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....................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഗ്രന്ഥശാല ബൈല 

 

 1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 256 -ാാാും വേുപ്പും 1995 - ലെ 

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ബൈെേള് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടി ക്േമും) ചട്ടങ്ങളപും ക്പോരും 

.............................................. ക്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ േരട് ബൈെ 

............................. ലെ ........................... നമ്പര് തീരുമാനക്പോരും അുംരീേരിക്കുേയുും 

.............................. ലെ ................................... നമ്പര് കനാട്ടീസ് ക്പോരും ആകേപങ്ങളപും 

അഭിക്പായങ്ങളപും സമര്പ്ിക്കുിന്തിന ് 30 ദിവസലത്ത സമയും നെ്േി 

ക്പസിദ്ധീേരിക്കുേയുും നിശ്ചിത 30 ദിവസത്തിനേും യാലതാരു ആകേപവുും 

അഭിക്പായവുും െഭയമാോത്ത സാഹചരയത്തില് ..................................... ലെ ................... 

നമ്പര് തീരുമാനക്പോരും ................................................. ക്രാമപഞ്ചായത്ത് അുംരീേരിച്ച 

.......................................... ക്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ക്രഥശാലാൊബൈെ. 

1. ചുരുക്കപ്പേരുും ഗ്പാരുംഭവുും 

(1) ഈ ബൈെ ............... ലെ ....................................... ക്രാമ പഞ്ചായത്ത ്

ക്രഥശാലാെബൈെ എിന് കപരില് അറിയലപ്ടുും. 

(2) ഈ ബൈെയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് റയറടറുറുലട അുംരീോരും െഭിക്കുിന് 

തീയ്യതി മുതല് ക്പാൈെയും ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ്. 

2. നിര്വ്വചനള് 

ഈ ബൈെയില് സന്ദര്ഭും മലരാരു വി്ത്തില് ആവലയലപ്ടാത്തപേും  

(1) "ആേ്ര്" എിന്ാല് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്ര് 

എിന്ര്ഥമാേുിന്ു. 

(2) "ലസക്േട്ടറി” എിന്ാല് ............................................ ക്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ലസക്േട്ടറി എിന്ര്ഥമാേുിന്ു. 

(3) “പഞ്ചായത്ത”്   എിന്ാല് ................................. ക്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

എിന്ര്ഥമാേുിന്ു. 

(4) "സര്ക്കാര്" എിന്ാല് കേരളസര്ക്കാര് എിന്ര്ഥമാേുിന്ു. 

ഈ ബൈെയില് ഉപകയാരിച്ചിട്ടപള്ളതുും പകേ നിര്വചിച്ചിട്ടിാ ാ ത്തതുും 

എിന്ാല് ആേ്രില് നിര്വചിച്ചിട്ടപള്ളതുമായ വാക്കുേള്ക്കുും 

ക്പകയാരങ്ങള്ക്കുും യമാക്േമും ആേ്രില് അവയ്ക്ക് നല്േിയിട്ടപള്ള 

അര്ഥങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ്. 

3. ഈ ക്രഥശാലാെയുലട കപര് ........................................... ക്രാമപഞ്ചായത്ത ്

ക്രഥശാലാെ & വായനലാെ എിന്ായിരിക്കുിന്താണ്. 

4. ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുിന്ത് .................................. ക്രാമപഞ്ചായത്ത്  വേ 

ലേട്ടിടത്തിൊേുിന്ു. 
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5. ഇതിലെ കമല്വിൊസും ............................................. ക്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ക്രഥശാലാെ & വായനലാെ, ..................................................................... തപാല് 

എിന്ായിരിക്കുിന്താണ്. 

6. ഈ ക്രഥശാലാെയുലട ഭരണും അതാത് ോെലത്ത നിൈന്ധനേള്ക്ക് 

വിക്യമായി അതാത് ോെത്ത് തിരലെടുക്കുിന് ഭരണ സമിതിയില് 

നിേിപ്തമായിരിക്കുിന്താണ.് 

7. ഈ ക്രഥശാലാെയുലട ഉടമസ്ഥാവോലും ............................................. 

ക്രാമപഞ്ചായത്തില് നിേിപ്തമാണ.് 

8. ഈ ക്രഥശാലാെയക്്ക്  .......................................... ക്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്രഥശാലാെ & 

വായനലാെ എിന്് കരഖലപ്ടുത്തിയ ഒരു മുക്ദ ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ.് 

9. ക്രഥശാലാെ & വായനലാെ ഉകേലങ്ങള് താലെ വിവരിക്കുിന്വയുും 

ആയതികെക്കാവലയമായ നടപടിേള് സവീേരിക്കുിന്തിനുും നടപ്ില് 

വരുത്തുിന്തിനുും പഞ്ചായത്തികനാട് ലുപാര്ല ലചയ്യപിന്തിന് ഭരണ 

സമിതിയക്്ക് അ്ിോരമുണ്ടായിരിക്കുിന്തുമാേുിന്ു. 

(a ) നാട്ടപോര്ക്ക് പുസത്േ പാരായണത്തില് അഭിരുചി വളര്ത്തുേ. 

(b) വൃത്താന്ത പക്ത പാരായണത്തിന് സൗേരയമുണ്ടാക്കി ബദനുംദിന    

ോരയങ്ങളില് അവലര അഭിജ്ഞരാക്കുേ. 

(c ) വിദയാ വികനാദങ്ങലള പുരസ്േരിച്ച് ചെച്ചിക്ത ക്പദര്ലനും, േവിയരങ്ങ,് 

പുസ്ത   ചര്ച്ച, സുംവാദങ്ങള്, മാജിേ്, ചിക്ത രചന തുടങ്ങിയവ നടത്തുേ,  

സാുംസ്ോരിേ പരിപാടിേളപും ക്പവര്ത്തനങ്ങളപും നടത്തുേ. 

