
പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടറുക്ടറുടറക്ടറുടെ നറക്ടറുടെപറക്ടറുടെടെ നടപടിക്രമങ്ങള
വടെ നടപടിഷയം- പഞ്ചായതയത്ത് വകുവകുപയത്ത്-  ജ- ജീവനനക്ചാ്കാരകം- അക്ടറുടനക്കൌണ്ട്ടനയത്ത് തറ് തസടെ നടപടികയടെ നടപടിക്ടറുടസ്തികയിലെ  ജ- ജീവനനക്ചാരുക്ടറുടറക്ടറുടെ

സ്ഥസ്തികയിലെംമ്ചാറ്റ്റവം സ്ഥ്ചാനകയറ്റ നടെ നടപടിയമന്റവം - ഭഭേദഗതടെ നടപടി - ഉത്കാരവയത്ത് പുറക്ടറുടവകുപടുവടെ നടപടിക്കുന.

പ്കാര്ചാമര്ം- 1. 25/02/2017 ക്ടറുടസ്തികയിലെ സ.ഉ(അച്ചറക്ടറുടെടെ നടപടി) നം 03/2017/ഉ.ഭേ.പ.വ. 
2. ഈ ആഫ- ജീസടെ നടപടിക്ടറുടസ്തികയിലെ 30/05/2018 ക്ടറുടസ്തികയിലെ ഇ 1-10/2018 നമ ര   ഉത്കാരവയത്ത്.
3. ഈ ആഫ- ജീസടെ നടപടിക്ടറുടസ്തികയിലെ 23/05/2018 ക്ടറുടസ്തികയിലെ ഇ 5-38675/2017 നമര ഉത്കാരവയത്ത്.

ഉത്കാരവയത്ത് നം ഇ      13-13/2018 (2)  ത- ജീയതടെ നടപടി   2  3.11.2018

ചുവക്ടറുടറക്ടറുടെ പടടെ നടപടികയടെ നടപടി      ല്  ഭക്ചാകോളം1  ല് പ്കാര്ചാമ ര്ടെ നടപടിച്ചടെ നടപടി്കാരടെ നടപടിക്കുന്ന സ- ജീനടെ നടപടിയ    ര ക്ലരക്കുമ്ചാക്ടറുട്കാര

അക്ടറുടനക്കൌണ്ട്ടനയത്ത് ഭകഡറടെ നടപടിഭസ്തികയിലെനകയത്ത് 1958 ക്ടറുടസ്തികയിലെ ക്ടറുടക.എസയത്ത് &  എസയത്ത്.എസയത്ത്.ആ    ര ചടം 9(സടെ നടപടി)  പ്രക്ചാ്കാരം

27800-59400  ്മകോള ക്ടറുട സ്കെയടെ നടപടിസ്തികയിലെടെ നടപടി  ല് ത്ചാല്ചാസ്തികയിലെടെ നടപടികമ്ചായടെ നടപടി സ്ഥ്ചാനകയറ്റം ന ല്കടെ നടപടിറം നല്കിയം അവ്കാരവരുക്ടറുടറക്ടറുടെ

ഭപരുക ളക്കു ഭനക്ടറുട്കാരറം നല്കിയള്ള ഭക്ചാകോളം2  ല് പ്കാര്ചാമര്ടെ നടപടിക്കുന്ന ആഫ- ജീസടെ നടപടി    ല് നടെ നടപടിയമടെ നടപടി് നിയമിചം ഉറക്ടറുടെ     ന

പ്ര്ചാബസ്തികയിലെകതടെ നടപടി    ല് ഉത്കാരവ്ചാകുന.

ക്രമ
നം.

ഭക്ചാകോളം 1 ഭക്ചാകോളം 2 സ- ജീനടെ നടപടിഭയ്ചാറടെ നടപടിറ്റടെ നടപടി
നം.

1

ഫസ  ല് .റ്റടെ നടപടി.പടെ നടപടി.
കറക്ടറുടെലുണ്ടടെ നടപടി  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ഭക്ചാഴിടെ നടപടിഭനക്ചാറക്ടറുടെയത്ത് 

ഭക്ചാഭറക്ടറുടെ്ചാംഭബളൂ    ര  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ക്ചാസ രഭഗ്ചാഡയത്ത്

(ബ്ചാബ.റ്റടെ നടപടി.വടെ നടപടി.ക്ടറുടയ സ്ഥസ്തികയിലെംമ്ചാറ്റുന്ന
ഒഴിടെ നടപടിവടെ നടപടി ല് )

853

2
ധ  ര്മ്മദ്ചാസ ന  
അനങ്ങനറക്ടറുടെടെ നടപടി  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
പ്ചാസ്തികയിലെനക്ചാറക്ടറുടെയത്ത്  

ബദടെ നടപടിയടുനക  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ക്ചാസ  രഭഗ്ചാഡയത്ത് 854

3

വടെ നടപടി ജയ  ന .എ.
മൂപവകുപന്ചാറക്ടറുടെയത്ത്  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത് 
വയന്ചാറക്ടറുടെയത്ത്

കുമകോള  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ക്ചാസ  രഭഗ്ചാഡയത്ത് 855

4

ഖദ- ജീ ജ്മ്മ.പടെ നടപടി.
ക്ടറുടതന്മസ്തികയിലെ  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ക്ടറുടക്ചാല്ം

ആറകോളം  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
കണ്ണൂ      ര 857

5
നടെ നടപടിഷ വറക്ടറുടെവതടെ നടപടി
പഞ്ചായതയത്ത് ക്ടറുടഡപ ഡെപ്യൂടടെ നടപടി ഡയറക്ടറ്ചാഫ- ജീസയത്ത് 
കണ്ണൂ      ര 

