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നമ്പർ. DDP-KSD/36/19/SC1                                         തതീയ്യതട്ടി : 01.08.2019  

പഞഞ്ചായതത്ത് ഡഡെപപ്യൂടട്ടി ഡെയറക്ടർ,
കഞ്ചാസറഗഗഞ്ചാഡെത്ത്.

എലഞ്ചാ ഗഞ്ചാമെ പഞഞ്ചായതത്ത് ഡസക്രടറട്ടിമെഞ്ചാര്കയ

സർ,
       

       വട്ടിഷയയ:- പഞഞ്ചായതത്ത് വകുപത്ത്-ഭരണ ജഞ്ചാഗത-തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാഡത ഡകടട്ടികട്ടിടെകന്ന ഫയലുകള
                      തതീര്പഞ്ചാകന്നതട്ടിനുള്ള നട്ടിര്ഗദ്ദേശങ്ങള സയബനട്ടിചത്ത്-
                     
       സൂചന:- 1) സര്കഞ്ചാരട്ടിഡന്റെ 23.07.2019 ഡല എ ആര് 14-2/90/2019/ ഉ.ഭ.പ.വ നമ്പര്
                       സര്കലര്
                   2) പഞഞ്ചായതത്ത് ഡെയറക്ടറുഡടെ 28/07/2019 ഡല PAN/22510/15 (D5)(DP)
                       നമ്പര് സര്കലര്.
        സര്കഞ്ചാര് തലതട്ടിലുയ വകുപത്ത്  തലതട്ടിലുയ ഡകടട്ടികട്ടിടെകന്ന ഫയലുകള   ഇനട്ടിയയ
തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാന് ബഞ്ചാകട്ടിയള്ളതഞ്ചായയ ആയവ സമെയബനട്ടിതമെഞ്ചായട്ടി  തതീര്പഞ്ചാകന്നതട്ടിനുയ സൂചന (1)
പ്രകഞ്ചാരയ  സര്കഞ്ചാര്  നട്ടിര്ഗദ്ദേശട്ടിചട്ടിട്ടുണത്ത്.ആയതട്ടിഡന്റെ  അടെട്ടിസഞ്ചാനതട്ടില്  ആഗസ്റ്റേത്ത്  1  മുതല്
ആഗസ്റ്റേത്ത്  25  വഡര  പഞഞ്ചായതത്ത്  വകുപട്ടില്  ഫയല്  തതീര്പഞ്ചാകല്  തതീവ്ര  യജ്ഞ  പരട്ടിപഞ്ചാടെട്ടി
സയഘടെട്ടിപട്ടികന്നതട്ടിനത്ത് സൂചന (2) പ്രകഞ്ചാരയ ബഹ:പഞഞ്ചായതത്ത് ഡെയറക്ടര്  നട്ടിര്ഗദ്ദേശട്ടിചട്ടിട്ടുണത്ത്.
   ഗഞ്ചാമെ  പഞഞ്ചായത്തുകളട്ടില്  ഫയല്  തതീര്പഞ്ചാകല്  തതീവ്ര  യജ്ഞ  പരട്ടിപഞ്ചാടെട്ടി
ഏഗകഞ്ചാപട്ടിപട്ടികന്നതട്ടിനഞ്ചായട്ടി  JS/HC   മെഞ്ചാരഞ്ചായട്ടിരട്ടികയ  ഗഞ്ചാമെ  പഞഞ്ചായതട്ടിഡന്റെ  ഗനഞ്ചാഡെല്
ഓഫതീസര്മെഞ്ചാര്.ആയതട്ടിഡന്റെ  ഭഞ്ചാഗമെഞ്ചായട്ടി  പഞഞ്ചായത്തുകളട്ടില്  തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാന്  അവഗശഷട്ടികന്ന
ഫയലുകള സയബനട്ടിച സട്ടിതട്ടി  വട്ടിവരങ്ങള ഇഗതഞ്ചാഡടെഞ്ചാപയ  നല്കട്ടിയട്ടിട്ടുള്ള ഗൂഗട്ടിള ഷതീറട്ടില്
2019  ആഗസ്റ്റേത്ത്  10  ആയ  തതീയ്യതട്ടികകയ  ഗരഖഡപടുഗതണതഞ്ചാണത്ത്.  ഗഞ്ചാമെ  പഞഞ്ചായത്തുകളട്ടില്
തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാത എലഞ്ചാ ഫയലുകളയ  2019  ആഗസ്റ്റേത്ത്  25  നകയ തതീര്പഞ്ചാകണഡമെനയ നട്ടിര്ഗദ്ദേശയ
നല്കുന.
           തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാഡത ഡകടട്ടികട്ടിടെകന്ന ഫയലുകള തതീര്പഞ്ചാകന്നതട്ടിഡന്റെ ഭഞ്ചാഗമെഞ്ചായട്ടി ഫയലുകള
തട്ടിടഡപടുഗതണതഞ്ചായട്ടിട്ടുണത്ത്.ആയതത്ത്  വളഡര  ശ്രമെകരമെഞ്ചായ  ഒരു  പ്രവൃതട്ടിയഞ്ചാണത്ത്.ഡപഞ്ചാത
ജനങ്ങളകത്ത്  നല്ഗകണ  ഗസവനങ്ങളകത്ത്  ഒപയ  ഈ  പ്രക്രട്ടിയ  കൂടെട്ടി  ഡചഗയ്യണട്ടി  വരുഗമ്പഞ്ചാള



