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അധികാരി

സെക്ഷന്-4പ്രകാരംസരാതുജനങ്ങളുസെഅറിവിലേക്കായിപ്രെിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

വിവരാവകാശ നിയമം ഡസക്ഷന്ഫ-4 (എ) . ഡപാ ു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളുഡട കടമകൾ ക്പകാരം
പാലക്കാട്

പഞ്ചായത്ത്

ഡപാ ുജനങ്ങൾക്ക്
വിവരാവകാശ

പട്ടിക-4

ബി

പരിതശാധിക്കാവുന്

നിയമഡത്ത

ിരിച്ചും, സൂചിക

ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ട൪
നിലയില്

കാരയാലയത്തിഡല
സൂചിക

യ്യാറാക്കി

എലലാ

തരഖകളും

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ാണ്.

എളുപ്പമാക്കുന് ിന്v തവണ്ടിയുള്ള രീ ിയിലും രൂപത്തിലും പട്ടിക

യ്യാറാക്കി www.dop.lsgkerala.gov.in എന് ഡവബ്സസറ്റില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ാണ്.

ക്പകാരമുള്ള

തരഖകൾ

പരിതശാധനക്ക്

വിതധയമാക്കുന് ിനായി

ഇത ാഡടാപ്പം

ഉൾഡകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ു.
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4b1.

ഓഫീസ്ഘെന

ഓഫീസ് െംവിധാനം
സംസ്ഥാന സ൪ക്കാരിഡെ  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന് കീഴില് ക്പവ൪ത്തിക്കുന് ജിലലാ ല ഓ
പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടറുഡട ഓ

ീസ്. പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടറുഡട ഓ

അനുബന്ധമായി പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ ് െയറക്ടറുഡട ഓ
ഇ ിന് കീഴില് ആറ് ഡപ൪ത

ീസാണ്
ീസ്തനാട്

ീസും ജിലലാ ലത്തില് ക്പവ൪ത്തിക്കുന്ു.

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് യൂണിറ്റുകളും നിലവിലുണ്ട്.

ഘെന
പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടറുഡട ഓ

ീസ്

പഞ്ചായത്ത്v ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪

സീനിയ൪ സൂക്പണ്ട്

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട്v

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട്

സ്റ്റാഫ്v

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട്

സ്റ്റാഫ്

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ ് െയറക്ടറുഡട ഓ

ീസ്

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ ് െയറക്ട൪ ഡപ൪ത

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട്v

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട്v

സ്റ്റാഫ്v

സ്റ്റാഫ്

PAU 1
ഡപ൪ത

PAU 2

ാമന്ഫസ് ഡപ൪ത

ഓെിറ്റ്

സൂപ്പ൪സവസ൪

സ്റ്റാഫ്v

സ്റ്റാഫ്

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

PAU 3

ാമന്ഫസ് ഡപ൪ത

ഓെിറ്റ്

സൂപ്പ൪സവസ൪

സ്റ്റാഫ്v

PAU 4

ാമന്ഫസ് ഡപ൪ത

ഓെിറ്റ്
സൂപ്പ൪സവസ൪

v

സ്റ്റാഫ്v

PAU 5

ാമന്ഫസ് ഡപ൪ത

ഓെിറ്റ്
സൂപ്പ൪സവസ൪

സ്റ്റാഫ്v

ാമന്ഫസ് v

PAU 6
ഡപ൪ത

ഓെിറ്റ്
സൂപ്പ൪സവസ൪

സ്റ്റാഫ്v

ാമന്ഫസ്

ഓെിറ്റ്
സൂപ്പ൪സവസ൪

സ്റ്റാഫ്v
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ആസ്ഥാനം

സിവില് തസ്റ്റഷ൯, പാലക്കാട്-678001
അംഗബേം
പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪ ……………………

1

സീനിയ൪ സൂക്പണ്ട് ………………………….

1

ജൂനിയ൪ സൂക്പണ്ട് …………………………………….

3

സീനിയ൪ ക്ലാ൪ക്ക്………………………………………

13

ക്ലാ൪ക്ക്……………………………………….

3

സടപ്പിസ്റ്റ്………………………………………

4

ഓ

3

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്vv…………………………….

സക്െവ൪ ………………………………………

1

]©mb¯v AknÌâv UbdIvSÀ Hm^okv
AknÌâv UbdIvSÀ ………………………….

1

Pq\nbÀ kq{]ïv……………………………

2

ko\nbÀ ¢mÀ¡v ……………………………..

5

ssS¸nÌv ……………………………………….

2

Hm^okv Aäïâvv ……………………………..……….

1

രി.എ.യു.-1 രാേക്കാട്(കയാമ്പ്-മരുതലറാഡ്ലലാക്ക്ഓഫീസ്)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..
ko\nbÀ ¢mÀ¡v

1
2

……………………………………..

Hm^okv Aäïâvv …………………………….

2
1

രി.എ.യു.-2 ആേത്തൂ൪(കയാമ്പ്-മിനി െിവില്സ്റ്ലേ൯)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

1

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..

2

ko\nbÀ ¢mÀ¡v ……………………………………..

2

Hm^okv Aäïâvv ……………………………….

1
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രി.എ.യു.-3 ചിറ്റൂര്(കയാമ്പ്-മിനി െിവില്സ്റ്ലേ൯)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..
ko\nbÀ ¢mÀ¡v

1
2

……………………………………..

Hm^okv Aäïâvv ……………………………….

2
1

രി.എ.യു.-4 മണ്ണാര്ക്കാട്(കയാമ്പ്-സതങ്കര
പ്ഗാമരഞ്ചായത്ത്)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..
ko\nbÀ ¢mÀ¡v

……………………………………..

Hm^okv Aäïâvv ……………………………….

1
2
2
1

രി.എ.യു.-5 രട്ടാമ്പി(കയാമ്പ്-സകാപ്പംപ്ഗാമരഞ്ചായത്ത്)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

1

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..

2

ko\nbÀ ¢mÀ¡v ……………………………………..

2

Hm^okv Aäïâvv ……………………………….

1

രി.എ.യു.-6 ഒറ്റപ്പാേം(കയാമ്പ്-പ്രീകൃഷ്ണരുരം
പ്ഗാമരഞ്ചായത്ത്)
ഡപ൪ത

ാമ൯സ് ഓെിറ്റ് സൂപ്പ൪സവസ൪

……………

Pq\nbÀ kq{]ïv ………………………..
ko\nbÀ ¢mÀ¡v

……………………………………..

Hm^okv Aäïâvv ……………………………….

1
2
2
1
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4. b ( ii ) ഉല്യാഗസ്ഥരുലെയും ജീവനക്കാരുലെയും അധികാരങ്ങളും ക൪ത്തവയങ്ങളും
രഞ്ചായത്ത്സെരയൂട്ടി െയറക്െ൪
ജിലലയിഡല

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

ക്പവര്ത്തനങ്ങളുഡട

ഡപാ ുവായ

തമല്തനാട്ടം,

ക്പവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ നിയതമാപത്ശം നല്കുക.

Pnñbnse
{Kma]©mb¯pIfpsS
{]hÀ¯\§fpsS
{]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb \nbtam]tZiw \ðIpI.


സര്ക്കാരില്

നിന്ും

ലഭിക്കുന്

നിര്ത,ശങ്ങളും

s]mXphmb

taðt\m«w,

ഉത്തരവുകളും

യഥാസമയം

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകഡള അറിയിക്കുക


ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ും ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ തശഖരിച്ച് സര്ക്കാരിന് നല്കുക



ക്പദ്ധ ി

ക്പവര്ത്തനങ്ങളുഡടയും,

നികു ി

പിരിവിഡെ യും

പുതരാഗ ി

അവതലാകനം

ഡചയ്യുക.