(d) വകയാജന വിദയാഭയാസത്തിെുും നാട്ടപോരുലട സാുംസക്്കാരിേവുും, 

സാന്മാര്ഗിേവുമായ ഉിന്മനത്തിനു ഉതേുിന് എാ ാ ോരയങ്ങളപും ലചയ്യപേ. 

10. രാഷ്്ക്ടീയകമാ മതപരകമാ ആയ ഏലതാരു ക്പവര്ത്തനങ്ങളപും ക്രഥശാലാെയില് 

വച്ച് നടത്താന് പാടിാ ാത്തതാേുിന്ു. 

11. പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് സ്ഥിര താമസക്കാരായ 18 വയസ്സ്    

തിേെവര്ക്ക് ക്രഥശാലാെയില് അുംരമായിരിക്കാവുിന്താണ.് 

12. അുംരതവും 

(i ) "എ" ക്ലാസ്സ ്

(I I ) “ൈി” ക്ലാസ്സ ്

13. രോേര്ത്താവിലെയുും പഞ്ചായത്തിലെയുും ലുപാര്ല അനുസരിച്ച് 

ബമനര്ക്കുും ക്രഥശാലാെയില് അുംരമായി കചരാവുിന്താണ.് ടിയാലന 

സുംൈന്ധിച്ച  ഉത്തരവാദിതവും രോേര്ത്താവില് നിേിപ്തമായിരിക്കുും. 

14. ക്രഥശാലാെയില് അുംരമാേുിന്തിനുള്ള ക്പകവലന ഫീസ് പഞ്ചായത്ത ്

നിശ്ചയിക്കുിന് തുേ ആയിരിക്കുും. 

15. എ ക്ലാസ്സ് അുംരും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുിന് തുേ ലറകപ്ാസിര് 

വയ്കക്കണ്ടതുും  ഓകര സമയും രണ്ട് പുസ്തേങ്ങള് ക്രഥശാലാെയില് നിിന്് 

എടുക്കാവുിന്തുമാണ.് 
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16. ൈി ക്ലാസ്സ് അുംരും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുിന് തുേ ലറകപ്ാസിര് 

വയ്കക്കണ്ടതുും ഓകര സമയും ഒരു പുസത്േും മാക്തും ക്രഥശാലാെയില് നിിന്് 

എടുക്കാവുിന്തുമാണ.് 

17. മാസവരി : ക്പതിമാസും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുിന് തുേ വച്ച് ഒരു   

വര്ഷ്കത്തയ്ക്ക് "എ" ക്ലാസ്സ് അുംരവുും “ൈി" ക്ലാസ്സ് അുംരവുും അതാത് 

സാമ്പത്തിേ വര്ഷ്ാരുംഭത്തില് (ഏക്പില്, ലമയ് മാസങ്ങളില്) ഒിന്ിച്ച് 

അടയ്കക്കണ്ടതാണ.് 

18. വാര്ഷ്ിേ വരിസുംഖയ അതാത് സാമ്പത്തിേ വര്ഷ്ും (ജ് മാസത്തിനു മുമ്പ് 

ബെക്ൈറിയില് അടച്ച് രസീത് വാങ്ങാത്തവലര കനാട്ടീസ് നല്ോലത തലിന് 

രജിസ്റ്ററില് നിിന്് അുംരതവും നീക്കും ലചയ്യപിന്തുമാണ്. 

19. ഒരിക്കല് കപര് നീക്കും ലചയ്യലപ്ട്ട അുംരത്തിന ്ഒരു വര്ഷ്ത്തിനു കലഷ്ും 

ബെക്ൈറി നിയമങ്ങള്ക്ക് വിക്യമായി വീണ്ടുും അുംരമാോവുിന്താണ്. 

20. "ൈി" ക്ലാസ്സ് അുംരത്തിന് څഎچ ക്ലാസ്സ് അുംരമാേുിന്തിന് േ്ടുതൊയി 

പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുിന് തുേ ലറകപ്ാസിരപും څഎچ ക്ലാസ്സ് 

അുംരമാവുിന്തിലെ കതാതില് വരിസുംഖയയുമടച്ച് ഭരണസമിതി അദ്ധയേന് 

അകപേ നല്കേണ്ടതാണ്. 

21. അുംരമാോന് ആക്രഹിക്കുിന്വര് നിശ്ചിത ഫാറത്തിെുള്ള അകപേ 

ക്പകവലന ഫീകസാടുേ്ടി അതാത് വാര്റ് ലമമ്പറുലട ലുപാര്ല സഹിതും 

ബെകക്ൈറിയലന ഏല്പികക്കണ്ടതുും നിെവിെുള്ള നിയമങ്ങള്ക്ക് അനുസൃത 

മായി ക്പവര്ത്തിച്ചപലോള്ളാലമിന്് കരഖാമ്െും ഉറപ്പ നെ്കേണ്ടതുമാണ.് 

22. അുംരമായി കചരുിന്തിന് െഭിച്ച അകപേേള് സമിതി അദ്ധയേലന 

ബെകക്ൈറിയന് ലസക്േട്ടറി വെി ഏല്പികക്കണ്ടതുും, സമിതിയുലട തീര്പ്് 

അനുസരിച്ച് അകപേേലര അുംരമായി കചര്ക്കുിന്തുമായിരിക്കുും. 

