
ഓഫീസ്    സംവിധാനം
 
4.1.b1. ഓഫീസ്  ഘടന
 

സംസാന സരസാക്കാരിനന പഞായായത് വകു് വകുപിന് പ്പിന് കീപിന് കീഴില് പ്രവരായതിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല ഓഫീസാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറുനട ഓഫീസ്.  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറുനട ഓഫീസിഓഫീസിനനാട് അനുബന്ധഅനുബന്ധമായി
പഞായായത് അസിസന് ത് ഡെയറക്ടറുനട ഓഫീെ ഓഫീസം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതലായതില് പ്രവരായതിക്കുന.  ഇതിന് പ്പിന് കീപിന് കീഴില് ആറ്
നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം നിലവിലുളും നിലവിലുണ്.
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ആസാനം
സിവില് ഓഫീസിനസഷമന , അയ്യഓഫീസിനയാള

അംഗബലം

 ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി   ഓഫീസ്

ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി 1

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 3

സീനിയര കാരസ് 12

കാരസ് 3

ടട് വകുപിസ്     3

ടട് വകുപിസ്   (സൂ് വകുപര ന ഡെപ്യൂഅനുബന്ധമററി) 1

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 3

ട്രൈവര 1

എ.ത് ഡെി.പി   ഓഫീസ് 

അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 5

ടട് വകുപിസ്   1

ടട് വകുപിസ്   (സൂ് വകുപര ന ഡെപ്യൂഅനുബന്ധമററി) 1

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 1

പി.എ.യ. 1   (  നവങിടങ്  )

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 3

സീനിയര കാരസ് 3

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 2

പി.എ.യ 2 ( വളളഓഫീസിനായതാളനഗര   )

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 2

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന്  2
      



 

പി.എ.യ. 3 ( ഓഫീസിനപ്പിന് കാലപിന് കീഴി )

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 2

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 1

പി.എ.യ 4 (  ടപ്പിന് ക് വകുപഅനുബന്ധമംഗലം   )

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 2

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 1

പി.എ.യ. 5 (  നവളളാങല്ലൂര   )    

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 3

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 1

പി.എ.യ 6 ( പുതുസാട് )

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 1

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 2

സീനിയര കാരസ് 2

ഓഫീസ്  അഓഡിറമനത് ഡെന് 2
                         
 
4.1.b (ii)  ഉഓഫീസിന്യാഗസരുനടയം       പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം     അധിപ്പിന് കാക്കാരങയൂണിറ്റുകളം    പ്പിന് കരായതവയങയൂണിറ്റുകളം

പഞായായത്   നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി   ത് ഡെയറക്ടര

ډ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട പ്രവരായതനങയൂണിറ്റുകളനട നപാതുവായ ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടം,
പ്രവരായതനങളസ് ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ നിയഓഫീസിനഅനുബന്ധമാപഓഫീസിന്ള്ക്ക് ആവശം നല്കുപ്പിന് ക.

ډ സരസാക്കാരില് നിനം ലഭിക്കുന്ന നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങയൂണിറ്റുകളം ഉായതക്കാരവുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം യഥാസഅനുബന്ധമയം 
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കനള അറിയിക്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളില് നിനം ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ വിവക്കാരങള ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരിച് സരസാക്കാരിന്
നല്കുപ്പിന് ക

ډ പദ്ധതി പ്രവരായതനങയൂണിറ്റുകളനടയം, നികുതി പിക്കാരിവിമനനറയം പുഓഫീസിനക്കാരാഗതി അവഓഫീസിനലാപ്പിന് കനം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.

ډ പഞായായതിനല നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക



പ്രവരായതനങള വിലയിരുത്തുപ്പിന് ക, അനുബന്ധമാരാര്ഗ്ഗ നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങള നല്കുപ്പിന് ക, സലം അനുബന്ധമാഓഡിറങള നട് വകുപാക്കുപ്പിന് ക, 
പ്രവരായതന ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടം നടത്തുപ്പിന് ക മുതലായവ.

ډ നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട അവധി, ള്ക്ക് ആവശമ്പള നിരര്ണ്ണയം, ഇമനക്രിനഅനുബന്ധമമനറ് എന്നിവ അനുവ്ിക്കുപ്പിന് ക

ډ നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം നപ്രാവിത് ഡെമന റ്ഫളും നിലവിലുണില് നിനം
താല്സാലിപ്പിന് ക      മുമന  മുന്കൂറുപ്പിന് കള       അനുവ്ിക്കുപ്പിന് ക,       തിക്കാരിചടഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായത       വായ്പപ്പിന് കള , 
തീര് വകുപാസല് എന്നിവ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച് ശുപാരള്ക്ക് ആവശ നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.

ډ നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം നപമനഷമന ആനു  മുന്കൂലയങള അനുവ്ിക്കുപ്പിന് ക

ډ കാരസ്,         ഓഫീസ്         അഓഡിറമനത് ഡെമനറ്,         ഗാഅനുബന്ധമപഞായായതിനല         ട്രൈവര ,  സാനിപ്യൂടറി 
ഇമനനസ്പെക്ടര ,       ഫുളടടം       ടലഓഫീസിനലൈബ്രേറിയമന       എന്നിവരുനട       നിയഅനുബന്ധമനം       നടത്തുപ്പിന് ക, 
ള്ക്ക് ആവശിക്ഷ നടപടിപ്പിന് കള സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക

ډ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന അനുബന്ധമക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷമന നിയഅനുബന്ധമായതിഓഫീസിനലയം ം ചെപ്യൂടായതിഓഫീസിനലയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോറുനട ചുഅനുബന്ധമതല
നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക

ډ ്വഹിന വിവാ്വഹ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷമന ം ചെപ്യൂടങളിനല  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോറുനട ചുഅനുബന്ധമതല
നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക

ډ 2008 നല ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള വിവാ്വഹങള ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര നം ചെയ്യല് (നപാതു) ം ചെപ്യൂടങള
പ്രപ്പിന് കാക്കാരം വിവാ്വഹ(നപാതു) ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോര  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറലിമനനറ ചുഅനുബന്ധമതലപ്പിന് കള നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക

ډ പഞായായത് നതക്കാരന്ഞെടു് വകുപിനു ഓഫീസിനവളും നിലവിലുണിയളള ഓഫീസിനവാപ്യൂടര പപ്യൂടിപ്പിന് ക തയ്യാറാക്കുന്നതിഓഫീസിനലയം 
നതക്കാരന്ഞെടു് വകുപ് പ്രക്രിയയഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂട ചുഅനുബന്ധമതല സംസാന നതക്കാരന്ഞെടു് വകുപ് പ്പിന് ക് കമീഷമന
അധിപ്പിന് കാക്കാരന് വകുപടുത്തുന്ന പ്രപ്പിന് കാക്കാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ അസിസമനറ് ഇലക്ഷമന ഓഫീസര (റൂറല് )  എന്ന 
നിലയില് നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക.

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളസ്     ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ     ക്കാരസീത്     പുസ്തപ്പിന് കങള     ലഭയഅനുബന്ധമാസി     വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം 
നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.

ډ ഓഓഫീസിനക്കാരാ       വരഷവും       100%       നികുതി       പിക്കാരിവ്       ടപ്പിന് കവക്കാരിക്കുന്ന       പഞായത്തുപ്പിന് കളിനല 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരസ് പാക്കാരിഓഫീസിനതാഷിപ്പിന് കം അനുവ്ിക്കുപ്പിന് ക

ډ പഞായായത്       ത് ഡെയറക്ടര ,       സരസാര ,       ഓംബുത് ഡെ്്ാമന       എന്നിവിടങളില്       നിനം 
ചുഅനുബന്ധമതലന് വകുപടുത്തുന്ന        പ്രപ്പിന് കാക്കാരവും,        ഓഫീസിനനക്കാരിട്ടു        ലഭിക്കുന്ന        പക്കാരാതിപ്പിന് കള        പ്രപ്പിന് കാക്കാരവും 
സ്യഓഫീസിനഅനുബന്ധമവയം        പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട        പ്രവരായതനം        സംബന്ധിച        അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങള
നടായതി യഥാസാനങളിഓഫീസിനലസ് റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് നല്കുപ്പിന് ക

ډ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട  പാാസ്ഓഫീസിനപാരപ്യൂട്  എടുക്കുന്നതിനായളള  എമന .ഒ.സിക്കുളള  അഓഫീസിനപക്ഷ  പഞായായത് 
ത് ഡെയറക്ടരസ് ശുപാരള്ക്ക് ആവശ നം ചെര്ശ ചെയ് അയയ്ക്കുപ്പിന് ക

ډ ഓത് ഡെിഓഡിറ്       റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്       പ്രപ്പിന് കാക്കാരം       ചൂളും നിലവിലുണിപ്പിന് കാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിക്കുന്ന       വീഴ്ചപ്പിന് കളില്       ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്       നടപടി 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക,    ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കള    സ്ീപ്പിന് കക്കാരിച    നടപടി    സംബന്ധിച്    നിയഅനുബന്ധമസഭാസഅനുബന്ധമിതി 
മുമ്പാനപ്പിന് കയം അനുബന്ധമഓഡിറ് അധിപ്പിന് കാക്കാര സാനങളിലും ഓഫീസിനക്രാത് ഡെീപ്പിന് കക്കാരിച റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് ക.



ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കള നപാതു ആവള്ക്ക് ആവശയായതിനായി സലം വിലനസടുക്കുഓഫീസിനമ്പാള അത്
പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച് സലായതിമനനറ അനുഓഫീസിനയാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയത സാക്ഷയന് വകുപടുത്തുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനയാഗനടപടിക്രഅനുബന്ധമങയൂണിറ്റുകളനട പപ്പിന് കര് വകുപ് സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക (ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള
പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്ട് വകു് വകുപ് 161(9))

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത്   അംഗങയൂണിറ്റുകളനട   സ്ത്തുസയൂണിറ്റുകളം   ബാദ്ധയതപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം   സംബന്ധിച   ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറുപ്പിന് കള 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക (ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്ട് വകു് വകുപ് വ.159)

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത്   നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുഓഫീസിനടയം   ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി.   ഓഫീസിനല    പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുഓഫീസിനടയം   സ്ായത് 
വിവക്കാരം സംബന്ധിച ഓഫീസിനസറ്റുനഅനുബന്ധമമനറുപ്പിന് കള സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ പഞായായതിമനനറയം ഭക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുന്നതിനും      അവയനട      സംഗ്വഹം      ഉളനസാളയൂണിറ്റുകളന്ന      സഅനുബന്ധമാഹൃത      റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് 
സരസാക്കാരിന് സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് കയം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക (ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്ട് വകു് വകുപ് വകു് വകുപ് 192)

ډ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല   മുന്കൂടിയാഓഫീസിനലാം ചെന സഅനുബന്ധമിതിയനട നം ചെയരഅനുബന്ധമാനായി പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസിനഅനുബന്ധമാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിററിംഗ് പ്പിന് ക് കമിഓഡിറിയനട പ്പിന് കറിയുടെ കണവീനറായി പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ സരസാര നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശിക്കുന്ന വിവിധ പ്പിന് ക് കമിഓഡിറിപ്പിന് കളില് സരസാര നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശപ്രപ്പിന് കാക്കാരം
പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ സരസാരും പഞായായത് ത് ഡെയറക്ടറും ഏല്് വകുപിക്കുന്ന അനുബന്ധമറ്റു പ്രവരായതനങള
നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനടയം ഓത് ഡെിഓഡിറ്  റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം
അതിമനഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്   സ്ീപ്പിന് കക്കാരിച   നടപടി   റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടും,   വാരഷിപ്പിന് ക   റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടും   സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക   (ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള 
പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്ട് വകു് വകുപ് വകു് വകുപ് 215)

ډ അധീനതയിലുളള വാ്വഹനങയൂണിറ്റുകളനട സൂക്ഷിൂക്ഷിപം ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടവും

ډ നഅനുബന്ധമത് ഡെിസല് റീ ഇംഓഫീസിനപപേഴ്നഅനുബന്ധമമനറ് 10000/ രൂപ വനക്കാരയളളത്   അനുവ്ിച്ചുായതക്കാരവാകുപ്പിന് ക

ډ പഞായായത്    അസിസമനറ്   ത് ഡെയറക്ടര

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് നടത്തുന്നതിന് ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടം നടത്തുപ്പിന് കയം
റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കളിമനഓഫീസിനഅനുബന്ധമല് നിയഅനുബന്ധമാനുസൃത നടപടിപ്പിന് കളസ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് കയം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക

ډ സരസാരും പഞായായത് ത് ഡെയറക്ടറും, നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറും നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശിക്കുന്ന 
പ്രപ്പിന് കാക്കാരഓഫീസിനഅനുബന്ധമാ ഓഫീസിനനക്കാരിട്ടു ലഭിക്കുന്ന പക്കാരാതിപ്പിന് കള പ്രപ്പിന് കാക്കാരഓഫീസിനഅനുബന്ധമാ സ്യഓഫീസിനഅനുബന്ധമവഓഫീസിനയാ 
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളില്  അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനഅനുബന്ധമാ  പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനഓഫീസിനയാ  നടായതി  ബന്ധന് വകുപപ്യൂടവരസ്  റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് 
സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് ക.

ډ നപ്പിന് ക.എല് . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എസ്.ത് ഡെി.പി - എ.പി.എ ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടം



ډ ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് വകു് വകുപ്,  അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ,  ഓഫീസിനസാര പരഓഫീസിനചസ് പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധന വിഭാഗം,  
ധനപ്പിന് കാക്കാരയ വകു് വകുപിമനനറ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനാ വിഭാഗം മുതലായവ നടത്തുന്ന ഓത് ഡെിഓഡിറിമനനറയം 
പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനയനടയം റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കളിമനഓഫീസിനഅനുബന്ധമല് തുടരനടപടി സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുന്നതിന് ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ അനുബന്ധമാരാര്ഗ്ഗ 
നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശം നല്കുപ്പിന് ക,  പുഓഫീസിനക്കാരാഗതി വിവക്കാരം ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരിച് സരസാക്കാരിനും,  പഞായായത് ത് ഡെയറക്ടരക്കും 
നല്കുപ്പിന് ക.

