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റീ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന നന്  പഞ്ചാത്  ഡെപ്യൂടീട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്

          തൃശ്ശൂര് പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്  ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടറുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാര ്  പഞ്ചാലയപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  ഔനട ്  പഞ്ചാര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ക ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ പഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത്
2018 – 19 ട്ടീസ്  പഞ്ചാമ്പപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ക വര്ഷപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ( 31.03.2019) വായത്ത്  ഡഡയറക്ടറുടെ   കാര എ.ട്ടീസ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി. എട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്.യ.വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി /ായത്ത്  ഡട്ടീസചായത്ത്  ഡെ്  പഞ്ചാന /   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാര് / ജീപ പഞ്ചായത്ത്
പ്ര്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെ്  പഞ്ചാട്ടീസ വ്  പഞ്ചായൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ  ഡയറക്ടറുടെ   കടകയ പഞ്ചായത്ത് നല്്ക്ക് നല്കുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് ്രതയ്യ്  പഞ്ചാറുള്ളവഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യാറുള്ളവരില് നിനക െത്സഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചായൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവരില് നിന്നും മത്സരാടിസ്  പഞ്ചാനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള ട്ടീസീല്
ായത്ത്  ഡവച്ച   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷനു  ഡയറക്ടറുടെ   കള ട്ടീസ്വീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുയ്യാറുള്ളവരില് നിന.    വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശട്  പഞ്ചാകത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശങ്ങള ചുവായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ നവടെ ചേര്ക്കുയ്യാറുള്ളവരില് നിന.
ായത്ത്  ഡപ്  പഞ്ചാതുവ്  പഞ്ചായ െ്  പഞ്ചാനടണ്ഡങ്ങള   .

1.     പ്ര്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെ്  പഞ്ചാട്ടീസക 2000    ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര്വായത്ത്  ഡഡയറക്ടറുടെ   കാര ഓടുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനുള്ള വ്  പഞ്ചായൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ  ഡയറക്ടറുടെ   ക ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട്രത പഞ്ചായത്ത്.  
അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച പഞ്ചായത്ത് വരുന്ന   ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര്   ഡയറക്ടറുടെ   കക നിരക്കാണാടക നിരക്  പഞ്ചാക്കുന്ന്രത പഞ്ചായത്ത് 3 െ്  പഞ്ചാട്ടീസാടക നിരക്  പഞ്ചാലനപഞ്ചായതാടക നിരക പഞ്ചായത്ത് ഓടുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് 6000 
  ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര് -ന പഞ്ചായത്ത് അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന്രത പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   കക നിരക്കാണാടക നിരക്  പഞ്ചാാടക നിരക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്. ആയ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് 2000   ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര്   ഡയറക്ടറുടെ   കകഴ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയന്ന
ഓനഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്ററ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനുക ഉള്ള ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക പഞ്ചായത്ത് പ്രന്രത   ഡയറക്ടറുടെ   കക   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വ്  പഞ്ചാത്  ഡെപ്യൂട പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡവടെ ചേനയ്യണ്ട്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്. 

2.   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷനന്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്  പഞ്ചാപക ഒരു പ്ര്  പഞ്ചാഥെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ക റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനപ്  പഞ്ചാര്ത്  ഡെപ്യൂട പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ടതുക,   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന 
മുറടകയ പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച ആളുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ ട്ടീസ്വയക ായത്ത്  ഡവടെ ചേലവ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് വ വവരില് നിന്നും മത്സരാടിസ  ഡയറക്ടറുടെ   കള   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച പഞ്ചായത്ത്,  7
ട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവട്ടീസപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന  ഡയറക്ടറുടെ   കക 200  /-  രൂപയായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ  മുദ്രപത്രപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ൊയത്ത്  ഡറ്റ്  പഞ്ചാരു എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ്റൊരു എഗ്രിമെനക 
ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.

