
 
 

MISSION 30 DAYS
'ഭരണഭാഷ  മാതഭാഷ– '

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെടെ കാരയാലയം,
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി :29/12/2018

 

സർക്കുലർ

വിഷയം : പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ - ഭരണജാഗ്രത - ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടെി - മിഷൻ 30 
െഡയ്സ് - മാർഗ്ഗ നിർേശങദ്ദേശങ്ങൾ  പുറെപ്പടുവിക്കുന.

സൂചന : 1. സർക്കാരിെന്റെ 21.12.2018 െല പി.എസ് 2/527/2018/തസവഭവ നമ്പർ കത്ത്.
            2. ഈ ഓഫീസിെല 19.12.2018 െല പാൻ/22209/2018-ഡി3 നമ്പർ കത്ത്.

            സർക്കാരിെന്റെ ഭരണ വകുപ്്പ  (തേശങദ്ദേശ സവയംഭരണ വകുപ്്പ)  റിേശങപ്പാർട്ടുകൾക്കും ശുപാർശകൾക്കുമായി
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് ലഭയമാക്കിയ കത്തുകൾക്ക് മറുടപടെി സമർപ്പിച്ച് ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ തല
ഫയൽ  അദാലത്തും  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറേശങക്ട്രേറ്റിൽ  നിനം  റിേശങപ്പാർട്ടുകൾക്കായി  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടർമാർക്കും  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറിമാർക്കും  നൽകിയിട്ടുള്ള  കത്തുകൾക്ക്  മറുടപടെി  വാങ്ങി
പഞ്ചായത്ത് ഡയറേശങക്ട്രേറ്റിൽ നിലവിലുള്ളതും തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്ന വകുപ്പുതല
ഫയൽ അദാലത്തും ഊർജ്ജിതമായി നടെന്്ന വരികയാണ്.  േശങമൽ സർക്കാർ തല ഫയൽ അദാലത്തും വകുപ്പു
തല ഫയൽ അദാലത്തും മൂന്്ന മാസത്തിലധികമായി നടെന്്ന വരുനെണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഡയറേശങക്ട്രേറ്റിെല
വിവിധ െസക്ഷനുകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന അേശങനകം ഫയലുകൾ നിലവിലുള്ളതായി  കാണുന.  േശങമൽ
സാഹചരയത്തിൽ ആയത്  അടെിയന്തിരമായി  തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി  "മിഷൻ  30  െഡയ്സ്"  എന്ന േശങപരിൽ
ഫയൽ  തീർപ്പാക്കൽ  തീവ്രയജ്ഞ  പരിപാടെി  നടെപ്പിലാക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന.  ആയതിെന്റെ  ഭാഗമായി
ചുവെടെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർേശങദ്ദേശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന.

1. മിഷൻ 30 െഡയ്സിെന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെടെ കാലയളവ് 10.01.2019
മുതൽ 08.02.2019 വെര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

2. മിഷൻ  30  െഡയ്സിെന്റെ മുെന്നാരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെടെ ഭാഗമായി എല്ലാ െസക്ഷൻ ക്ലാർക്കുമാരും
തങ്ങളുടെടെ  തൻപതിേശങവടുകൾ  പ്രകാരമുള്ള  ഫിസിക്കൽ/ഇലേശങക്ട്രോണിക്  ഫയലുകളുടെടെ  എണ്ണം
താെഴപ്പറയുന്ന  ക്രമത്തിൽ  തിട്ടെപ്പടുേശങത്തണ്ടെതും  ആയതിൽ  തീർപ്പാക്കാൻ  കഴിയുന്ന  ഫയലുകളുടെടെ
എണ്ണം  പ്രേശങതയകം  മാർക്ക്  െചേശങയ്യേണ്ടെതുമാണ്.
എ)  അഞ്ച്  വർഷത്തിൽ  അധികം  പഴക്കമുള്ള  ഫയലുകളുടെടെ  എണ്ണം
ബി)  മൂന്്ന  വർഷത്തിനും  അഞ്ച്  വർഷത്തിനും  ഇടെയിൽ  പഴക്കമുള്ള  ഫയലുകളുടെടെ  എണ്ണം
സി) ഒരു വർഷത്തിനും മൂന്്ന വർഷത്തിനും ഇടെയിൽ പഴക്കമുള്ള ഫയലുകളുടെടെ എണ്ണം 

3. െസക്ഷൻ ക്ലാർക്കുമാർക്ക് ലഭയമാക്കുന്ന േശങമൽ പട്ടിക െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാർ സൂഷ്മ പരിേശങശാധന നടെത്തി
ഫയലുകളുടെടെ  എണ്ണം  ഉറപ്്പ  വരുേശങത്തണ്ടെതും  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തി  09.01.2019  നകം
പൂർത്തീകരിേശങക്കണ്ടെതുമാണ്. 

