
 
’  ഭരണഭാഷ മാതഭാഷഷ   

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് സീനിപിയർ അഡിപ് മിനിപിസ് ടട്രേറ്ീവ്  ഓഫീസീസീവസ്ഥ
നിപസ്ഥപസ്ഥിക്രമം

(  ഹാജർ  :   നിപിപുൺ ടജാസഫീസ്  )  
വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനിപന്തപുരം

വിഷയം:- ഡിപിഇഎസ്  -  ജീവനിപക്കാര്യം  -  ഗ്രാമവികസനിപ വകുപ്പിനിപ് കീലിള് ജിലാ
ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ  വിഭാഗത്ത്തിവല ജനിപിയർ  സാേറ്ിസിക്കസ
ഇൻസ് വപെർ  തസിക  ജിലാ  പഞായാകത്ിടലല്
പുനിപർവിനിപ്യസിക്കുനത് - ജീവനിപക്കാവര നിപിയമിച ്ഉത്തരവാകുുന

പരാമർശം:- 1) 04/03/2022 വല സ.ഉ(കക)നിപം:45/2022/LSGD നിപമ്പർ ഉത്തരവ്
 2) 23/12/2020 വല സ.ഉ(കക)നിപം:198/2020/തസ്വഭവ നിപമ്പർ ഉത്തരവ് 

 
ഉത്തരവ് നിപമ്പർ  :   ഡിപിഇഎസ്  /1177/2022/  ഇഎ  (1);   തീയതി  : 23/03/2022   

    
            ഗ്രാമവികസനിപ  വകുപ്പിനിപ്  കീലിള് ജിലാ  ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ  വിഭാഗത്ം
ജീവനിപക്കാരുവസ്ഥ പുനിപർ  വിനിപ്യാസുംം  ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ  വിഭാഗത്ത്തിവ്റ പുനിപഃ
ക്രമീകരണുംം സം്ധിച   പരാമർശം (2) ഉത്തരവ് പകാരം ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ
വിഭാഗത്ത്തിസ  ടസവനിപമനുിചിരു്കുന  ജനിപിയർ  സാേറ്ിസിക്കസ  ഇൻസ് വപെർ
തസിക (സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്  വകുപ്പിവല ജീവനിപക്കാർ )  ജിലാ
പഞായാകത്ിടലല് കകമാി്തുി ഉത്തരവായിരുുന. തുസ്ഥർ്കുന് ജിലാ പഞായാകത്ിടലല്
കകമാി്തുവപട്ട ജനിപിയർ  സാേറ്ിസിക്കസ   ഇൻസ് വപെർമാർകം  തടദശ
സ്ഥാപനിപങത്ിടലല്  പുനിപർവിനിപ്യസിച ജീവനിപക്കാർക്ക് ശമ്പത്ുംം  മേറ്ാനാനുല്യങ്യം
നിപസകു്കുനതിന് വ്യവസ്ഥകൾ  ടഭദഗത്തി  വചെയ്  പരാമർശം  (1)  പകാരം
ഉത്തരവായിരുുന.
              പസ്തുത ഉത്തരവ് പകാരം പഞായാക്യമായി ്ധവപ്പട്ട വാർഷിക പധതി്തി
രൂപീകരണം,  വിവിധ  തരം  ഡിപാേറ്ാ  ടശഖരണം,  വിശകലനിപം തുസ്ഥങിയ
ടജാലികൾക്കായാണ്  സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്  വകുപ്പിവല ജനിപിയർ
സാേറ്ിസിക്കസ  ഇൻസ് വപെർമാവര 14  ജിലാ  പഞായാകത്ിടലല്
പുനിപർവിനിപ്യസിക്കുനതിനിപ്  ഉത്തരവായിി്ത്.  ഈ ജീവനിപക്കാർക്ക്  അവരുവസ്ഥ ടസവനിപം
ലഭ്യമാകു്കുന വകുപ്പ്  /സ്ഥാപനിപമാണ്  ശമ്പത്ുംം മേറ്്  ആനാനുല്യങ്യം നിപസടകേവതുനം
ടമസ  സാഹചര്യത്തിസ  പരാമർശം  (2)  സർക്കാർ  ഉത്തരവ്  പകാരം  14  ജിലാ
പഞായാകത്ിടലല്  പുനിപർവിനിപ്യസിക്കവപ്പട്ടിി് സാമ്പത്തിക   സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 
വകുപ്പിവല ജനിപിയർ  സാേറ്ിസിക്കസ   ഇൻസ് വപെർമാരുവസ്ഥ ശമ്പത്ുംം  മേറ്്
ആനാനുല്യങ്യം,  ഇവരുവസ്ഥ ടസവനിപം പർണമാുംം ജിലാ പഞായത്ത് ഓഫീസീസിസ ഉി്തുപസ
വരുത്തണവമ്കുന നിപി്ധനിപടയാവസ്ഥ ,  ജിലാ  പഞായത്തിവല ജീവനിപക്കാർക്ക്  നിപിലവിസ
ശമ്പത്ം നിപസകു്കുന മാതകയിസ ( 3604-00-200-83-03 General Purpose Fund- 6th State
Finance  Commission-  District  Panchayats  -  NPV  )  ജിലാ  പഞായത്തിസ  നിപിുനം
നിപസകാൻ ഉത്തരവായിരികുന.
             സ്ഥി സാഹചര്യത്തിസ ജിലാ പഞായാകത്ിടലല് കകമാി്തുവപട്ട ഗ്രാമവികസനിപ
വകുപ്പിനിപ്  കീലിള് ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ വിഭാഗത്ത്തിവല ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ  
ഇൻസ് വപെർ  തസികയിടലല്  ചവവസ്ഥ ടചർകം  പകാരം   ജീവനിപക്കാവര നിപിയമിചം
പുനിപർവിനിപ്യസിചം ഉത്തരവ് പുി്തുവപ്പ്വികുന.
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ക്രമ 
നിപം.     ടപരും നിപിലവിവല ഓഫീസീുംം സ്ഥലംമാേറ്ം നിപസകി നിപിയമിക്കുന 