പഞ്ചായത്തിഡല

ഡസക്കട്ടറിമാരുഡടയും

ജീവനക്കാരുഡടയും

വിലയിരുത്തുക, മാര്ട നിര്ത,ശങ്ങൾ നല്കുക, സ്ഥലം

ഔത്യാഗിക

ക്പവര്ത്തനങ്ങൾ

മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, ക്പവര്ത്തന

തമല്തനാട്ടം നടത്തുക മു ലായവ.


ഡസക്കട്ടറിമാരുഡട അവധി, ശമ്പള നിര്യയം, ഇന്ഫക്കിഡമെ ് എന്ിവ അനുവ്ിക്കുക



ഡസക്കട്ടറിമാരുഡടയും
മുന്ഫകൂറുകൾ

ജീവനക്കാരുഡടയും

അനുവ്ിക്കുക,

ഡക്പാവിെെ ്

ിരിച്ചടതക്കണ്ട ിലലാത്ത

ണ്ടില്

നിന്ും

വായ്പകൾ,

ാല്ക്കാലിക

ീര്പ്പാക്കല് എന്ിവ

പരിതശാധിച്ച് ശുപാര്ശ ഡചയ്യുക


ഡസക്കട്ടറിമാരുഡടയും ജീവനക്കാരുഡടയും ഡപന്ഫഷ൯ ആനുകൂലയങ്ങൾ അനുവ്ിക്കുക



ക്ലാര്ക്ക്, ഓ
ുൾസടം

ീസ്

അറ്റന്ഫെെ ്, ക്ഗാമപഞ്ചായത്തിഡല

സലതക്ബറിയ൯

എന്ിവരുഡട

സക്െവര്,

നിയമനം

സാനിട്ടറി

നടത്തുക,

ഇന്ഫസ്ഡപക്ട൪,

ശിക്ഷണ

നടപടികൾ

സവീകരിക്കുക


ജനന മരണ രജിസ്തക്ടഷന്ഫ നിയമത്തിതലയും ചട്ടത്തിതലയും ജിലലാ രജിസ്ക്ടാറുഡട ചുമ ല
നിര്

ഹിക്ിക്കുക



ഹിക്ിന്ദു വിവാഹിക് രജിസ്തക്ടഷന്ഫ ചട്ടങ്ങളിഡല ജിലലാ രജിസ്ക്ടാറുഡട ചുമ ല നിര്



2008

ഡല

തകരള

വിവാഹിക്ങ്ങൾ

രജിസ്റ്റ൪

ഡചയ്യല്

വിവാഹിക്(ഡപാ ു) രജിസ്ക്ടാര് ജനറലിഡെ  ചുമ ലകൾ നിര്


പഞ്ചായത്ത്
ഡ രഡെടുപ്പ്

ഡ രഡെടുപ്പിനു
ക്പക്കിയയുതടയും

തവണ്ടിയുളള
തമല്തനാട്ട

തവാട്ടര്

ചുമ ല

(ഡപാ ു)

ചട്ടങ്ങൾ

ഹിക്ിക്കുക
ക്പകാരം

ഹിക്ിക്കുക
പട്ടിക

സംസ്ഥാന

യ്യാറാക്കുന് ിതലയും
ഡ രഡെടുപ്പ്

കമ്മീഷന്ഫ
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അധികാരഡപ്പടുത്തുന്
നിലയില് നിര്



ക്പകാരം

ജിലലാ

അസിസ്റ്റെ ്

ഇലക്ഷ൯

ഓ

ീസര്(റൂറല്)

എന്

ഹിക്ിക്കുക.

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക്

ആവശയമായ

രസീത്

പുസ് കങ്ങൾ

ലഭയമാക്കി

വി രണം

ഡചയ്യുക


ഓതരാ

വര്ഷവും

നികു ി

100%

പിരിവ്

സകവരിക്കുന്

പഞ്ചായത്തുകളിഡല

ജീവനക്കാര്ക്ക് പാരിത ാഷികം അനുവ്ിക്കുക


പഞ്ചായത്ത്

െയറക്ടര്,

സര്ക്കാ൪,

ഓംബുഡ്സ്മാ൯

എന്ിവിടങ്ങളില്

നിന്ും

ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ക്പകാരവും, തനരിട്ടു ലഭിക്കുന് പരാ ികൾ ക്പകാരവും സവയതമവയും
പഞ്ചായത്തുകളുഡട

ക്പവര്ത്തനം

സംബന്ധിച്ച

അതനവഷണങ്ങൾ

നടത്തി

യഥാസ്ഥാനങ്ങളിതലക്ക് റിതപ്പാര്ട്ട് നല്കുക


ജീവനക്കാരുഡട

പാസ്്തപാര്ട്ട്

എടുക്കുന് ിനായുളള

എന്.ഒ.സി

ക്കുളള

അതപക്ഷ

പഞ്ചായത്ത് െയറക്ടര്ക്ക് ശുപാര്ശ ഡചയ്ത് അയക്കുക


ഓെിറ്റ് റിതപ്പാര്ട്ട് ക്പകാരം ചൂണ്ടികാണിക്കുന് വീളചകളില് തമല് നടപടി സവീകരിക്കുക,
ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകൾ സവീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാസമി ി മുമ്പാഡകയും മറ്റ്
അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലും തക്കാെീകരിച്ച റിതപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുക.



ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകൾ

ഡപാ ു

ആവശയത്തിനായി

പരിതശാധിച്ച് സ്ഥലത്തിഡെ  അനുതയാജയ


ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

സ്ഥലം

വിലഡക്കടുക്കുതമ്പാൾ

അത്

സാക്ഷയഡപ്പടുത്തുക

തയാഗനടപടിക്കമങ്ങളുഡട

പകര്പ്പ്

സവീകരിക്കുക

(തകരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 161(9)


ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

അംഗങ്ങളുഡട

സവത്തുക്കളും

ബാദ്ധയ കളും

സംബന്ധിച്ച

തസ്റ്ററ്റ്ഡമെ ുകൾ

സവീകരിക്കുക (തകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 159)


ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

ഡസക്കട്ടറിമാരുതടയും

പഞ്ചായത്ത്

ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ട൪

ഓ

ീസിഡല

ജീവനക്കാരുതടയും സവത്ത് വിവരം സംബന്ധിച്ച തസ്റ്ററ്റുഡമെ ുകൾ സവീകരിക്കുക


ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡടയും
സവീകരിക്കുന് ിനും

ജിലലാ

അവയുഡട

പഞ്ചായത്തിഡെ യും

സംക്ഗഹിക്ം

ഉൾഡക്കാളളുന്

ഭരണ
സമാഹിക്ി

റിതപ്പാര്ട്ട്
റിതപ്പാര്ട്ട്

സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുകയും ഡചയ്യുക (തകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് വകുപ്പ്
192)


ജിലലാ ല കൂടിയാതലാചന സമി ിയുഡട ഡചയര്മാനായി ക്പവര്ത്തിക്കുക



ജിലലാ ല ഓെിറ്റ് തമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുഡട കണ്വീനറായി ക്പവര്ത്തിക്കുക



സര്ക്കാ൪

നിര്ത,ശിക്കുന്

വിവിധ

കമ്മിറ്റികളി

സര്ക്കാ൪

നിര്ത,ശക്പകാരം

ക്പവര്ത്തിക്കുക


സര്ക്കാരും
നിര്

പഞ്ചായത്ത്

െയറക്ടറും

ഭരതമല്പ്പിക്കുന്

മറ്റു

ക്പവര്ത്തനങ്ങൾ

ഹിക്ിക്കുക
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ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡടയും
അ ിന്ഫതമ