4. േശങമൽ  പ്രകാരം  തിട്ടെപ്പടുത്തിയ  ഫയലുകളിൽ  ലഭയമായിട്ടുള്ള  വിവരങ്ങളുടെടെയും  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട
നിയമ/ചട്ട/മാനവൽ  വയവസ്ഥകളുടെടെയും  നിലവിലുള്ള  സർക്കാർ  മാർഗ്ഗനിർേശങദ്ദേശങ്ങളുടെടെയും
അടെിസ്ഥാനത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫയലുകൾ കെണ്ടെത്തി  ആയത്  തീർപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
10.01.2019 ന് തെന്ന എല്ലാ െസക്ഷനുകളുടം ആരംഭിേശങക്കണ്ടെതാണ്. 

5. ഖണ്ഡിക  3  പ്രകാരമുള്ള  ഫയൽ  തീർപ്പാക്കാൻ  പൂർത്തിയായി  കഴിഞ്ഞാൽ  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടറിൽ നിന്്ന/  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറിയിൽ നിന്്ന പ്രാഥമിക റിേശങപ്പാർട്ട്/  വിശദാംശങ്ങൾ

File No.PAN/27724/2018-D5(DP)



േശങതടെി  തീർപ്പാക്കാൻ  കഴിയുന്ന  ഫയലുകൾ  കെണ്ടെേശങത്തണ്ടെതും  പ്രസ്തുത  വിശദാംശങ്ങൾ  3
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭയമാക്കാൻ െടെലേശങഫാൺ/ഇ-െമയിൽ മുേശങഖന ബന്ധപ്പെപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടർമാർക്ക്/  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറിമാർക്ക്  നിർേശങദ്ദേശം  നൽേശങകണ്ടെതും  നിർേശങദ്ദേശം
പാലിക്കുനെണ്ടെന്്ന ഉറപ്്പ  വരുേശങത്തണ്ടെതും  ഇത്  സംബന്ധപ്പിച്ച്  പ്രസ്തുത അധികാരികൾ അലംഭാവേശങമാ
വീഴ്ചയേശങയാ കാണിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടാൽ ആയത് െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാർ മുേശങഖന അഡീഷണൽ
ഡയറക്ടറുടെടെ  ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടുേശങത്തണ്ടെതും  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടർമാരിൽ
നിനം/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറിയിൽ നിനം റിേശങപ്പാർട്ട്  ലഭിച്ചാൽ ഉടെൻതെന്ന െസക്ഷൻ ഫയൽ
നടെപടെി ആരംഭിേശങക്കണ്ടെതുമാണ്. 

6. ഖണ്ഡിക  4  പ്രകാരമുള്ള  നടെപടെി  പൂർത്തിയായി  കഴിഞ്ഞാൽ  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടർമാർ/ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറിമാർ  /  PAU  സൂപ്രണ്ടുമാർ  മറുടപടെി  ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളതും
എന്നാൽ  ഫയൽ  തീർപ്പാക്കുന്നതിന്  അധിക  വിശദാംശങ്ങൾ  ആവശയമുള്ളതുമായ  ഫയലുകൾ
കെണ്ടെത്തി ആയത് തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടെപടെികൾ േശങമൽ ഖണ്ഡിക 4 പ്രകാരം സവീകരിേശങക്കണ്ടെതാണ്.

7. മിഷൻ 30  െഡയ്സിെന്റെ ഭാഗമായി െസക്ഷൻ തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകേശങകാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഓഫീസ്
ഉത്തരവ് മുഖാന്തിരം  ഓേശങരാ സീനിയർ ക്ലാർക്കിെന ചുമതലെപ്പടുേശങത്തണ്ടെതും ടെി ഉേശങദയാഗസ്ഥെന േശങമൽ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് െസക്ഷൻ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റെിന്/ൈടെപ്പിസ്റ്റിന്
നിർേശങദ്ദേശം നൽേശങകണ്ടെതുമാണ്. 

