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പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ കാര്യാലയം
പബ്ലിക് ഓഫലിീസഫല് പി ഓഫല , 695033 ,

തിരുവനന്തപുരം
directorofpanchayat@gmail.com 
0471-2323286 തീയതി : 21/10/2021

 

 സഫലർകലർ
   വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്  - ഭരണ ജാഗത - ടപാതുജനങ്ങളിൽ നിനം, ജനപ്രതിനിധി

കളിൽ  നിനം  ലഭിക് പരാതികൾ -സഫലമയബന്ധിതമായി  നടെപടെി
സഫല്വീകരിക്തിന്-നിർദദ്ദേശങ്ങൾ പുറടുപ്്വിക്ത് -സഫലംബന്ധിച്

 പരാമർശം 1. പ ഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുടടെ 07/04/2021  ടല PAN/4318/2021/-C8(DP)
നം.സഫലർകലർ. 

                                
               സഫലംസ്ഥാനടത്ത ഗാമ പഞ്ചായതകതുകളമായി ബന്ധടുപ്്്  ധാരാളം പരാതികൾ
ടപാതുജനങ്ങളിൽ നിനം ,  ജനപ്രതിനിധികളിൽ  നിനം  ദനരി്ം,  ബഹ.  മനിമാരുടടെ
ആിീസകൾ  മദഖനനം,  സഫലർക്കാരിൽ  നിനം  ഈ  ഓഫലിീസഫലിൽ  ലഭികനന്.  പ്രസ്തുത
പരാതികൾ  ബന്ധടുപ്് ജിലകളിടല പഞ്ചായത്ത് ടഡപയ്ി ഡയറക്ടർമാർക്ക്  അയച്ചുനൽകി
റിദുപ്ാർ്്  വാങ്ങി  പരിഹാരാരം  കാണ് രീതിയാണ്  നിലവിൽ  സഫല്വീകരിച്ചുദപാരു്ത് .
പഞ്ചായത്ത്  ടഡപയ്ി  ഡയറക്ടർമാർക്ക്  അയച്ചു നൽക് പരാതികൾ  ബന്ധടുപ്്
ടപർദിാമൻസഫല്  ഓഫലഡിറ്്  യണിറ്്  മദഖന  അദന്വഷണം  നടെത്തിയാണ്  റിദുപ്ാർ്കൾ 
ലഭ്യമാക്ത്.  പരാതികളിദന്മേൽ  അദന്വഷണം  നടെത്തി  റിദുപ്ാർ്കൾ  ലഭ്യമാക്തിൽ
ഉനാക് കാലതാമസഫലം ഒഴിവിവാക്തിതിനം പരാതികൾക്ക് സഫലമയബന്ധിതമായി പരിഹാരാരം
കാണ്തിതിനമായി  താടഴിവ പറന് നിർദദ്ദേശങ്ങൾ പുറടുപ്്വികന.
 
1)  ഈ ഓഫലിീസഫലിൽ നിനം ജീവനക്കാർടക്കതിടരനര അചടെക്ക നടെപടെികൾ ,  സഫലർക്കാരിൽ
നിനം  ആവശ്യടുപ്്് സപ്രധാന  റിദുപ്ാർ്കൾ ,  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടർ  പ്രദത്യകം
നിർദദ്ദേശിക് പരാതികളിദന്മേ ര റിദുപ്ാർ്കൾ  എ്ിവ  ആവശ്യടുപ്് ടകാണര
കതകൾ പഞ്ചായത്ത്  ടഡപയ്ി  ഡയറക്ടർമാർകം,  അലാത്തവ പഞ്ചായത്ത് അസഫലിസ്ചന്
ഡയറക്ടർമാർകം അയച്ചുനൽദകനതാണ്.
 
2)  ഇപ്രകാരം  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടർ  ആവശ്യടുപ്്്  റിദുപ്ാർ്കൾ  തയാറാക്കി
പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടർക്ക്  ദനരി്്  സഫലമർുപ്ിക്തിന്  എലാ  പഞ്ചായത്ത്  അസഫലിസ്ചന്
ഡയറക്ടർമാടരനം ചമതലടുപ്്തന.
 