ډ സരസാരും,   പഞായായത്  ത് ഡെയറക്ടറും,   നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടറും  ചുഅനുബന്ധമതലന് വകുപടുത്തുന്ന   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല 
  മുന്കൂടിയാഓഫീസിനലാം ചെന സഅനുബന്ധമിതിയനട പ്പിന് കറിയുടെ കണവീനറായി പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ  നിയഅനുബന്ധമപ്രപ്പിന് കാക്കാരം ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി./  എ.ത് ഡെി.പി. ഓഫീസിമനനറയം 
അ് വകുപീല് അധിപ്പിന് കാക്കാരിയായി പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ സീനിയര    സൂപ്രളും നിലവിലുണ് 

ډ വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ നിയഅനുബന്ധമപ്രപ്പിന് കാക്കാരം പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര  ഓഫീസിഓഫീസിനലയം 
അസിസമനറ്  ത് ഡെയറക്ടര  ഓഫീസിനലയം  സംസാന  പ സംസ്ഥാന  പബിപ്പിന് ക്  ഇമനഫരഓഫീസിനഅനുബന്ധമഷമന 

            ഓഫീസറായി പ്രവരായതിക്കുപ്പിന് ക

ډ തഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശ സ്യംഭക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ  വകു് വകുപ് അനുബന്ധമപ് മനിയനട  ഓഫീസില്  നിനളള പക്കാരാതിപ്പിന് കളസ്  പക്കാരി്വഹാക്കാരം  
പ്പിന് കാണുന്നതിനുളള ഓഫീസിനനാത് ഡെല്  ഓഫീസറുനട  ചുഅനുബന്ധമതല 

ډ സരസാരും  പഞായായത്  ത് ഡെയറക്ടറും,  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടറും  നല്കുന്ന ചുഅനുബന്ധമതലപ്പിന് കള  നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക.

ډ നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ്   ഓത് ഡെിഓഡിറ്   യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കള

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട  പ്പിന് കക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണക്കുപ്പിന് കള ,      പക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഅനുബന്ധമിടപാടുപ്പിന് കള ,     ഓഫീസ്  പ്രവരായതനം,  
നപാതുഅനുബന്ധമക്കാരാഅനുബന്ധമായത്   പക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിപ്പിന് കള   എന്നിവ   പ്രതിഅനുബന്ധമാസം   പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച്   അപാപ്പിന് കതപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം   നതറ്റുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം 
ചൂളും നിലവിലുണിപ്പിന് കാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിക്കുപ്പിന് കയം പക്കാരി്വഹാക്കാര  നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങള  നല്കുപ്പിന് കയം  നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.  നതറ്റുപ്പിന് കള തിരുത്തുന്നതിന്  
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരസ്  സ്വഹായങള  നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.  പ്രസിത് ഡെമനറിനനയം   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാനക്കാരയം വിളിച് ഓഫീസിനം ചെരായത് 
പ്രവരായതനങള വിലയിരുത്തുപ്പിന് ക, അനുബന്ധമാരാര്ഗ്ഗ നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങള നല്കുപ്പിന് ക.

ډ ഗുരുതക്കാരഅനുബന്ധമായ ക്രഅനുബന്ധമഓഫീസിനസടുപ്പിന് കള ,  പക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണാപ്വഹക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം മുതലായവ പ്പിന് കനളും നിലവിലുണായതി സംസാന നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് 
ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസരസ് റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് നം ചെയ്യുപ്പിന് ക. 

ډ നപ്പിന് ക.എല് . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എസ്.ത് ഡെി.പി - എ.പി.എ ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടം നടായതി റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട പ്രവരായതനം നഅനുബന്ധമചന് വകുപടുത്തുന്നതിന് ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ ഉപഓഫീസിന്ള്ക്ക് ആവശങയൂണിറ്റുകളം അനുബന്ധമാരാര്ഗ്ഗ 
നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങയൂണിറ്റുകളം നല്കുപ്പിന് ക.

ډ പഞായായത് ത് ഡെയറക്ടറും,  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറും,  അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടറും  ചുഅനുബന്ധമതലന് വകുപടുത്തുന്ന
പ്രഓഫീസിനതയപ്പിന് ക അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങയൂണിറ്റുകളം പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം അനുബന്ധമഓഡിറ് ചുഅനുബന്ധമതലപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക.

ډ നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട ള്ക്ക് ആവശമ്പള ബില് , നസക്രപ്യൂടറിയനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം യാടെയും യാതാ് വകുപടി
ബില്ലുപ്പിന് കള എന്നിവ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച് അംഗീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വാരഷിപ്പിന് ക ബത് ഡെ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഓഡിറ് യഥാസഅനുബന്ധമയം തയ്യാറാസി അംഗീപ്പിന് കക്കാരിക്കുന
എന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക



ډ വിപ്പിന് കസന ഫളും നിലവിലുണ് നഅനുബന്ധമയിമനറനമനസ് ഫളും നിലവിലുണ് എന്നിവയനട പ്പിന് കക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണക്കുപ്പിന് കള പഞായായതിലും
ട്രഷറിയിലും     ഒത്തുഓഫീസിനനാസി     നപാരുായതന് വകുപടുത്തുന     എന്ന്     ഓഓഫീസിനക്കാരാ     അനുബന്ധമാസവും     ഉറ് വകുപ് 
വരുായതി പഞായായത് അാസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടരസ് സാക്ഷയപടെയും യാതം നല്കുപ്പിന് ക

ډ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വാരഷിപ്പിന് ക സാമ്പായതിപ്പിന് ക പടെയും യാതിപ്പിന് ക യഥാസഅനുബന്ധമയം തയ്യാറാസി 
സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുന എന്ന് ഉറൂക്ഷിപവരുത്തുപ്പിന് ക

ډ വിവിധ  ഓത് ഡെിഓഡിറ്  റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കളില്  ചൂളും നിലവിലുണിപ്പിന് കാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിച  അപാപ്പിന് കങള  പക്കാരി്വഹക്കാരിക്കുന്നതിനും  എടുായത 
നടപടി  സംബന്ധിച  വിവക്കാരങള  നിയഅനുബന്ധമസഭാസഅനുബന്ധമിതി  ഉളന് വകുപനടയളള  അധിപ്പിന് കാക്കാരസാനങളില് 
സഥാസഅനുബന്ധമയം സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുന്നതും ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ അനുബന്ധമാരാര്ഗ്ഗ നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങള നല്കുപ്പിന് ക.  അപ്രപ്പിന് കാക്കാരം നടപടി 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുന എന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക

 4 .1 .b ( II I )

സീനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ്
1) പഞായായത്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല    നപാതു ഓഫീസിനബാധന അധിപ്പിന് കാക്കാരിയായി  പ്രവരായതിയ്ക്കുപ്പിന് ക.
2) പക്കാരാതി  പക്കാരി്വഹാക്കാര നസല് ആയ  ' ഓഫീസിനഫാര ്ി  പീ് വകുപിള 'നന  ചുഅനുബന്ധമതല
3) പാമന റിവ റിവ്യു , നികുതി  പിക്കാരിവ്  എന്നിവയില്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടനറ  സ്വഹായിക്കുപ്പിന് ക
4) നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര  ഓഫീസിനല  ഭക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ  നിര്വ്വ്വഹക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം പ്പിന് കാക്കാരയക്ഷഅനുബന്ധമഅനുബന്ധമാക്കുന്നതിന്  ഇടനപടുപ്പിന് ക

 4 .1 .b ( iv )
ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്-1

1) നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട അഓഡിറമനത് ഡെമനസ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  മൂവ്നഅനുബന്ധമമനറ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  
പ്പിന് കാഷ്ല് ലീവ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  ഓഫീസ് ഓരത് ഡെര ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  പ്പിന് കയാഷ് ത് ഡെികഓഫീസിനറഷമന ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര എന്നിവയനട 
പ്പിന് കഓഫീസിനസാത് ഡെിയനും പ്പിന് കാക്കാരയപ്പിന് കരായതാവും

2) വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശനിയഅനുബന്ധമ പ്രപ്പിന് കാക്കാരം പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല അസിസമനറ് പ സംസ്ഥാന  പബിപ്പിന് ക് 
ഇമനഫരഓഫീസിനഅനുബന്ധമഷമന ഓഫീസര 

3) പ്പിന് കയാഷ്ബുസ് പ്രതിവാക്കാര ഇടപാടുപ്പിന് കള കൃതയഅനുബന്ധമാനക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുായതി സാക്ഷയന് വകുപടുായതി പഞായായത് 
നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര /പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടരസ് സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് ക. 

4) എസാ സംസ്ഥാന  പബിനാബ്ലിഷ്മെമനറ് ബില്ലുപ്പിന് കള ,  പ്പിന് കളും നിലവിലുണി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമനറ് ബില്ലുപ്പിന് കള ,  മുതലായ എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ബില്ലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം നിലവിലുളള 
നിയഅനുബന്ധമങയൂണിറ്റുകളം ം ചെപ്യൂടങയൂണിറ്റുകളം സരസാര ഉായതക്കാരവുപ്പിന് കളക്കും നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങളക്കും വിഓഫീസിനധയഅനുബന്ധമായാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ് 
തയ്യാറാസിയിട്ടുളളനതന്ന് പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച് ഉറ് വകുപ് വരുായതി സാക്ഷയന് വകുപടുായതി പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി 
ത് ഡെയറക്ടരസ്  സഅനുബന്ധമര് വകുപിക്കുപ്പിന് ക.

5) ഇ 2, ഇ 3, ഇ 6, എ 1,എ 3 എന്നീ നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട സൂ് വകുപരവിഷമന / ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂട ചുഅനുബന്ധമതലയം.

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ-് 2

1) വിവിധ നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഉപഓഫീസിനയാഗായതിലുളള അലഅനുബന്ധമാക്കാരപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനഅനുബന്ധമള്ക്ക് ആവശപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം പ്പിന് കരുതല് 
താഓഫീസിനസാലുപ്പിന് കള സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക.

2) ഫ്രളും നിലവിലുണ് ഓഫീസ് ത് ഡെ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര , വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര , നത് ഡെസ്പൊച്-പ്പിന് കം-സാബ് അസ അക്കൗളും നിലവിലുണ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര



3) ഫ്രളും നിലവിലുണ് ഓഫീസ് സൂ് വകുപരടവസര ഫ്രളും നിലവിലുണ് ഓഫീസ് ചുഅനുബന്ധമതല നിര്വ്വ്വഹിക്കുന്നതിനാവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാനക്കാര
പ്രതിനി്ം നറാഓഫീസിനപ്യൂടഷമന അടിസാനായതില് നിഓഫീസിനയാഗിക്കുപ്പിന് കയം ആയതിമനനറ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് കയം  
ഫ്രളും നിലവിലുണ് ഓഫീസിനല ഓഫീസിനസവന പ്ര്ാനതയനട പ്പിന് കാക്കാരയക്ഷഅനുബന്ധമത വിലയിരുത്തുപ്പിന് കയം,  അപാപ്പിന് കതപ്പിന് കള 
പക്കാരി്വഹക്കാരിക്കുന്നതിന് യഥാസഅനുബന്ധമയം നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശങള നല്കുപ്പിന് കയം 

4) എം2, പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി2,ആര , എ 2, ത് ഡെി എന്നീ  നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടചുഅനുബന്ധമതലപ്പിന് കള .

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ-് 3

1) ഓഫീസ് അനുബന്ധ നപ്പിന് കപ്യൂടിട മുറിപ്പിന് കള ശും ചെിയായി സൂക്ഷിസല് ,  ഫരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണീചറുപ്പിന് കള ,  സാഅനുബന്ധമഗിപ്പിന് കള ,  
നറഓഫീസിനസാഡുപ്പിന് കള എന്നിവയനട സൂക്ഷിൂക്ഷിപം ക്രഅനുബന്ധമീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണവും,  നപാതു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനങള ,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാര എന്നിവരസ് 
ഭ അക്കൗതിപ്പിന് ക സ അക്കൗപ്പിന് കക്കാരയങനളാരുസല് ഓഫീസിനയാഗങളക്കുളള സലം ക്രഅനുബന്ധമീപ്പിന് കക്കാരിസല് തുടങിയ പ്രവരായതനങള
യഥാവിധി നടക്കുനനവന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക.

2) ഈ ഓഫീസില് വരുന്ന എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ നടലിഓഫീസിനഫാറിയുടെ കണ സഓഫീസിനഫോണ് സന്ദേള്ക്ക് ആവശങയൂണിറ്റുകളം അഓഡിറമനറ് നം ചെയ്യല്

3)  എം1, പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി1,ഇ 1,പി, എ 2 എന്നീ നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല് ഓഫീസിനനാപ്യൂട ചുഅനുബന്ധമതലയം.

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  - 4

1) പഞായായത്  അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര   ഓഫീസിനല   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട    ്വഹാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജര പുസ്തപ്പിന് കം മൂവ്നഅനുബന്ധമമനറ് 
ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  പ്പിന് കാഷ്ല് ലീവ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  പ്പിന് കാഷ് ത് ഡെികഓഫീസിനറഷമന ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര എന്നിവയനട പ്പിന് കഓഫീസിനസാത് ഡെിയനും,  
പ്പിന് കാക്കാരയപ്പിന് കരായതാവും 

2) അതത് നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട മുമനഅനുബന്ധമാസനായത ഓഫീസിനപപേഴക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര റര്ണ്ണിംഗ് ഓഫീസിനനാപ്യൂട്,  ബിസിനാസ് ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ്
എന്നിവ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച് നതാപ്യൂടടുായത അനുബന്ധമാസം 5-ാാാം തിയതിക്കുമുമ്പായി അംഗീപ്പിന് കാക്കാരായതിനായി 
സഅനുബന്ധമര് വകുപിഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്.

3)  ഈ ഓഫീസിനല പി1, പി5 നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടചുഅനുബന്ധമതല വ്വഹിഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്.

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ് - 5

1) അതാത് നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട മുമനഅനുബന്ധമാസനായത  ഓഫീസിനപപേഴക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,     റര്ണ്ണിംഗ്        ഓഫീസിനനാപ്യൂട്,   ബിസിനാസ് 
ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ് എന്നിവ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിച്      നതാപ്യൂടടുായതഅനുബന്ധമാസം 5-ാാാം  തിയതിക്കു മുമ്പായി 
അംഗീപ്പിന് കാക്കാരായതിനായി സഅനുബന്ധമര് വകുപിഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്.