ജിലലാ

പഞ്ചായത്തുകളുഡടയും

ഓെിറ്റ്

റിതപ്പാര്ട്ടുകളും

സവീകരിച്ച നടപടി റിതപ്പാര്ട്ടും, വാര്ഷിക റിതപ്പാര്ട്ടും സവീകരിക്കുക (തകരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് വകുപ്പ് 215)


അധീന യിലുളള വാഹിക്നങ്ങളുഡട സൂക്ഷിപ്പും തമല്തനാട്ടവും



ഡമെിക്കല് റീ ഇംതപളസ്ഡമെ ് 10000/ രൂപ വഡരയുളളത്

അനുവ്ിച്ചുത്തരവാകുക

രഞ്ചായത്ത്അെിേന്റ്െയറക്െ൪


ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

ഡപര്ത

ാമന്ഫസ്

റിതപ്പാര്ട്ടുകളിന്ഫതമല് നിയമാനുസി


ഓെിറ്റ്

നടത്തുന് ിന്

ലഭിക്കുന്

നടത്തുകയും

നടപടികൾ സവീകരിക്കുകയും ഡചയ്യുക

സര്ക്കാരും പഞ്ചായത്ത് െയറക്ടറും, ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടറും
തനരിട്ടു

തമല്തനാട്ടം

പരാ ികൾ

ക്പകാരതമാ

നിര്ത,ശിക്കുന് ക്പകാരതമാ

സവയതമവതയാ

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളില്

അതനവഷണതമാ പരിതശാധനതയാ നടത്തി ബന്ധഡപ്പട്ടവര്ക്ക് റിതപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുക.


തലാക്കല്

ണ്ട്

വിഭാഗം,

ഓെിറ്റ്

ധനകാരയ

വകുപ്പ്, അക്കൗണ്ടെ ്

വകുപ്പിഡെ 

ജനറല്,

പരിതശാധനാ

തസ്റ്റാ൪

വിഭാഗം

ഓെിറ്റിഡെ യും പരിതശാധനയുഡടയും റിതപ്പാര്ട്ടുകളിന്ഫതമല്
ആവശയമായ

മാര്ട

നിര്ത,ശം

നല്കുക, പുതരാഗ ി

പര്തച്ചസ്

പരിതശാധന

മു ലായവ

നടത്തുന്

ുടര്നടപടി സവീകരിക്കുന് ിന്

വിവരം

തശഖരിച്ച്

സര്ക്കാരിനും,

പഞ്ചായത്ത് െയറക്ടര്ക്കും നല്കുക.


വിവരാവകാശ
െയറക്ടര്

ഓ

നിയമക്പകാരം
ീസിതലയും

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുതടയും

പഞ്ചായത്ത്

അസിസ്റ്റെ ്

െയറക്ട൪

പഞ്ചായത്ത്
ഓ

ഡെപയൂട്ടി

ീസിഡലയും

അപ്പീല്

അധികാരിയായി ക്പവര്ത്തിക്കുക


സര്ക്കാരും, പഞ്ചായത്ത് െയറക്ടറും, ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടറും ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ജിലലാ ല
കൂടിയാതലാചന സമി ിയുഡട കണ്വീനറായി ക്പവര്ത്തിക്കുക

െീനിയ൪െൂപ്രണ്ട്

വിവരാവകാശ
അസിസ്റ്റെ ്

നിയമക്പകാരം

െയറക്ട൪

ഓ

പഞ്ചായത്ത്

ീസിതലയും

ഡെപയൂട്ടി

തസ്റ്ററ്റ്

പബ്ലിക്

െയറക്ടര്
ഇന്ഫ

ഓ

ര്തമഷ൯

ീസിതലയും

ഓ

ീസറായി

ലഭിക്കുന് പരാ ികളുഡട തനാെല് ഓ

ീസറായി

ക്പവര്ത്തിക്കുക


വകുപ്പ്

മക്രിയുഡട

ഓ

ീസില് നിന്ും

ക്പവര്ത്തിക്കുക.


പഞ്ചായത്ത്
ഓ



ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ടഡറ

ഔത്യാഗിക

കാരയങ്ങളില്

സഹിക്ായിക്കുകയും

ഈ

ീസിഡെ  പൂര്യ തമല്തനാട്ട ചുമ ല വഹിക്ിക്കുകയും ഡചയ്യുക.

പഞ്ചായത്ത്

ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ടര്

ീര്പ്പാക്കിയ

ഉത്തരവുകളുഡട

പകര്പ്പ്

സാക്ഷയഡപ്പടുത്തല്


പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടര്ക്കു തവണ്ടി തയാഗങ്ങളില് പഡെടുക്കുക



സലഫ് മിഷന്ഫ പദ്ധ ിയുഡട തനാെ

ഓ

ീസറായി ക്പവര്ത്തിക്കുക.
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സര൪ലഫാമ൯സ്ഓെിറ്റ്യൂണിറ്റുകൾ



ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

കണക്കുകൾ,

പണമിടപാടുകൾ,

ഓ

ീസ്

ക്പവര്ത്തനം,

ഡപാ ുമരാമത്ത് പണികൾ എന്ിവ ക്പ ിമാസം പരിതശാധിച്ച് അപാക കളും ഡ റ്റുകളും
ചൂണ്ടികാണിക്കുകയും
ിരുത്തുന് ിന്

പരിഹിക്ാര

നിര്ത,ശങ്ങൾ

ജീവനക്കാര്ക്ക്

നല്കുകയും

സഹിക്ായങ്ങൾ

ഡചയ്യുക.

ഡചയ്യുക.

ഡ റ്റുകൾ

ക്പസിെെ ിഡനയും

ജീവനക്കാഡരയും വിളിച്ച് തചര്ത്ത് ക്പവര്ത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, മാര്ട നിര്ത,ശങ്ങൾ
നല്കുക


ഗുരു രമായ
ഡപര്ത

ക്കമതക്കടുകൾ,

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് ഓ

പണാപഹിക്രണം

മു ലായവ

കഡണ്ടത്തി

സംസ്ഥാന

ീസര്ക്ക് റിതപ്പാര്ട്ട് ഡചയ്യുക.



ഡക.എല്.ജി.എസ്.െി.പി - എ.പി.എ തമല്തനാട്ടം നടത്തി റിതപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുക



ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

ക്പവര്ത്തനം

ഡമച്ചഡപ്പടുത്തുന് ിന്

ആവശയമായ

ഉപത്ശങ്ങളും

മാര്ട നിര്ത,ശങ്ങളും നല്കുക.