23. അുംരമായി കചര്ിന്ാെുടന് തലിന് ലറകപ്ാസിര് തുേയുും വാര്ഷ്ിേ     

വരിസുംഖയയുും ഒിന്ിച്ച് ബെകക്ൈറിയലന ഏല്പ്ിച്ച് രസീത് വാകങ്ങണ്ടതാണ്. 

24. ഭരണസമിതി അകപേ നിരസിക്കുിന് പേും വിവരും അകപേേലന 

അറിയികക്കണ്ടതുും ക്പകവലന ഫീസ് അകപേേന് തിരിലേ 

ലോടുക്കുിന്തുമായിരിക്കുും. 

25. അുംരതവും രാജി വയ്ക്കുവാന് ആക്രഹിക്കുിന്വര് ടി വിവരും ഭരണേേി 

അദ്ധയേന് ഏെ് (7) ദിവസും മുമ്പ് അുംരതവ ോര്റ് സഹിതും കരഖാമ്െും 

അറിയികക്കണ്ടതാണ.്  

26. താലെ കചര്ത്തിരിക്കുിന് ോരണങ്ങളാല് ബെക്ൈറി അുംരതവും 

നഷ്ട്ലപ്ടാവുിന്താണ്. 

(i ) മരണും 

(i i ) അതാത് സാമ്പത്തിേ വര്ഷ്ലത്ത വരി സുംഖയ ജ് മാസത്തിനു മുമ്പ്      

അടയക്്കാതിരുിന്ാല് 

27. പിരിെ് കപാേുകമ്പാകൊ അുംരതവും നഷ്ട്ലപ്ടുകമ്പാകൊ ഏലതങ്കിെുും 

ഇനത്തില് ബെക്ൈറിയ്ക്ക് ഏലതങ്കിെുും തുേ ലോടുത്തു തീര്ക്കാന് 

ഉലണ്ടങ്കില് ആ തുേ ബെക്ൈറിയലന ഏല്പിച്ച് രസീതു വാകങ്ങണ്ടതുും 



Page 4 of 10 
 

അാ ാത്ത പേും ആയത് ലറകപ്ാസിരില് നിിന്ുും വേലവച്ച് ൈാക്കി തുേ 

തിരിച്ചപ നല്േുിന്തുമായിരിക്കുും. 

28. അക്പോരും ൈാദ്ധയത തീര്ത്തിട്ടിാ ാത്ത അുംരത്തില് നിിന്ുും അവ 

മുറക്പോരും ഈടാക്കുിന്തുവലര അുംരത്തിനുള്ള എാ ാ ൈാദ്ധയതേളപും 

അയാളില് ചുമത്തുിന്തിന് ഭരണസമിതിക്കുും പഞ്ചായത്തിനുും അ്ിോരും 

ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ.്  ഈ തുേേള് പഞ്ചായത്തിന് േുടിശ്ശിേ കപാലെ 

ഈടാക്കാവുിന്താണ്. എിന്ാല് അുംരത്തിന് ക്രഥശാലാെകയാടുള്ള 

യാലതാരവോലവുും ടിയാന് അവോലലപ്ട്ടപ േ്ടാത്തതാണ്. 

29. പുസ്തേങ്ങള് ലോടുക്കല് വാങ്ങല് : പുസത്േലമടുക്കുിന്തിന് അുംരമായി 

കചരുകമ്പാള് െഭിക്കുിന് അുംരതവ ോര്റ് ലോണ്ടുവകരണ്ടതാണ്. അുംരതവ 

ോര്റിാ ാലത പുസ്തേും ലോടുക്കുേകയാ വാങ്ങുേകയാ ലചയ്യപിന്താ . 

അുംരത്തിന് പുസ്തേലമടുക്കാന് കനരിട്ട് വരാന് അസൗേരയമുണ്ടായാല് 

േുടുുംൈാുംരങ്ങളപലടകയാ സുഹൃത്തുക്കളപലടകയാ ബേവലും അുംരതവ 

ോര്റ് ലോടുത്തയച്ച് പുസ്തേങ്ങള് മാരി എടുക്കാവുിന്താണ്. 

അങ്ങലനയുള്ള സാഹചരയങ്ങളില് പുസ്തേങ്ങള് സുംൈന്ധിച്ച പ്ര്ണ 

ഉത്തരവാദിതവും അുംരത്തിനുമാക്തമായിരിക്കുിന്താണ.് അുംരങ്ങള്ക്ക് 

ക്രഥശാലാെയില് നിിന്ുും പുസ്തേങ്ങള് നല്േുിന്ത് രസീത് ലോടുകത്താ 

രജിസ്റ്ററില് എെുതിയിട്ടതിന് കലഷ്കമാ ആയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

30. പുസ്തേങ്ങള് പരമാവ്ി 15 ദിവസും വലര ബേവലും വച്ചിരിക്കാവുിന് 

താണ്. എിന്ാല് രജിസ്റ്ററില് കചര്ത്ത് പുതുക്കിയ കലഷ്ും 15 ദിവസും േ്ടി 

പുസ്തേങ്ങള് ബേവലും വയ്ക്കാവുിന്താണ്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് 

പുസ്തേങ്ങള് തിരിലേ ഏല്പ്ിക്കാത്തവരില് നിിന്ുും ഒരു പുസ്തേത്തിന് 

ക്പതിമാസും പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുിന് നിരക്കില് ബഫന് ഈടാക്കു 

ിന്താണ.് മ്ിന്ുമാസും വലര ബഫന് ഈടാക്കുിന്തികനാ ഒെിവാക്കുിന് തികനാ 

ബെകക്ൈറിയന് അ്ിോരമുണ്ടായിരിക്കുിന്തുും മ്ിന്ു മാസത്തിനു കലഷ്ും 

ബഫന് ഒെിവാക്കി ലോടുക്കാന് പാടുള്ളതുമാ . ഒരു മാസത്തില് 

േുറവാലണങ്കില് ഒരു മാസകത്തയുും രണ്ടുമാസത്തില് േുറവാലണങ്കില് 

രണ്ടു മാസകത്തയുും എിന് ക്േമത്തിൊയിരിക്കണും ബഫന് ഈടാകക്കണ്ടത്. 