3. ഓര്ചായത്ത്  ഡെര് ല ലഭ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ചു   ഡയറക്ടറുടെ   കകഴ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിു കഴിഞ പഞ്ചായത്ത് എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക്  പഞ്ചാപഞ്ചായത ട്ടീസ്  പഞ്ചാഹവടെ ചേഡയറക്ടറുടെ   കാര പഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന 
ട്ടീസ്വനെധ്  പഞ്ചായ അട്ടീസ്  പഞ്ചാധുവ്  പഞ്ചാ്ക്ക് നല്കു  ഡയറക്ടറുടെ   കയക, 7 ട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവട്ടീസപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന  ഡയറക്ടറുടെ   കക െ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചായ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാര   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക നിരക്കാണങ്ങള ട്ടീസഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രതക 
എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിപിച്ചിട്ടില്  പഞ്ചാപഞ്ചായത പിട്ടില്ലാത്ത പകക ഓചായത്ത്  ഡെര് റാത്ത പക്ഷം ഓഡര് റദ്  പഞ്ചാാടക നിരക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി   ഡയറക്ടറുടെ   കക നിരക്കാണാടക നിരക്  പഞ്ചാാടക നിരക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി െറ്റ പഞ്ചായത്ത് വ ദ്ദാക്കി കണക്കാക്കി മറ്റ് വ്യക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക പഞ്ചായത്ത് ഓചായത്ത്  ഡെര് 
നല്്ക്ക് നല്കുന്ന്രത്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുക.

4. എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ചു   ഡയറക്ടറുടെ   കകഴ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിു കഴിഞ്  പഞ്ചാല് ഒരു   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക നിരക്കാണവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ്  പഞ്ചാലുക ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക പഞ്ചായത്ത് വര്രണവശാലും നിരക്ക് വര്ദ്ധനവ പഞ്ചായത്ത് ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനിരക്ക് വര്ദ്ധനവ് നിശ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രത 
  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാല്  പഞ്ചാവധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന്രതപിച്ചിട്ടില.

5. ഏായത്ത്  ഡ്രതങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക ്രതഡയറക്ടറുടെ   കാരപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള ായത്ത്  ഡപര്െ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിറ്റു  ഡയറക്ടറുടെ   കള ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ െ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി വരുന്നപിട്ടില്ലാത്ത പകക  അ്രത പഞ്ചായത്ത് അനുവട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന്രത പഞ്ചായത്ത്
ട്ടീസകബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച പഞ്ചായത്ത് വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശടെ്  പഞ്ചായ ്ക്ക് നല്കുറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിപ പഞ്ചായത്ത് എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ട്ടീസഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രതക ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരകക നിരക്കാണക.

6. ഡ്രൈവറുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ നവ്രതനക ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയെ്  പഞ്ചാനുസൃ്രതക നല്്ക്ക് നല്കുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാറുാടക നിരക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരന ഉപഞ്ചായതഡയറക്ടറുടെ   കാരവ്  പഞ്ചാട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
7.   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വ്  പഞ്ചാത്  ഡെപ്യൂട പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡവടെ ചേയ്യുന്ന ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്  പഞ്ചാക്സു  ഡയറക്ടറുടെ   കളുക,  ചായത്ത്  ഡെയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കളുക ഉളായത്ത്  ഡപായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെയ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട്രത പഞ്ചായത്ത്.    

കൂയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്രത ഇനന്ഷൂറനട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്,  യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്  പഞ്ചാക പഞ്ചായത്ത്,  ഇനനക.  െറ്റ പഞ്ചായത്ത് െഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാെപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡവടെ ചേലവു  ഡയറക്ടറുടെ   കള ഉയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെെ ്രതായത്ത്  ഡന്നയ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത് 
ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്്വ്വഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട്രത പഞ്ചായത്ത്.

8. ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര് ഓോ പഞ്ചായത്ത് പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് ഏ്രത പഞ്ചായത്ത് ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഷക നവക നിരക്കാണായത്ത്  ഡെങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക, െ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചായ 
  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക നിരക്കാണക   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്രത എ മറ്റൊരു എഗ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന പഞ്ചായത്ത് പൂര്്റ് പൂര്ണ്ണെ്  പഞ്ചാനയ്  പഞ്ചാ,   ലഭ്  പഞ്ചാര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കെ്  പഞ്ചാനയ്  പഞ്ചാ റാത്ത പക്ഷം ഓഡര് റദ പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡവടെ ചേയ്യുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് 
അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക ഉണ്ട്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുക.

