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്ർക്കുാലർ
 

  വിഷയം:- പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്-പഞ്ചായത്തുമായി  ബന്ധടറു്്പെട്  അച്ചടടിമാമ്മങളിംം
ദ്രശ്മാമ്മങളിംം വന്ന വാർത്ത കളി്മേൽള ്ീക്ക കരി്ക്കണ്ട നടടപടടി ക്ക
്ംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർ്ദ്ദേശങ്ക പുറടറു്പെടവിക്കുക
 

  സൂചന :- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളുടറുടട ദദൈനനംനിന  പ്രവർത്തനങളുമായി  ബന്ധടറു്്പെട്
അച്ചടടി മാമ്മങളിള വ്ന വിവിമ വർത്ത ക്ക
 

       
                       
 
                         ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളുടറുടട ദദൈനനംനിന  പ്രവർത്തനങളുമായി
ബന്ധടറു്്പെട്  അച്ചടടി  മാമ്മങളിംം  ദശ്മാമ്മങളിംം  നിരവമിയായ  വാർത്ത ക്ക
നി്ത്നടറുയ്്നാനോണം  പ്രത്തടറു്പെടകണ്ട്.  ഇത്തരത്തിള  വന്ന വാർത്ത കളിള
ഭൂരിഭാഗവും  അടടിയന്തിര  ശ്ര ്വണ്ടടം  നടടപടടി  ആവവശ്മുടമാനോണ് .  എ്നാള
ബന്ധടറു്്പെട ത്ദ്ദേശ  ്ീയം  ഭരനോണ  സാപനങ്ക  പാല്്ാ ം  ഇത്തരത്തിംു
വാർത്ത ക്ക  ശ്രിക്കാതിരിക്കു ക്യാ   അവഗനോണിക്കു ക്യാ  ടറുചെ്നതാനം
്ർക്കാരിള  നികം  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്റേിള  നികം  ശ്രയിളടറു്പെടത്തി
റി്്ാർ്പെട്  ആവവശ്ടറു്പെട്ന ്ംഗതിയിള്പാംം  വക്കഴനം  ആവനാവശ്മായ
 കാാലതാമ്വും  വനത്തു്നതാനം  ശ്രയിളടറു്്പെടിപണ്ട്.  ഈ  ്ാഹചര്ത്തിള
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ക്ക/ഡിഡിപി/എഡിപി/ടറുപർ്സാമസ ്്  ഓഫീഡിേ്  ഓഫീഫൂസ കളുമായി
ബന്ധടറു്്പെട്  അച്ചടടി  മാമ്മങളിംം  ദശ്മാമ്മങളിംം  പ്രത്തടറു്പെട്ന
വാർത്ത കളിസ്മള  ്ീക്ക കരി്ക്കണ്ട നടടപടടി ക്ക  ്ംബന്ധിച്ച്  ചവടറുടട പറന്ന
നിർ്ദ്ദേശങ്ക പുറടറു്പെടവിക്കുക.
 