ഒരു മാസത്തിന് കലഷ്ും പുസ്തേങ്ങള് തിരിലേ നല്ോത്തവര്ക്ക് 

ബെകക്ൈറിയന് കനാട്ടീസ് അയകക്കണ്ടതുും 3 മാസത്തിനുകലഷ്ും പുസ്തേും 

തിരിലേ നല്ോത്തവര്ക്ക് ന.ന.കനാട്ടീസ് അയകക്കണ്ടതുും 

ന.ന.കനാട്ടീസ് അയച്ചിട്ടപും പുസ്തേും തിരിലേ നല്ോത്തവരില് നിിന്ുും 

ജപ്തി, കക്പാസിേയൂഷ്ന് തുടങ്ങിയ നടപടിേളിെ്ലട കനാട്ടീസ് 

ചാര്ജുള്ലപ്ലട പുസത്േകമാ പുസ്തേ വിെയുലട മ്ിന്ിരട്ടിയില് 

േുറയാത്ത തുേകയാ ഈടാക്കുിന്തിന് പഞ്ചായത്തിനുും ഭരണ 

സമിതിയക്്കുും അ്ിോരമുണ്ടാ യിരിക്കുിന്താണ്. 

31. അുംരങ്ങള് ലോണ്ടു കപാേുിന് പുസ്തേങ്ങള് പരസ്പരും ബേമാരും 

ലചയ്യപേകയാ അുംരങ്ങളാ ാത്തവര്ക്ക് നല്േുേകയാ ലചയ്യാന് പാടിാ . 
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32. എടുത്ത പുസ്തേങ്ങള് തിരിച്ചപ ലോണ്ടു വരാതിരിക്കുേകയാ ഏലതങ്കിെുും 

തരത്തില് കേടുവരുത്തുേകയാ ലചയ്യപിന്തായാല് അതിലെ വിെ 

േുറെത് മ്ിന്ിരട്ടിലയങ്കിെുും ഈടാക്കുിന്തിനുള്ള അ്ിോരും 

ഭരണസമിതിക്കുും പഞ്ചായത്തിനുും ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ്. 

33. പുസ്തേങ്ങള് എടുക്കുിന് അവസരത്തില് അവ പരികലാ്ിച്ച് 

കേടുപാടുേകളാ േണ്ടാല് ക്രഥശാലാെയക്്ക് പുറത്ത് ലോണ്ടു കപാേുിന്തിന് 

മുന്പു തലിന്  ബെകക്ൈറിയലെ ക്ലദ്ധയില് ലോണ്ടു വകരണ്ടതാണ.് 

34. പഞ്ചായത്തിലെ പരി്ിക്കുള്ളില് ക്പവര്ത്തിക്കുിന് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവന 

ക്കാര്ക്ക് അകപേേന് പുസ്തേങ്ങള് കേടുവരുത്തുേകയാ തിരിലേ 

ഏല്പിക്കാതിരിക്കുേകയാ ലചയ്താല് അകപേേനില് നിിന്ുും സ്ഥാപന 

കമ്ാവി വിെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ബെക്ൈറിയില് 

ഏല്പിച്ചപലോള്ളാലമിന്് സ്ഥാപന കമ്ാവിയില് നിിന്ുും അണ്ടര്കടക്കിുംര് 

എെുതി വാങ്ങിയ കലഷ്ും ടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാലര ബെക്ൈറിയില് 

അുംരമായി കചര്ക്കാവു ിന്താണ.് (ക്േമ നമ്പര് 30 ഇക്കാരയത്തില് 

ൈാ്േമാണ.്) 

35. പുറത്ത് ലോണ്ടുകപാേുിന് പുസ്തേങ്ങകളാ ക്രഥശാലാെയില് 

റഫറന്സിനായി വച്ചിട്ടപള്ള പുസ്തേങ്ങകളാ ഏലതാരു തരത്തിെുും 

വൃത്തികേടാക്കുേകയാ വരേളിട്ട് അടയാളലപ്ടുത്തുേകയാ േടൊസുേള് 

അവയില് നിിന്് ഇളക്കി എടുക്കുവാകനാ പാടിാ ാത്തതാേുിന്ു.  

36. പുറത്ത് ലോണ്ടുകപാേുിന് പുസ്തേങ്ങള് ഏതു സമയത്തുും തിരിലേ 

ഏല്പിക്കാന് അുംരത്തികനാട് ബെക്ൈറിയന് ആവലയലപ്ടാവുിന്തുും 

അങ്ങലന ആവലയലപ്ട്ടാല് ഉടന്തലിന് അവ തിരിലേ 

ഏല്പ്ികക്കണ്ടതുമാേുിന്ു. 

37. ക്രഥശാലാെയില് വച്ചിട്ടപള്ള റഫറന്സ് പുസ്തേങ്ങള് പുറത്ത് ലോണ്ടു 

കപാോന് പാടുള്ളതാ . 