ക്പഞ്ചായത്ത്

െയറക്ടറും,

ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന്
നിര്


ക്പത യക

ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ടറും,

അതനവഷണങ്ങളും

അസിസ്റ്റെ ്

പരിതശാധനകളും

െയറക്ടറും

മറ്റ്

ചുമ ലകളും

ഹിക്ിക്കുക

ഡസക്കട്ടറിമാരുഡട ശമ്പള ബിലല്, ഡസക്കട്ടറിയുഡടയും ജീവനക്കാരുഡടയും യാക് ാപ്പടി ബിലലുകൾ
എന്ിവ പരിതശാധിച്ച് അംഗീകരിക്കുക



ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

വാര്ഷിക

ബഡ്ജറ്റ്

യഥാസമയം

യ്യാറാക്കി

അംഗീകരിക്കുന്ു

കണക്കുകൾ

പഞ്ചായത്തിലും

എന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുക


വികസന

ണ്ട്

ഡമയിെ നന്ഫസ്

ണ്ട്

എന്ിവയുഡട

ക്ടഷറിയിലും ഒത്തുതനാക്കി ഡപാരുത്തഡപ്പടുത്തുന്ു എന്് ഓതരാ മാസവും ഉറപ്പ് വരുത്തി
പഞ്ചായത്ത് അസ്ിസ്റ്റെ ് െയറക്ടര്ക്ക് സാക്ഷയപക് ം നല്കുക


ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളുഡട

വാര്ഷിക

സാമ്പത്തിക

പക് ിക

യഥാസമയം

യ്യാറാക്കി

സമര്പ്പിക്കുന്ു എന്് ഉറപ്പുവരുത്തുക


വിവിധ
എടുത്ത

ഓെിറ്റ്
നടപടി

റിതപ്പാര്ട്ടുകളില്
സംബന്ധിച്ച

ചൂണ്ടികാണിച്ച
വിവരങ്ങൾ

അപാകങ്ങൾ

പരിഹിക്രിക്കുന് ിനും

നിയമസഭാസമി ി

ഉൾഡപ്പഡടയുളള

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളില് സഥാസമയം സമര്പ്പിക്കുന് ും ആവശയമായ മാര്ട നിര്ത,ശങ്ങൾ
നല്കുക. അക്പകാരം നടപടി സവീകരിക്കുന്ു എന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുക
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വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ഡസക്ഷന്ഫ 4 b ( ii )
സീനിയര്
സൂക്പണ്ട്
ക്ശീ. അജിത്.ഡക

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

വിവരാവകാശ നിയമക്പകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടര് ഓ ീസിതലയും അസിസ്റ്റെ ് െയറക്ട൪
ഓ ീസിതലയും തസ്റ്ററ്റ് പബ്ലിക് ഇന്ഫ ര്തമഷ൯ ഓ ീസറായി ക്പവര്ത്തിക്കുക. വകുപ്പ് മക്രിയുഡട ഓ ീസില്
നിന്ും ലഭിക്കുന് പരാ ികളുഡട തനാെല് ഓ ീസറായി ക്പവര്ത്തിക്കുക. ഓ ീസിഡെ  ഡമാത്തത്തിലുളള
തമല്തനാട്ടം വഹിക്ിക്കുക.

ഡസക്ഷന്ഫ

ഡസക്ഷന്ഫ ക്ലാര്ക്കിഡെ 
തപര്, സ് ിക

സകകാരയം ഡചയ്യുന് ഡസക്ഷന്ഫ
എലലാ ജീവനക്കാരുഡടയും തപരിലുളള അച്ചടക്ക നടപടികൾ , ജിലലയിഡല ഈ

AVS

രാതജഷ്. ബി
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ഓ

ീസിന് കീഴിലുളള എലലാ

ത,ശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളളുഡട

ക്പവര്ത്തനം നീരീക്ഷണം, പരിതശാധന, കാരയക്ഷമ

വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്,

ജീവനക്കാരുഡട ഡപരുമാററ ചട്ടങ്ങൾ, ഭരണ ജാക്ഗ
ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

ണ്ട് ഓ

സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ,

ീസ് െയൂട്ടി

മക്രിമാര്, ക്പിന്ഫസിപ്പല് ഡസക്കട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് െയറക്ട൪, വിവിധ വകുപ്പ്

C1

രാജമലലിക.ടി
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ലവന്ഫമാന്, ഗവ: ഡസക്കട്ടറിമാര്, എം.പിമാര്, എം.എല്.എ മാര് വഴി
തനരിട്ട് ലഭിക്കുന് പരാ ികളും, അതപക്ഷകളും, അതനവഷണങ്ങളും
ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

അനില്കുമാ൪.സി

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി

ജിലലാ കളക്ടര്ക്ക് തനരിട്ട് ലഭിച്ച പരാ ികൾ സകമാറുന് ും, മറ്റ് ജിലലാ ല,

C2

ഷംല.എ
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

തബ്ലാക്ക ല,

ാലൂക്ക്

ല ഉത്യാഗസ്ഥര് വഴിയും ഡപാ ുജനങ്ങൾ

ജനക്പ ിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪ ഓ

ീസില് വഴി

ലഭിക്കുന് പരാ ികളും, അതപക്ഷകളും, സു ാരയ തകരളം, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന്
്ിവസങ്ങളിഡല ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി

നിയമസഭാ തചാ്യം, രശീത് ബുക്ക്, തസ്റ്റാക്ക്, സാമൂഹിക്യ സുലക്ഷി

C3

ജയക്പകാശ൯.പി.എസ്
ക്ലാര്ക്ക്

െി.ബി.ടി. ക്കൂസ്, പഞ്ചായത്ത് ്ിനാത

ാഷം, മറ്റ് ്ിനാത

വ ഡപന്ഫഷ൯,

ാഷങ്ങളും,

വാരാചരണങ്ങൾ, ക്പ ിഞ്ജകളും, ഡ രു നായ്കളുഡട നിയക്രണം (ABC)
ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്
ഡസക്കട്ടറി/ക്പസിെെ ്/ജീവനക്കാ൪

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി,

ുടങ്ങിയവ൪ക്കുള്ള

ിരിച്ചറിയല് കാ൪ഡ്
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A2

മിനി. പി
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ജീവനക്കാരുഡട ജി.പി.എഫ്, ഡക.പി.ഇ.പി.എഫ് പൊളിത്ത ഡപന്ഫഷ൯,
അംഗ വം, മുന്ഫകൂ൪ തക്ലാഷ൪ ഉൾഡപ്പഡട, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല
ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി

വസ് ു നികു ി പരിഷ്ക്കരണം, കവാറി, വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുളള

G2

അജീഷ്.സി
ക്ലാര്ക്ക്

സലസന്ഫസ്, ജിലലാ വികസന സമി ി, ജാക്ഗ ാ സമി ി, കുടുംബക്ശീ, സാക്ഷര ,
ലാെ ് ബാെ്, ൊറ്റാ ബാെ് , ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്
ഓ

ണ്ട്

ീസ് െയൂട്ടി, ്ുരര നിവാരണം, പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക

ഡസക്കട്ടറി, അസ്ി.ഡസക്കട്ടറി, ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്, ഡഹിക്ഡ് ക്ലര്ക്ക്, അക്കൗണ്ടെ ്

E1

ഇന്ദു.എം
സീനിയര് ക്ലാര്ക്കv

മു ലായവരുഡട തസവനകാരയങ്ങൾ (ജിലലയിഡല എലലാ
പഞ്ചായത്തുകളിഡലയും), ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ്

െയൂട്ടി
ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്, എഫ്.ടി.എസ്, പി.ടി.എസ്, പി.ടി.പി.ഡക, പാര്ട്ട് സടം

സലക്ബതററിയന്ഫ,

E2

രാതജഷ്.എന്ഫ
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ുൾസടം സലക്ബതററിയന്, സടപ്പിസ്റ്റ്, ൊറ്റാ എന്ഫക്ടി

ഓപ്പതററ്റ൪, സാനിറ്ററി ഇന്ഫസ്ഡപക്ട൪, സക്െവര്, കരാ൪ ജീവനകാ൪,
ഓണതററിയം ജീവനക്കാര്,

ാത്ക്കാലിക ജീവനക്കാ൪ (ജിലലയിഡല എലലാ

പഞ്ചായത്തുകളിഡലയും) തസവനകാരയങ്ങളും, ജിലലയിഡല മുഴുവന്ഫ
ജീവനക്കാരുഡട ചികിത്സാനുകൂലയങ്ങളും, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല
ക്

അജി .എ.