2) ഈ ഓഫീസിനല പി2,   പി3,   പി4   നസക്ഷനുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂട ചുഅനുബന്ധമതല  

എ 1 നസക്ഷമന

പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറാഫീസിഓഫീസിനലയം,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കളിനല 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ള്ക്ക് ആവശമ്പളം,  യാടെയും യാതാബായത എന്നിവയനട ബില് തയ്യാറാസി പ്പിന് കയാഷ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.  
എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ വിഭാഗം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനടയം പി.എഫ്, എസ്.എല് .ഐ,  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.ഐ.എസ്, ഫാഅനുബന്ധമിലി നബനിഫിഓഡിറ് സീം,
ഗ്രൂ് വകുപ് ഓഫീസിനപപേഴക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ആസണല് ആകിത് ഡെമനറ് ഇമനക്സിഡന്റ് ഇന്ഷുറമനസ്,  നഅനുബന്ധമത് ഡെിസല് റീഇഓഫീസിനമ്പപേഴ്നഅനുബന്ധമമനറ്  തുടങി എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ബില്ലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം 
പ്പിന് കയാഷ് നം ചെര്ശ ചെയ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക, പ്പിന് കയാഷ് ബുസ്, ബില് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര , അഓഫീസിനപ്രാപ്രിഓഫീസിനയഷമന ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര തുടങി 
അസ അക്കൗണ്ടുഅനുബന്ധമായി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം യഥാവിധി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് കയം ബത് ഡെ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഓഡിറ്, ഓത് ഡെിഓഡിറ് 
എന്നിവ സംബന്ധിച പ്പിന് കാക്കാരയങള നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് കയം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക, ഓഫീസ് നം ചെലവുപ്പിന് കള ,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീ് വകുപ് റി് വകുപയര ,  



ത് ഡെീസല് തുടങിയവയനട ബില്ലുപ്പിന് കള പ്പിന് കയാഷ് നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.  ടലഫ് ഇമനക്സിഡന്റ് ഇന്ഷുറമനസ്,  ഓഫീസിനസഓഡിറ് ടലഫ് 
ഇമനക്സിഡന്റ് ഇന്ഷുറമനസ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.എഫ്,  ഭവന നിര് കമാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ വായ്പ,  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമാഓഫീസിനപ്യൂടാര ടസസിള അത് ഡെ്ാമനസ്,  ഓക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം 
അത് ഡെ്ാമനസ് എന്നിവയനട റിസവറിപ്പിന് കള നടായതി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട ന്വഹത് ഡെില് /അസ അക്കൗളും നിലവിലുണ് ഒടുക്കുപ്പിന് ക.  
ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാലി/ള്ക്ക് ആവശമ്പളം/  ബാധയത/ബാധയതാക്കാര്വഹിത സരപ്യൂടിഫിസറ്റുപ്പിന് കള ,  എല് .പി.സി,  ഓഫീസിനലാറിയുടെ കണ റിസവറി,  
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല ഓഫീസിനനാറിയുടെ കണ ഗസഓഡിറത് ഡെ് ഉഓഫീസിന്യാഗസരുനട യാടെയും യാതാ് വകുപടി 
ബില്ലുപ്പിന് കള തയ്യാറാക്കുപ്പിന് ക,  അനുബന്ധ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കള സൂക്ഷിസല് .   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.ഐ.എസ്,  സ്പൊരസ്,  എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ 
പക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഅനുബന്ധമിടപാടുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം,  പ്പിന് കളും നിലവിലുണി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമനസി തുപ്പിന് കപ്പിന് കള പിമനവലിസലും നല്പ്പിന് കലും.  ഇംപ്രസ് നം ചെലവിനങള ട്രഷറി 
പ്പിന് കക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണക്കുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഅനുബന്ധമായി റീപ്പിന് കറിയുടെ കണസിലീഓഫീസിനയഷമന നടായതല് .  അത് ഡെീഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ഓതടറഓഫീസിനസഷമന ഫളും നിലവിലുണിമനനറ 
വിനിഓഫീസിനയാഗം. ഓഫീസിനപ്പിന് കാടതി, സ്വഹപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ സാപനം, അനുബന്ധമഓഡിറ് സാപനങള എന്നിവ എന്നിവയ് പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി 
ത് ഡെയറക്ടര /  പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര ആഫീസിഓഫീസിനലയം ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിറിഓഫീസിനലയം 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട തുപ്പിന് ക ഈടാസി നല്പ്പിന് കല് ,  അനുബന്ധ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കള സൂക്ഷിസല് .  പഞായായത് 
നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിഓഫീസിനലയം,  പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിഓഫീസിനലയം 
അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ഓത് ഡെിഓഡിറ് പഞായായത് ത് ഡെയറക്ടര ഇമനഓഫീസിനറക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ഓത് ഡെിഓഡിറ് തുടരനടപടിപ്പിന് കള .  
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ആ്ായ നികുതി, നതാപിന് കീഴില് നികുതി എന്നിവ യഥാസഅനുബന്ധമയം ബി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലില് നിനം ഈടാസി 
ബന്ധന് വകുപപ്യൂട സാപനങളില് ഒടുക്കുപ്പിന് ക,  ഇപ്രപ്പിന് കാക്കാരം ഓഫീസിനല എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ വിധായതിലുമുളള 
ധനഇടപാടുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം നിയഅനുബന്ധമാനുസൃതം നടത്തുപ്പിന് ക.പ്പിന് കയാഷ് നം ചെസിമനനറ സൂക്ഷിൂക്ഷിപപ്പിന് കാക്കാരനായിക്കാരിക്കുപ്പിന് ക.  
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസ്/പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസ് 
എന്നിവടങളിനല ഇലഇലകിസിഓഡിറി,  നടലഓഫീസിനഫാറിയുടെ കണ ,   ഇമനറരനനഓഡിറ് ം ചൊരറ്,  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി 
ത് ഡെയറക്ടര /  പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര എന്നിവരുനട ഉപഓഫീസിനയാഗായതിലുളള സി.യ. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി 
നഅനുബന്ധമാടബല് ം ചൊരറ് എന്നിവ യഥാസഅനുബന്ധമയം അടയ്ക്കുപ്പിന് ക. 
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ഓംബുത് ഡെ്്ാമന ,  ട്രിബ ഡെപ്യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ,  െ ഓഫീസതാക്കാരയഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരളം,  നപാതു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനസമ്പരസ പക്കാരിപാടി,  
എം. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എമന .ആര .ഇ. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എസ്,  വനാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശം,  ബി.പി.എല് ,  അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങള ഓഫീസിനസാഷയല് ഓത് ഡെിഓഡിറ്,  
വനിതാ പ്പിന് ക് കമീഷമന ,  എസ്.സി/എസ്.ടി പ്പിന് ക് കമീഷമന ,  അനുബന്ധമനുഷയാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ പ്പിന് ക് കമീഷമന ,  ന ഡെപ്യൂനപക്ഷ ഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമ 
സചാര പ്പിന് ക് കമിഓഡിറി,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാഗതാ സഅനുബന്ധമിതി ,  നിരഭയ,  അനുബന്ധമിഷമന 676,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമനധമനഓഫീസിനയാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജന,  സി.എം.സി.സി 
പക്കാരാതിപ്പിന് കള , 100 ്ിന പ്പിന് കര് കമ പക്കാരിപാടി, ബിപിഎല് സരഓഫീസിന്വ്വ, വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ അ് വകുപീല് അഓഫീസിനപക്ഷപ്പിന് കളില്ഓഫീസിനാ
ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്നടപടിപ്പിന് കള സ്ീപ്പിന് കക്കാരിസല് .

എ 3 നസക്ഷമന
വി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലമനസ് ഓഫീസിനപ്പിന് കെ ഓഫീസപ്പിന് കള ,  അചടസനടപടി,  നപ്പിന് ക.സി.എസ് പ്രപ്പിന് കാക്കാരമുളള നടപടിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഫയലുപ്പിന് കള ,  
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് പര് വകുപസ്  ഗാമനറ് അഓഫീസിനലാപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് നല്പ്പിന് കലും,  ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിസലും  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരനസതിക്കാരായളള അചടസ നടപടിപ്പിന് കള സംബന്ധിച ഫയലുപ്പിന് കള ടപ്പിന് കപ്പിന് കാക്കാരയം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക,  
അനുബന്ധ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കള സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക. ം ചൊലക്കുടി താലൂസിനല പക്കാരാതിപ്പിന് കള .

ത് ഡെി നസക്ഷമന
നത് ഡെസ്പൊച്, ക്കാരള്ക്ക് ആവശീതി പുസ്തപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം, സൂം ചെിപ്പിന് ക, സാംഖയ ക്കാരള്ക്ക് ആവശീതിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം, ്വഹക്കാരിതഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരളം, ഊരറ
െ ഓഫീസക്കാരക്ഷഅനുബന്ധമിഷമന , ഓഫീസിനസഷനറി, ഓഫീസിനഫാറങള എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായതക്കാരം സാമ്പുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം വില്് വകുപനയം അത് സംബന്ധിച 
ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം,  ഫയലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം സാക്ഷക്കാരത,  സരസാര ആഓഫീസിനഘാഷങള ,  പഞായായത് ്ിനാഓഫീസിനഘാഷം,  
ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരഓഫീസിനളാത്സവം,  ഓക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണാഓഫീസിനഘാഷം,  ഓഫീസിന്ള്ക്ക് ആവശീയസമ്പാ്യ പദ്ധതി,  യവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമം,  ഓഫീസിനലാപ്യൂടറി,  പഞായായത് 
ടഗത് ഡെ്, പഞായതാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് അനുബന്ധമാഗസിമന , പ്പിന് കലാഗാഅനുബന്ധമം, നതരുവ് വിളസ്, മുതിരന്ന പ അക്കൗക്കാര പൗരനാരുനട ഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമം, ഇ-
സാക്ഷക്കാരത,  ക്രൂസ്,  സ്ായ്ന ം ചെിപ്പിന് കിത്സ,  സര്വ്വള്ക്ക് ആവശിക്ഷാ അഭിയാമന ,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല വിവിധ 



ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളില് നിനം അനുബന്ധമറുപടി ലഭയഅനുബന്ധമാസി നല് ഓഫീസിനപ്പിന് കളും നിലവിലുണതായിട്ടുളള നിയഅനുബന്ധമസഭാ/  ഓഫീസിനലാസണല് ആകഭ 
ഓഫീസിനം ചൊ്യങള വിവിധ നസക്ഷനുപ്പിന് കളസ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നം ചെര്ശ ചെയ് നല്പ്പിന് കി അനുബന്ധമറുപടി യഥാസഅനുബന്ധമയം പഞായായത് 
ത് ഡെയറക്ടരസ് ലഭയഅനുബന്ധമാക്കുപ്പിന് ക നിയഅനുബന്ധമഭാ ഓഫീസിനം ചൊ്യങള സംബന്ധിച ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിസല് , ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത്
ഇലഇലകിഫിഓഫീസിനസഷമന , പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല ഓഫീസിനസാര പരഓഫീസിനചസ് പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനാ 
തുടരനടപടി ,  ഓഫീസിനസാസ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിസല് ,  ഓഫീസ് ഉപഓഫീസിനയാഗായതിന് ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ റഫറമനസ് 
ബുക്കുപ്പിന് കള ം ചെപ്യൂടപ്രപ്പിന് കാക്കാരം വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക, റഫറമനസ് ബുക്കുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ടപ്പിന് കൂക്ഷിപസ്തപ്പിന് ക 
ങയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം വിവക്കാരം ഓഫീസിനസാസ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറില് ഓഫീസിനം ചെരക്കുപ്പിന് കയം സൂക്ഷിച് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് കയം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക. ഗാഅനുബന്ധമലമലകി
മുദാലയായതില് നിന്ന് ലഭയഅനുബന്ധമാക്കുന്ന ക്കാരസീത് ബുസിമനനറ ഓഫീസിനസാസ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക.  വിവിധ 
ഓഫീെ ഓഫീസപ്പിന് കളിഓഫീസിനലസ്/വയകിപ്പിന് കളസ്/സാപങളസ് അയഓഫീസിനസളും നിലവിലുണ തപാലുപ്പിന് കള നത് ഡെസ്പൊച്-പ്പിന് കം-സാമ്പ് 
അസ അക്കൗളും നിലവിലുണ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറില് ഓഫീസിനം ചെരായത് അയക്കുപ്പിന് ക. 

ഇ 1 നസക്ഷമന      
നപ്പിന് ക.പി.ഇ.പി.എഫ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.എഫ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.ഐ.എസ്,  എസ്.എല് .ഐ,  എഫ്.ബി.എസ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.എ.എസ്,  
നഅനുബന്ധമത് ഡെിസല്   റീ-ഇംഓഫീസിനപപേഴ്നഅനുബന്ധമമനറ്,  പി.എഫുഅനുബന്ധമായി  ബന്ധന് വകുപപ്യൂട ഓഫീസിനപ്പിന് കാടതി വയവ്വഹാക്കാരങല് ,  നഅനുബന്ധമത് ഡെിസ ല് 
പലിള്ക്ക് ആവശ ക്കാര്വഹിത അത് ഡെ്ാമനസ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല പഞായായത്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.ഐ.എസ് തീര് വകുപാസല് 
അഓഫീസിനപക്ഷ ടപ്പിന് കപ്പിന് കാക്കാരയം നം ചെയ്യല് എന്നീ വിഷയങള .  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസ്,  
പഞായായത് അസിസ്മനറ്  ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസ്,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല 
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കള എന്നിവിടങളിനല  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാക്കാരടുനട  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ഓഫീസിനപ്രാവിത് ഡെമനറ് ഫളും നിലവിലുണ്,  
നപ്പിന് ക.പി.ഇ.പി.എഫ് എന്നിവയില് നിനളള താല്സാലിപ്പിന് ക വായ്പപ്പിന് കള ,  സിക്കാര വായ്പപ്പിന് കള ,  
തീര് വകുപാസാനുളള അഓഫീസിനപക്ഷ എന്നിവയില് നടപടി സ്ീപ്പിന് കക്കാരിസല് .

