
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ.
(ഹാജർഃDR.P.K.JAYASREE IAS)

വ്രമഷയം:
-

പഞ്ചായത്ത് വപ്്:-ത്ര്രമതല പഞ്ചായത്തുക്രമടല 2-ഗ്രാംവരാാജ്  സവാഫ്
ടവയ്്രമടന്റെ ഉപസയാഗം -ജ്രമല്ലാതല വാസങ്കേത്രമ്തു -വഹായ െീം രപീ്തുാ്രമി ്
-ഉത്താവാപന.
 

പാാ്ർശം:- 1. വ.ഉ(വാധാ)നം.945/2021/തവരഭവ. തീയത്രമഃ03.05.2021
 

ഉത്താവ് നമർ  : PAN/21063/2018-J1(DP)   തീയത്രമ   :07/07/2021  
   
                     പത്രമനഞ്ചാം  ധന്തുാാ്യക്തു്്രമഷഷ  ഗ്രാന്റെ്  വ്രമന്രമസയാഗത്ത്രമനായ്രമ
വംസാനടത്ത ത്ര്രമതലപഞ്ചായത്തുക്രമൽ  2 -ഗ്രാംവരാാജ്  (eGSPI)  സപാർട്ടൽ  ഉപ
സയാഗ്രമക്ത്രമന് അന്ത്രമ നൽ്തു്രമ പാാ്ർശ പ്തുാാം ഉത്താവായ്രമുന�ന. ആയത്രമടന്റെ
അെ്രമസാനത്ത്രമൽ എല്ലാ ത്ര്രമതലപഞ്ചായത്തുതം  തങതടെ പത്രമനഞ്ചാം  ധന്തുാാ്യക
്തു്്രമഷഷ  ഗ്രാന്റെ്  വ്രമന്രമസയാഗ്രമചു നെ്്  വർഷടത്ത പദ്ധത്രമ്തുൾ  2 -ഗ്രാംവരാാജ്
സപാർട്ടല്രമൽ  അപ്  സലാഡയറ്  ടചെ ്തുഴ്രമഞ .  എ്ാൽ  െ്രമ  പദ്ധത്രമ്തുക്രമൽ  ന്രമനു
സപടയ്മെന്റെ്  ഓൺലലലനായ്രമ  2-ഗ്രാംവരാാജ്  (eGSPI)  സപാർട്ടൽ  വഴ്രമ  നെത്ത്രമന്
ധാാാകം  വാസങ്കേത്രമ്തു  നെപെ്രമങ്ങൾ  സവാഫ്  ടവയ്്രമൽ  പർത്തീ്തുാ്രമസരികക്കി്.
2ത്രമനായ്രമ  വ്രമവ്രമധ  തലങക്രമൽ  ധാാാകം  പാ്രമശീലനപാ്രമപാെ്രമ്തുൾ  ഈ  ഓഫീവ്രമൽ
ന്രമനം വംഘടിപെ്രമ്്രമി്രമുന�ന. എ്്രമുന�്ാലം പഞ്ചായത്തുൾ സപടയ്മെന്റെ് ഓൺലലലനായ്രമ
ടചയ്ത്  കക്കെങ്ങസമാപം  അത്രമന്  മസ്ാെ്രമയാളു സവാഫ്  ടവയർ  നെപെ്രമങ്ങൾ
നെതസമാപം ധാാാകം വംശയങൾ, വാസങ്കേത്രമ്തു തെസങൾ എ്്രമവ ഉെടലകരാഷ
വാധ്യകതളി്.
               പസ്തുത  വാഹചാ്യകത്ത്രമൽ  2-ഗ്രാംവരാാജ്  (eGSPI)  സപാർട്ടൽ
ഉപസയാഗവ്ായ്രമ  ബനട്ട്ട്  ത്ര്രമതലപഞ്ചായത്തുൾരാവശ്യക്ായ  വാസങ്കേത്രമ്തു-
വഹായം  ,  പാ്രമശീലനം എ്്രമവ നൽപ്ത്രമനായ്രമ ജ്രമല്ലാതല വാസങ്കേത്രമ്തു -വഹായ
െീം  രപീ്തുാ്രമചം  ആയത്രമൽ  ചവടെ പ്ളം  പ്തുാാം  ഉസദ്യകാഗസടാ ന്രമസയാഗ്രമചം
ഉത്താവാപന.
 