3) അദന്വഷണത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് അസഫലിസ്ചന് ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലഭ്യമാക് പരാതികൾ
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ദനരിദ്ാ,  ടപർദിാമൻസഫല്  ഓഫലഡിറ്്  യണിറ്്  സുപ്ർർവസഫലർ  മദഖനദയാ  അദന്വഷണം
നടെത്തി  (ആവശ്യടമങ്കിൽ  പരാതിക്കാടരനം  എതിർകക്ികടളനം  ദനരിൽ
ദകൾദക്കനതാണ്.)  വ്യക്തവും വിശദവവുമായ റിദുപ്ാർ്കൾ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് ദനരി്്
സഫലമർുപ്ിദക്കനതാണ്.  ഇത്തരത്തിൽ  സഫലമർുപ്ിക് റിദുപ്ാർ്കളിൽ  പരാതി  സഫലംബന്ധിച
നിയമ വിഷയങ്ങൾ ഉൾടുപ്്ി്ടനങ്കിൽ ആയത് വ്യക്തമായി പരാമർശിദക്കനതും, ശുപാർശ
ഉൾടുപ്്ദത്തനതുമാണ്. 
 
4)  പഞ്ചായത്ത്  അസഫലിസ്ചൻറ്  ഡയറക്ടർക്ക്  ലഭിക് പരാതികൾ പ്രാദദവശിക  തലത്തിൽ
പരിഹാരരിക്കാൻ  കഴിവിന്താണങ്കിൽ  ആയത്  നിയമാതിനസഫലരണം  പരിഹാരരി  ക്തിതിന്
ആവശ്യമായ  നിർദദ്ദേശം  ബന്ധടുപ്്വർക്ക്  നൽകകനം  തുടെർനടെപടെി  ഉറപവരുതകനം
ടചെദയനതാണ്. 
 
5)  പഞ്ചായത്ത് ടഡപയ്ി ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലഭിക് പരാതികൾ അദന്വഷണത്തിതിനം തുടെർ
നടെപടെികൾകമായി  പഞ്ചായത്ത്  അസഫലിസ്ചന്  ഡയറക്ടർമാർക്ക്  ർകമാദറനതാണ്.
ഇങ്ങടന ർകമാറി  ലഭിക് പരാതികളിദന്മേൽ  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപയ്ി  ഡയറക്ടർമാർ
റിദുപ്ാർ്് ആവശ്യടുപ്്്വ ഒഴിവിടകനരവ പഞ്ചായത്ത് അസഫലിസ്ചന് ഡയറക്ടറുടടെ ഓഫലിീസഫല്
മദഖന നടെപടെി സഫല്വീകരിച ് തീർുപ്ാദക്കനതാണ്. 
 
6)  പഞ്ചായത്ത്  അസഫലിസ്ചന്  ഡയറക്ടറുടടെ നിർദദ്ദേശാതിനസഫലരണം  പരാതികൾ  അദന്വഷിച്
സഫലമയബന്ധിതമായി  റിദുപ്ാർ്്  സഫലമർുപ്ിക്തിതിന ടപർദിാമൻസഫല്  ഓഫലഡിറ്്  യണിറ്്
സുപ്ർ ർവസഫലർമാർ ദിദക്കനതാണ്.   
 
7) പരാതികളിൽ/അദപക്കളിൽ നടെപടെി സഫല്വീകരികദമാ്ം  തീർുപ്ാകദമാ്ം  ദമൽ സചെന
പ്രകാരമര സഫലർകലറിടല  നിർദദ്ദേശങ്ങൾ പാലികനടവ്് ഉറുപ്് വരുദത്തനതാണ്. 

 
H. DINESHAN IAS

DIRECTOR OF PANCHAYATH
പകർുപ്്:-
1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടെ /പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുടടെ / ദജായിന് 
ഡയറക്ടർമാരുടടെ സഫലി. എ മാർക്ക്.
2) അഡ്മിനിദസ്ട്രേറ്ീവ് അസഫലിസ്ചന് , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടദററ്്.
3)എലാ പഞ്ചായത്ത് ഡപയ്ി ഡയറക്ടർമാർകം, പഞ്ചായത്ത് അസഫലിസ്ചന് ഡയറക്ടർമാർകം, 
ടപർദിാമൻസഫല് ഓഫലഡിറ്് യണിറ്് സുപ്ർ ർവസഫലർമാർകം. 
4)  ടസഫലക്ൻ സപ്രണമാർ, സഫലിസ്ചം മാദനജർ,പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടദററ്്
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