ജതീവനകഞ്ചാര്കത്ത്  വലട്ടിയ  രതീതട്ടിയട്ടിലുള്ള  ഗജഞ്ചാലട്ടി  സമ്മര്ദ്ദേയ  ഉണഞ്ചാകുന്നതട്ടിനത്ത്
കഞ്ചാരണമെഞ്ചാകുയ.ഇഡതഞ്ചാഴട്ടിവഞ്ചാകന്നതട്ടിനത്ത് ഗവണട്ടി ഒരു നട്ടിശട്ടിത പ്രവൃതട്ടി ദട്ടിവസയ ഉചയത്ത് ഗശഷമുള്ള
സമെയയ ഫയലുകള തട്ടിടഡപടുത്തുന്നതട്ടിനത്ത് മെഞ്ചാതയ നതീകട്ടി ഡവകന്നതത്ത് ആയട്ടിരട്ടികയ ഉചട്ടിതയ. 
   ഗമെല് പ്രവര്തനയ ജട്ടിലയട്ടിഡല എലഞ്ചാ ഗഞ്ചാമെ പഞഞ്ചായത്തുകളട്ടിലുയ  07.08.2019  തതീയ്യതട്ടിയട്ടില്
ഉചയത്ത്  2  മെണട്ടി  മുതല്  പ്രവൃതട്ടി  തതീരുന്നതത്ത്  വഡര  നടെഗതണതഞ്ചാണത്ത്.തതീവ്രയജ്ഞ
പരട്ടിപഞ്ചാടെട്ടിയമെഞ്ചായട്ടി ബനഡപടത്ത് ചുവഡടെ പറയന്ന അധട്ടിക നട്ടിര്ഗദ്ദേശങ്ങള കൂടെട്ടി പുറഡപടുവട്ടികന
    ഫയലുകള  തതീര്പഞ്ചാകല്  യജ്ഞതട്ടിഡന്റെ  ആദരപടെട്ടിയഞ്ചായട്ടി  ഡചഗയ്യണതത്ത്  തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാന്
ബഞ്ചാകട്ടിയള്ള ഫയലുകളഡടെ പടട്ടികഡപടുതലഞ്ചാണത്ത്.ഇതട്ടിനഞ്ചായട്ടി ഗഞ്ചാമെ പഞഞ്ചായതത്ത് ഓഫതീസട്ടിഡല
ഓഗരഞ്ചാ ഡസക്ഷനുയ അവരുഡടെ കകവശമുള്ള ഫയലുകഡള  (1)  തതീര്പഞ്ചാകട്ടിയ ഫയലുകള  (2)
തടെര്  നടെപടെട്ടി  ആവശരമെട്ടിലഞ്ചാത  തതീര്കഞ്ചാവുന്ന  ഫയലുകള  (3)  തടെര്  നടെപടെട്ടി  ആവശരമെഞ്ചായ
ഫയലുകള  എന്നട്ടിങ്ങഡന  തരയ  തട്ടിരട്ടിഗകണതഞ്ചാണത്ത്.ഇപ്രകഞ്ചാരയ  തരയ  തട്ടിരട്ടിച  ഗശഷയ
തതീര്പഞ്ചാകഞ്ചാന്  ബഞ്ചാകട്ടിയള്ള  ഫയലുകളഡടെ  വട്ടിവരങ്ങള  ഈ  ഓഫതീസട്ടില്  നട്ടിനയ  ഇതട്ടിനഞ്ചായട്ടി
നല്കുന്ന ഗൂഗട്ടിള ഷതീറട്ടില് ഗചര്ഗകണതഞ്ചാണത്ത്.
       ഫയലുകളഡടെ വട്ടിവരങ്ങള ഗൂഗട്ടിള ഷതീറട്ടില് ഗചര്തത്ത് പൂര്തട്ടിയഞ്ചാകന്ന പ്രവൃതട്ടിയയ അന
തഡന്ന പൂര്തതീകരട്ടിഗകണതഞ്ചാണത്ത്.അവസഞ്ചാനഡത ഗഞ്ചാമെ  പഞഞ്ചായതട്ടിലുയ  ഗമെല് പ്രവര്തനയ
പൂര്തട്ടിയഞ്ചാകുന്ന സമെയതത്ത് ഗൂഗട്ടിള ഷതീറത്ത്  ഗലഞ്ചാകത്ത് ഡചയ്യുന്നതഞ്ചാണത്ത്.പ്രസ്തുത ദട്ടിവസയ ഉചയത്ത്  2