9. നെ്  പഞ്ചാനത്  ഡെപ്യൂട്  പഞ്ചാര് വ്  പഞ്ചാഹന  ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയെപ്ര  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക ഡയറക്ടറുടെ   കാരജ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിസ്റ്റര് ായത്ത്  ഡവടെ ചേയ്ത വ്  പഞ്ചാഹനെ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരകക നിരക്കാണക.
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10 Motor Vehicle Act 1968 പ്ര  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക െനറ്റായത്ത്  ഡ്രതങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക  ്രതഡയറക്ടറുടെ   കാരപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള ബ്  പഞ്ചാരണവശാലും നിരക്ക് വര്ദ്ധ ്രത  ഡയറക്ടറുടെ   കള വ്  പഞ്ചാഹനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന്ധ്യതകള് വാഹനത്തിന്മേല് 
ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്ക്കുയ്യാറുള്ളവരില് നിനായത്ത്  ഡവങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടികൃ്രതര്ാടക നിരക പഞ്ചായത്ത് ഇ്രത പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസകബനെ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  യ്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്രത്  പഞ്ചാരുവ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധ 
ഉപഞ്ചായതഡയറക്ടറുടെ   കാരവ്  പഞ്ചാട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രത്വവുക ഉണ്ട്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിപിച്ചിട്ടില.

11. ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര് ഓോ പഞ്ചായത്ത് പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്,  തൃശ്ശൂര് അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക്  പഞ്ചാപഞ്ചായത ൊയത്ത്  ഡറ്റ്  പഞ്ചാരു 
ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയെ്വ്വവരില് നിന്നും മത്സരാടിസ  ഡയറക്ടറുടെ   കളുക എ മറ്റൊരു എഗീായത്ത്  ഡെ് എഗ്രിമെന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡ് എഗ്രിമെന  ലഭ്  പഞ്ചാര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗെ്  പഞ്ചാക്കുന്ന്രതപിച്ചിട്ടില.  

12.   ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ഏര്ായത്ത്  ഡപടുന്ന  വ്  പഞ്ചാഹന  ഉയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെെവരില് നിന്നും മത്സരാടിസന പഞ്ചായത്ത്  PAN    ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാര്ചായത്ത്  ഡെ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട്  പഞ്ചാനവണ്ട്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
13. വ്  പഞ്ചാഹനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്  പഞ്ചാക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ായത്ത്  ഡപര്െ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിറ്റ പഞ്ചായത്ത് ഉളായത്ത്  ഡപായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയെപഡയറക്ടറുടെ   കാരെ്  പഞ്ചായ എപിച്ചിട്ടില്  പഞ്ചാ നഡയറക്ടറുടെ   കാരഖ  ഡയറക്ടറുടെ   കളുക 

ഉണ്ട്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ടതുക  ആയ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡ് എഗ്രിമെന പ  ഡയറക്ടറുടെ   കര്പ പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ഉളായത്ത്  ഡാടക നിരക്  പഞ്ചാള്ള്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ടതുെ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
14.       വ്  പഞ്ചാഹനക െ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   ക.ച്ച പ്രവര്പഞ്ചായതനിട്ടില്ലാത്ത പകെ്രതയള്ളതുക   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാലപകഴാടക നിരകക 3 വര്ഷപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരക്  പഞ്ചാപഞ്ചായതതു
           െ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിാടക നിരകക നിരക്കാണക.
15.    ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച പഞ്ചായത്ത് ല ലഭ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന വ ദ്ദാക്കി കണക്കാക്കി മറ്റ് വ്യക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി   ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാര്  ല ലഭ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്ക്കുന്ന തു  ഡയറക്ടറുടെ   കയായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ 1 % TDS ഇനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലല്

ട്രഷറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  ഒടുനാടക നിരകണ്ട്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.  
16.     ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ്രത്  പഞ്ചാല്ാടക നിരക്  പഞ്ചാല്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കെ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനുനത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശഷക പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ചായത്ത്  ഡെയറക്ടറുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ
           ോ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന്  പഞ്ചാനഷ ല് അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് നത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശഷക െ്  പഞ്ചാത്രനെ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന അയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെെ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി 
           ക്കു  ഡയറക്ടറുടെ   കയൂള.
17. വ്  പഞ്ചാഹനക  ഏായത്ത്  ഡ്രതങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക  അയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാര  ട്ടീസ്  പഞ്ചാഹവടെ ചേഡയറക്ടറുടെ   കാര ക  മൂലക  നല്  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാന    ഡയറക്ടറുടെ   കകഴ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്രത  വന്ന്  പഞ്ചാല് 