ഇ 2 നസക്ഷമന    
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളിനല കാരസ്, സീനിയര കാരസ്, ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെമനറ്, ഫുള ടടം/പാരടടം 
പ്പിന് കളും നിലവിലുണി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാര ,  ഫുള ടടം ടലഓഫീസിനലൈബ്രേറിയമന ,  പാരപ്യൂട് ടടം ടലഓഫീസിനലൈബ്രേറിയമന എന്നിവരുനട 
എസാബിനാബ്ലിഷ്മെമനറും ട്രാമന്റും ട്രാന്സ്ഫര ആമനറ് ഓഫീസിനപാസിംഗും  എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ വിഭാഗം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുഓഫീസിനടയം, ്വഹയര ഓഫീസിനഗത് ഡെ്, 
്വഹ അക്കൗസ് ബില്ത് ഡെിങ് അത് ഡെ്ാമനസ് ലാസ് ഓഫീസിനഗത് ഡെ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട നപറിയുടെ കണ അനുബന്ധമസളക്കുളള വിവാ്വഹ വായ്പ, 
ഒപിന് കീഴിവുപ്പിന് കള പ സംസ്ഥാന  പബിസ് സര്വ്വീസ് പ്പിന് ക് കമീഷന് റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് നം ചെയ്യുപ്പിന് ക, സലഅനുബന്ധമാഓഡിറം, നിയഅനുബന്ധമനം ക്രഅനുബന്ധമവല്സക്കാരിസല് , 
നിക്കാരീക്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ പ്പിന് കാലയളവ് പ്രഖയാപിസല് ,  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്പറ്ഞെ വിഭാഗം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട സീനിഓഫീസിനയാറിഓഡിറി എന്നീ 
വിഷയങള ടപ്പിന് കപ്പിന് കാക്കാരയം നം ചെയ്യല് .

ഇ 3 നസക്ഷമന
നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല എസാ സംസ്ഥാന  പബിനാബ്ലിഷ്മെമനറ്, ടട് വകുപിസ്, ട്രൈവര , അസിസമനറ് നസക്രപ്യൂടറി, 
ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്, ന്വഹത് ഡെ് കാരസ്, അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ് പുനരവിനയാസ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാര , ഓക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനററിയം സാഫ്, 
താല്സാലിപ്പിന് ക  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാര  ഇവരുനട എസ്ബ്ളിനാബ്ലിഷ്മെമനറ് പ്പിന് കാക്കാരയങള ,  തസ്തിപ്പിന് ക സൃൃഷിസല് ,  
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുഓഫീസിനടയം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം പക്കാരിള്ക്ക് ആവശീലനം,  നപമനറിംഗ് ഫയല് അ്ാലായത്,  സാമൂ്വഹയ 
െ ഓഫീസക്കാരക്ഷാനപമനഷമന , ഓഫീസിനപ്രക്കാരപ്പിന് ക്, നടക്ിസല് അസിസമനറുഅനുബന്ധമാരുനട എസാ സംസ്ഥാന  പബിനാബ്ലിഷ്മെമനറ്, ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി ഓഫീസ് 
പ്പിന് കമ്പ ഡെപ്യൂപ്യൂടരവല്സക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം.  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ഓഫീസിനത് ഡെഓഡിറാബാങ് അംഗടവപ്പിന് കലയമുളള  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട വിവക്കാരങള .
നസഅനുബന്ധമിനാറുപ്പിന് കള സംഘടി് വകുപിസല് .  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട  
വാരഷിപ്പിന് ക ഇമനക്രിനഅനുബന്ധമമനറ് അനുവ്ിസല് ,  ആരറിതാവധി സറളും നിലവിലുണര അനുവ്ിസല് ,  നടരഅനുബന്ധമിനല് 
സറളും നിലവിലുണര ,  സര്വ്വീസ് സരപ്യൂടിഫിസഓഡിറ്,  സലഅനുബന്ധമാഓഡിറം,  ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാലിയില് പ്രഓഫീസിനവള്ക്ക് ആവശനം,  ത് ഡെി് വകുപാരപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് നടസ് 
എന്നിവ സംബന്ധിച നടപടിപ്പിന് കള . സലംഅനുബന്ധമാറിഓഫീസിന് വകുപായ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ഓഫീസിനസവനപുസ്തപ്പിന് കം യഥാസഅനുബന്ധമയം 



അയച്ചുനപ്പിന് കാടുക്കുപ്പിന് ക.  സര്വ്വീസ് ബുക്കുപ്പിന് കള സൂക്ഷിസല് ,  അനുബന്ധമഓഡിറ് ഓഫീസിനസവന പ്പിന് കാക്കാരയങള ,  സിവില് ഓഫീസിനസഷമന 
നസപ്പിന് ക ഡെപ്യൂക്കാരിഓഡിറി, ഇ-ഗഓഫീസിനവക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണമനസ്.

ഇ 6 നസക്ഷമന
നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട എസ്ബ്ളിനാബ്ലിഷ്മെമനറ്,  എം. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി,  നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട ള്ക്ക് ആവശമ്പള ഫിഓഫീസിനസണല് ആകഷമന നടപടിപ്പിന് കള 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക.  നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരസ് ം ചൊര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് നല്പ്പിന് കല് .   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത് നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരസ് 
അവധി അനുവ്ിസല് ,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത് നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുഓഫീസിനടയം ഇമനപ്പിന് ക റിവ്യുബമനസി ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  
നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട ഓഫീസിനസവനപുസ്തപ്പിന് കം സൂക്ഷിസല് , സാമൂ്വഹയെ ഓഫീസക്കാരക്ഷിതത് നപമനഷമന , നതാപിന് കീഴില് ക്കാര്വഹിത 
ഓഫീസിനവതനം സംബന്ധിച ഫയലുപ്പിന് കള , ഓഫീസിനസവനാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശനിയഅനുബന്ധമം.

 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി1 നസക്ഷമന
വിപ്പിന് കസനഫളും നിലവിലുണ്,  ഇ.എം.എസ് ്വഹ അക്കൗസിംഗ്,  ത് ഡെി.പി.സി,  ത് ഡെി.ത് ഡെി.സി,  ്വഹത് ഡെ്ഓഫീസിനപ്പിന് കാ,  ഓഫീസിനലാറിയുടെ കണ തിക്കാരിചടവ്,  
പ്പിന് കാഓഡിറഗറി എ ഫളും നിലവിലുണ്, ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ.ആര .ടവ, എസ്. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.ആര .ടവ 11 ഇന പക്കാരിപാടി, അറിയുടെ കണടടത് ഡെ് ഫളും നിലവിലുണ്, റൂറല് 
പൂള ഗാമനറ്,  വി.ടി.സി ഗാമനറ് പഞായായത് എംപവരനഅനുബന്ധമമനറ് &  അസ അക്കൗളും നിലവിലുണബിലിഓഡിറി ഇമനനസമനറീവ് 
സീം,  നപ്പിന് ക.എല് . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എസ്.ത് ഡെി.പി,  ഭൂക്കാര്വഹിതക്കാരി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായത ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരളം,  ബഓഫീസിനയാടത് ഡെഓഫീസിനവപേഴിഓഡിറി,  ഐ.എസ്.ഒ 
സരപ്യൂടിഫിഓഫീസിനസഷമന ,  13  ഫിനാമനസ് പ്പിന് ക് കമീഷമന ഗാമനറ്,  നസ്പെഷയല് ഗാമനറ് അഓഫീസിനലാപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് 
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളസ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക,  വിനിഓഫീസിനയാഗം,  അഓഫീസിനലാപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര സൂക്ഷിസല് ,  
നസ്പെഷയല് ഗാമനറ് അഓഫീസിനലാപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് നല്പ്പിന് കിയതും വിവിധ സരസാര ഉായതക്കാരവുപ്പിന് കള പ്രപ്പിന് കാക്കാരം കുറവ് 
നം ചെര്ശ ചെയതുഅനുബന്ധമായ തുപ്പിന് കയനട വിള്ക്ക് ആവശ്ാംള്ക്ക് ആവശങള ,  ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര എഴുതി സൂക്ഷിസല് ,  സരസാര അനുഅനുബന്ധമതി 
ലഭയഅനുബന്ധമാസല് ,  വിഓഫീസിനപ്പിന് കനീകൃതാസൂടെയും യാതക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  പദ്ധതി രൂപീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  പുഓഫീസിനക്കാരാഗതി അവഓഫീസിനലാപ്പിന് കനം,  വിപ്പിന് കസന 
പ്രവരായതനങയൂണിറ്റുകളഅനുബന്ധമായി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട പ്പിന് ക് കമിഓഡിറിപ്പിന് കള ,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വാരഷിപ്പിന് ക പദ്ധതിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
വിവക്കാരം ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരിസല് ,  വിഓഫീസിനപ്പിന് കനീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം സംബന്ധിച പക്കാരാതിപ്പിന് കള ,  ഓഫീസിനപ്പിന് കന സംസാന ധനപ്പിന് കാക്കാരയ 
പ്പിന് ക് കമീഷമന ,  എസിഓഫീസിനഅനുബന്ധമഓഡിറ് പ്പിന് ക് കമഓഡിറി,  ഓഫീസിനപ്പിന് കനാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിപ്പിന് കള ,  പ്പിന് കാരഷിപ്പിന് ക നതാപിന് കീഴില്്ാന പദ്ധതിപ്പിന് കള ,  
ആരഐത് ഡെിഎഫ് പദ്ധതിപ്പിന് കള ,  പഞായത്തുപ്പിന് കള സായളള വായ്പപ്പിന് കള ,  നറയില്ഓഫീസിനവ നലവല് 
ഓഫീസിനക്രാസിംഗ് ഗാമനറ്,  പാമന /ഓഫീസിനനാറിയുടെ കണ പാമന ഇനായതില് ലഭിക്കുന്ന ഗാമനറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വക്കാരവ് നം ചെലവ്,  
പദ്ധതിഓഫീസിനയതക്കാര ഫളും നിലവിലുണ്, കുടിനവളള പദ്ധതിപ്പിന് കള , ഭൂഗരഭ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജലം, അനുബന്ധമിപ്പിന് കച പഞായായതിനന തിക്കാരന്ഞെടുസല് , 
ആശ്രയ,  ഓഫീസിനലാപ്പിന് കബാങ് സ്വഹായഓഫീസിനായതാനട നട് വകുപിലാസിയ സാനിഓഫീസിനപ്യൂടഷമന പദ്ധതിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
തുടരനടപടിപ്പിന് കള . പശിഅനുബന്ധമഘപ്യൂട വിപ്പിന് കസനം, ഗാഅനുബന്ധമഓഫീസിനപ്പിന് കനം, ഐഎടവ, സാമൂ്വഹയെ ഓഫീസക്കാരക്ഷാഅനുബന്ധമിഷമന .

 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി2 നസക്ഷമന
സീപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം,  കുപ്യൂടിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം വിപ്പിന് കലാംഗരുഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമം സംബന്ധിച സഅനുബന്ധമിതി,  ം ചൊവസാട്,  തൃശ്ശൂര 
താലൂസില്ന് വകുപപ്യൂട പഞായത്തുപ്പിന് കളിനല പക്കാരാതിപ്പിന് കള ,  ടസഓഡിറ് അപ്രൂവല് ,  പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
പ്പിന് കമ്പ ഡെപ്യൂപ്യൂടരവല്സക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  ്വഹക്കാരിതഅനുബന്ധമക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണൂക്ഷിപറം,  ഓഫീസിനഫാരപസ് പ്പിന് കയാമ്പയിമന ,  സ്റ്റുത് ഡെമനറ് ഓഫീസിനപാലീസ്,  പഞായായത് 
അഓഫീസിനസാസിഓഫീസിനയഷമന സഓഫീസിനബാരത് ഡെിഓഫീസിനനഓഡിറ് ലിഓഡിറിഓഫീസിനഗഷമന സഅനുബന്ധമിതി,  കൃഷിയം മൃഗസംക്കാരക്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണവും,   
അനുബന്ധമത്സയബന്ധനവും സംബന്ധിച വിഷയസഅനുബന്ധമിതി,  ട്രാഫിപ്പിന് ക് ക്രഅനുബന്ധമീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ സഅനുബന്ധമിതി,  ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക 
പ്രഓഫീസിനഅനുബന്ധമയങയൂണിറ്റുകളം ബില്ലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം സംബന്ധിച സഅനുബന്ധമിതി, സ ഡെപ്യൂപ്യൂട് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറിമനനറ സൂക്ഷി് വകുപ്,  സ ഡെപ്യൂപ്യൂട് ഓഫീസിനപ്പിന് കാറിയുടെ കണഫറമനസ്, 
ള്ക്ക് ആവശിശുഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമം,  അവിവാ്വഹിതക്കാരായ അ് കമഅനുബന്ധമാരുനട അനുബന്ധമസളക്കുളള നവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവമന പക്കാരിള്ക്ക് ആവശീലനം,  ഭൂഅനുബന്ധമി വില എന്നിവയ് 
വാങല് .  അനുബന്ധമാസര നഷഫീസ് പ്പിന് ക് കമിഓഡിറി റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്,  പ്രവാസി വനിതപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട പ്രശ്നങള ,  ഐ.നപ്പിന് ക.എം 
പ്പിന് കമ്പ ഡെപ്യൂപ്യൂടര പദ്ധതി അപാപ്പിന് കതപ്പിന് കള സംബന്ധിച്.

