
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർ-എച.് ദ്രമനനശൻ ടഎഎഎസ്)

 

    വ്രമഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്:-വ്രമവരാവകാശ  ന്രമയ്ം  2005-അ്്പീൽ  അധിക്രമകാര്രമ,
നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക്  ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ,  നസ്റ്റേറ്റ്  അസ്രമസ്റ്റേ്്  പബ്രമക്
ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ  എന്രമവടര ന്രമയ്്രമച് -ഉത്തരവാകുപനത്
സംബന്ധ്രമച.്

    പരാ്ർശം:
-

1. 30.10.2006-ടലെ 77000/  സ്രമ  ഡയറ്രമ  എൻ  5/06/  ടപാ.ഭ.വ  നമർ
സർക്കുലെർ

2 ഈ  കാര്ാലെയത്ത്രമടലെ 02.05.2006  ടലെ ജ്രമ 3-31091/2005  നമർ
ഉത്തരവ്

3 ഈ കാര്ാലെയത്ത്രമടലെ 17.07.2017 ടലെ  സ്രമ7-17705/2017-ാാം നമർ 
ഉത്തരവ്
 

                  ഉത്തരവ് നമർ  : PAN/11566/2021-C7(DP)   ത്പീയത്രമ   :30/09/2021  
    
    2005-ടലെ നകന വ്രമവരാവകാശ  ന്രമയ്ത്ത്രമന്  അനുസത്ായ്രമ  ഓനരാ  പബ്രമക്
അനതാ്്രമറ്റ്രമറം ഒര നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക്  ഇൻഫർമർഷൻ ഓഫർമ്പീസട്റം നസ്റ്റേറ്റ്  അസ്രമസ്റ്റേ്് പബ്രമക്
ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസന്റം ന്രമയ്്രമക്കണ്ക്.  പഞ്ചായത്തുവകുപ്്രമടലെ ഓനരാ ആഫർമ്പീംം
ഓനരാ  പബ്രമക്  അനതാ്്രമറ്റ്രമയായ്രമ  കണകാക്രമ  ഒാനരാ  തലെത്ത്രമതം  നസ്റ്റേറ്റ് പബ്രമക്
ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ, നസ്റ്റേറ്റ് അസ്രമസ്റ്റേ്് പബ്രമക് ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ, അ്നലെറ്റ്
ആനതാ്്രമറ്റ്രമ  എന്രമവടരറം ന്രമയ്്രമകണട്ന് സർകാ്്രമട് 10.10.2005  ടലെ ജ്രമ .ഒ(പ്രമ)  നമർ
367/05/ജ്രമഎഡയറ്രമ പകാരം ഉത്തരവായ്രമരി .
 
         ന്ൽ ഉത്തരവ്രമട് അെ്രമസാനത്ത്രമൽ ഈ കാര്ാലെയത്ത്രമടലെ പരാ്ർശം  (2),  (3)
എന്രമവ  പകാരം  ഒനാം  അ്്പീൽ  അധിക്രമകാര്രമകടയുംറം  നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക്
ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ്ാനരറം  നസ്റ്റേറ്റ്  അസ്രമസ്റ്റേ്്  പബ്രമക്
ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ്ാനരറം  ന്രമനയാഗ്രമചടകാ്ക്  ഉത്തരവ്  പ്ട്പവ്രമച്രമരി.
വ്രമവരാവകാശ  ന്രമയ്പകാരം  ലെഭ്രമക്കുന അനപക്ഷകളും  അ്്പീതകളും  വർദ്രമച വരന
സാഹചര്ത്ത്രമതം,  ടപാണജനങൾക്  ബദ്രമധിമ്കാകാടത കാര്ക്ഷ്്ായ്രമ  നസവനങൾ
യഥാസ്യം  പധികാനം  ടച്നത്രമട് ഭാഗ്ാറം  വ്രമവരാവകാശ  ന്രമയ്പകാരധിയുംയും
അനപക്ഷകൾക്  ്ടപെ്രമ  നലനത്രമന്  ന്രമലെവ്രമടലെ ങ്്പീകരണങയും്രമൽ  ച്രമലെ  ്ാറ്റങൾ
ആവശ്്ാടണന് കാണി. ആയത്രമനാൽ 2005-ടലെ വ്രമവരാവകാശ ന്രമയ്ം അനശാസ്രമക്കും
പകാരം  ചുവവടെ നചർക്കുന വ്രമധികം  ജ്രമലാതലെ  ആഫർമ്പീംകയും്രമതം,ടപർനഫർമാൻസ്  ഓഡയറ്രമറ്റ് 
യൂണ്രമ്കയും്രമതം,  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്തുകയും്രമതം   നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക് ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ്ാനരറം
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നസ്റ്റേറ്റ്  അസ്രമസ്റ്റേ്്  പബ്രമക്  ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ്ാനരറം  അ്്പീൽ  അധിക്രമകാര്രമടയറം
ന്രമയ്്രമച ്ഉത്തരവാകുപി