ഓഫീസീസ്

1)

ശ്രീ. രാടജഷ് .എസ്.എസ് 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
തിരുവനിപന്തപുരം 
(PEN: 381865)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാതല ഐ സി ഡിപി എസ് വസസ
വനിപിതാ ശിശ വികസനിപ വകുപ്പ്
തിരുവനിപന്തപുരം 
(ശ്രീ. നിപിഷാൻ .എസ്.ആർ - ന്ിപ 
സ്ഥലംമാേറ്ം നിപസകിയ ിലിവ്)

 2)

ശ്രീ. നിപിഷാൻ .എസ്.ആർ
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാതല ഐ സി ഡിപി എസ് വസസ
വനിപിതാ ശിശ വികസനിപ വകുപ്പ്
തിരുവനിപന്തപുരം 
(PEN: 381862)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ പഞായത്ത്

തിരുവനിപന്തപുരം 

 3)

ശ്രീമതി. പത്മശ്രീ .സി
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
വകാലം
(PEN: 365049)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, വകാലം

 4)

ശ്രീ. ്ിവിൻ ടജാർജ്
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
ആലപസല
(PEN: 395018)

സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I,
ജിലാ സ്ഥൗൺ പാനിപീവസ്ഥ കാര്യാലയം
ആലപസല (ശ്രീ. അനിപീഷ് .എസ് - ന്ിപ 
സ്ഥലംമാേറ്ം നിപസകിയ ിലിവ്)

 5)

ശ്രീ. അനിപീഷ് .എസ്
സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I,
ജിലാ സ്ഥൗൺ പാനിപീവസ്ഥ കാര്യാലയം
ആലപസല
(PEN: 390107)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, ആലപസല

 6)

ശ്രീമതി. ശഭ .എം
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
പത്തനിപംതിട്ട
(PEN: 623548)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, പത്തനിപംതിട്ട

 7)

ശ്രീമതി. സൗമ്യ .വക.ആർ
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്,
ടകാട്ടയം
(PEN: 255481)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, ടകാട്ടയം

 8)

ശ്രീ. എ. കുമാർ 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
ഇ്ക്കി 
(അടപക്ഷ പകാരം)
(PEN: 690806)
 

സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻവവസിടഗത്േറ്ർ ടഗ്രഡ്ിപ I
സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 
വകുപ്പ് ജിലാ ഓഫീസീസ് , ഇ്ക്കി
(ശ്രീമതി. നിപിഷ .േറ്ി.എസ് - ന്ിപ സ്ഥലംമാേറ്ം
നിപസകിയ ിലിവ്) 
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9)

ശ്രീമതി. നിപിഷ .േറ്ി.എസ്
സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻവവസിടഗത്േറ്ർ ടഗ്രഡിപ് I 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്   വകുപ്പ് 
ജിലാ ഓഫീസീസ് , ഇ്ക്കി
 (PEN: 612290)

സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I, 
വപരിയാർ കസ്ഥഗത്ർ ി്തുിസർവ് ഈസ് 
ഡിപിവിഷൻ, ടതക്കസ്ഥി,  ഇ്ക്കി 
(ശ്രീ. ്ിന വസ്ാസ്യൻ - ന്ിപ 
സ്ഥലംമാേറ്ം നിപസകിയ ിലിവ്) 