 
1.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളുടറുടട്യാ  ഘടകടട കസാപനങളുടറുടട്യാ
ദദൈനനംനിനപ്രവർത്തനങളുമായി ബന്ധടറു്്്പെടാ ടറുപാടജനങ്കക്ക് ്്വനം നളകുപ്ന
്ംഗതിനമായി  ബന്ധടറു്്്പെടാ  അച്ചടടി  മാമ്മങളി്ാലാ  ദശ്മാമ്മങളി്ാലാ
ഏടറുതങ്കിംം വാർത്ത ക്ക ശ്രയിളടറു്്പെടാള ആവയതിസടറുറ വസത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ടറു്ക്ര്പെടറിമാർ   പരി്ശാമി്ക്കണ്ടടം  നടടപടടിടറുയപെട്ക്കണ്ട ്ംഗതിയാടറുനോണങ്കിള  2
നിവത്തിനുുിള നടടപടടി ്ീക്ക കരി്ക്കണ്ടടമാനോണ്. 
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2.എല്ലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളിംം  പ്രാ്നശി കമായി  പ്രചാരത്തിംു  എല്ലാ  അച്ചടടി
മാമ്മങളിടറുാലനം ദശ്മാമ്മങളിടറുാലനം  പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധടറു്്പെട വാർത്ത ക്ക
നിരക്കതിക്കു്നതിന്  ദദൈാല്ബറിയസമാർക്കും ദദൈാല്ബറിയസമാനടറുടട തസി ക നിാലവിള
ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തു കളിള  ്ക്കനിയർ  കർക്ക് /കർക്കുമാർക്കും   ചമതാല  നള കി
ആവസക്ക ്്  ഉത്തരവ്  പുറടറു്പെടവി്ക്കണ്ടതാനോണ്.  ഇത്തരത്തിള  കർക്കുമാർക്ക്  ചമതാല
നളകുപ്മ്പാ്ക പഞ്ചായത്ത്  പ്ര്നശത്ത്  സിരതാമ്മുവർ ഉടറുണ്ടങ്കിള അവർക്ക്
ചമതാല നളകുപ്നത് അഭി കാമ്മായിരിക്കും.
 
 
3.ഇത്തരത്തിള  ചമതാല  ാലഭിക്കു്ന ദദൈാല്ബറിയസമാർ /  കർക്ക്മാർ   പഞ്ചായത്ത്
പ്ര്നശത്ത്  പ്രചാരത്തിംു എല്ലാ  അച്ചടടി  മാമ്മങളിടറുാലനം  പ ഞ്ചായത്തുമായി
ബന്ധടറു്്പെട വാർത്ത ക്ക നിരക്കതി്ക്കണ്ടടം   ആവയത്  വാർത്തനടറുടട  ക്പെടിംഗ് /കി്ിംഗ്
 ്ഹിതം ടറു്ക്ര്പെടറിടറുയ അറിയി്ക്കണ്ടടമാനോണ്.
 
 
4.ടറു്ക്ര്പെടറിക്ക്  ഇത്തരത്തിള  വാർത്ത ക്ക  ാലഭ്മാകുപകടറുവങ്കി്ാലാ
ശ്രയിളടറു്പെടകടറുവങ്കി്ാലാ  ആവയതിസടറുറ ടറുഗവരവം  കനോണക്കിടറുാലപെടത്ത്   വസത ക്ക
്നരി്്പെടാ  അല്ലാടറുത്യാ  അ്നീഷിച്ച്   അടടിയന്തിരമായി  ആവവശ്മായ  നടടപടടി ക്ക
 ്ീക്ക കരി്ക്കണ്ടതാനോണ്.
 
 
5.പ  ഞ്ചായത്ത്  ഭരനോണ്മിതിനടറുടട ശ്രയിള  ടറു കാണ്ടവ്രണ്ട ്ംഗതി ക്ക
ഉടറുണ്ടങ്കിള  ആവയത്  ഉടടസ  തടറു്ന പ  ഞ്ചായത്ത്  പ്ര്ിഡസറിസടറുറ്യാ  സിയറിംഗ്
 കമ്മിേിനടറുടട്യാ ശ്രയിളടറു്പെടത്തി ടടടർ നടടപടടി ക്ക ്ീക്ക കരി്ക്കണ്ടതാനോണ്.
 
 
6.്പാാലക്ക ്്  അമി കാരി കളുടറുടട്യാ/  എദദൈക ്്  അമി കാരി കളുടറുടട്യാ  /  റവന്
അമി കാരി കളുടറുടട്യാ  ശ്രയിളടറു്പെട്ത്തണ്ട ്ംഗതി ക്ക  ഉടറുണ്ടങ്കിള  ആവയത്
അടടിയന്തിരമായി ്രോൂാലം ബന്ധടറു്്പെട അമി കാരി കടറുള അറിയി്ക്കണ്ടതാനോണ്.
 