38. ക്രഥശാലാെ ഫണ്ട് - താലെ വിവരിക്കുിന് ഇനങ്ങളില് നിിന്ുള്ള വരവ ്

ക്രഥശാലാെയുലട ഫണ്ടായി േരുതലപ്ടുിന്താണ്. 

a . അുംരങ്ങളപലട ക്പകവലന ഫീസ ്

b. മാസവരിസുംഖയ 

c . മരപ സുംഭാവനേള്         

d. ലപാതുജനങ്ങളില് നിിന്ുും മര് സുംഘടനേളില് നിിന്ുും േിട്ടപിന് 

ക്രഥശാങ്ങള് 

e . ക്രഥശാലാെ സുംഘത്തില് നിിന്ുും േിട്ടപിന് തുേ        

f . പഞ്ചായത്ത് ബെക്ൈറിയ്ക്കായി േിട്ടപിന് തുേ 

39. ക്രഥശാലാെയില് േിട്ടപിന് എാ ാ തുേേള്ക്കുും ബെകക്ൈറിയന് ഉടന് രസീതു 

ലോടുകക്കണ്ടതുും അതാതു ദിവസലത്ത വരവു തുേ അടുത്ത ദിവസും തലിന് 

പഞ്ചായത്താഫീസില് എത്തിച്ച് ക്രഥശാലാെ അക്കൗണ്ടില് 

കരഖലപ്ടുകത്തണ്ടതുമാേുിന്ു. 
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40. ഓകരാ മാസത്തിലെയുും വരവിലെ േണക്ക് ക്രഥശാലാെ േമിറിരി മീരിുംരില് 

വച്ച്  പരികലാ്ികക്കണ്ടതുും ടി പരികലാ്ന റികപ്ാര്ട്ട് പഞ്ചായത്തിന് അയച്ചപ 

ലോടുകക്കണ്ടതുമാണ.് ക്രഥശാലാെകയയുും വായനലാെകയയുും 

സുംൈന്ധിച്ചപള്ള േണക്കുേള് ലരിയായി സ്േിക്കുിന്തിനുള്ള ചുമതെ 

ബെകക്ൈറിയകെതായിരിക്കുിന്താണ്. 

41. ഭരണസമിതി കമ്മിറ്റി  

ക്രഥശാലാെ/വായനലാെയുലട ഭരണ സമിതിയില് പഞ്ചായത്ത് അുംരങ്ങളില് 

നിിന്ുും പഞ്ചായത്ത് ലതരലെടുക്കുിന് 3 കപരുും ക്രഥശാലാെയിലെ 

മരുംരങ്ങളില് നിിന്ുും 2 കപരുും ക്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലസക്േട്ടറിയുും 

ക്രഥശാലാെ ബെകക്ൈറിയനുമടക്കും 7 അുംരങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുും. 

42. ബെകക്ൈറിയന് േമിറിരിയുലട ലസക്േട്ടറി േ്ലട ആയിരിക്കുും. എിന്ാല് 

കവാട്ടവോലും ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താ . 

43. മീരിുംരിലെ േവാറും 4 (നാെ്) ആയിരിക്കുും. േമിറിരിയുലട ോൊവ്ി 

പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുലട ോൊവ്ി തലിന്യായിരിക്കുും. 

44. േമിറിരി പഞ്ചായത്ത് അുംരങ്ങളില് നിിന്ുും ഒരാലള ക്പസിറെ ് സ്ഥാനകത്തക്ക് 

ലതരലെടുകക്കണ്ടതുും പഞ്ചായത്ത് ലസക്േട്ടറി എേ്സ് ഒഫികഷ്യാ ലസക്േട്ടറി 

ആയിരിക്കുിന്തുമാണ.് 

45. ഭരണസമിതിയില് തുടരാന് സൗേരയമിാ ാത്ത അുംരത്തിന് വിവരും സമിതി 

ക്പസിറെിലന അറിയിച്ചപലോണ്ട് തല്സ്ഥാനും രാജി വയ്ക്കാവുിന്തുും 

രാജിക്കത്ത് ക്പസിറെ  ്ഉടന്തലിന് പഞ്ചായത്ത് എേ്സിേയൂട്ടീവ് 

അകതാറിരിയക്്ക് അയകക്കണ്ടതുമാേുിന്ു. രാജിക്കത്ത് േിട്ടി ഒരു 

മാസത്തിനേും ടി  ഒെിവികെക്ക് പഞ്ചായത്ത് കവലറ ആളിലന കനാമികനര് 

ലചയ്യപേകയാ ലതരലെടുക്കുേകയാ അതാത് സുംരതി കപാലെ 

ലചയ്യാവുിന്താണ്. ഏലതങ്കിെുും അുംരും തുടര്ച്ചയായി 3 േമിറിരിേളില് 

ഹാജരാോതിരിക്കുിന്പേും പഞ്ചായത്തിലെ അുംരീോരകത്താടുേ്ടി 

ഭരണസമിതി േ്ടി അുംരലത്ത സ്ഥാനത്തു നിിന്ുും നീക്കും ലചയ്താല് നീക്കും 

ലചയ്ത തീയതി മുതല് 1 മാസത്തിനേും ടി ഒെിവികെക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കനാമികനരപ ലചയ്യപേകയാ ലതരലെടുക്കുേകയാ അതിലെ സുംരതികപാലെ 

ലചകയ്യണ്ടതാേുിന്ു. 

 

ഭരണസമിതിയുടെ ചുമതലകള ും അധികാരളള ും 

46. മാസത്തില് ഒരു തവണലയങ്കിെുും മീരിുംര് േ്കടണ്ടതാണ്. 

47. ക്രഥശാലാെയുലടയുും വായനലാെയുലടയുും അഭിവൃദ്ധിക്ക് കവണ്ടി 

പഞ്ചായത്തികനാട് ലുപാര്ല ലചയ്യപേ. 