എല് നസക്ഷമന        



 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന-അനുബന്ധമക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷമന (30  ്ിവസായതിനുഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഷവും 1  വരഷായതിനപ്പിന് കം ലഭിച അഓഫീസിനപക്ഷപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളട 
സംഗതിയില് )  അനുഅനുബന്ധമതി,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന സരപ്യൂടിഫിസറ്റും,  സ്ക്കൂള സരപ്യൂടിഫിസറ്റും ത് കമില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന തിയതിയില് 
പായത് അനുബന്ധമാസായതിലധിപ്പിന് കം വയതയാസമുളള സംഗതിയില് അനുഅനുബന്ധമതി,   01.04.1970  ന് മുമ്പുളള  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന  
ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷനില് ഓഫീസിനപക്കാര് ഓഫീസിനം ചെരസാമന ം ചെീഫ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രേറുനട അനുഅനുബന്ധമതി എന്നിവയ് ഓഫീസിനവളും നിലവിലുണി അയച്ചുനപ്പിന് കാടുസല് , 1970  ന് 
മുമ്പുളള  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന-അനുബന്ധമക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ  ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷനുപ്പിന് കളിനല തിരുായതലുപ്പിന് കളക്കുളള അനുഅനുബന്ധമതി എന്നിവയായി ം ചെീഫ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോരസ് 
അയച്ചുനപ്പിന് കാടുസല് .  1955  ്വഹിന വിവാ്വഹ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷമന ം ചെപ്യൂടപ്രപ്പിന് കാക്കാരം  30  ്ിവസായതിനുളളില് 
ഗാഅനുബന്ധമപഞായായതില് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര നം ചെയ്യാമന പ്പിന് കപിന് കീഴിയാായത വിവാ്വഹങളസ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോറുനട അനുഅനുബന്ധമതി 
നല്പ്പിന് കല് ,  1995  ്വഹിന വിവാ്വഹ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഫീസിന്ട്രേഷനുപ്പിന് കളില് അടിസാന വിവക്കാരങളില് തിരുായതല് 
വരുത്തുന്നതിന് ം ചെീഫ് ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോരസ് അനുഅനുബന്ധമതി എന്നിവയായി അയച്ചുനപ്പിന് കാടുസല് ,   2008  നല വിവാ്വഹങള 
ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര നം ചെയ്യല് (നപാതു)ം ചെപ്യൂടങള പ്രപ്പിന് കാക്കാരം വിവാ്വഹം നടന്ന് 5  വരഷായതിനപ്പിന് കം ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര 
നം ചെയ്യുന്നതിന് ഓഫീസിനവളും നിലവിലുണിയളള നഅനുബന്ധമഓഫീസിന് കമാറാളും നിലവിലുണം ഫയല് നം ചെര്ശ ചെയിപ്യൂടി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായത സംഗതിയില് തൃശ്ശൂര  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല 
(പഞായായത്,  മുനിസി് വകുപാലിഓഡിറി,  ഓഫീസിനപ്പിന് കാര് വകുപഓഫീസിനറഷമന )എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ വിവാ്വഹങയൂണിറ്റുകളം ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര നം ചെയ്യുന്നതിനുളള 
അനുഅനുബന്ധമതി നല്പ്പിന് കല് .  2008  വിവാ്വഹ (നപാതു)ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറുപ്പിന് കളിനല സാക്കാരവായതായ തിരുായതലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളപ്പിന് കളസ് 
അനുഅനുബന്ധമതി നല്പ്പിന് കല് ,  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല് ം ചെപ്യൂടങള പ്രപ്പിന് കാക്കാരം തഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശ ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്ട്രോറിമനനറ തീരുഅനുബന്ധമാനായതിനനതിനക്കാരയളള 
അ് വകുപീല് അഓഫീസിനപക്ഷ ടപ്പിന് കപ്പിന് കാക്കാരയം നം ചെയ്യല് ,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനന,  അനുബന്ധമക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ,  വിവാ്വഹങയൂണിറ്റുകളനട പ്രതിഅനുബന്ധമാസ,  വാരഷിപ്പിന് ക 
റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കള തയ്യാറാസി അയസല് .

എം1 നസക്ഷമന
പഞായത്തുപ്പിന് കലുനട നം ചെലവനുവാ്ം,  ടബഓഫീസിനലാ അംഗീപ്പിന് കാക്കാരം,  നതക്കാരന്ഞെടു് വകുപ്,  
നസമനസസ്,ത് ഡെിലിഅനുബന്ധമിഓഫീസിനഓഡിറഷമന ,  അനുബന്ധമക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് ,  ഓഫീസിനലലം,  വകുൂക്ഷിപതല ഓഫീസിനയാഗങള ,  നപ്പിന് ക.പി.ബി.ആര ,  കുടുംബശ്രീ,  
ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത് നഅനുബന്ധമമ്പരഅനുബന്ധമാരുനട വിവക്കാരങള ,  പ്രസിത് ഡെണ്ടുഅനുബന്ധമാരുനട തിക്കാരിചറിയല് പ്പിന് കാരത് ഡെ്,  
നിഓഫീസിനവ്നങളില് അഭിപ്രായകുറിൂക്ഷിപപ്പിന് കള ,  വിവിധവിഷയങളില് സരസാര അനുഅനുബന്ധമതി,  ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക 
ഭാഷാപുഓഫീസിനക്കാരാഗതി,  സിആരനസത് ഡെ്,  ഗാഅനുബന്ധമസഭപ്പിന് കള ,  പ്രതിഅനുബന്ധമാസ പ്രവരായതന അവഓഫീസിനലാപ്പിന് കന റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്,  
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിനല വാ്വഹനം സംബന്ധിച ഫയലുപ്പിന് കള ,  ആര .സി.ബുസ് 
എന്നിവ പ്പിന് കാലിപ്പിന് കഅനുബന്ധമായി സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക,  വാ്വഹനായതിമനനറ ഇമനഷ്റമനസ്,  ടാസണല് ആക് എന്നിവ യഥാസഅനുബന്ധമയം 
ഒടുക്കുപ്പിന് കയം ഇന്ധന ക്ഷഅനുബന്ധമത വരഷായതിനനാക്കാരിസല് പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധിക്കുപ്പിന് കയം ഫ ഡെപ്യൂവല് നടസ് യഥാസഅനുബന്ധമയം 
നടത്തുനനവനം ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക,  ബ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഓഡിറ് വി്വഹതായതിന് വിഓഫീസിനധയഅനുബന്ധമായി ഇന്ധന ഇമനത് ഡെമനറ്,  
സര്വ്വീസിംഗ് എന്നിവ നടത്തുപ്പിന് ക,  നപ്പിന് കപ്യൂടിടങള നപാളിസല് അനുഅനുബന്ധമതി നല്പ്പിന് കല് ,  ഓഫീസിനപ്പിന് കെ ഓഫീസപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
നടായതി് വകുപിന് നിയഓഫീസിനഅനുബന്ധമാപഓഫീസിന്ൃഷാസളസ് ഫീസ് നല്കുന്നതിനുളള അംഗീപ്പിന് കാക്കാര നടപടിപ്പിന് കള ,  
സരസാക്കാരിമനനറ പ്രഓഫീസിനതയപ്പിന് കാനുഅനുബന്ധമതിക്കുളള അഓഫീസിനപക്ഷപ്പിന് കള ഗാഅനുബന്ധമ പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ആസാനഅനുബന്ധമാഓഡിറം, ഓഫീസിനപക്കാര് 
അനുബന്ധമാഓഡിറം,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട പുനരവിഭ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനം,  അതിരായതി നിരര്ണ്ണയം.  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി 
ത് ഡെയറക്ടറുനട ഉടഅനുബന്ധമസതയിലുളള ഓഫീസിനറാത് ഡെ് ഓഫീസിനറാളറുഅനുബന്ധമായി  ബന്ധന് വകുപപ്യൂട വിഷയങളില് നടപടി 
സ്ീപ്പിന് കക്കാരിക്കുപ്പിന് ക,  ഓഫീസിനഷാ് വകുപിംഗ് ഓഫീസിനപ്പിന് കാംപസണല് ആക്,  ഗാഅനുബന്ധമ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ പഞായായതംഗങയൂണിറ്റുകളനട സ്ായത് വിവക്കാരം.  
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുഅനുബന്ധമായി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട  നപാതു വിഷയങള ,  പുത്തൂര െ ഓഫീസഓഫീസിനവാള പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസല് പാരസ്,  
നപാതുപ്രവരായതപ്പിന് ക അപിന് കീഴിഅനുബന്ധമതി നിഓഫീസിനക്കാരാധനം,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായായത് പ്രസിത് ഡെളും നിലവിലുണ്,  ടവസ് പ്രസിത് ഡെളും നിലവിലുണ്,  
സാമനറിംഗ് പ്പിന് ക് കമിഓഡിറി നം ചെയരഅനുബന്ധമാമന ,  അംഗങള എന്നിവരനസതിനക്കാരയളള അപിന് കീഴിഅനുബന്ധമതി 
ആഓഫീസിനക്കാരാപക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങള ,പഞായായത് ഓഫീസിനയാഗ നടായതി് വകുപ്,  വാടപ്പിന് ക നിയപ് മനക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണചപ്യൂടങയൂണിറ്റുകളഅനുബന്ധമായി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട 
വിഷയങള , പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്ടിലും ം ചെപ്യൂടങളിലുമുളള ഓഫീസിനഭ്ഗതിപ്പിന് കള , നഅനുബന്ധമാടബല് ടവര , ടപതൃപ്പിന് ക 
പ്രാധാനയമുളള സ്ത്തുപ്പിന് കള  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട നിയഅനുബന്ധമ വിരുദ്ധ തീരുഅനുബന്ധമാനങള സംബന്ധിച് 
തുടരനടപടി.

എം2 നസക്ഷമന



മുകുഫോണ് സന്ദേപുക്കാരം,  തല് വകുപിളി താലൂക്കുപ്പിന് കളിനല പക്കാരാതിപ്പിന് കള ,  ഗീമനം ചൊല് ,  ത് ഡെി &  ഒ ടലസമനസ്,  
എം.എമന .ലക്ഷംവീട്,  പക്കാരിസിതി അനുബന്ധമലിനീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  ഖക്കാരഅനുബന്ധമാലിനയം,  വിഓഫീസിനനാ്നികുതി,  സമ്പൂരര്ണ്ണ ശും ചെിത്ം,  
നഅനുബന്ധമയിമനറനമനസ് ഗാമനറ് അഓഫീസിനലാപ്യൂട്നഅനുബന്ധമമനറ് ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളസ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നം ചെയ്യുപ്പിന് ക,  ആഓഫീസിനക്കാരാഗയ 
ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരളം,  നഫറി സര്വ്വീസ്,  ഓഫീസിന്വഹാഅനുബന്ധമിഓഫീസിനയാ ആശുപടെയും യാതിപ്പിന് കള ,  പാസിപ്പിന് ക് നിഓഫീസിനക്കാരാധനം,  അനുബന്ധമപിന് കീഴസാല പൂര്വ്വ 
ഓഫീസിനക്കാരാഗപ്രതിഓഫീസിനക്കാരാധ പ്രവരായതനങള .

പി നസക്ഷമന
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട നപമനഷമന ,  ഇമനവാലിത് ഡെ് നപമനഷമന ,  നപമനഷമന ഓഫീസിനപ്പിന് കാറിയുടെ കണട്രിബ ഡെപ്യൂഷമന ,   ബിസിനാസ് 
ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ഫാഅനുബന്ധമിലി നപമനഷമന ,  ത് ഡെി.സി.ആര . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി,  പ്പിന് ക് കമ ഡെപ്യൂഓഫീസിനപ്യൂടഷമന ,  നാഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണല് 
നപമനഷമന സീം സംബന്ധിച ഫയലുപ്പിന് കള .  വിക്കാരഅനുബന്ധമിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ബാധയത/ബാധയതാക്കാര്വഹിത 
സരപ്യൂടിഫിസഓഡിറ് തുടര നടപടിപ്പിന് കള , നപമനഷനുഅനുബന്ധമായി ബന്ധന് വകുപപ്യൂട പക്കാരാതി, നിഓഫീസിനവ്നം, ഓഫീസിനപ്പിന് കാടതി ഓഫീസിനപ്പിന് കെ ഓഫീസപ്പിന് കള 
സംബന്ധഅനുബന്ധമായ നടപടി സ്ീപ്പിന് കക്കാരിസല് ,  നപമനഷമന ,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാക്കാരയം എന്നിവ സംബന്ധിച് ഓഫീസിനപ്പിന് കാടതി,  
ഓഫീസിനലാപ്പിന് കായക തുടങിയ നീതിനയായ സംവിധാനങളില് ഉളള ഓഫീസിനപ്പിന് കെ ഓഫീസപ്പിന് കള സംബന്ധിച് സ ഡെപ്യൂപ്യൂട് 
ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസറില് ആവള്ക്ക് ആവശയഅനുബന്ധമായ ഓഫീസിനക്കാരഖന് വകുപടുായതലുപ്പിന് കള വരുത്തുപ്പിന് ക,  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല് വിഷയങള സംബന്ധിച 
പക്കാരാതിപ്പിന് കള .   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട എല്സി/എമനഎല്സി ആവള്ക്ക് ആവശയന് വകുപടല് ,  നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട 
റിപ്യൂടയരനഅനുബന്ധമമനറിഓഫീസിനനാട് അനുബന്ധിച് നപമനഷമന അനുവ്ിക്കുന്നതിന് ള്ക്ക് ആവശക്കാരാള്ക്ക് ആവശക്കാരി ഓഫീസിനവതനം പ്പിന് കക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണസാസി 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടിത് ഡെയറക്ടറുനട അംഗീപ്പിന് കാക്കാരായതിനായി സഅനുബന്ധമര് വകുപിസല് .   
റിപ്യൂടയരനഅനുബന്ധമമനറിഓഫീസിനനാടനുബന്ധിച് നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരുനട ള്ക്ക് ആവശമ്പള നിരര്ണ്ണയായതിനല അപാപ്പിന് കതപ്പിന് കള 
പക്കാരി്വഹക്കാരിക്കുപ്പിന് ക.

പി1 നസക്ഷമന
പഞായായത് അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിഓഫീസിനലയം, നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ്   യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കളിഓഫീസിനലയം 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട  എസാ സംസ്ഥാന  പബിനാബ്ലിഷ്മെമനറ്,   പി.എഫ് വായ്പപ്പിന് കള  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് നഷത് ഡെ ഡെപ്യൂള 
തയ്യാറാസല് , നസ്പെഷയല് ഓത് ഡെിഓഡിറ്,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളിനല അസിസമനറ് നസക്രപ്യൂടറിഅനുബന്ധമാരസ് ത് ഡെി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിഓഡിറല്
സിഓഫീസിന്നേചര ,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട പ്രവരായതന നവീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം.