2-ഗ്രാംവരാാജ് സപാർട്ടൽ - ജ്രമല്ലാതല വാസങ്കേത്രമ്തു വഹായ െീം 

ത്രമുന�വനന്തപുാം

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ 
നമർ

1 ാാഹൽ.ആർ അടരൌിന്റെ് 2ല്തു്ൺല ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9895145296

2 പശാന്ത് ഡയറ്രമ.റ്റ്രമ.ഒ ഐ.ട്തു.എം, ത്രമുന�വനന്തപുാം 9895708411

3 അഞ്ജല്രമ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത്, 9495152757
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ത്രമുന�വനന്തപുാം

4 വത്രമ.വ്രമ  ക്ലർര്
എ.ഡയറ്രമ.വ്രമ (ജന്ൽ), 
ത്രമുന�വനന്തപുാം 9446023806

5 ജുഗുന എ.എം ജൂന്രമയർ ൂപി് ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9400400807

6 അനീഷ്  പ്ാർ.ട്തു.വ്രമ അടരൌിന്റെ് പനവൂർ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9562363539

7 ലബജു എം.എവ് വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ.ഡയറ്രമ.പ്രമ ഓഫീവ്, 
ത്രമുന�വനന്തപുാം 8281264598

ട്തുാല്ലം

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 ജയ് സ്ാഷ.ഡയറ്രമ ജ്രമല്ലാ ടെക്ന്രമരൽ 
ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9895148696

2 ഉദയശങ്കേർ.ള ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ,ട്തുാല്ലം 7012731923

3 ന്രമധ്രമഷ.ആർ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9048646464

4 വജീവ്  പ്ാർ.എവ് ക്ലാർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 9446906326

5 പദീപ്.ജ്രമ അടരൌിന്റെ് 2ക്ാെ് ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9961203045

6 ാാസഗഷ്.ട്തു വീന്രമയർ ക്ലർര് ല്നാഗ്ു്രമ ഗ്രാ് 
പഞ്ചായത്ത് 9037323973

പത്തനംത്രമട്ട

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 വ്രമന എവ് വീന്രമയർ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 9497817292

2 ദീപു പ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് ല്ലപ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9061463324

3 ട്വീം 2സായ്രമൽ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9496107422

4 ട്ന്രമ ാാജഷ ജ്രമല്ലാ ടെക്ന്രമരൽ 
ഓഫീവർ

ഐ.ട്തു.എം 9567666591

5 അുന�ൺല പ്ാർ എവ് ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9447446979

6 ്സനാജ്  വ്രമ ട്തു ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 7012363010

7 ാതീഷ് പ്ാർ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഏ്ത്ത്  ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 8714820070

ആലപ്പുഴ
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ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 വ്രമസജഷ് വ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9446370594

2 ജയ് സ്ാഹഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് ്ാാാാ്രമകകം ടതര് ഗ്രാ് 
പഞ്ചായത്ത് 9497531752

3 നജീബ് ള ജ്രമല്ലാ 
ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9947108917

4 ഷംന എ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9747551526

5 ാതീഷ് പ്ാർ വീന്രമയർ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 7012098059

6 ന്രമവാമദ്ദീഷ എഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് ത്തുഴ്രമ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9946029404

7 അഷവ്രമൽ എം എവ് വീന്രമയർ ക്ലർര് ാാ്ങ്കോ്രമ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9446225527

സ്തുാട്ടയം

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 വജീഷ് എവ് ജൂന്രമയർ ൂപി് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9605280070

2 ാജ്രമ ാാജ് ട്തു ഡയറ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9947718740

3 സുവ്രമസ്ാൾ ജ്രമല്ലാ ടെക്ന്രമരൽ 
ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9846854241

4 അനീഷ്യക വ്രമ.െ്രമ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് 8547330582

5 അഖ്രമൽ ട്തു വ്രമ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 9567666971

6 ാാജ് സ്ാഹഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് അത്രമാമ്പുഴ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9946521323

7 ബ്രമജ്രമ പുുാഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് പായ്രമ്ാെ്ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9745898437

2കര്രമ

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 സജാ്്രമ സപാൾ ജ്രമല്ലാടെക്ന്രമരൽ 
ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9961666250

2 അഭ്രമലാഷ് .വ്രമ.എം ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 8281712255

3 ആശ ടവബാസ്യകഷ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9744378518

4 ്്രമന്രമ സ്ാഹഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9744510040

5 ്സനാജ് എം.ബ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 8075351413
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6 ന്രമഷാദ് എം.എം അടരൌിന്റെ് ട്തുാ്ത്തെ്രമ ഗ്രാ.പ 9946545193

7 ്്രമഥുഷ സവാ്ഷ വീന്രമയർ ക്ലർര് ാാജപ്ാാ്രമ ഗ്രാ.പ 9544045852

ഏ്ണാപകം

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 Basildas Zacharia DTO IKM , 9895185283