 10)

ശ്രീ. ്ിന വസ്ാസ്യൻ
സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I, 
വപരിയാർ കസ്ഥഗത്ർ ി്തുിസർവ് ഈസ് 
ഡിപിവിഷൻ, ടതക്കസ്ഥി,  ഇ്ക്കി  
(അടപക്ഷ പകാരം)
(PEN: 410058)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, ഇ്ക്കി

 11)

ശ്രീമതി. ്ിന .വക.വക
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
എി്തുണാകുത്ം 
(PEN: 682116)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, എി്തുണാകുത്ം

 12)

ശ്രീമതി. സിമിനിപ.വക.വിജയൻ 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
തശ്ശൂർ
(PEN: 615688)

  

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, തശ്ശൂർ

 13)

ശ്രീ. ഷൺ്കഖദാസ് .വക 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
പാലക്കാസ്ഥ്
(PEN: 506886)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, പാലക്കാസ്ഥ്

 14)

ശ്രീ. ജിടജഷ് .വക 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
മലപസി്തും
(PEN: 638986)

സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻവവസിടഗത്േറ്ർ ടഗ്രഡ്ിപ I
സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 
വകുപ്പ് ജിലാ ഓഫീസീസ് , മലപസി്തും
(ശ്രീമതി. ഷീനിപ .േറ്ി - ക്ക് സ്ഥലംമാേറ്ം 
നിപസകിയ ിലിവ്) 

 15)

ശ്രീമതി. ഷീനിപ .േറ്ി
സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻവവസിടഗത്േറ്ർ ടഗ്രഡിപ് I 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്   വകുപ്പ് 
ജിലാ ഓഫീസീസ് , മലപസി്തും
(അടപക്ഷ പകാരം)
(PEN: 604034)

സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I, 
ഡിപിവിഷണസ ടഫീസാി്തുസ്ി്തുി്തു് ഓഫീസീസ്, 
നിപിലമ്പൂർ ടനിപാർത്ത്, മലപസി്തും
(ശ്രീ. അബ ി്തുഹിം .വക - ക്ക്  സ്ഥലംമാേറ്ം
നിപസകിയ ിലിവ്) 

 16)

ശ്രീ. അബൾ ി്തുഹീം കണ്ണാാസ്ഥിപി്തുമ്പൻ
സാേറ്ിസിക്കസ അസിസ്റ് ടഗ്രഡിപ്- I, 
ഡിപിവിഷണസ ടഫീസാി്തുസ്ി്തുി്തു് ഓഫീസീസ്, 
നിപിലമർ ടനിപാർത്ത്, മലപസി്തും
(PEN: 261623)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, മലപസി്തും

 17) ശ്രീ. അബു താഹിർ .ഇ.എ 
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, ടകാലിടക്കാസ്ഥ്
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ടകാലിടക്കാസ്ഥ്
(PEN: 389873)

 18)

ശ്രീമതി. ടജ്യാതിസ് .എം.ജി
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
വയനിപാസ്ഥ്
(PEN: 545684)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, വയനിപാസ്ഥ്

 19)

ശ്രീ. ഹനിപീഷ് .എം
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
കണർ
(PEN: 529337)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, കണർ

 20)

ശ്രീമതി. രഞ്ജിനിപി .വക
ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ 
ജിലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ ൂണണിേറ്്, 
കാസി്തുടഗത്ാഡിപ്
(PEN: 482254)

ജനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഇൻസ് വപെർ
ജിലാ പഞായത്ത്, കാസി്തുടഗത്ാഡിപ്

 
             ജിലാ  പഞായാകത്ിസ  SPARK  സംവിധാനിപം  നിപിലവിസ  ഇലാത്തതിനിപാസ
ജിലാ  പഞായത്ത്  കാര്യാലയത്തിടലല്  നിപിയമിക്കുന ഉടദ്യാഗത്സ്ഥരുവസ്ഥ SPARK
അക്കൗേ്  നിപിലവിസ  ടസവനിപമനുിക്കുന കാര്യാലയങത്ിസ  നിപിലനിപിീടത്തേതാണ്.
എ്കുനാസ  പസ്തുത  ഉടദ്യാഗത്സ്ഥരുവസ്ഥ ടസവനിപപുസകം  ്ധവപ്പട്ട ജിലാ  പഞായത്ത്
കാര്യാലയത്തിടലല് കകമാടി്തുേതാണ് 
 