48. നിെവിെിരിക്കുിന് നിയമാവെിക്കുും നടത്തിപ്ിനുും ആവലയലമിന്് കതാിന്ുിന് 

മാരങ്ങള് വരുകത്തണ്ടി വരുകമ്പാള് ആയതിനു കവണ്ടി ഉപകദലും കരഖാമ്െും 

പഞ്ചായത്തിനു നല്േുേ. 
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49. ക്രഥശാലാെയുും വായനലാെയുും അകപ്ാെകപ്ാള് പരികലാ്ിക്കുേയുും 

അഭിക്പായങ്ങള് റിക്കാര്റ് ലചയ്തതിനു കലഷ്ും അത് പഞ്ചായത്തിലന 

അറിയിക്കുേയുും ലചയ്യപേ. 

50. ബെക്ൈറി സ്റ്റാഫ് അുംരങ്ങളപലട കജാെി സുംൈന്ധിച്ചപള്ള അകനവഷ്ണങ്ങളപും 

നടത്തുേ. 

51. ക്രഥശാലാെയില് അുംരങ്ങലള കചര്ക്കുേ. 

52. അുംരങ്ങലള നീക്കും ലചയ്യപേ. 

53. ക്രഥശാങ്ങള് തിരിച്ച് ഏല്പ്ിക്കാത്തവരുലടയുും ക്രഥശാലാെയുലട മുതല് 

നഷ്ട്ും വരുത്തിയിട്ടപള്ളവരുലടയുും കപരില് എടുകക്കണ്ട നടപടി നിശ്ചയി 

ക്കുേ. 

54. വാര്ഷ്ിേ ൈറ്ജര് തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തിലെ അുംരീോരും വാങ്ങുേ. 

55. ൈറ്ജരിനു വിക്യമായി ലചെവുേള്ക്ക് പഞ്ചായത്തികനാട് ലുപാര്ല 

ലചയ്യപേ.   

56. വരുകത്തല് പക്തങ്ങള്, വൃത്താന്ത പക്തങ്ങള് മരപ ക്പസിദ്ധീേരണങ്ങള് 

ഏലതാ ാലമിന്് നിശ്ചയിക്കുേ. 

57. വാകങ്ങണ്ട പുസ്തേങ്ങള് ഏലതാ ാലമിന്് തീരുമാനിക്കുേ. 

58. േണക്കുേള് പരികലാ്ിക്കുേ. 

59. നിയമാവെിയില് ക്പകതയേമായി ക്പതിപാദിച്ചിട്ടിാ ാത്ത ോരയങ്ങള് ഭരണ 

സമിതി മുറക്പോരും തീരുമാനികക്കണ്ടതുും, ഭ്രിപേ തീരുമാനും 

പഞ്ചായത്തിലെ അനുവാദത്തിനായി അയച്ചപലോടുകക്കണ്ടതുമാണ.് 

 

അദ്ധ്യക്ഷന് 

60. അദ്ധയേന് ഭരണസമിതിയുലട നിയക്ന്തണങ്ങള്ക്ക് വിക്യമായി 

ക്രഥശാലാെയുലടയുും വായനാലാെയുലടയുും ഭരണാ്ിോരി ആയിരിക്കുും. 

അകേഹും േമിറിരി കയാരത്തില് അദ്ധയേത വഹിക്കുേയുും പഞ്ചായത്ത് 

കയാരത്തില് പലങ്കടുത്ത് ക്രഥശാലാെയുലട ആവലയങ്ങലളക്കുറിച്ചപള്ള 

േമിറിരിയിലെ തീരുമാനങ്ങള് ചര്ച്ചലചയ്യപേയുും പഞ്ചായത്തിലെ 

തീരുമാനങ്ങള് അനുസരിച്ചപള്ള സുംരതിേള്  നടപ്ിൊക്കുേയുും 

ലചകയ്യണ്ടതുമാണ.് 

 

എക്സ് ഒഫിപ്പ്യാ ടസഗ്കട്ടറി (പഞ്ചായത്ത് ടസഗ്കട്ടറി) 

61. ക്രഥശാലാെ ഏതു സമയത്തുും പരികലാ്ിക്കാവുിന്താണ്. ബെകക്ൈറിയനുും 

മര്ൈന്ധലപ്ട്ട കജാെിക്കാരുും കജാെി ലരിയായി ലചയ്യപിന്ുകണ്ടാ എിന്്  

പരികലാ്ിക്കുേ, ക്രഥശാലാെയിലെ േണക്കുേള് ദിവസവുും ഒത്തു കനാക്കി 

വരവു തുേ വാങ്ങി ക്രഥശാലാെ േണക്കില് ലോള്ളിക്കുേ. േമിറിരിയുലട 

ലുപാര്ല അനുസരിച്ചപള്ള ക്രഥശാങ്ങളപും വര്ത്തമാന പക്തങ്ങളപും മരപും 

പഞ്ചായത്തിലെ അനുവാദകത്താടുേ്ടി യമാസമയും വാങ്ങി ലോടുക്കുേ, 

വര്ഷ്ത്തില് ഒരു ക്പാവലയും കസ്റ്റാക്ക് തിട്ടലപ്ടുത്തി നക്കല് റികപ്ാര്ട്ട് 

തയ്യാറാക്കി േമിറിരിലയ ഏല്പ്ിക്കുേ. ജീവനക്കാരുലട ലമ്പളും വിതരണും 
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ലചയ്യപേ. അവരുലട കപരിെുള്ള ആകരാപണങ്ങള്, വീെ്ചേള് മുതൊയ 

വലയക്കുറിച്ച് അകനവഷ്ണും നടത്തി േമിറിരിയുലടയുും പഞ്ചായത്തിലെയുും 

പരിരണനയക്്കായി സമര്പ്ിക്കുേ, അുംരങ്ങലള കചര്ക്കുേയുും പിരിച്ചപ 

വിടുേയുും ലചയ്യപിന്തിന് ബെകക്ൈറിയലെ റികപ്ാര്ട്ട് അനുസരിച്ച് േമിറിരിലയ 

അറിയിക്കുേ എിന്ിവ ലസക്േട്ടറിയുലട കജാെിയായിരിക്കുും.  