 
7.പഞ്ചായത്ത്  ടറുഡപ്്പെടി  ഡയറകർമാർ  തങളുടറുടട ജില്ല കളിള  ഏടറുതങ്കിംം  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കടറുള ്ംബന്ധിച്ച വാർത്ത ക്ക  ശ്രയിളടറു്പെട കയാടറുനോണങ്കിള
ആവയത്  അക തടറു്ന ്രോൂാലം  ബന്ധടറു്്പെട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടറു്ക്ര്പെടറിമാടറുര
അറിയി്ക്കണ്ടടം ടടടർനടടപടടി ്ീക്ക കരിക്കുകടറുവ്ന് ഉറ്് വന്ത്തണ്ടടമാനോണ്.
 
 
8.ഇത്തരത്തിള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധടറു്്പെട വാർത്ത ക്ക നിരക്കതിക്കു്നതിനും
ടടടർനടടപടടി  ്ീക്ക കരിക്കു്നതിനും  പഞ്ചായത്ത്  ടറുഡപ്്പെടി   ഡയറകാസക്ക്ിടറുാല ഒരന
ജക്കവനക്കാരന്  ചമതാല  നള് കണ്ടതാനോണ്.ഡിഡിപി/എഡിപി/ടറുപർ്സാമസ ്്  ഓഫീഡിേ്
ഓഫീഫൂസ കളുമായി  ബന്ധടറു്്പെട്  അച്ചടടി  മാമ്മങളിംം  ദശ്മാമ്മങളിംം
പ്രത്തടറു്പെട്ന വാർത്ത കളിസ്മള    ടടടർനടടപടടി  ്ീക്ക കരിക്കു്നതിനും
ആവവശ്ടറുമങ്കിള വിവരം ഈ ഓഫീസക്ക്ി്ാലക്ക് അറിയിക്കു്നതിനും പഞ്ചായത്ത് ടറുഡപ്്പെടി
 ഡയറകാസക്ക്ിടറുാല ഒരന ്ക്കനിയർ ഉ്ദ്ദേ്ാഗസന് ചമതാല നള് കണ്ടതാനോണ്.
 
 
9.്ർക്കാരിള  നികം  പ ഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്റേിള  നികം  ഇത്തരത്തിള  പത/
ദശ്മാമ്മങളിടറുാല വാർത്ത കളുമായി  ബന്ധടറു്്പെട്  ആവവശ്ടറു്പെട്ന റി്്ാർപ ക്ക  7
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നിവ്ത്തിനുുിള  ാലഭ്മാക്കുകടറുവ്ന്  പഞ്ചായത്ത്  ടറുഡപ്്പെടി  ഡയറകർമാർ
വ്ക്തിപരമായി ഉറ്് വനത്തു്നതിനും നിർ്ദ്ദേശിക്കുക. 

 
 DIRECTOR OF PANCHAYATH
 
 H. DINESHAN IAS 
 

പ കർ്് :-
1.എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടറുഡപ്്പെടി  ഡയറകർമാർക്കും 
2.എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അ്ിസസറ് ഡയറകർമാർക്കും
3.എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടറു്ക്ര്പെടറിമാർക്കും( പഞ്ചായത്ത് ടറുഡപ്്പെടി ഡയറകർ മ്േന)
4എല്ലാ ടറുപർ്സാമസ ്് ഓഫീഡിേ് സൂ്ർദദൈവ്ർമാർക്കും ( പഞ്ചായത്ത് ടറുഡപ്്പെടി 
ഡയറകർ മ്േന)
5. പഞ്ചായത്ത് ഡയറകർ,അഡക്കഷനോണള ഡയറകർ,്ജായിന്റ് ഡയറകർ എ്നിവനടറുടട 
്ി.എയ
6..എകി ക്്പെടക്കവ് ഡയറകർ ഇസസർ്മഷസ ് കരള മിഷസ ( ടറുവദദൈബ്സൈേിള 
പ്ര്ിരക്ക കരിക്കു്നതിന്)
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