E3

വി്യ.ഡക
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി

ജിലലയിഡല മുഴുവ൯ ജീവനക്കാരുഡടയും (ക്ഗാമപഞ്ചായത്ത്കൾ, ഡെപയൂതട്ടഷ൯,
വര്ക്കിംഗ് അതറഞ്ച്ഡമെ ് ഉൾഡപ്പഡട) ഡപന്ഫഷനും, റിട്ടയര്ഡമെ ് സംബന്ധിച്ച
കാരയങ്ങളും, എസ.എല്.ഐ, ജി.ഐ.എസ്, ജി.പി, എ,ഐ സംബന്ധിച്ച എലലാ
ചുമ ലകളും, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

E4

രതമഷ്കുമാര്.ജി.
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി

ജിലലയിഡല പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിഡല എലലാ ക്ലാര്ക്കുമാരുഡടയും, സീനിയര്
ക്ലാര്ക്കുമാരുഡടയും തസവനം സബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും, ഡെപയൂതട്ടഷന്ഫ,
അരര്വകുപ്പ് സ്ഥലംമാറ്റം അര൪ ജിലലാ സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം സംബന്ധിച്ച
വിഷയങ്ങളും, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

ണ്ട് ഓ

ീസ് െയൂട്ടി
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A1

ിരുനാവക്കരശ്.ഡക
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

E5

ക്പസാദ്.എം

ലക്ഷ്മി തഗാപിനാഥ്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

G1

ഉയികിഷ്ണന്ഫ.എന്ഫ
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

A4

രാമ്ാസന്ഫ.വി.
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

െി.െി.പി ഓ

ീസിഡല എലലാ ജീവനക്കാരുഡടയും തസവന വിഷയങ്ങളും,

ഓ ീസ് വാഹിക്നം, തലാഗ്, ഇതെ ണല് ഓെിറ്റ്, ഓ ീസ് എ.ജി ഓെിറ്റ്,
െി.െി.പി യുഡട ടൂര് തക്പാക്ഗാം, എന്ിവയുഡട ചുമ ലകളും, സ്റ്റാഫ് മീറ്റീംഗും,
കാഷയറുഡട ചുമ ലയും (കയാഷ് & ഡചസ്റ്റ്), ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന്
്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി
ഡപാ ു വിവാഹിക് രജിസ്തക്ടഷനും, ഹിക്ിന്ദു വിവാഹിക് രജിസ്തക്ടഷന്ഫ, ജനന-മരണ
രജിസ്തക്ടഷന്ഫ സംബന്ധിച്ച എലലാ വിഷയങ്ങളും, സവകിയ രജിസ്തക്ടഷനുകൾ
സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ്
െയൂട്ടി, വിവരാവകാശനിയമക്പകാരമുളള തചാ്യങ്ങൾക്കുളള മറുപടി
യ്യാറാക്കല്. തസവനാവകാശം അപ്പീ , ഓംബുഡ്സ്മാ൯ മറ്റ് തകസുകൾ,
സര്ക്കാ൪ സാധൂകരണം, ജാക്ഗ ാ സമ ി ി, ക്പവാസി പരാ ി പരിഹിക്ാര
കമ്മിറ്റി, PAU-1, PAU-II ഡല
ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളിഡല പരാ ികൾ
വിതകക്ന്ദീകി ാസൂക് ണം, ജിലലാ ആസൂക് ണ സമി ി, ഒ.െി.എഫ്, മറ്റ് തകക്ന്ദ
സംസ്ഥാന പദ്ധ ികളും, സ്കീമുകളും, വിവിധ ഭവന പദ്ധ ികളും (ഇ.എം.എസ്,
ഐ.എ.സവ, എം.എന്ഫ ലക്ഷം വീട് ഉൾഡപ്പഡട) അറവ് ശാല ശ്മശാനം, എലലാ
ഡക്ടയിനിങ്ങുകളും, ഓ ീസ് കമ്പയൂട്ടര്വത്ക്കരണം, ഐ.ഡക.എം സംബന്ധിച്ചും,
വിവധ തസാഫ്ട് ഡവയര് സംബന്ധിച്ചുമുളള വിഷയങ്ങൾ, കില,
എം,ജി.എന്ഫ.ആര്.ജി.എസ്, ടി.എസ്.സി, ണഏഉജ, ങജ, ങ അ
ണ്ടുകൾ,
തലാകബാെ് സഹിക്ായം, വിവിധ വായ്പാ പദ്ധ ികൾ അധിക പദ്ധ ി വിഹിക്ി ം
മു ലായവയും, മാസാരര മീറ്റീംഗിഡെ  നടത്തിപ്പും, ക്കമീകരണവും,
ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി, ജിലലാ വികസന
സമി ിയുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട വിഷയങ്ങൾ
വിവിധ കമ്മീഷനുകളുഡട സിറ്റിംഗ്, ഹിക്ര്ജികൾ സംബന്ധിച്ച സമി ികളുഡട
സിറ്റിംഗ്, ഇലക്ഷന്ഫ, പഞ്ചായത്തുകളുഡട ഏകീകരണവും, വിഭജനവും,
ഉയര്ത്തലും, എ.എഫ്.എസ്, ബെജറ്റ്, ഭരണ റിതപ്പാര്ട്ട്, ആസ് ി രജിസ്റ്റര്, പുഴ
പുറതമ്പാക്ക്, മിച്ചഭൂമി, സി.യു.ജി , ിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ്, നിയമസഭാസമി ി, മറ്റ്
പു ിയ വിഷയങ്ങളും, യാഡ ാരു ഡസക്ഷനുകളിലും ഉൾഡപ്പടാത്ത വിഷയങ്ങളും,
സവരാജ് തക്ടാ ി, മറ്റ് തകക്ന്ദ, സംസ്ഥാന അവാര്െുകൾ മു ലായവ സംബന്ധിച്ച
വിഷയങ്ങളും, സാക്ഷര , കുടുംബക്ശീ, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട്
ഓ ീസ് െയൂട്ടി, തകാവിഡ്-19 തരാഗവുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ
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G3

ഷാജു.ആര്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

J3

ഉഷാകുമാരി.വി.സി,
ക്ലാര്ക്ക്

ജിലലയിഡല എലലാ ക്ഗാമപഞ്ചായത്തുകളിഡല തകസുകളുഡട നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
നിരീക്ഷണവും, തമാണിറ്ററിംഗും, തലാകായുക്ത. ക്ടിബയൂണല്,
ത,ശ സ്ഥാപന
ജനക്പ ിനിധികളുഡട സവത്ത് വിവരണ പക് ിക സമര്പ്പിക്കല് സംബന്ധിച്ച
വിഷയങ്ങൾ, വിസില് നൗ, ഇലക്ഷ൯, വിവരവാശ നിയമം,
ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി,

സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട്, കം െസ്പാച്ച്, സലഫ് മിഷന്ഫ പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട
പരാ ികൾ, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി,
ഡമെിഡസപ്, പക്
കുറിപ്പ്, െയറി
വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട അപ്പീല് അതപക്ഷകൾക്ക്

PA 2

തജയാ ി.ഡക
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

മിനി.എന്ഫ

നിയമാനുസി
നടപടിക്കമങ്ങൾ പാലിച്ച് മറുപടി
യ്യാറാക്ക ,
യല് രജിസ്റ്റ൪
എന്ിവ സകകാരയം ഡചയ്യല്, പി.എ.യു-1, പി.എ.യു-- 2 എന്ിവയിഡല എലലാ
പഞ്ചായത്തുകളിഡലയും തലാക്കല് ണ്ട് ഓെിറ്റ്, ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്
റിതപ്പാര്ട്ടുകൾ പരിതശാധിക്കുകയും, ബന്ധഡപ്പട്ട അറിയിപ്പുക്
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നല്കുകയും, റിതപ്പാര്ട്ടുകൾ
ീര്പ്പാക്കുന് ിനാവശയമായ
ുടര്നടപടികൾ സവീകരിക്കുകും ഡചയ്യുക, ജിലലയിഡല ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്
യൂണിറ്റകൾക്ക് ക്പ ിമാസ കാരയപരിപാടി
യ്യാറാക്കി നല്കുകയും, കാരയ
പരിപാടികൾക്കനുസരിച്ച് ഓെിറ്റ് നടക്കുന്ുഡണ്ടന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും
ഡചയ്യുക. ഇതെ ണല് ഓെിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വരുന്
പാലുകൾക്ക്
സമയബന്ധി മായി മറുപടി
യ്യാറാക്കുക, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല
ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി
എ.െി.പി ഓ

PA 5

മുകുന്ദന്ഫ.ഡക.