 

ബലപ്പഗ്ൈറിയന് (ടസഗ്കട്ടറി) 

62. ഈ ക്രഥശാലാെയക്്ക് ഒരു മുെുവന് സമയ ബെകക്ൈറിയന് 

ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ.് 

ബെകക്ൈറിയന് ദീര്ഘോെും അവ്ിയില് കപാവുേകയാ ഏലതങ്കിെുും 

ോരണവലാല് ഇാ ാതാവുേകയാ ലചയ്താല് പേരും ഒരു ക്ലാര്ക്കിലന 

ബെകക്ൈറിയലെ ചുമതെ ഏപികിക്കുിന്തിന് പഞ്ചായത്തിന് അ്ിോര 

മുണ്ടായിരിക്കുും. മുടക്കും ഇാ ാത്ത എാ ാ ദിവസങ്ങളിെുും നിശ്ചിത സമയത്ത് 

ജനങ്ങളപലട ആവലയത്തിനായി തുറിന്ു വയ്ക്കുേയുും ആവലയലപ്ടുിന് 

വര്ക്ക് പുസ്തേങ്ങള് വിതരണും ലചയ്യപേയുും തിരിലേ വാങ്ങുേയുും 

ലചയ്യപേ, രസീത് ലോടുത്ത് ബെക്ൈറിയികെക്കുള്ള വരവുേള് സവീേരിച്ച് 

േണക്കുേള് ലരിയാക്കി വയ്ക്കുേ. അിന്ിന്ുള്ള വരുമാനും അടുത്ത 

ദിവസും തലിന് പഞ്ചായത്താഫീസില് അടച്ച് ലസക്േട്ടറിലയ 

കൈാദ്ധയലപ്ടുത്തുേ. ക്രഥശാലാെയിെുള്ള േണക്കു ൈുക്കുേള്, രജിസ്റ്ററുേള് 

എിന്ിവ യമാസമയും എെുതി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുേ, േമിറിരി കയാരും 

വിളിച്ചപ േ്ട്ടപേ അതില് ഹാജരായി ഇിന്ു വലരയുള്ള ക്പവര്ത്തന റികപ്ാര്ട്ട് 

നല്േുേ, േമിറിരി കയാരങ്ങളപലട നിര്കേലങ്ങള് കേള്ക്കുേയുും 

സ്ഥാപനത്തിലെ പുകരാരതിക്കു കവണ്ടി ക്പവര്ത്തിക്കുേയുും ലചയ്യപേ 

എിന്ിവ ബെകക്ൈറിയലെ ചുമതെയായിരിക്കുും. 

63. കേരള രവ: അവ്ി ദിവസങ്ങള് ഒെിച്ച് (മുടക്കും ഇാ ാത്ത) എാ ാ 

ദിവസങ്ങളിെുും ക്രഥശാലാെ ോെത്ത് 11.30 മുതല് ബവേീട്ട് 6.30 വലര 

തുറിന്ു ക്പവര്ത്തിക്കുിന്താേുിന്ു. 

64. ഈ സ്ഥാപനത്തില് സക്്തീ, പുരുഷ് കഭദമകനയ ഏവര്ക്കുും ക്പകവലനും 

ഉണ്ടായിരിക്കുും. 

65. ക്രഥശാലാെയില് നിശ്ശൈ്ദത പാെികക്കണ്ടതാണ്. 

66. ക്രഥശാലാെയക്്കേത്ത് വച്ച് പുേവെി പാടിാ ാത്തതാേുിന്ു. 

67. ക്രഥശാലാെയക്്കേകത്താ പരിസരകത്താ വച്ച് െഹരി പദാര്ഥങ്ങള് 

ഉപകയാരിക്കാന് പാടുള്ളതാ . 

68. ഈ സ്ഥാപനത്തില് ലപാതു ഉപകയാരത്തിനിട്ടിട്ടപള്ള സാ്നങ്ങള്, ക്രഥശാ 

ങ്ങള്, വര്ത്തമാന പക്തങ്ങള് മുതൊയവ നാലലപ്ടുത്തുേകയാ അടയാള 

ലപ്ടുത്തുേകയാ േടൊസ്സപേള് ഇളക്കി ഉപകയാരല്നയമാക്കുേകയാ 

ലചയ്യാന് പാടുള്ളതാ . അക്പോരും എലന്തങ്കിെുും േണ്ടാല് അതുടന്തലിന് 

ബെകക്ൈറിയലെ ക്ലദ്ധയില്ലപ്ടുകത്തണ്ടതാേുിന്ു. 
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69. ക്രഥശാലാെയിലെ ഏലതങ്കിെുും പുസ്തേങ്ങകളാ, വര്ത്തമാന പക്തങ്ങകളാ 

നഷ്ട്ലപ്ടുത്തുേകയാ കേടുവരുത്തുേകയാ ലചയ്താല് അതില് നിിന്ുും 

ക്രഥശാലാെയക്്കുണ്ടാേുിന് നഷ്ട്ും അക്പോരും ലചയ്യപിന്വരില് സ്ഥാപിക്കു 

ിന്തുും നഷ്്ടും അവരില് നിിന്ുും തലിന് പഞ്ചായത്തിന് ഈടാക്കാവുിന് 

തുമാണ്. 