പി2 നസക്ഷമന
 നവങിടങ്,  മു്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലഓഫീസിനല്ലശ്ശേക്കാരി,  ചൂളും നിലവിലുണല് ,  ഒരുഅനുബന്ധമനയൂര ,  പുന്നയൂര ,  പുന്നയൂരക്കുളം,  പ്പിന് കടൂക്ഷിപറം,  വടഓഫീസിനസസാട്,  

പ്പിന് കളും നിലവിലുണാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനല്ലശ്ശേക്കാരി,  ഓഫീസിനപാരക്കുളം,  പ്പിന് കടവല്ലൂര ,  പ്പിന് കാപ്യൂടാപ്പിന് കാമ്പാല് ,  എളവളളി,  പാവറപ്യൂടി,  അനുബന്ധമാടസായതറ,  നടായതറ,  
പുത്തൂര ,  വ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലചിറ,  പാറളം,  അവിക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഫീസിനല്ലശ്ശേക്കാരി,  പാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനഞക്കാരി,  ഓഫീസിനപ്പിന് കാലപിന് കീഴി എന്നീ 22  പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ്,  ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കള തുടരനടപടി,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് 
ഓത് ഡെിഓഡിറ്, ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് അ്ാലായത്, നപരഫരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിറ് 1,4 വരസ് ത് ഡെയറി,
വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശനിയഅനുബന്ധമം (പ സംസ്ഥാന  പബിസ് ഇമനഫരഓഫീസിനഅനുബന്ധമഷമന ഓഫീസര ),പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വാരഷിപ്പിന് ക ധനപ്പിന് കാക്കാരയ 
പടെയും യാതിപ്പിന് ക,  ഓത് ഡെിഓഡിറ് സരപ്യൂടിഫിഓഫീസിനസഷമന ,  ബ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഓഡിറ്,  ഉഓഫീസിന്യാഗസരക്കും,  പ്രസിത് ഡെമനറ്,  ടവസ് പ്രസിത് ഡെമനറ് 
എന്നിവരക്കുള സി.യ. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി സിം പ്പിന് കാരത് ഡെ് വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിറ്റുപ്പിന് കളിഓഫീസിനലക്കുള 
ഓഫീസിനഫാംസ് ആമനറ് ഓഫീസിനസഷനറി വിതക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  സാംഖയ സഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് നസല് സംബന്ധിച ഫയലുപ്പിന് കള , ട്രഷറി 
ബാങ് പ്രതിഅനുബന്ധമാസ റീപ്പിന് കറിയുടെ കണസിലിഓഫീസിനയഷമന ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ്,  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറാഫീസില് 
നിനള അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കള . 

പി3 നസക്ഷമന
ഓഫീസിന്ള്ക്ക് ആവശഅനുബന്ധമംഗലം,  എരുഅനുബന്ധമന് വകുപപ്യൂടി,  പ്പിന് കടഓഫീസിനങാട്,  മുളും നിലവിലുണായതിഓഫീസിനസാട്,  പപിന് കീഴയന്നൂര ,  നതക്കുംപ്പിന് കക്കാര,  വക്കാരവൂര ,  ഓഫീസിനവലൂര ,  
വടസാഓഫീസിനഞക്കാരി,  ഓഫീസിനം ചെലസക്കാര,  വളളഓഫീസിനായതാള നഗര ,  നപ്പിന് കാളും നിലവിലുണാപിന് കീഴി,  പാ്ഞൊള ,  നം ചൊ്വ്വന്നൂര ,  തിരുവില്ാഅനുബന്ധമല,  



മുളളൂരസക്കാര, ഓഫീസിനതാളൂര , അടാപ്യൂട്, അവണൂര , അക്കാരിമ്പൂര , ടപ്പിന് ക് വകുപറമ്പ്, മുളങ്കുന്നത്തുസാവ്, ഓഫീസിനം ചെര് വകുപ്, അനുബന്ധമാള എന്നീ 
24  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ്,  ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് തുടരനടപടി,  
നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ,ാ് ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് അ്ാലായത്, ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി.ഓഫീസില് നിനള അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ
റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്,  പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ധനപ്പിന് കാക്കാരയ പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധന,  നാലാം ധനപ്പിന് കാക്കാരയ പ്പിന് ക് കമീഷമന ,  
പഞായത്തുപ്പിന് കളിനല ആപ്പിന് ക്ിപ്പിന് ക പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധന,  എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ പഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനസാര പരഓഫീസിനചസ് 
പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധനാറിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്  തുടരനടപടി,  അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടറുനട ആപ്പിന് ക്ിപ്പിന് ക പക്കാരിഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധന,   
ബിസിനസ് ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ് ഓഫീസിനക്രാത് ഡെീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിറ് 2,  3  വരസ് ത് ഡെയറി,  
ഓത് ഡെിഓഡിറ് പുഓഫീസിനക്കാരാഗതി റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് ഓഫീസിനക്രാത് ഡെീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  നപ്പിന് ക.എല് . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.എസ്.ത് ഡെി.പി ഓത് ഡെിഓഡിറ്,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല 
  മുന്കൂടിയാഓഫീസിനലാം ചെന സഅനുബന്ധമിതി, ഓത് ഡെിഓഡിറ് പ്രതിഅനുബന്ധമാസ റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കള .

പി4 നസക്ഷമന 
നാപ്യൂടിപ്പിന് ക,  ഏങളും നിലവിലുണിയൂര ,  തളിക്കുളം,  വല് വകുപാട്,  അയിസാട്,  ം ചൊഴൂര ,  താന്നയം,  എടായതിരുായതി,  
ടപ്പിന് ക് വകുപഅനുബന്ധമംഗലം,  അനുബന്ധമതിലപ്പിന് കം,  നപക്കാരി്ഞെനം,  എസ്.എമന .പുക്കാരം,  പൂഅനുബന്ധമംഗലം,  അനുബന്ധമക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണലൂര ,  വാടാന് വകുപിളളി,  
നവളളാങല്ലൂര ,  പുായതമനചിറ,  നപായ്യ,  കുഴൂര ,  പടിയൂര എന്നീ 20  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട 
നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് തുടരനടപടി,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് 
ഓത് ഡെിഓഡിറ്,  ഓത് ഡെിഓഡിറ് അ്ാലായത്,  അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ഓത് ഡെിഓഡിറ് അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ഓത് ഡെിഓഡിറ്  
അ്ാലായത്,  അസ അക്കൗളും നിലവിലുണമനറ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ഓത് ഡെിഓഡിറ് നിയഅനുബന്ധമസഭാസഅനുബന്ധമിതി സഅനുബന്ധമാ്വഹയതറിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്  തുടരനടപടി,  
ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് സഅനുബന്ധമാ്വഹയത റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് തുടരനടപടി,  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാതല ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസിനഅനുബന്ധമാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിററിംഗ് സഅനുബന്ധമിതി, 
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലയിനല ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഫ്രളും നിലവിലുണ് ഓഫീസ് പ്രവരായതനം സംബന്ധിച്, ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി ഓഫീസില്
നിനളള അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്. പ അക്കൗക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശഓഫീസിനക്കാരഖ തയ്യാറാസല് .

പി5 നസക്ഷമന
അന്നഅനുബന്ധമനട,  ആളൂര ,  പ്പിന് കാടുകുഓഡിറി,  ഓഫീസിനപ്പിന് കാടഓഫീസിനല്ലശ്ശേക്കാരി,  നപ്പിന് കാക്കാരപ്യൂടി,  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമലൂര ,  പക്കാരിയാക്കാരം,  അതിക്കാര് വകുപിളളി,  നപ്പിന് കാടപ്പിന് കക്കാര,  
നന പൗരനക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിസക്കാര,  അനുബന്ധമഓഡിറത്തൂര ,  പുതുസാട്,  അളഗ് വകുപനഗര ,  തൃക്കൂര ,  വക്കാരയക്കാര് വകുപിളളി,  പറപ്പൂസക്കാര,  മുക്കാരിയാട്,  
എടവിലങ്, എറിയാട്, പ്പിന് കാറളം, പ്പിന് കാട്ടൂര , ഓഫീസിനവളൂസക്കാര എന്നീ 22 ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് 
ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് തുടര നടപടി,   നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് ഓഫീസിനലാസല് ഫളും നിലവിലുണ് 
ഓത് ഡെിഓഡിറ് അ്ാലായത്,  നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ് ഓത് ഡെിഓഡിറ് യൂക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിഓഡിറ് 5,6  വരസ് ത് ഡെയറി,  വരസ് ത് ഡെയറി 
ഓഫീസിനക്രാത് ഡെീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,   എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കളിഓഫീസിനലയം ഉഓഫീസിന്യാഗസരുനട(നസക്രപ്യൂടറി ഉളന് വകുപനട)  
ള്ക്ക് ആവശമ്പളറിസവറി നടപടിപ്പിന് കള ,  ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി ഓഫീസില് നിനളള അഓഫീസിനന്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ റിഓഫീസിന് വകുപാരട്ടുപ്പിന് കള ,  ഓത് ഡെിഓഡിറ് 
സൂ് വകുപരടവസരഅനുബന്ധമാരുനട പ്രതിഅനുബന്ധമാസ ഓഫീസിനയാഗം, പഞായത്തുപ്പിന് കളിനല പ്പിന് കളക്ഷമന പുഓഫീസിനക്കാരാഗതി അവഓഫീസിനലാപ്പിന് കനം.

ആര  നസക്ഷമന
നപ്പിന് കാടുങല്ലൂര താലൂസിനല പക്കാരാതിപ്പിന് കള ,  നപ്പിന് കപ്യൂടിട നികുതി,  നതാപിന് കീഴില് നികുതി,  100%  പിക്കാരിവ് റിവാരത് ഡെ്,  
ഗയാ് വകുപ് ഫളും നിലവിലുണ്,  ടലലൈബ്രേറി നസസ്,  ത് ഡെി.സി.ബി,  ആസ്തി വിവക്കാര ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജലെ ഓഫീസക്കാരക്ഷ,  അനുബന്ധമപിന് കീഴന് വകുപാലിഅനുബന്ധമ,  
സിതി വിവക്കാര പ്പിന് കക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണക്കുപ്പിന് കള ,  ശ്മള്ക്ക് ആവശാനം,  അറവുള്ക്ക് ആവശാല,  അനുബന്ധമത്സയ ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരളം.  പ്രകൃതി ഓഫീസിനക്ഷാഭങള ,  വക്കാരളച,  
പ്പിന് കാലവരഷനസടുതി,  നനല്വയല് തര്ണ്ണീരതട സംക്കാരക്ഷക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,   നിയഅനുബന്ധമസഭാ പക്കാരിസിതി ശുപാരള്ക്ക് ആവശ 
അനുബന്ധമത്സയനതാപിന് കീഴിലാളിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം,  അനുബന്ധ നതാപിന് കീഴിലാളിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനക്ഷഅനുബന്ധമം സംബന്ധിച സഅനുബന്ധമിതി.  
വസ്തുനികുതി പക്കാരിഷ്ക്കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം,  നതരുവ് നായ,  റവന ഡെപ്യൂ ത് ഡൊഓഡിറാ ബാങ്,  ്വഹര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിപ്പിന് കള സംബന്ധിച സഅനുബന്ധമിതി,  
അനുബന്ധമര്ണ്ണ് ഖനനം, പ്പിന് ക്ാറി, ആര . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.എസ്.എ, സംസാന ദുക്കാരയ നിവാക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണനിധി (എസ്.ത് ഡെി.ആര .എഫ് ), 
ഭക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണറിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട്,  ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വിവിധ ഓഫീസിനറാഡുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട വിവക്കാരഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണം നടായതല് ,  
ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ആസ്തി-ബാധയതപ്പിന് കള തിപ്യൂടന് വകുപട്ടുായതല് ,  ആസ്തി ക്കാര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിസര ,  



ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട ഓഫീസിനറാത് ഡെ് ടപ്പിന് കഅനുബന്ധമാഓഡിറം, ഓഫീസിനറാത് ഡെ് െ ഓഫീസക്കാരക്ഷ., ഗാഅനുബന്ധമപഞായത്തുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനട നികുതി പിക്കാരിവ് 
അവഓഫീസിനലാപ്പിന് കനം, ത് ഡെിഅനുബന്ധമാമനറ് പ്പിന് കളക്ഷമന ഓഫീസിനസഓഡിറ്നഅനുബന്ധമമനറ്, കുായതപ്പിന് ക പാപ്യൂടം, ഫിഷറീസ്.

ടട് വകുപിസ്

1) ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി. / എ.ത് ഡെി.പി. എന്നിവര അപ്രൂവ് നം ചെര്ശ ചെയ ഫയലുപ്പിന് കള കൃതയതഓഫീസിനയാനട ടട് വകുപ് നം ചെര്ശ ചെയ് 
സഅനുബന്ധമയബന്ധിതഅനുബന്ധമായി തിക്കാരിനപ്പിന് ക ഏല്് വകുപിക്കുപ്പിന് ക.

ടട് വകുപിസ് -1 ഉഷാകുഅനുബന്ധമാക്കാരി .എമന .എ ഇ 2,  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി2, എം1, പി

ടട് വകുപിസ് -2 യഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധക്കാര .ടി.ത് ഡെി ഇ 1, ഇ 6, ആര , 

ടട് വകുപിസ് -3 ഷി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി. പി.നപ്പിന് ക പി1, പി2, പി3, പി4

ടട് വകുപിസ് -4 ക്കാരഅനുബന്ധമാഓഫീസിന്വി. നപ്പിന് ക.എ എ 3, ഇ 3, എല് ,

ടട് വകുപിസ് -5 ഉഷ ആലഓഫീസിനഞക്കാരി എ 2,  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി1, പി5

ടട് വകുപിസ് -6 ലിഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാ ഓഫീസിനപാള എ 1, ത് ഡെി, എം2

ഓഫീസ്    അഓഡിറമനത് ഡെമനറുഅനുബന്ധമാര

 എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ പ്രവൃായതി ്ിവസവും ക്കാരാവിനല 9.30-ന് ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാലിസ് ്വഹാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജക്കാരാഓഫീസിനപ്പിന് കളും നിലവിലുണതാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്.പ്രവൃായതി ്ിവസങളില് 
ക്കാരാവിനല 9.30 ന് ഓഫീസ് തുറക്കുപ്പിന് കയം ടവപ്പിന് കീപ്യൂട് 5.30  ന് ഓഫീസ് അടഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതുഅനുബന്ധമാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്.  അതയാവള്ക്ക് ആവശയ 
സഫോണ് സന്ദേരഭങളില് ഓഫീസ് സഅനുബന്ധമയായതിനുഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഷവും ഓഫീസിനഅനുബന്ധമലുഓഫീസിന്യാഗസ പൗരനാരുനട നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശപ്രപ്പിന് കാക്കാരം 
പ്രവരായതിഓഫീസിനസളും നിലവിലുണതാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്. ട്രഷറി, ബാങ് ത് ഡെ ഡെപ്യൂപ്യൂടി നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക.തപാല്അയക്കുന്നതിനും, തപാല് നപ്പിന് കാണ്ടു
വരുന്നതിനും ഓഫീസിനപാസ് ഓഫീസില് ഓഫീസിനപാവുപ്പിന് ക,  ഓഫീസിനലാസല് നത് ഡെലിവറി നടത്തുപ്പിന് ക.  ഓഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന 
സഅനുബന്ധമയത്തും ഉപഓഫീസിനയാഗിസാായത സഅനുബന്ധമയത്തും എ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാ ഇലഇലകിസല് ,  ഇലഓഫീസിനഇലകാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണിസണല് ആക് ഉപപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങള 
ഓഫാസിയിട്ടുനളും നിലവിലുണന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക.പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിലുള 
ഫരര്ണ്ണീചറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഉപപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങയൂണിറ്റുകളഓഫീസിനടയം ഓഫീസിനപ്പിന് കടുപാടുപ്പിന് കള റിഓഫീസിന് വകുപാരപ്യൂട് നം ചെയ്യുപ്പിന് ക.  പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി 
ത് ഡെയറക്ടര , ജൂനിയര സൂപ്രണ്ടുഅനുബന്ധമാര എന്നിവര നിഷ്കരഷിക്കുന്ന ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാലിപ്പിന് കള നിര്വ്വ്വഹിക്കുപ്പിന് ക. 