മെണട്ടി മുതല് ഗഞ്ചാമെ പഞഞ്ചായതത്ത് ഓഫതീസട്ടില് നട്ടിനയ സഞ്ചാധഞ്ചാരണ ഗസവനയ ലഭട്ടികന്നതല എന്ന
വട്ടിവരയ  പഞഞ്ചായതത്ത്  പ്രസട്ടിഡെണട്ടിഗനയയ  ജനപ്രതട്ടിനട്ടിധട്ടികഡളയയ  അറട്ടിയട്ടിഗകണതയ
ഡപഞ്ചാതജനങ്ങളഡടെ  അറട്ടിവട്ടിഗലകഞ്ചായട്ടി  ഗനഞ്ചാടതീസത്ത്  ഗബഞ്ചാര്ഡെട്ടില്  പ്രസട്ടിദ്ധഡപടുഗതണതമെഞ്ചാണത്ത്.
അഗന്ന ദട്ടിവസയ എലഞ്ചാ ജതീവനകഞ്ചാരുയ ഓഫതീസട്ടില് ഉണഞ്ചായട്ടിരട്ടിഗകണതഞ്ചാണത്ത്.
  അടെട്ടിയനട്ടിരവുയ  പ്രഞ്ചാധഞ്ചാനരമുള്ളതമെഞ്ചായ  ഗയഞ്ചാഗങ്ങളട്ടില്  ഡസക്രടറട്ടി  പഡങ്കെടുഗകണതയ
അസട്ടിസ്റ്റേഡന്റെത്ത്  ഡസക്രടറട്ടി  മുതലുള്ള  എലഞ്ചാ  ജതീവനകഞ്ചാരുയ   പ്രവര്തനതട്ടില്
പഡങ്കെടുഗകണതമെഞ്ചാണത്ത്.പ്രസ്തുത ദട്ടിവസയ ടെട്ടി  പ്രവര്തനങ്ങള ഗഡെഞ്ചാകക്യുഡമെന്റെത്ത്  ഡചയ്യുന്നതട്ടിനഞ്ചായട്ടി
ഡെട്ടി  ഡെട്ടി  പട്ടി  യഡടെ  പ്രതട്ടിനട്ടിധട്ടിയഞ്ചായട്ടി  ഒരു  ജതീവനകഞ്ചാരന്/ജതീവനകഞ്ചാരട്ടി  ഗഞ്ചാമെ  പഞഞ്ചായതട്ടില്
ഉണഞ്ചാകുന്നതഞ്ചാണത്ത്.ടെട്ടി  ജതീവനകഞ്ചാരനത്ത് പ്രവര്തനതട്ടിനത്ത് ആവശരമെഞ്ചായ ഡസസൌകരരങ്ങള ഡചയത്ത്
നല്ഗകണതഞ്ചാണത്ത്.ഗൂഗട്ടിള  ഷതീറട്ടില്  തത്സമെയയ  ഡെഞ്ചാറഞ്ചാ  എന്ടട്ടി  ഡചയ്യുന്നതട്ടിനത്ത്  ആവശരമെഞ്ചായ
സജതീകരണയ  TA/ MGNREGS DATA ENTRY OPERATOR  എന്നട്ടിവഡര ഉപഗയഞ്ചാഗപടുതട്ടി
ഏര്ഡപടുഗതണതഞ്ചാണത്ത്.
     ഗമെല്  പ്രവര്തനതട്ടിനത്ത്  ഗവണട്ടി  നട്ടിശട്ടിത  സമെയയ  മെഞ്ചാറട്ടി  ഡവകന്നതട്ടിനഞ്ചാല്
പ്രവര്തനതട്ടില്  അലയഭഞ്ചാവയ  പഞ്ചാടെട്ടിലഞ്ചാതതയ  പടട്ടികഡപടുതല്
പൂര്ണ്ണമെഞ്ചായട്ടിരട്ടിഗകണതമെഞ്ചാണത്ത്.പട്ടിന്നതീടെത്ത് ഏഡതങ്കെട്ടിലുയ ഫയല് ഉളഡപടട്ടിടട്ടില എന്നത്ത് വരുന്ന പക്ഷയ
പ്രസ്തുത  ഡസക്ഷന്/ഗനഞ്ചാഡെല്  ഓഫതീസര്  എന്നട്ടിവര്ഡകതട്ടിഡര  അചടെക  നടെപടെട്ടി
സസതീകരട്ടികന്നതഞ്ചാണത്ത്.