PA 1

ബീന.സി
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

സുധ.ബി
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ീസിഡല ജീവനക്കാരുഡട ശമ്പള ബിലലും, സര്

ീസ് കാരയങ്ങളും അനുബന്ധ

തജാലികളും, പി.എ.യു സൂപ്പര്സവസര്മാരില് നിന്ും ടി.എ ബില് ലഭയമാക്കുകയും
ടിഎ നല്കുന് ിന് നടപടി സവീകരിക്കുകയും ഡചയ്യുക. യൂണിറ്റുകളില് നിന്് ക്പ ിമാസ
ഹിക്ാജര് സാക്ഷയപക് ം സമയബന്ധി മായി തശഖരിക്കുക, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന്
്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി
തലാക്കല് ണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശകൾ സംബന്ധിച്ച
യലുകൾ,
രജിസ്റററുകൾ,
പാലുകൾ, എന്ിവ സകകാരയം ഡചയ്യ , അക്കൗണ്ടെ ് ജനറ
ഓെിറ്റ് സംബന്ധിച്ച യലുകൾ, രജിസ്റററുകൾ,
പാലുകൾ, എന്ിവ സകകാരയം
ഡചയ്യല്. പഞ്ചായത്ത് അസ്ി.െയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ടര്
എവന്ിവരുഡട ആകസ്മിക പരിതശാധന റിതപ്പാര്ട്ടുകളിത
നടപടി സവീകരിക്കുക.
തസ്റ്റാര് പര്തച്ചയ്സുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട നടപടികൾ, സമാഹിക്ി
തലാക്ക
ണ്ട് ഓെിറ്റ്
റിതപ്പാര്ട്ട്, സി&എ.ജി വാര്ഷിക ഓെിറ്റ് റിതപ്പാര്ട്ട് എന്ിവയി
ുട൪ നടപടികൾ
സവീകരിക്കുക, ഡവളളക്കരം സി.എ.ജി യുഡട ഡസന്ഫക്ടിക് ഓെിറ്റ് എന്ിവയില്
നടപടികൾ സവീകരിക്കല്, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക്

ണ്ട് ഓ

ുട൪

ീസ് െയൂട്ടി
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PA 3

കിഷ്ണനുയി.പി.
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

പി.എ.യു -3, പി.എ.യു -6 എന്ിവയിഡല എലലാ പഞ്ചായത്തുകളിഡലയും
തലാക്കല് ണ്ട് ഓെിറ്റ്, ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് റിതപ്പാര്ട്ടുകൾ
പരിതശാധിക്കുകയും, ബന്ധഡപ്പട്ട അറിയിപ്പുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
നല്കുകയും, റിതപ്പാര്ട്ടുക്
ീര്പ്പാക്കുന് ിനാവശയമായ
ുടര്നടപടികൾ
സവീകരിക്കുകും ഡചയ്യുക, ജിലലയിഡല ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് യൂണിറ്റകൾക്ക്
ക്പ ിമാസ കാരയപരിപാടി
യ്യാറാക്കി നല്കുകയും, കാരയ
പരിപാടികൾക്കനുസരിച്ച് ഓെിറ്റ് നടക്കുന്ുഡണ്ടന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും

ഡചയ്യുക. ഇതെ ണല് ഓെിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വരുന്
പാലുകൾക്ക്
സമയബന്ധി മായി മറുപടി
യ്യാറാക്കുക, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല
ക് ണ്ട് ഓ ീസ് െയൂട്ടി
പി.എ.യു -4, പി.എ.യു -5 എന്ിവയിഡല എലലാ പഞ്ചായത്തുകളിഡലയും
തലാക്കല് ണ്ട് ഓെിറ്റ്, ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് റിതപ്പാര്ട്ടുകൾ
പരിതശാധിക്കുകയും, ബന്ധഡപ്പട്ട അറിയിപ്പുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
നല്കുകയും, റിതപ്പാര്ട്ടുകൾ
ീര്പ്പാക്കുന് ിനാവശയമായ
ുടര്നടപടികൾ
സവീകരിക്കുകും ഡചയ്യുക, ജിലലയിഡല ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ് യൂണിറ്റകൾക്ക്
ക്പ ിമാസ കാരയപരിപാടി
യ്യാറാക്കി നല്കുകയും, കാരയ
പരിപാടികൾക്കനുസരിച്ച് ഓെിറ്റ് നടക്കുന്ുഡണ്ടന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും
ഡചയ്യുക. ഇതെ ണല് ഓെിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വരുന്
പാലുകൾക്ക്
സമയബന്ധി മായി മറുപടി
യ്യാറാക്കുക, പി.എ.യു 3,6
എന്ീ

PA 4

. സുതരഷ്കുമാ൪.എസ്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

യൂണിറ്റുകളിഡല പഞ്ചായത്തുകളുഡട
ിനാന്ഫസ് ഇന്ഫസ്ഡപക്ഷന്ഫ വിംഗിഡെ 
ധനകാരയ പരിതശാധന റിതപ്പാര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച
ുട൪ നടപടികൾ സകകാരയം
ഡചയ്യുക, പി.എ.യു 1,2 എന്ീ യൂണിറ്റുകളിഡല പഞ്ചായത്തുകളുഡട
ിനാന്ഫസ്
ഇന്ഫസ്ഡപക്ഷന്ഫ വിംഗിഡെ  ധനകാരയ പരിതശാധന റിതപ്പാര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച
നടപടികൾ സകകാരയം ഡചയ്യുക., പി.എ.യു 3,6
എന്ീ യൂണിറ്റുകളിഡല

ുട൪

പഞ്ചായത്തുകളുഡട
ിനാന്ഫസ് ഇന്ഫസ്ഡപക്ഷന്ഫ വിംഗിഡെ  ധനകാരയ
പരിതശാധന റിതപ്പാര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച
ുട൪ നടപടികൾ സകകാരയം ഡചയ്യുക,
ബഹിക്ു.മുഖയമക്രിയുഡട പരാ ി പരിഹിക്ാര ഡസല്, ജിലലാ ല തമാണിറ്ററിംഗ്
സമി ി, ജിലലാ ല കൂടിയാതലാചന സമി ി, KLGSDP വിംഗിഡെ  ധനകാരയ
പരിതശാധന റിതപ്പാര്ട്ട്, ചുമ ലഡപ്പടുത്തുന് ്ിവസങ്ങളിഡല ക് ണ്ട് ഓ ീസ്
െയൂട്ടി
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4 b ( iii )
പഞ്ചായത്ത്

ഡെപയൂട്ടി

െയ്റക്ടര്

ഓ

ീസി

തമല്തനാട്ടത്തിഡെ യും,

ഉത്തരവാ്ി വത്തിഡെ യും വഴികൾ ഉൾഡപ്പഡടയുളളവ തകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ,
വിവരാവകാശ

നിയമം

ഡക.പി.ഇ.പി.എഫ്

2005,

ആക്ട്

ഗവ:സര്വെ ്സ് ഡമെിക്ക

തസവനാവകാശ

1976,

ഡക.എസ്.