70. ക്രഥശാലാെയിലെ യാലതാരു സാ്നവുും ബെകക്ൈറിയലെ അനുവാദും 

േ്ടാലത പുറത്ത് ലോണ്ടു കപാേുവാന് പാടിാ ാത്തതാേുിന്ു. 

71. ക്രഥശാലാെയുലട അഭിവൃദ്ധിക്കുും പുകരാരതിക്കുും കവണ്ട സുംരതിേളില് 

സന്ദര്ലേര്ക്കുള്ള അഭിക്പായും ബെക്ൈറി േമിറിരിയുലടയുും പഞ്ചായത്തി 

ലെയുും പരിരണനയക്്കായി ലസക്േട്ടറിലയ എെുതി അറിയികക്കണ്ടതാണ്. 

72. വായനാലാെ ഉപകയാരിക്കുിന് ലപാതു ജനങ്ങള് അവരുലട അഭിക്പായങ്ങള് 

കപരുും കമല്വിൊസവുും എെുതി ആയതികെക്കായി വച്ചിട്ടപള്ള രജിസ്റ്ററില് 

കരഖലപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്. 

73. ക്രഥശാലാെയുലട ഉിന്മനതാപികരയങ്ങള്ക്ക് വിപരീതമായി മന:പ്ര്വും 

ക്പവര്ത്തിക്കുിന് അുംരലത്ത ക്രഥശാലാെയില് നിിന്ുും നീക്കും ലചയ്യാവുിന് 

താണ്.  

 

പ്പകരള ഗ്രന്ഥശാല സുംഘും 

74. ഈ ക്രഥശാലാെ വായനലാെ കേരള ക്രഥശാലാെ സുംഘത്തില് അുംരമായി 

കചര്ിന്് ക്പതിനി്ിേലള അയക്കുിന്തിനുും ക്രഥശാലാെ സുംഘത്തിലെ 

നിര്കേലങ്ങള് അനുസരിക്കുിന്തുമായിരിക്കുും. 

75. ക്രഥശാലാെ സുംഘത്തില് അുംരമായി കചര്ിന്ു േെിൊല് കേരള ക്രഥശാലാെ 

സുംഘത്തിന് ഈ ക്രഥശാലാെ പരികലാ്ിക്കുിന്തിന് അ്ിോര 

മുണ്ടായിരിക്കുിന്താണ്. പരികലാ്നാ റികപ്ാര്ട്ട് ഭരണസമിതിക്കുും പഞ്ചായ 

ത്തിനുും പരിരണനയിലെടുക്കാവുിന്താണ്. 

 

റിക്കാര്വ്ഡുക് 

76. ഭരണസമിതിയുലട ഉത്തരവാദിതവത്തില് താലെ പറയുിന് റിക്കാര്റുേള് ഈ  

ക്രഥശാലാെയികൊ വായനാ ലാെയികൊ ഉണ്ടായിരിക്കുിന്താണ്. 

a . നിയമാവെി 

b. അകപേ ഫയല് : അുംരങ്ങലള കചര്ക്കാനുള്ള അകപേ കഫാറും 

c . അുംരതവ രജിസ്റ്റര്        

d. രസീതു ൈുക്ക ്

e . നാള്വെി       

f . പുസ്തേ കസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് 

g . പുസ്തേ വിതരണ രജിസ്റ്റര്  

h. വരിസുംഖയ രജിസ്റ്റര് 

i . ോരകൊര ്       

j . പക്തമാസിേ രജിസ്റ്റര് 
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k . േമിറിരി കനാട്ടീസ് ൈുക്ക ്      

l . മിനിട്ടസ്് ൈുക്ക ്

m. ഫര്ണീച്ചര് രജിസ്റ്റര് 

n. ഉപേരണ രജിസ്റ്റര് 

o. ലെരര് ഫയല്       

p. സന്ദര്ലേ റയറി 

q. പരികലാ്ന റയറി      

r . മാസാന്തയ കസ്റ്റരല്മെ ് രജിസ്റ്റര് 

s . ലപാതുജനാഭിക്പായത്തിനുള്ള ൈുക്ക ്      

t . ഇന്കവര്റ് രജിസ്റ്റര് 

u. ഔകട്ടേര്റ് രജിസ്റ്റര്      

v . അേവിരന്സ് കറാള് 

w. വൗച്ചര് ൈുക്ക ്      

x . ഹാജര് പുസ്തേും 

y . രസീത് ൈുക്കുേളപലട കസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്      

z . അുംരമായി കചരാനുള്ള അകപേ കഫാറും 

77. ഈ ക്രഥശാലാെ - വായനലാെ സ്ഥാപനും അതിന്കമെുള്ള പുസ്തേങ്ങള്, 

പക്തങ്ങള്, വാരിേേള് മുതൊയവയുും രജിസ്റ്റര്, േണക്കുേള് 

മുതൊയവയുും പഞ്ചായത്ത് റിപ്ാര്ട്ട്ലമെ  ്കമൊ്ിോരിേള്ക്ക് എകപ്ാെുും 

മുിന്റികവാടുേ്ടികയാ അാ ാലതകയാ പരികലാ്ിക്കുവാനുും 

പരാതിേലളക്കുറിച്ച് അകനവഷ്ിക്കുവാനുും അതിനു കവണ്ട നടപടിേള് 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്രപും റ്ളപും അനുസരിച്ച് എടുക്കുിന്തിന് 

അ്ിോരമുണ്ടായിരിക്കുിന്തുും ആ നടപടിേള് പഞ്ചായത്തിനുും 

ക്രഥശാലാെയക്്കുും ൈാ്േമായിരിക്കുിന്തുും ആയിരിക്കുും. 

                         

 ലസക്േട്ടറി 

…………………………………………….. ക്രാമപഞ്ചായത്ത ്

 

  

 