         സ്ഥലം  മാേറ്വപ്പട്ടവരിസ  ിടര ടസഷനിപിസ  ിരു വർഷവത്ത ടസവനിപം
പർത്തിയാക്കാത്തവർക്ക്  അവരുവസ്ഥ അടപക്ഷ പകാര്ക് മാേറ്മാവണകിസ
യാത്രാപ്പസ്ഥിക്ക്  അർഹത  ഉോയിരിക്കുനതല.  എ്കുനാസ  നിപിയമാനൃതമായ
പടവശനിപകാലത്തിനിപ് അർഹത ഉോയിരിക്കുനതാണ് 
 
       സ്ഥലംമാേറ്ം  വലി  നിപിയമനിപം  നിപസകിയ  ജീവനിപക്കാവര ്ധവപ്പട്ട
നിപിയന്ത്രണാധികാരികൾ അസ്ഥിയന്തിരമായി  വി്തസ  വചടയേതും,  വി്തസ
വചയ്യു്കുനതും/ടജാലിയിസ  പടവശിക്കുനതുമായ  വിവരം  ഈ  ഓഫീസീസിസ
അി്തുിയിടക്കേതും വകുപ്പിവ്റ Employees  Data  Bank  ആവശ്യമായ ടരഖവപ്പ്ത്തളകൾ
വരുടത്തേതുമാണ്.  
 
 
 
 
 

NIPUN JOSEPH
SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER

്ധവപ്പട്ട ജീവനിപക്കാർക്ക്

പകർപ്പ്:-
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1. അഡിപീഷണസ ചീഫീസ് വസക്രട്ടി്തുി,  തടദശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഗത്വ: വസക്രട്ടി്തുിടയേറ്് 
(ആ്കഖ കത്ത് സഹിതം)

  
2.

അഡിപീഷണസ ചീഫീസ് വസക്രട്ടി്തുി,  ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് , ഗത്വ: 
വസക്രട്ടി്തുിടയേറ്് (ആ്കഖ കത്ത് സഹിതം)

  
3.

ഗ്രാമവികസനിപ കമ്മീഷണർ,  ഗ്രാമവികസനിപ വകുപ്പ്, തിരുവനിപന്തപുരം (ആ്കഖ കത്ത് 
സഹിതം)

  
4.

പഞായത്ത്  ഡിപയി്തുെർ, പഞായത്ത്  ഡിപയി്തുെടി്തുേറ്്, തിരുവനിപന്തപുരം (ആ്കഖ കത്ത് 
സഹിതം)

  
5. എലാ ജിലാ പഞായത്ത്  വസക്രട്ടി്തുിമാർകം

  
6. ടപാജെ് ഡിപയി്തുെർ. ദാരിദ്ര്യ ലഘകരണ വിഭാഗത്ം (എലാ ജിലകത്ിളം)

  
7.

ടപാഗ്രാം ഓഫീസീസർ, ജിലാതല ഐ സി ഡിപി എസ് വസസ, വനിപിതാ ശിശ വികസനിപ 
വകുപ്പ്, തിരുവനിപന്തപുരം 

  
8.

വഡിപപ്യൂട്ടി ഡിപയി്തുക് സ്ഥർ (ടപാജെ് കസ്ഥഗത്ർ), വപരിയാർ കസ്ഥഗത്ർ ി്തുിസർവ് 
ഈസ് ഡിപിവിഷൻ, ടതക്കസ്ഥി,  ഇ്ക്കി  

  
9. ഡിപിവിഷണസ ടഫീസാി്തുസ്ി്തുി്തു് ഓഫീസീസർ. നിപിലമർ ടനിപാർത്ത്, മലപസി്തും

10. ജിലാ സ്ഥൗൺ പാനിപർ, ജിലാ സ്ഥൗൺ പാനിപീവസ്ഥ കാര്യാലയം, ആലപസല
11. എലാ അഡിപിഷണസ  ഡിപയി്തുക് സ്ഥർമാർകം
12. എലാ ജിലാ വഡിപപ്യൂട്ടി ഡിപയി്തുക് സ്ഥർമാർകം
13. വഡിപപ്യൂട്ടി ഡിപയി്തുക് സ്ഥർ, കമ്പ്യൂട്ടർവിഭാഗത്ം (വവ്് കസേറ്ിസ പസിധതി്ീകരിക്കുനതിനിപ്)
14. എലാ സീനിപിയർ സാേറ്ിസിക്കസ ഓഫീസീസർമാർകം
15. ഇഎ(4) / ഗ്രടഡിപഷൻ വസസ / വിജിലൻസ്
 16. 
  ഫീസയസ / സൂക്ഷിപസ ഫീസയസ

 
 

File No.DES/1177/2022-EA1


		2022-03-23T13:55:00+0530
	Nipun Joseph
	Approved