      ( സൂചന (2)സര്കലര് ഇഗതഞ്ചാഡടെഞ്ചാപയ ഉള്ളടെകയ ഡചയ്യുന.സര്കലറട്ടിഡല നട്ടിര്ഗദ്ദേശങ്ങള
കൃതരമെഞ്ചായട്ടി പഞ്ചാലട്ടിഗകണതഞ്ചാണത്ത്. )                                           



                                       ഡപഞ്ചാത നട്ടിര്ഗദ്ദേശങ്ങള                                                    

1. ഒഗക്ടഞ്ചാബര് 1 നത്ത് ഗശഷയ ഡപന്ഡെട്ടിയഗത്ത് ഫയല് ലട്ടിസ്റ്റേട്ടില് സര്കഞ്ചാര് തലതട്ടില്
          തതീര്പഞ്ചാഗകണ ഫയലുകളയ ,ഗകഞ്ചാടെതട്ടി വരവഹഞ്ചാരങ്ങളയ  C&AG,KSA,PAC ഫയലുകളയ  
          മെഞ്ചാതഗമെ അവഗശഷട്ടികഞ്ചാന് പഞ്ചാടുള.
2. ഡപന്ഷന് ഗകസുകളയ ഡപഞ്ചാതജനങ്ങളട്ടില് നട്ടിന്നത്ത് ലഭട്ടികന്ന അഗപക്ഷകളകയ
         പരഞ്ചാതട്ടികളകയ മുന്ഗണന നല്ഗകണതഞ്ചാണത്ത്.
3. 31.07.2019 വഡര ആരയഭട്ടിച ഫയലുകളട്ടില് തതീര്പ്പുകല്പട്ടികവഞ്ചാന് ബഞ്ചാകട്ടിയള്ളവ മെഞ്ചാതയ
        ഡപന്ഡെട്ടിയഗത്ത് ഫയലഞ്ചായട്ടി കണകഞ്ചാകന്നതഞ്ചാണത്ത്.

                                                                         വട്ടിശസസ്തതഗയഞ്ചാഡടെ

                                                                           (ഒപത്ത്) 
                                                             പഞഞ്ചായതത്ത് ഡഡെപപ്യൂടട്ടി ഡെയറക്ടർ
                                                                            (ഇൻചഞ്ചാർജത്ത്)
                                                                            കഞ്ചാസറഗഗഞ്ചാഡെത്ത്  