പ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാരക  വ്  പഞ്ചാഹനക   ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാറു  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരന  ്രതായത്ത്  ഡന്ന  ഏര്ായത്ത്  ഡപടുനപഞ്ചായതണ്ട്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
18. അവധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനങ്ങള  ഉളായത്ത്  ഡപായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ  ഏ്രത പഞ്ചായത്ത്  ട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവട്ടീസവുക,   ട്ടീസെയതക ഓോീട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്  നെധ്  പഞ്ചാവ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  

ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ ായത്ത്  ഡപത്  ഡെപ്യൂട്  പഞ്ചാല് വ്  പഞ്ചാഹനക  ല ലഭ െ്  പഞ്ചാനാടക നിരകണ്ടതുെ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
19.   ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാര്  ട്ടീസെയപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്  അകര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന  ായത്ത്  ഡറയ പഞ്ചായത്ത്റ്റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്    ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്  പഞ്ചാര്    ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാലയളവ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  ഉണ്ട്  പഞ്ചാനയാടക നിരക്  പഞ്ചാവുന്ന 

ഇനന  വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില വര്രണവശാലും നിരക്ക് വര്ദ്ധനവ പഞ്ചായത്ത് പഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗക നിരക്കാണ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന്രതപിച്ചിട്ടില.
20. നല്  പഞ്ചാര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗ പഞ്ചായത്ത്  ബുാടക നിരക പഞ്ചായത്ത്  ഓോീട്ടീസറുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയന്ത്രക നിരക്കാണപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് സൂിട്ടില്ലാത്ത പക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ടതുക യ്  പഞ്ചാത്ര  ട്ടീസകബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച  

വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവഡയറക്ടറുടെ   കാരങ്ങള  കൃ്രത െ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  നഡയറക്ടറുടെ   കാരഖായത്ത്  ഡപടുനപഞ്ചായതണ്ടതുെ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്. 
21. ഏകഴ പഞ്ചായത്ത്  ട്ടീസീറ്റുളള  വ്  പഞ്ചാഹനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത്  മുനര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗക നിരക്കാണന  നല്്ക്ക് നല്കുന്ന്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
22. ്രത്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡകഴ നവടെ ചേര്ക്കുന്ന  അനകര്  - 1 പ്ര  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരെ്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട്രത പഞ്ചായത്ത്.

  ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷനുെ്  പഞ്ചായ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ബനായത്ത്  ഡപത്  ഡെപ്യൂട  കൂടു്രതല്  വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവഡയറക്ടറുടെ   കാരങ്ങള  പ്രവര്പഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിവട്ടീസങ്ങള്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  തൃശ്ശൂര്
ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര് ഓോ പഞ്ചായത്ത്  പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ഓോീട്ടീസ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യാറുള്ളവരില് നിനക  അറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്  പഞ്ചാവുന്ന്രത്  പഞ്ചാക നിരക്കാണ പഞ്ചായത്ത്.
 

വിശദാംശങള   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന നമ്പര് 997/18                       ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി 14.06.2018
5/7  ട്ടീസീറ്റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടികര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗ പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടറുടെ   കപ്  പഞ്ചാട്ടീസ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിറ്റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയള്ള എയര്   ഡയറക്ടറുടെ   കണ്ടീഷന
എട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്.യ.വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി /ായത്ത്  ഡട്ടീസചായത്ത്  ഡെ്  പഞ്ചാന /   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാര് / ജീപ പഞ്ചായത്ത്, 2016 നെ്  പഞ്ചാചായത്ത്  ഡെല് 

  ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ല ലഭ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട അവട്ടീസ്  പഞ്ചാന
്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി 

23.06.2018,   2 പി.എം

  ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന തുറക്കുന്ന ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി 23.06.2018,  3.00  പി.എം

നിരക� ക�ാട� ച�യന
കാലാവധി

  ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച പഞ്ചായത്ത്  3 െ്  പഞ്ചാട്ടീസക വനഡയറക്ടറുടെ   കാരയ്ക്കുക



  ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനാടക നിരകണ്ട വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  പഞ്ചാട്ടീസക ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര് ഓോ പഞ്ചായത്ത് പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്

ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനിരക്ക് വര്ദ്ധനവ് നിശ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രതട്ടീസെയപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനുനത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശഷക ല ലഭ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷനു  ഡയറക്ടറുടെ   കള യ്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്രത്  പഞ്ചാരു   ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരക നിരക്കാണവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ്  പഞ്ചാലുക
പഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയത്തില്  ഔദ്യോഗക നിരക്കാണ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന്രതപിച്ചിട്ടില.
 