നിയമം

ആര്,

എം.ഒ.പി,

2012,

ഡക.എസ്.&

എസ്.

എം.െി.പി,
എസ്

ആര്,

സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളില്

അറ്റന്ഫെന്ഫസ് റൂൾസ് കൂടാഡ

പുറഡപ്പടുവിക്കുന് ഉത്തരവുകളും, സര്ക്കുലറുകളും ക്പകാരം ക്പവര്ത്തിച്ചു തപാരുന്ു.

4 b ( iv)
പൗരാവകാശതരഖയില് ക്പസിദ്ധീകരിച്ച ിന്ഫപടി ചുമ ലകൾ നിറതവറ്റി വരുന്ു.

4 b ( v)
പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയ്റക്ടര് ഓ
ഓ

ീസും, അസ്ി.െയറക്ടര് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്

ീസും തകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, വിവരാവകാശ നിയമം 2005, തസവനാവകാശ

നിയമം

2012, എം.ഒ.പി, എം.െി.പി, ഡക.പി.ഇ.പി.എഫ്

ഡക.എസ്.&

എസ്.

എസ്

ആര്

സര്ക്കാ൪

ആക്ട്

1976, ഡക.എസ്.

കാലാകാലങ്ങളി

ആര്,

പുറഡപ്പടുവിക്കുന്

ഉത്തരവുകളും, സര്ക്കുലറുകളും ക്പകാരം തമല്തനാട്ടത്തിഡെ യും, ഉത്തരവാ്ി വത്തിഡെ യും
ഉൾഡപ്പഡടയുളളവയായി ക്പവര്ത്തിച്ചു തപാരുന്ു.

4 b ( vi)
പഞ്ചായത്ത്

ഡെപയൂട്ടി

െയറക്ടര്

ഓ

ീസിഡെ 

നിയക്രണത്തിതലാ, സകവശതമാ

യാഡ ാരു ക്പമാണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ിലല .

4 b ( vii)
ഈ

ഡപാ ു

അധികാര

സ്ഥാപനത്തില്

ിരഡെടുത്തത ാ, അലലാഡ തയാ

തബാര്െുകളും, കൗണ്സിലുകളും, കമ്മിറ്റികതളാ, അ ിഡെ 
തയാഗങ്ങതളാ

കൂടുന്ിലല.

ആകയാല്

ഭാഗമായ

ഡപാ ുജനങ്ങൾക്ക്

മറ്റ്

അത്തരം

ഉളള

നികായങ്ങതളാ
തയാഗങ്ങളുഡട

ഭാഗമാകുവാതനാ, മിനിട്ട്സ് ക്പാപയമാക്കുന് ും ബാധകമാവുകയിലല .

4 b ( viii)
ഈ

ഡപാ ു

കമ്മിറ്റികളുഡടതയാ

അധികാര
ഭാഗമായി

സ്ഥാപനത്തില്
തയാഗങ്ങൾ

തബാര്െുകളുഡടതയാ,

യാഡ ാന്ും

കൂടുന്ിലല.

കൗണ്സിലുകളുഡടതയാ,

ആകയാല്

ഈ

ഡപാ ു

അധികാര സ്ഥാപനത്തിന് ഇത് ബാധകമാവുന്ിലല .
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4 b (ix)
രഞ്ചായത്ത്v സെരയൂട്ടിെയറക്െറാഫീസ് ജീവനക്കാരുസെ െയറക്െറി

JS 1

JS 2

JS 3

0491 2505199

അജി .എ

അനില്കുമാ൪.സി

0491 2505199

0491 2505199

ക്പസാദ്.എം.

A1

ലക്ഷ്മി തഗാപിനാഥ്,സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

A2

മിനി.പി, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

C3

ജയക്പകാശ൯.പി.എസ്, ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

A4

രാമ്ാസന്ഫ.വി, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

രാതജഷ്.പി,, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

C1

രാജമലലിക. ടി, സീനിയ൪ ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

C2

ഷംല.എ,

0491 2505199

E1

ഇന്ദു.എം,

E2

രാതജഷ്.എന്ഫ,

E3

വി്യ.ഡക, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

AVS

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് v

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

0491 2505199

0491 2505199
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E4

രതമഷ്കുമാര്.ജി, സീനിയ൪ ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

E5

ിരുനാവക്കരശ്.ഡക, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് v

0491 2505199

G1

ഉയികിഷ്ണന്ഫ.എന്ഫ., സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

G2

അജീഷ്.സി, ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

G3

ഷാജു.ആര്., സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

J3

ഉഷാകുമാരി.വി.സി, ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505199

രഞ്ചായത്ത്v അെിേന്റ്െയറക്െറാഫീസ് ജീവനക്കാരുസെ െയറക്െറി
JS 1

മിനി.എ൯

04912-505155

JS 2

മുകുന്ദന്ഫ.ഡക

04912-505155

PA 1

സുധ.ബി., സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505155

PA 2

തജയാ ി.ഡക സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505155

PA 3

കിഷ്ണനുയി..പി, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505155

PA 4

സുതരഷ്കുമാ൪.എസ്, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505155

PA5

ബീന.സി, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

0491 2505155
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4 b (x)
അ ിഡെ  റഗുതലഷനുകളില് വയവസ്ഥ ഡചയ് ിരിക്കുന് ക്പകാരം നഷ്ടപരിഹിക്ാര
രീ ിയുൾഡപ്പഡട ഓതരാ ഓ

ീസ൪മാരും, ജീവനക്കാരും വാങ്ങുന് ക്പ ിമാസ തവ നം

സൂചികയാക്കി ക്പസിദ്ധീകരിക്കുന്ു.
ജീവനക്കാരുഡട
ഔത്യാഗിക നാമം

അടിസ്ഥാന
ശമ്പളം

ഡമാത്ത
ശമ്പളം

റജികുമാ൪.ഡക.ഡക

62400

76630

പഞ്ചായത്ത്
അസിസ്റ്റെ ് െയറക്ട൪

തഗാപിനാഥ൯.ഡക

63900

78430

സീനിയര് സൂക്പണ്ട്
(െിെിപി ഓ ീസ്)

അജിത്.ഡക

60900

75430

ഡപര്ത ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്
സൂപ്പര്സവസ൪-1

വിജയകുമാരി.എസ്

56700

69790

സജി ത ാമസ്

55350

68170

ക്ശീകുമാ൪.ജി

60900

74830

ഹിക്തരഷ്.ഡക.െി

55350

68170

ചക്ന്ദ്ാസ൯.ഡക.ഡക

52800

65110

ജലജ.സി

54000

66550

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

അജി .എ

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

അനില്കുമാ൪.സി

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ക്പസാദ്.എം

40500

50100

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

മിനി.എ൯

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

മുകുന്ദന്ഫ.ഡക

42500

52500

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

അനി .ഡക.പി

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ക്പീ .പി.വി

46900

58030

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ഷാജി ൊനിയല്.വി

43600

54020

പഞ്ചായത്ത്
ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪

ഡപര്ത

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്

സൂപ്പര്സവസ൪-2
ഡപര്ത

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്

സൂപ്പര്സവസ൪-3
ഡപര്ത

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്

സൂപ്പര്സവസ൪-4
ഡപര്ത

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്

സൂപ്പര്സവസ൪-5
ഡപര്ത

ാമന്ഫസ് ഓെിറ്റ്

സൂപ്പര്സവസ൪-6

ജീവനക്കാരുഡട തപര്
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ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

രജീഷ്കുമാ൪.സി.സി

40500

50100

മതനാജ്.എ.ഇ

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

സംഗീ .എ.എസ്

38500

47700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

സുതരഷ്.ടി

38500

47700

മാലിനി.ഡക.ആ൪

40500

50100

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ബിജുതമാൾ.എം.