2 Jayasree .S Technical Officer Dist. Panchayath 9526074744

3 Ajith.V.S Clerk ADC (General) Ernakulam 9495346658

4 Rachana .P.S Senior Clerk O/o DDP Ernakulam 9446438739

5 Sreekumar.N.C. Accountant Mulavukad GP 9495526726

6 PP Rajesh Kumar JS O/o ADP Ernakulam 9447578299

തൃശൂർ

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 Abdul Salam DTO, IKM DDP OFFICE, THRISSUR 9447385289

2 Sindhu A S Support Engineer G II (IKM) o/o District Panchayath, Thrissur 9846888953

3 Anoop A S Senior Clerk DDP OFFICE, THRISSUR 9947524767

4 Ratheesh  C R Accountant Mala Gramapanchayath, Thrissur 9447768529

5 Sarin C S Senior Clerk ADC office, Thrissur 7736724575

പാലരാെ്

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 Chandradasan.K K Senior Superintendent PAU 5 9846223944

2 Sivaprasad C DTO IKM 7907863630

3 Subair Ali Head Clerk Ayilur GP 9995489695

4 Muhammed Ashraf.K.K Accountant Vaniyamkulam GP 9447964080

5 Unnikrishnan N Senior Clerk DDP Office 8089663149

6 Hija Rani V Techincal Officer IKM 8075060244

7 Vismaya S Clerk ADC Office 9947485350
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്ലപ്പു്ം

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 പശാന്ത് വ്രമ പ്രമ ജൂന്രമയർ ൂപി് എ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് ്ലപ്പു്ം 9446253313

2 ്ഹറഫ് ടഹഡ്യറ ക്ലർര് ഒകക്കകങൽ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9249394208

3 ആാ്രമവ് പ്രമ ജ്രമല്ലാ ടെക്ന്രമരൽ 
ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9744605506

4 നസ്രത്ത് ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്ലപ്പു്ം 9744300622

5 ാതീഷ് പ്ാർ പ്രമ 
ആർ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് ്ലപ്പു്ം 9846337335

6 ഷ്ഫുദ്ദീഷ വ്രമ ട്തു വീന്രമയർ ക്ലർര് അ്ാമലം ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9495251345

7 വ്ീർ ട്തു വീന്രമയർ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് ്ലപ്പു്ം 9846290999

സ്തുാഴ്രമസരാെ്

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 പഭ്രമല വീന്രമയർ ക്ലർര് പനങാെ്  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9447753722

2 സുജ്രമത്ത് എം ഒ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9995111442

3 സുന്രമത ട്തു വീന്രമയർ ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 9947019458

4 വജീന്ദ്രഷ എ പ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 7012323033

5 ശ്രീന്രമവാവഷ പ്രമ ജൂന്രമയർ ൂപി് എ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 8921311658

6 പ്തുാശഷ ട്തു എം ജൂന്രമയർ ൂപി് ടപർസഫാ്ഷവ് ഓഡയറ്രമറ്റ് യണ്രമറ്റ് 9497206263

7 ഷാജ്രമ വീന്രമയർ ക്ലർര് നാദാപുാം  ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9747720733

വയനാെ്

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 സുജ്രമത്ത്.ട്തു.പ്രമ ജ്രമല്ലാ 
ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 8281802229

2 ശ്രീ്തുാന്ത് എം.പ്രമ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9846966746

3 ഹംവ.ട്തു വീന്രമയർ ക്ലാർര് ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമ ഓഫീവ് 9656672025

4 അജീഷ് വ്രമ.ട്തു എ.ഡയറ്രമ.വ്രമ ടപർസഫാ്ഷവ് ഓഡയറ്രമറ്റ് 9495047349
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ടചാ്രമയ ട്തുാസലാ ത്ത്

5 പബീഷ്.വ്രമ.എഷ വീന്രമയർ ക്ലാർര് മുഷട്തുാല്ല്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9961862176

6 വജീഷ് ാാജ്.എവ് ജൂന്രമയർ ൂപി് ടപർസഫാ്ഷവ് ഓഡയറ്രമറ്റ് 
യണ്രമറ്റ്-1 പന്ാം 9995198981

7 സുധീഷ് വ്രമ.പ്രമ അവ്രമ. ഡയറ്രമ.പ്രമ.ഒ ജ്രമല്ലാ പ്ലാന്രമംഗ് ഓഫീവ് 9447849751

്തുണ്ണൂർ

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 സ്ാഷ്രമ ട്തു ട്തു IKM DTO ഐ.ട്തു.എം 9895708413

2 ാ്്യക െ്രമ എ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്തുണ്ണൂർ 9633120043