                                                                                                
അയ്യനയ്  പഞ്ചാള ,                            പ  പഞ്  പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര്
14.06.2018                                                തൃശ്ശൂര് .

ഐറ്റക വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശടീ  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാരക നിരക്കാണക

ക്രെ
നമ്പര്

ഐറ്റക ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ െ്  പഞ്ചായ
എ്റ് പൂര്ണ്ണക

വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശട്  പഞ്ചാകത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശങ്ങള

1. 5/7 ട്ടീസീറ്റുള്ള വ്  പഞ്ചാഹനക എയര് 
  ഡയറക്ടറുടെ   കണ്ടീഷന ഉള്ള്രത പഞ്ചായത്ത്

1 2016 നന്  പഞ്ചാ, നത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശഷനെ്  പഞ്ചാ ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്മ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിച്ച നപിച്ചിട്ടില
  ഡയറക്ടറുടെ   കണ്ടീഷന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു വ്  പഞ്ചാഹനക.

5/7   ട്ടീസീറ്റ പഞ്ചായത്ത്  എയര്   ഡയറക്ടറുടെ   കണ്ടീഷന എട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്  .  യ  .  വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി   /  ായത്ത്  ഡട്ടീസചായത്ത്  ഡെ്  പഞ്ചാന   /     ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാര്   /   ജീപ പഞ്ചായത്ത്  വ്  പഞ്ചായൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ  ഡയറക്ടറുടെ   കടകയ പഞ്ചായത്ത് നല്്ക്ക് നല്കുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനുള്ള 
റീ   ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന നന്  പഞ്ചാത്  ഡെപ്യൂടീട്ടീസ പഞ്ചായത്ത്

നന്  പഞ്ചാത്  ഡെപ്യൂടീട്ടീസ പഞ്ചായത്ത് നമ്പര് . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

1 ടര്്്  പഞ്ചാസു  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാഡയറക്ടറുടെ   കാരായത്ത്  ഡ് എഗ്രിമെന നപഡയറക്ടറുടെ   കാര പഞ്ചായത്ത്

2 പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനന  ഡയറക്ടറുടെ   ക്  പഞ്ചാചായത്ത്  ഡെ പഞ്ചായത്ത് ട്ടീസഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്രതമുള്ള അ്രൈഅഡ്രസ പഞ്ചായത്ത്

3 ായത്ത്  ഡെ്  പഞ്ചാഡബല് നമ്പര്

4 വ്  പഞ്ചാഹനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡ് എഗ്രിമെന വര്ഷക

5 വ്  പഞ്ചാഹനപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡ് എഗ്രിമെന നെ്  പഞ്ചാചായത്ത്  ഡെല്

6 ഡയറക്ടറുടെ   കാരജ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന്ട്രേഷന നമ്പറുക ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയക

7 പ്ര്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെ്  പഞ്ചാട്ടീസക 2000   ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര് വായത്ത്  ഡഡയറക്ടറുടെ   കാര ഓടുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് 
ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ ായത്ത്  ഡപടുന്ന ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക പഞ്ചായത്ത്                                      
( അാടക നിരകപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക അിട്ടില്ലാത്ത പകഡയറക്ടറുടെ   കാരപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലുക)

8 3 െ്  പഞ്ചാട്ടീസക കൂടുനമ്പ്  പഞ്ചാള 6000   ഡയറക്ടറുടെ   ക്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനല്  പഞ്ചാെീറ്റര്  
അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കഡയറക്ടറുടെ   കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കു  ഡയറക്ടറുടെ   കയ്  പഞ്ചാായത്ത്  ഡക നിരക്കാണങ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് , അധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ   കക ഓടുന്ന്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് 
ആവത്തില്  ഔദ്യോഗിക ആവശ ായത്ത്  ഡപടുന്ന ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടറുടെ   കാരാടക നിരക പഞ്ചായത്ത്

                                                                                                           ഒപ പഞ്ചായത്ത്
വരില് നിന്നും മത്സരാടിസലക,                             ഡയറക്ടറുടെ   ക്വനത്  ഡെപ്യൂടഷന ട്ടീസെര്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന ആളുായത്ത്  ഡയൂട്ടി  ഡയറക്ടറുടെ നപഡയറക്ടറുടെ   കാര പഞ്ചായത്ത്



്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യ്രത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി                                         നെല്വ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്  പഞ്ചാട്ടീസക