മുഭണ്ട്കാരടെ നടപടി  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
കണ്ണൂ   ര  858

6

ബടെ നടപടിന.ക്ടറുടക.
മംഗസ്തികയിലെം  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
മലപ്പുുറപ

മമ്ചാറക്ടറുടെയത്ത്  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
മസ്തികയിലെപ്പുറം 859
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7

ആനനയത്ത്.എ.
പഞ്ചായതയത്ത് ക്ടറുടഡപ ഡെപ്യുടടെ നടപടി ഡയറക്ടറ്ചാഫ- ജീസയത്ത്
എറണ്ചാകുകോളം

ഉടുമ നഭച്ചാസ്തികയിലെ  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത്
ഇടുനകടെ നടപടി 860

ബന്ധക്ടറുടവകുപ

ട ആഫ- ജീസയത്ത് ഭമധ്ചാവടെ നടപടിക  ള ഈ ഉത്കാരവയത്ത് ഉറക്ടറുടെ  ന പ്ര്ചാബസ്തികയിലെകതടെ നടപടി   ല് നറക്ടറുടെവകുപ്ചാഭനകണ്ടല് നടപ്പാക്കേണ്ടതം വടെ നടപടിടുത ല് 

ക്ടറുടചയ്യുകറം നല്കിയം ഭ ജ്ചാസ്തികയിലെടെ നടപടിയടെ നടപടി  ല് പ്രഭവ്ടെ നടപടിക്കുകറം നല്കിയം ക്ടറുടചയ്യുന്ന ഉഭദക്ചാഗസ്ഥരുക്ടറുടറക്ടറുടെ വടെ നടപടിവ്കാരം ഈ ആഫ- ജീസടെ നടപടിലും

ബന്ധക്ടറുടവകുപട മറ്റയത്ത് ആഫ- ജീസുകകോളടെ നടപടിഭസ്തികയിലെക്കും യളിലേക്കും യഥ്ചാസമയം റടെ നടപടിഭവകുപ്ചാരടയത്ത് ക്ടറുടചഭ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്ചാണയത്ത്.  പഞ്ചായതയത്ത്

വകുവകുപടെ നടപടിക്ടറുട്ടന ക്ടറുടവബയത്ത് പസറ്റടെ നടപടി    ല് (www.dop.lsgkerala.  gov.in)  സ്തികയിലെഭേകമ്ചാണയത്ത്.  സ്ഥസ്തികയിലെംമ്ചാറ്റം ക്ടറുടച റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേക്ടറുടവകുപടുന്ന

ഉഭദക്ചാഗസ്ഥരക്കും ആഫ- ജീസയത്ത് ഭമധ്ചാവടെ നടപടിക ളക്കും റക്ടറുടെടെ നടപടി ക്ടറുടവബയത്ത് പസറ്റടെ നടപടി  ല് നടെ നടപടിനം ഉത്കാരവയത്ത്

ക്ടറുടഡ്കൌണഭസ്തികയിലെ്ചാഡയത്ത് ക്ടറുടചയയത്ത് ഉപഭയ്ചാഗടെ നടപടിനക്ചാ്റവന്നത്ചാണയത്ത്.

പകര വകുപയത്ത്-

1. വകകടെ നടപടികളനകയത്ത്
2. ബഹ. തഭദ്ദേ് സശ സ്വയം ഭേ്കാരണ വകുവകുപയത്ത് മ്പ് മനടെ നടപടിറം നല്കിയക്ടറുടറക്ടറുടെ പപ്രവറ്റയത്ത് ക്ടറുടസക്രടറടെ നടപടി
3. എല്്ചാ പഞ്ചായതയത്ത് ക്ടറുടഡപ ഡെപ്യൂടടെ നടപടി ഡയറക്ടരമ്ചാ രക്കും
4. എല്്ചാ പഞ്ചായതയത്ത് അസടെ നടപടിസ്റ്റ്ടനയത്ത് ഡയറക്ടരമ്ചാ രക്കും
5. ബന്ധക്ടറുടവകുപട  ഗ്ചാമപഞ്ചായതയത്ത് ക്ടറുടസക്രടറടെ നടപടിമ്ചാ രനകയത്ത്
6. പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടറുക്ടറുടറക്ടറുടെ, അഡ- ജീഷണല് ഡയറക്ടറുക്ടറുടറക്ടറുടെ, ഭ ജ്ചായടെ നടപടി്ടനയത്ത് ഡയറക്ടറുക്ടറുടറക്ടറുടെ സടെ നടപടി.എ മ്ചാരനകയത്ത്
7. സടെ നടപടിസ്റ്റം മ്ചാഭന ജര , ഐ.റ്റടെ നടപടി&ഇഗഭവണനസയത്ത് (ക്ടറുടവബയത്ത് പസറ്റടെ നടപടില് പ്രസടെ നടപടി പ്രസിദ- ജീക്കാരടെ നടപടിക്കുന്നതടെ നടപടിനയത്ത് )
8. കരുതല് / അധടെ നടപടികം
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(ഒവകുപയത്ത് )
എം.പടെ നടപടി.അ ജടെ നടപടിതയത്ത് കുമ്ചാ  ര 

പഞ്ചായതയത്ത് ഡയറക്ടറുക്ടറുടറക്ടറുടെ 
പൂ  രര്ണ്ണ അധടെ നടപടികചുമതസ്തികയിലെ വതല വഹടെ നടപടിക്കുന്ന  

പഞ്ചായതയത്ത് അഡ- ജീഷണ   ല്  ഡയറക്ട    ര 

        ആജ്ഞാനാനുസരണര

                              സൂപ്രണണ