കാര്ാലെയത്ത്രമട് നപര്
നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക്

ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓ
ഫർമ്പീസർ

നസ്റ്റേറ്റ് അസ്രമസ്റ്റേ്്
പബ്രമക്

ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസ
ർ

അ്്പീൽ അധിക്രമകാര്രമ

പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയൂട്്രമ
ഡയറയ്ടറുർ ആഫർമ്പീസ് സ്പീന്രമയർ സപ്ക് ജൂന്രമയർ സപ്ക് പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയൂട്്രമ

ഡയറയ്ടറുർ

പഞ്ചായത്ത് അസ്സ്രമസ്റ്റേ ്് 
ഡയറയ്ടറുർ ആഫർമ്പീസ് ജൂന്രമയർ സപ്ക് സ്പീന്രമയർ കാർക് പഞ്ചായത്ത് അസ്സ്രമസ്റ്റേ ്് 

ഡയറയ്ടറുർ

ടപർനഫർമാൻസ് ഓഡയറ്രമറ്റ് 
യൂണ്രമറ്റ്. ജൂന്രമയർ സപ്ക് സ്പീന്രമയർ കാർക്

ടപർനഫർമാൻസ്
ഓഡയറ്രമറ്റ് യൂണ്രമറ്റ്
സ്ർവവസർ 

ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്
ആഫർമ്പീംകൾ

ജൂന്രമയർ
സപ്ക്/ടഹഡ്യറ

കാർക് 
അകൗ്ക ്് ടപർനഫർമാൻസ് ഓഡയറ്രമറ്റ് 

യൂണ്രമറ്റ് സ്ർവവസർ.

 
             ജൂന്രമയർ  സപ്ക്/ടഹഡയറ്  കാർക്  തസ്്രമക  ന്രമലെവ്രമലെ്രമലാത്ത ഗ്രാ്
പഞ്ചായത്തുകയും്രമൽ അസ്രമസ്റ്റേ്് ടസങ്്്രമയ് നസ്റ്റേറ്റ് പബ്രമക് ഇൻഫർമർന്ഷൻ ഓഫർമ്പീസർ
ചുവ്തലെ നൽനക്കതാണ്. 
        ന്രമലെവ്രമൽ  ടപർനഫർമാൻസ്  ഓഡയറ്രമറ്റ് യൂണ്രമറ്റ്  സ്ർവവസർ  ഇലാത്ത
ടപർനഫർമാർ്ൻസ്  ഓഡയറ്രമറ്റ്  യൂണ്രമ്കയും്രമൽ  സ്ർവവസടടെ  ചുവ്തലെ  വഹ്രമകാത്ത
ജൂന്രമയർ  സപ്ക്രമന്  നസ്റ്റേറ്റ്  പബ്രമക്  ഇൻഫർമർന്ഷൻ  ഓഫർമ്പീസർ  ചുവ്തലെ
നൽനക്കതാണ്.      
        ന്ൽ ന്രമർനദശ പകാരം ഉദ്ാഗസടര ചുവ്തലെട്പത്തുനത്രമനം, വ്രമവരാവകാശ
ന്രമയ്ം  2005  അനശാസ്രമക്കും  പകാരധിമ ങ്്പീകരണങൾ  ഏർട്പത്തുനത്രമനം
ഓഫർമ്പീസ് ന്ലെധിക്രമകാര്രമ നെപെ്രമകൾ സ്്പീകര്രമനക്കതാണ്. 
     

H. DINESHAN IAS 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ

പകർ്്
    1. എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയൂട്്രമ ഡയറയ്ടറുർ്ാർക്കും
    2. എലാ പഞ്ചായത്ത് അസ്സ്രമസ്റ്റേ്് ഡയറയ്ടറുർ്ാർക്കും
    3. എലാ  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങ്്്രമ്ാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയൂട്്രമ 

ഡയറയ്ടറുർ്ാർ ധിനഖന)
   4. എലാ ടസക്ഷൻ സപ്രണ്ാർക്കും (പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുടടെ കാര്ാലെയം)
   5. കരതൽ / അധിക്രമകം
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