ട്രൈവര

വാ്വഹനം ട്രാഫിപ്പിന് ക് നിയഅനുബന്ധമങള പാലിച് പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറുഓഫീസിനടഓഫീസിനയാ,  പഞായായത് 
അസിസമനറ് ത് ഡെയറക്ടറുഓഫീസിനടഓഫീസിനയാ അറിഓഫീസിനവാനടയം നിരഓഫീസിനദ്ദേള്ക്ക് ആവശ പ്രപ്പിന് കാക്കാരവും അനുബന്ധമാടെയും യാതം ഉപഓഫീസിനയാഗിക്കുപ്പിന് ക. വാ്വഹനം 
വൃായതിയായം െ ഓഫീസക്കാരക്ഷിതഅനുബന്ധമായം സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക.  ഉപഓഫീസിനയാഗായതിന് ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഷം ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക നഷത് ഡെില് /  
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി ത് ഡെയറക്ടറുനട ഉായതക്കാരവ് പ്രപ്പിന് കാക്കാരം സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക. വാ്വഹനായതിമനനറ െ ഓഫീസക്കാരക്ഷിതഅനുബന്ധമായ
സൂക്ഷി് വകുപ് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക. ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക ആവള്ക്ക് ആവശയങളസായി അനുബന്ധമാടെയും യാതം വാ്വഹനം ഓടിക്കുപ്പിന് ക,   ഓഫീസിനലാഗ് ബുസ് 
കൃതയഅനുബന്ധമായി എഴുതി യാടെയും യാത നം ചെയ്യുന്ന വയകിയനട ഒ് വകുപ് വാങി സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക. ഓഫീസിനലാഗ് ബുസിനല എമനട്രിപ്പിന് കള 
അധികൃതഅനുബന്ധമാസി സൂക്ഷിക്കുപ്പിന് ക.  ഇന്ധനം നിലക്കുന്നതിമനനറയം നസ്പെയര പാരട്സ് അനുബന്ധമാറ്റുന്നതിമനനറയം 
ടയര റി-നടെയും യാതത് ഡെിംഗിമനനറയം അനുബന്ധമറ്റും വിവക്കാരങള ഓഫീസിനലാഗ് ബുസില് ഓഫീസിനം ചെരക്കുനനളും നിലവിലുണന്ന് ഉറ് വകുപ് വരുത്തുപ്പിന് ക.  
വാ്വഹനായതിമനനറ ഇമനഷ്ഇന്ഷ്വൂറമനസ് പ്പിന് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമനപ് പ്രീഅനുബന്ധമിയം അടച് പുതുക്കുന്നതിനും 
അനുബന്ധമലിനീപ്പിന് കക്കാരക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ നിയപ് മനക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ സരപ്യൂടിഫിസഓഡിറ് ലഭിക്കുന്നതിനും എം1  നസക്ഷമനനറ ശ്രദ്ധയില്ന് വകുപടുത്തുപ്പിന് ക.  
വാ്വഹനായതിമനനറ ടഅനുബന്ധമഓഫീസിനല പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് നടസിംഗ് നടായതി വരഷായതിനലാക്കാരിസല് ഓഫീസിനലാഗ് ബുസില് സാക്ഷയന് വകുപടു 
ത്തുനനവന്ന് ഉറ് വകുപാക്കുപ്പിന് ക.നടപടിക്രഅനുബന്ധമങള പാലിച് അനുബന്ധമാടെയും യാതഓഫീസിനഅനുബന്ധമ വാ്വഹനങള റി് വകുപയര നം ചെയ്യുനള്ളൂനവന്ന് 
ഉറ് വകുപാക്കുപ്പിന് ക.



 
4.1. b  ( v )
     പഞായായത്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടറുനട  ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടായതില് ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള  പഞായതാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്  ആക്ട്  

വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശനിയഅനുബന്ധമം  2005, ഓഫീസിനസവനാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ നിയഅനുബന്ധമം 2011,  എം.ഒ.പി., എം.ത് ഡെി.പി.,  നപ്പിന് ക.പി.ഇ.പി.എഫ്
ആക്  1976,   നപ്പിന് ക.എസ്.ആര ,   നപ്പിന് ക.എസ്.  &  എസ്.എസ്.ആര ,   ഗവറിയുടെ കണനഅനുബന്ധമമനറ്  സര്വ്വമനറസ്  
നഅനുബന്ധമത് ഡെിസല്  അഓഡിറമനത് ഡെമനറസ്  റൂല്സ്    മുന്കൂടാനത  സരസാര  പ്പിന് കാലാപ്പിന് കാലങളില്  പുറന് വകുപടുവിക്കുന്ന  
ഉായതക്കാരവുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം  സരക്കുലറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം  പ്രപ്പിന് കാക്കാരം  പ്രവരായതിച്ചു വരുന.  

4.1.  b  ( vi )
പ അക്കൗക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ ഓഫീസിനക്കാരഖപ്പിന് കള  പ്രസിദ്ധീപ്പിന് കക്കാരിചതുപ്രപ്പിന് കാക്കാരം  ചുഅനുബന്ധമതലപ്പിന് കള  നിറഓഫീസിനവറഅറി  വരുന.

4 .1.b ( vii )
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീെ ഓഫീസം,   പഞായായത് അസിസമനറ്  ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീെ ഓഫീസം,  
ഓഫീസിനപ്പിന് കക്കാരള  പഞായായത് ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ് ആക്,  വിവക്കാരാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശനിയഅനുബന്ധമം  2005,  ഓഫീസിനസവനാവപ്പിന് കാള്ക്ക് ആവശ നിയഅനുബന്ധമം 2011,   
എം.ഒ.പി.,  എം.ത് ഡെി.പി.,   നപ്പിന് ക.പി.ഇ.പി.എഫ്  ആക്  1976,   നപ്പിന് ക.എസ്.ആര ,   നപ്പിന് ക.എസ്.  &  
എസ്.എസ്.ആര ,  ഗവറിയുടെ കണനഅനുബന്ധമമനറ്  സര്വ്വമനറസ്  നഅനുബന്ധമത് ഡെിസല്  അഓഡിറമനത് ഡെമനറസ്  റൂല്സ്    മുന്കൂടാനത  
സരസാര  പ്പിന് കാലാപ്പിന് കാലങളില്  പുറന് വകുപടുവിക്കുന്ന  ഉായതക്കാരവുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം  സരക്കുലറുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം  പ്രപ്പിന് കാക്കാരം 
ഓഫീസിനഅനുബന്ധമല്ഓഫീസിനനാപ്യൂടായതിമനഓഫീസിനറയം  ഉായതക്കാരവാ്ിത്ായതിമനഓഫീസിനറയം  ഉളന് വകുപനടയളളവയായി   പ്രവരായതിച്ചു വരുന.   

4 .1.b  ( viii )
പഞായായത് നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയറക്ടര ഓഫീസിമനനറ  നിയപ് മനക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണായതിഓഫീസിനല,  ടപ്പിന് കവള്ക്ക് ആവശഓഫീസിനഅനുബന്ധമാ  യാനതാരു 
പ്രഅനുബന്ധമാക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണങയൂണിറ്റുകളം വയ്ക്കുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.

4 .1.b  (ix)

ഈ നപാതു അധിപ്പിന് കാക്കാര  സാപനായതില്  തിക്കാരന്ഞെടുായതഓഫീസിനതാ,  അ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാനതഓഫീസിനയാ ഉളള  ഓഫീസിനബാരഡുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം,  
പ്പിന് ക അക്കൗറിയുടെ കണസിലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളം,  പ്പിന് ക് കമിഓഡിറിപ്പിന് കഓഫീസിനളാ,  അതിമനനറ  ഭാഗഅനുബന്ധമായ  അനുബന്ധമഓഡിറ്  ഓഫീസിനയാഗങഓഫീസിനളാ   മുന്കൂടുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.  ആപ്പിന് കയാല്  
നപാതന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനങളസ് അായതക്കാരം ഓഫീസിനയാഗങയൂണിറ്റുകളനട ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുപ്പിന് കയി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.

4.1. b ( xi )

ഈ നപാതു അധിപ്പിന് കാക്കാര  സാപനായതില് ഓഫീസിനബാരഡുപ്പിന് കഓഫീസിനളാ,  പ്പിന് ക അക്കൗളും നിലവിലുണസിലുപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനടഓഫീസിനയാ, പ്പിന് ക് കമിഓഡിറിപ്പിന് കയൂണിറ്റുകളനടഓഫീസിനയാ
ഭാഗഅനുബന്ധമായി  ഓഫീസിനയാഗങള യാനതാനം    മുന്കൂടുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.  ആപ്പിന് കയാല് ഈ നപാതു അധിപ്പിന് കാക്കാര  സാപനായതിന്
ഇത് ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില

 
4 .1.b ( xi ) 
ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിംസ്  .പി.ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. 

എ.ത് ഡെി.പി   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിംസ്  .പി.ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ.   (അധിപ്പിന് കചുഅനുബന്ധമതല)  

എസ്.എസ്   വിഓഫീസിനനാ്് കുഅനുബന്ധമാര പി.എമന

ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. എസ്.    1   ക്കാര്വഹന  പി.ആനഫോണ് സന്ദേ്

ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. എസ്.    2   സി.എസ്. അനുബന്ധമിനി

ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. എസ്.    3 വത്സകുഅനുബന്ധമാര .പി

ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. എസ്.    4    നപ്പിന് ക.  അനുബന്ധമധുക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്



ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. എസ്.    5   നപ്പിന് ക.എ.അമനസാര  അ്വഹ് കമ്്

എ 1       െ ഓഫീസ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിത്.എ.നപ്പിന് ക

എ  2        അനുബന്ധമഓഫീസിനനാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്.സി.വി 

എ  3 പ്പിന് കിക്കാരറിയുടെ കണ കുഅനുബന്ധമാര .ടി.ബി

ത് ഡെി ്ീപ.നപ്പിന് ക.എസ്

ഇ  1 ഇനമുഖി.എ.വി

ഇ  2 ക്കാരാഓഫീസിനപ്പിന് കള്ക്ക് ആവശ് ക്കാരവീനമന

ഇ 3    അമ്പിളി.വി.വി

ഇ 6 ഷഅനുബന്ധമറിമന .പി.  സലാഹുദ്ദേീമന

 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി  1 അനൂപ്.എ.എസ്

 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി 2  ത് ഡെയറക്ടഓഫീസിനറഓഡിറില്   വരസിങ് അഓഫീസിനറഞ്നഅനുബന്ധമമനറ്

എല്  അ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിത.പി

എം 1 നഷല്വിമന  ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാസഫ്  നപഓഫീസിനക്കാരക്കാര

എം 2 ഷീബ. വി.ആര

ആര സക്കാരിത.നപ്പിന് ക.എം

പി നപ്പിന് ക.സി. പ്ര്ീപ്

പി 1 അനില് .വി. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി

പി 2 പ്രസാ്്.നപ്പിന് ക.നപ്പിന് ക

പി 3 അനുബന്ധമിഥുമന .പി.എം

പി 4  ഷീല നപ്പിന് ക.എസ്

പി 5 ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയാതി ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്.എം.വി

ടട് വകുപിസ്   ( നസലക്ഷമന ഓഫീസിനഗത് ഡെ്   ) എമന .എ. ഉഷാകുഅനുബന്ധമാക്കാരി

ടട് വകുപിസ്   ( സീനിയര  ഓഫീസിനഗത് ഡെ്     ) യഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധക്കാര .ടി.ത് ഡെി

ടട് വകുപിസ്    (സീനിയര ഓഫീസിനഗത് ഡെ്      ) ഷി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.നപ്പിന് ക

ടട് വകുപിസ്    (എല് .ത് ഡെി. ) ക്കാരഅനുബന്ധമാഓഫീസിന്വി.നപ്പിന് ക.എ

ടട് വകുപിസ്    (എല് .ത് ഡെി.)           ലിഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാ ഓഫീസിനപാള

ടട് വകുപിസ്    (എല് .ത് ഡെി)                       ഉഷ ആലഓഫീസിനഞക്കാരി

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് വി.വി.  വി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയമന

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് അനുബന്ധമഓഫീസിനനാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്കുഅനുബന്ധമാര .ടിപി

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് ഷാനില.സി.എം

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് ക്കാരവികുഅനുബന്ധമാര പി.എമന

ട്രൈവര                   ഓഫീസിനസാഅനുബന്ധമെ ഓഫീസഫോണ് സന്ദേക്കാരമന .നപ്പിന് ക.എമന

4 .1.b ( xii )
അതിനന റഗുഓഫീസിനലഷനപ്പിന് കളില് വയവസ നം ചെര്ശ ചെയിക്കാരിക്കുന്ന പ്രപ്പിന് കാക്കാരം നൃഷപക്കാരി്വഹാക്കാര ക്കാരീതിയളന് വകുപനട ഓഓഫീസിനക്കാരാ 
ഓഫീസരഅനുബന്ധമാരും,  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരും   വാങ്ങുന്ന പ്രതിഅനുബന്ധമാസ ഓഫീസിനവതനം സൂം ചെിപ്പിന് ക യാസി പ്രസിദ്ധീപ്പിന് കക്കാരിക്കുന.