3 പുുന�സഷാത്ത്ഷ വ്രമ ജൂന്രമയർ ൂപി് എ.ഡയറ്രമ.പ്രമ ഓഫീവ് 9497690248

4 വംഗീത സഗാപ്രമ വീന്രമയർ  ക്ലാർര് ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമ ഓഫീവ് 7902591619

5 പദീപ് പ്ാർ എം.വ്രമ വ്രമന്രമയർ ക്ലാർര് ടപർസഫാ്ഷവ് ഓഡയറ്രമറ്റ് യണ്രമറ്റ് 
4 9497295347

6 ജ്രമനീഷ് ടഹഡ്യറക്ലാർര് ഏുന�സവേശ്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9446451905

7 എഷ. അബ്ഗുൾ ഖാദർ വ്രമന്രമയർ ക്ലാർര് ാാ്ന്തക്രമ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് 9447685312

്തുാവർസഗാഡ്യറ 

ങ് നം സപാ് തസ്ത്രമ്തു ഓഫീവ് ട്ാലബൽ നം 

1 വ്രമനീഷ്.പ്രമ.വ്രമ വ്രമന്രമയർ ക്ലാർര് ഡയറ്രമ ഡയറ്രമ പ്രമ ഓഫീവ് 9947602612

2 അബ്ദുൽബഷീർ പ്രമ വ്രമന്രമയർ ക്ലാർര് പുത്ത്രമടഗ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9995209000

3 വ്രമജ്രമത ടനല്ല്രമര വ്രമന്രമയർ ക്ലാർര് ടചടവത്തൂർഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് 9495103267

4 അനീഷ്  പ്ാർ ജ്രമ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ജ്രമല്ലാ പഞ്ചായത്ത് 9961234065

5 പതീഷ് പ്രമ ട്തു ജ്രമല്ലാ ടെക്ന്രമരൽ ഓഫീവർ ഐ.ട്തു.എം 9605351344

6 സശരത ക്ലർര് എ ഡയറ്രമ വ്രമ ഓഫീവ് 8921219295

 
             ജ്രമല്ലയ്രമടല ത്ര്രമതലപഞ്ചായത്തുൾര് 2-ഗ്രാംവരാാജ്  സവാഫ് ടവയ്്രമടന്റെ
സുഗ്്ായ ഉപസയാഗത്ത്രമന് സവി എല്ലാവ്രമധ വഹായങതം അതാത് ജ്രമല്ലാതല െീം
നൽസ്തുിതാണ്.  ത്ര്രമതലപഞ്ചായത്തുക്രമൽ  ന്രമനു ബനട്ട്ട ജീവനരാടാ
ഉൾട്കത്ത്രമ വാട്ട്വ് അ്് ഗപ്പു്തുൾ സപാലു ഓൺലലലഷ കട്ടായ്മെ്തുൾ ജ്രമല്ലാതലത്ത്രമ
ൽ  രപീ്തുാ്രമസരികക്കം  വംശയന്രമവാാണം,  വാസങ്കേത്രമ്തു  വഹായം  എ്്രമവ  വ്യ
ബന്രമത്ായ്രമ  ലഭ്യക്ാസരികക്ക്ാണ്.  ജ്രമല്ലാതലത്ത്രമൽ  െീ്്രമടന്റെ പവർത്തനങതടെ
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ഏസ്തുാപനം  ,  സ്ൽസനാട്ടച്തല എ്്രമവ അതാത്  പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്ട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുർ
്ാർരായ്രമാ്രമകം.  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്ട്ട്രമ  ഡയറയ്ടറുസ്റ്റ്രമടല വീന്രമയർ  ൂപി്രമടന
ജ്രമല്ലാതല വാസങ്കേത്രമ്തു -വഹായ െീ്്രമടന്റെ സനാഡയറൽ ഓഫീവ്ായ്രമ ന്രമസയാഗ്രമസരികക്കം
ച്തല്തുൾ ന്രമ്യ്രമി ്നൽസ്തുികക്ക്ാണ്. 

 
DR.P.K.JAYASREE IAS 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ
പ്തുർ്്
    1. ബനട്ട്ട വ്യകക്ത്രമ്തുൾര് (വപ്് സ്ധാവ്രമ്തുൾ മസഖന)
    2. ഗ്രാ്വ്രമ്തുവന ്തു്്രമഷണർര്
    3. എക്രമ്തു്ട്ടീവ് ഡയറയ്ടറുർ, ഐ.ട്തു.എം
    4 പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്ട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുർ്ാർര്
    5 ജ്രമല്ലാപഞ്ചായത്ത് ടവങട്ട്്രമ്ാർര്
    6 ്തുുന�തൽ / അധ്രമ്തും
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