയറയ്ടറുടടെ / ദജായിന്റ്
ഡയറയ്ടറുർമാരുടെ സി. എ മാർക്കു്
2) എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപപ്യൂടി ഡയറയ്ടറുർമാർക്കുട
3)അഡ്മിനിദസ്ട്രേറീവ് അസിറന്റ് , പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുദ്റ്
4) എലാ ടസേക്ഷൻ സൂപ്രണമാർക്കുട, എലാ ബാഞ്ച് ഫഫീസർമാർക്കുട
5)സിറട മാദനജർ, പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുദ്റ്
6) കരുതൽക / അടികട
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