 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട
ഔഓഫീസിന്യാഗിപ്പിന് ക

നാഅനുബന്ധമം
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട ഓഫീസിനപക്കാര് ള്ക്ക് ആവശമ്പള  നസയില് അടിസാന ള്ക്ക് ആവശമ്പളം

ത് ഡെി.ത് ഡെി.പി  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിംസ്  .പി.ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. 45800-89000 45800

എ.ത് ഡെി.പി  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിംസ്  .പി.ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ. 
(അധിപ്പിന് കചുഅനുബന്ധമതല)

   40500-85000 --------

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  വിഓഫീസിനനാ്്കുഅനുബന്ധമാര .പി.എമന 36600-79200 50400

ത് ഡെി ത് ഡെി പി ഓഫീസ് 
സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  1 ഇ.എ.ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമന 40500-85000 58050

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  2 ബഷീര .എം.എച് 36600-79200 59400

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  3 ഓഫീസിനപ്രഅനുബന്ധമക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമന .ടി.എ        36600-79200 58050

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  4 െ ഓഫീസഓഫീസിനക്കാരഷ്.ടി.ഐ        36600-79200 54000

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  5 പണ്ടു സിന 36000-79200 37500

സീനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്  6 ഹുടസമനഖാമന .ടി.ബി 36600-79200

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    1 ക്കാര്വഹന പി.ആനഫോണ് സന്ദേ്  30700-65400 38500

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ്   2 സി.എസ്. അനുബന്ധമിനി  30700-65400 41500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    3 വത്സകുഅനുബന്ധമാര . പി  30700-65400 37500

ജൂനിയര  സൂപ്രളും നിലവിലുണ്   4 അനുബന്ധമധുക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്.നപ്പിന് ക        30700-65400             41500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    5 നപ്പിന് ക.എ.അമനസാര 
അ്വഹ് കമ്്

       30700-65400 42500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    6 ള്ക്ക് ആവശയാംകുഅനുബന്ധമാര .ആര  30700-65400 42500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    7 ഓഫീസിനതാഅനുബന്ധമസ് @ ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമന  30700-65400 43600

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    8 ക്കാരാഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഷ്. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി  30700-65400 45800

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    9 പ്രിമനസ് .ടി.എം         30700-65400             45800

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    10 വി.ക്കാരാഅനുബന്ധമം ചെനമന         30700-65400             42500 

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    11 ഓഫീസിനപ്രഅനുബന്ധമം ചെനമന .നപ്പിന് ക.ബി  30700-65400 45800

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    12 ബാബു.ഒ.വി  30700-65400 42500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    13 ഗിക്കാരീഷ് ഓഫീസിനഅനുബന്ധമാ്വഹമന .സി.എം  30700-65400 39500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    14 പ്രസാ്്.ടി.ആര         30700-65400 40500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    15 ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാറിയുടെ കണ  ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാറിയുടെ കണ പാറ എന്നിവയ         30700-65400 39500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്    16 പ്ര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീഷ്.പി 30700-65400 43600

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്     17 നഫോണ് സന്ദേകുഅനുബന്ധമാര .നപ്പിന് ക          30700-65400             40500

ജൂനിയര സൂപ്രളും നിലവിലുണ്     18 സതീഷ്കുഅനുബന്ധമാര .എസ്          30700-65400



(ത് ഡെയറക്ടഓഫീസിനറഓഡിറില്  
വരസിംഗ്    
അഓഫീസിനറഞ്നഅനുബന്ധമന് )

സീനിയരകരസ് അനുബന്ധമഓഫീസിനനാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്.സി.വി 25200-54000 31500

സീനിയരകരസ് പ്ര്ീപ്.നപ്പിന് ക.സി    25200-54000   33900

സീനിയരകരസ് അമ്പിളി.വി.വി  25200-54000 28500

സീനിയരകരസ് പ്പിന് കിക്കാരറിയുടെ കണകുഅനുബന്ധമാര .ടി.ബി  25200-54000   28500

സീനിയരകരസ് ക്കാരാഓഫീസിനപ്പിന് കഷ്  ക്കാരവീനമന    25200-54000  28500

സീനിയരകരസ് ഷഅനുബന്ധമറിമന .പി. സലാഹുദ്ദേീമന  25200-54000   26500

സീനിയരകരസ് ഷീബ. വി.ആര    25200-54000   28500

സീനിയരകരസ് ഇനമുഖി.എ.വി  25200-54000   28500

സീനിയരകരസ് നഷല്വിമന ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാസഫ്  
നപഓഫീസിനക്കാരക്കാര

   25200-54000        26500

സീനിയര  കരസ് െ ഓഫീസ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിത്.എ.നപ്പിന് ക          25200-54000   31500

സീനിയര  കരസ് അനൂപ്.എ.എസ്    25200-54000   26500

സീനിയര കരസ്   അ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിത.പി          25200-54000        31500

കരസ് ്ീപ.നപ്പിന് ക.എസ്.    19000-43600   21650

കരസ്   സക്കാരിത.നപ്പിന് ക.എം    19000-43600 20000

ടട് വകുപിസ്     

നസലക്ഷമന ഓഫീസിനഗത് ഡെ് എമന .എ. ഉഷാകുഅനുബന്ധമാക്കാരി  27800-59400   42500

സീനിയര  ഓഫീസിനഗത് ഡെ് യഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശാധക്കാര .ടി.ത് ഡെി    26500-56700   33100

എല് .ത് ഡെി ടട് വകുപിസ് ക്കാരഅനുബന്ധമാഓഫീസിന്വി.നപ്പിന് ക.എ           19000-43600   28500

എല് .ത് ഡെി ടട് വകുപിസ്
(സൂ് വകുപര ന ഡെപ്യൂഅനുബന്ധമററി) 

ലിഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാ ഓഫീസിനപാള    19000-43600                19500

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് പി.എമന .ക്കാരവികുഅനുബന്ധമാര    17500-39500    30700

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് അനുബന്ധമഓഫീസിനനാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്കുഅനുബന്ധമാര .ടി.പി     16500-35700                24600

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്  ഷാനില.സി.എം     16500-35700                17000

ട്രൈവര ഓഫീസിനസാഅനുബന്ധമെ ഓഫീസഫോണ് സന്ദേക്കാരമന .നപ്പിന് ക.എമന     22200-48000                31500

സീനിയരകരസ് അനില് .വി. പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി    25200-54000                30700

സീനിയരകരസ് പ്രസാ്്.നപ്പിന് ക.നപ്പിന് ക            25200-54000                27150

സീനിയരകരസ് അനുബന്ധമിഥുമന .പി.എം.    25200-54000                26500

സീനിയരകരസ് ഷീല.നപ്പിന് ക .എസ്            25200-54000                29900

സീനിയരകരസ് ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയാതി ക്കാരാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്. എം.വി     25200-54000                25850

ടട് വകുപിസ്

സീനിയര ഓഫീസിനഗത് ഡെ് ഷി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജി.പി.നപ്പിന് ക     25200-54000                 31500



എല് .ത് ഡെി.ടട് വകുപിസ്
(സൂ് വകുപര ന ഡെപ്യൂഅനുബന്ധമററി)

ഉഷ  ആലഓഫീസിനഞക്കാരി            19000-43600                 19000

ഓഫീസ്   അഓഡിറമനത് ഡെ ന്

ഓഫീസ്   അഓഡിറമനത് ഡെന് ്ിത.പി.ത് ഡെി 16500-35700 22800

നപരഓഫീസിനഫാഅനുബന്ധമമനസ്     ഓത് ഡെിഓഡിറ്    വിഭാഗം

സീനിയരകരസ് വിഓഫീസിനനാ്് കുഅനുബന്ധമാക്കാര്.എ.വി        25200-54000 34800

സീനിയരകരസ് ്ീപാങ്കുക്കാരമന .ഇ.എല് 25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് സ അക്കൗഅനുബന്ധമയ.നപ്പിന് ക.എസ് 25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് റ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിമന ള്ക്ക് ആവശള്ക്ക് ആവശി.വി        25200-54000             29200

സീനിയരകരസ് പ്പിന് കവിത.നപ്പിന് ക.എ        25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് അഖില് . എം.വി 25200-54000 25200

സീനിയരകരസ് ക്കാരഞിത്.നപ്പിന് ക.ആര 25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് െ ഓഫീസധീര .പി.ആര        25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് സീന.എം 25200-54000 29900

സീനിയരകരസ് സ അക്കൗഅനുബന്ധമയ.എമന .എസ് 25200-54000 31500

സീനിയരകരസ് ഉര്ണ്ണികൃഷ്ണമന .പി.ആര 25200-54000 25850

സീനിയരകരസ് ബിലു ഓഫീസിന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാസ്.നപ്പിന് ക 25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് ള്ക്ക് ആവശള്ക്ക് ആവശിപ്പിന് കല.ടി.വി        25200-54000             25200

സീനിയരകരസ് ക്കാരഞിത്.നപ്പിന് ക.ആര 25200-54000 29200

സീനിയര കരസ് െ ഓഫീസധീര .പി.ആര 25200-54000 29200

സീനിയര കരസ് കൃഷ്ണ്ാസ് .വി        25200-54000             29200

സീനിയരകരസ് അനുബന്ധമഓഫീസിനനാ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ്കുഅനുബന്ധമാര .നപ്പിന് ക.എം        25200-54000 29200

സീനിയരകരസ് വിഓഫീസിനനാ്്കുഅനുബന്ധമാര .എ.വി 25200-54000 34800

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്  െ ഓഫീസബിമന .എംഎസ് 16500-35700 19500

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്  റസിയ.പി.എ        16500-35700 25850

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്    ടല പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ .നപ്പിന് ക.സി  16500-35700             17500

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്   ധനയ.യ.കുഅനുബന്ധമാര 16500-35700             21650

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്   ഓഫീസിനസാഫിയ ഓഫീസിനതാഅനുബന്ധമസ്        17000-37500               17000

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് ശ്രീല.നപ്പിന് ക.എം 17000-37500              17000

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്   ശ്രീനാഥമന           17000-37500              21100

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന് ആമനസമന .വി.ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജ 17000-37500              21650

ഓഫീസ് അഓഡിറമനത് ഡെന്   െ ഓഫീസ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജഓഫീസിനഅനുബന്ധമാള . ടി.എം 17000-37500              17000



 
4 .1.b ( xiii )

പഞായായത്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  ത് ഡെയ്റക്ടര  ഓഫീസില്  പദ്ധതിപ്പിന് കള  രൂപീപ്പിന് കക്കാരിച്ചും  അതിമനനറ  ഭാഗഅനുബന്ധമായി 
നം ചെലവുപ്പിന് കള  വരുായതാറുഅനുബന്ധമി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.  ആയതിനാല്  തനന്ന  ഏ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജമനസിസായി  തുപ്പിന് ക  നീസി  
വചിപ്യൂടി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായതതിനാല്  ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുപ്പിന് കയി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.

4.1. b ( xiv  )
ഈ   നപാതു   അധിപ്പിന് കാക്കാര   സാപനം   മുഓഫീസിനഖന   ധനസ്വഹായങള   നല്കുപ്പിന് കഓഫീസിനയാ,   ആയതിനായി 
ഗുക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനഭാകാസനള  തിക്കാരന്ഞെടുക്കുപ്പിന് കഓഫീസിനയാ  നം ചെയ്യുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായതതിനാല്  പഞായായത്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  
ത് ഡെയ്റക്ടര ഓഫീസിന് ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുപ്പിന് കയി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.

4 .1.b (xv  )
ഈ   നപാതു   അധിപ്പിന് കാക്കാര   സാപനം   മുഓഫീസിനഖന   ധനസ്വഹായങള   നല്കുപ്പിന് കഓഫീസിനയാ,   ആയതിനായി 
ഗുക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണഓഫീസിനഭാകാസനള  തിക്കാരന്ഞെടുക്കുപ്പിന് കഓഫീസിനയാ  നം ചെയ്യുന്നി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായതതിനാല്  പഞായായത്  നത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടി  
ത് ഡെയ്റക്ടര ഓഫീസിന് ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുപ്പിന് കയി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില.

4.1. b (xvi )
ഈ  നപാതു  അധിപ്പിന് കാക്കാര  സാപനായതിനല   പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജീവനസാരുനട  ഓഫീസിനസവന  ഓഫീസിനവതന  വിവക്കാരങള  ാവരങ്ങള്  ുനമൃസ 
ഓഫീസിനസാനട്യറില് പ്പിന് കാലാപ്പിന് കാലങളില് ഓഫീസിനക്കാരഖന് വകുപടുായതല് നടായതാറുളും നിലവിലുണ്.

4.1. b (xvii )
ഈ നപാതു അധിപ്പിന് കാക്കാര സാപനായതിനന ഭാഗഅനുബന്ധമായി ഗന്ഥള്ക്ക് ആവശാലഓഫീസിനയാ, വായന ള്ക്ക് ആവശാലഓഫീസിനയാ 
ഇ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജിലാായതതിനാല്  ബാധപ്പിന് കഅനുബന്ധമാവുപ്പിന് കയി്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില

4 .1.b ( xviii)

Name  of  Office Official  name  of
SPIO

Email Address Phone  Number

Deputy  Director of  Panchayats
Senior Super

intendant
 

ddptcr@gmail.com 9496046010

4.1. b (xix)

ഈ നപാതു അധിപ്പിന് കാക്കാര സാപനായതിനന നിരര്ണ്ണയിസന് വകുപടാവുന്ന അനുബന്ധമഓഡിറ് വിവക്കാരങള നപാതു  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനങളസ് 
www.lsg.kerala.gov.in &    www.dop.lsgkerala.gov.in   എന്നീ വിലാസായതില് നിനം ഓഫീസിനള്ക്ക് ആവശഖക്കാരിസാവുന്ന താക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ്

mailto:ddptcr@gmail.com
http://www.dop.lsgkerala.gov.in/
http://www.lsgkeralagov.in/