42500

52500

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ജയചക്ന്ദ൯.ഡക

40500

50100

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

നിഷ.എ൯

40500

50100

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

സുതരഷ്കുമാ൪.പി

43600

54070

രാതജഷ്.ബി

30700

38340

ഷംല.എ

26500

33050

ലക്ഷ്മി തഗാപിനാഥ്

31500

39300

മിനി.പി

30700

38340

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

രാതജഷ്.എ൯

33100

41220

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ഇന്ദു.എം

28500

35700

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ഷാജു.ആ൪

26500

33050

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ഉയികിഷ്ണ൯.എ൯

28500

35700

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

രാമ്ാസന്ഫ.വി

30700

38340

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

രാജമലലിക.ടി

31500

39300

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

വി്യ.ഡക

31500

39300

28500

35700

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

ജൂനിയര് സൂക്പണ്ട്

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ിരുനാവക്കരശ്.ഡക

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

രതമഷ്കുമാ൪.ജി

31500

39300

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

സുധ.ബി

33100

41220

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

തജയാ ി.ഡക

31500

39300

കിഷ്ണനുയി..പി

27800

34860

സുതരഷ്കുമാ൪.എസ്

25200

31490

ബീന.സി

31500

39300

ഡജസ്ി.ഡക

25200

31490

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
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സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

അംബിക.ഇ.ടി

32300

40260

ബിതനഷ്കുമാ൪.ഡക

33900

42180

നിസാമു,ീ൯.ഐ

28500

35700

്ീപക്.എസ്

25850

32270

സമീന.ഡജ

25200

31490

കാജാഹിക്ുസസന്ഫ.വി.എസ്

27150

34080

വിജയകുമാരന്ഫ.പി

29900

37330

ക്പ്ീപ്.ഡക.ഡക

31500

39300

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

സുമി
കിഷ്ണ (hÀ¡nwKv
Atd©vsaâv)

28500

35700

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

അജി.എം.ഡജ

29900

37380

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ക്ശീരമയ.എ

25200

31490

നന്ദകുമാ൪.എസ്

39500

48900

സുഹിക്റ.ടി.ടി

35700

44340

യു.െി സടപ്പിസ്റ്റ്

ഹിക്ിമ തജയാത്സ്ന

25850

32270

എല്.െി.സടപ്പിസ്റ്റ്

ഗിരിജാത്വി.ഡക

20550

27510

എല്.െി.സടപ്പിസ്റ്റ്

അരുണ്.എല്

23400

30330

എല്.െി.സടപ്പിസ്റ്റ്

അഞ്ജന.ഡക.ഡജ.

20550

26910

ക്ലാര്ക്ക്v

ജയക്പകാശ൯.പി.എസ്

25200

31490

ഉഷാകുമാരി.വി.സി

20000

26250

അജീഷ്.സി

19500

24650

സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്

ഡസലക്ഷന്ഫ തക്ഗഡ്
സടപ്പിസ്റ്റ്
സീനിയര് തക്ഗഡ്
സടപ്പിസ്റ്റ്

ക്ലാര്ക്ക്v
ക്ലാര്ക്ക്v
ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

രതമഷ്. ആ൪

16500

21050

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

രതമഷ്. ആ൪

17000

21650

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

സ്മി .എം

21100

26570

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

രാജി.പി.ഡക

18500

23450

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

സൗമയ.ആ൪

17500

22250

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

ത്വ്ാസ്.

21100

26570
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ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

ജതയക്ന്ദ൯.എം

21100

27570

ക്പ്ീപ്കുമാ൪.വി.പി

32300

40260

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

സലീന.എസ്

20550

25910

ഓ

ീസ് അറ്റന്ഫെെ ്

രാജലക്ഷ്മി.ഡക

18000
25850
10660

22850
32470
12792

സക്െവര്

സുധീഷ്.വി

പി.ടി.എസ്

റാബിയ

4 b ( xi )
പഞ്ചായത്ത് ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪ ഓ

ീസില് പദ്ധ ികൾ രൂപീകരിച്ചും ആയ ിഡെ 

ഭാഗമായി ഡചലവുകൾ വരുത്താറുമിലല. ആയ ിനാല്

ഡന് ഏജന്ഫസിക്കായി

ുക

നീക്കി

വച്ചിട്ടിലലാത്ത ിനാല് ബാധകമാവുകയിലല.

4 b ( xii )
ഈ

ഡപാ ു

അധികാര

ആയ ിനായി ഗുണതഭാക്താക്കഡള
ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪ ഓ

സ്ഥാപനം

മുതഖന

ധനസഹിക്ായങ്ങൾ

നല്കുകതയാ,

ിരഡെടുക്കുകതയാ ഡചയ്യുന്ിലലാത്ത ിനാല് പഞ്ചായത്ത്

ീസിന് ബാധകമാവുകയിലല

4 b ( xiii )
ഈ

ഡപാ ു

അധികാര

ആയ ിനായി ഗുണതഭാക്താക്കഡള
ഡെപയൂട്ടി െയറക്ട൪ ഓ

സ്ഥാപനം

മുതഖന

ധനസഹിക്ായങ്ങൾ

ിരഡെടുക്കുകതയാ ഡചയ്യുന്ിലലാത്ത ിനാ

നല്കുകതയാ,
പഞ്ചായത്ത്

ീസിന് ബാധകമാവുകയിലല.

4 b ( xiv )
ഈ ഡപാ ു അധികാര സ്ഥാപനത്തിഡല ജീവനക്കാരുഡട തസവന തവ ന വിവരങ്ങൾ

Spark തസാഫ്റ്റ് ഡവയറില് കാലാകാലങ്ങളില് തരഖഡപ്പടുത്തല് നടത്താറുണ്ട്.

4 b ( xv )
ഈ ഡപാ ു അധികാര സ്ഥാപനത്തിഡെ  ഭാഗമായി ക്ഗന്ഥശാലതയാ, വായനശാലതയാ
ഇലലാത്ത ിനാല് ബാധകമാവുകയിലല.
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4 b ( xvi)
ഓ

ാസ്ഡെ  തപര്

ത

ാണ് നമ്പ൪

ഔത്യാഗിക തപര്

ഇഡമയില് അക്െസ്്

(Name of Office)

(Official name of SPIO)

(E-mail Address)

(Contacting
No)

പഞ്ചായത്ത്
ഡെപയൂട്ടി
െയറക്ടറുഡട
കാരയാലയം,
സിവില് തസ്റ്റഷന്ഫ,
പാലക്കാട്-678001

അജിത്.ഡക, സീനിയ൪
സൂക്പണ്ട്, പഞ്ചായത്ത്
ഡെപയൂട്ടി
െയറക്ടറുഡട
കാരയാലയം,
പാലക്കാട്

ddppkd1@gmail.com

0491 2505199

(O/o the Deputy
Director of
Panchayats, Civil
Station, Palakkad, Pin:
678001)

(Ajith. K,
Senior Superintendent
O/o Deputy Director of
Panchayats Palakkad)

0491 2505155

4 b ( xvii)
ഈ ഡപാ ു അധികാര സ്ഥാപനത്തിഡെ  നി൪യയിക്കഡപ്പടാവുന് മറ്റ്v വിവരങ്ങൾ ഡപാ ു
ജനങ്ങൾക്ക്

http://dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ വിലാസത്തില് നിന്ും തശഖരിക്കാവുന് ാണ്.
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