8. ഖണ്ഡിക  2  പ്രകാരം  തിട്ടെപ്പടുത്തുന്ന  ഫയലുകളിൽ  സർക്കാരിൽ  റിേശങപ്പാർട്ട്/മറുടപടെി
സമർപ്പിക്കാനുള്ളവയുെടെ വിവരങ്ങൾ പ്രേശങതയകം മാർക്ക് െചേശങയ്യേണ്ടെതും അത്തരം ഫയലുകളിൽ റിേശങപ്പാർട്ട്
സതവരം സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ച് ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്തിയ പരിഗണന നൽേശങകണ്ടെതുമാണ്. 

9. വിവിധ  േശങകാടെതികളിൽ  ഹർജി  ഫയൽ  െചയ്യേെപ്പട്ടതുമായി  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  ഫയലുകളിൽ  പ്രസ്തുത
ഹർജിയുെടെ/േശങകസിെന്റെ സ്ഥിതിവിവരം  േശങകാടെതി  െവബ്  ൈസറ്റിൽ നിനം  കെണ്ടെത്തി  ഹർജി/േശങകസ്
തീർപ്പായിട്ടുെണ്ടെങ്കിൽ  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടറിൽ  നിന്്ന/ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്
െസക്രട്ടറിയിൽ  നിന്്ന  നടെപടെി  റിേശങപ്പാർട്ട്  വാങ്ങി  ഫയൽ  തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികൾ
സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

10.ഫയൽ  തീർപ്പാക്കലുമായി  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  നിയമ/ചട്ട  സംശയ  നിവാരണത്തിന്  ലാ  ഓഫീസറുടെടെയും
സാമ്പത്തിക  കാരയങ്ങൾ  അന്തർലീനമായ  ഫയലുകളിെല  സംശയനിവാരണത്തിന്  സീനിയർ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെടെയും അഭിപ്രായം േശങതടൊവുന്നതാണ്. 

11.മിഷൻ  30 െഡയ്സിെന്റെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഏകേശങകാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും  മൂലയ  നിർണ്ണയം  നടെത്തുന്നതിനും
ചുവേശങടെ  േശങചർത്ത  ഉേശങദയാഗസ്ഥെര  േശങചർത്ത്  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടർ  െചയർമാനും  പഞ്ചായത്ത്
അഡീഷണൽ  ഡയറക്ടർ  കൺവീനറുടം  സീനിയർ  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  ,    േശങലാ  ഓഫീസർ  ,
അഡ്മിനിേശങസ്ട്രേറ്റീവ്  അസിസ്റ്റന്റു്  ,    ബി  ,    സി  ,    ഡി  ,    ഇ  ,    െജ  ,    പി  എഫ്  ,    ഡിബിറ്റി  െസക്ഷൻ  സീനിയർ
സൂപ്രണ്ടുമാർ  ,   സിസ്റ്റം മാേശങനജർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുടമായ ഒരു േശങമാണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിയ്ക്കുന. ടെി
േശങമാണിറ്ററിംഗ് സമിതി ഓേശങരാ ആഴ്ചയയും േശങയാഗം േശങചർന്്ന മിഷൻ 30  െഡയ്സ് പ്രവർത്തന പുേശങരാഗതി
വിലയിരുത്തുന്നതും ആവശയമായ തുടെർ നിർേശങദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. 

12.മിഷൻ  30  െഡയ്സിെന്റെ  ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫയൽ േശങജാലികൾ  െചയ്യുന്നതിന്  സാധാരണ ഓഫീസ്
സമയത്തിന്  മുമ്പും  േശങശഷവും  ഒഴിവ്  ദിവസങ്ങളിലും  ഓഫീസ്  പ്രവർത്തന  സൗകരയം
ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതാണ്.  ഇത്  സംബന്ധപ്പിച്ച  സൗകരയങ്ങൾ  ജീവനക്കാരുെടെ  ആവശയ  പ്രകാരം  ജി
െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടെ് ഏകർെപ്പടുത്തി നൽേശങകണ്ടെതാണ്. 

13.മിഷൻ  30  െഡയ്സിെന്റെ  ഭാഗമായി  ഏകറ്റവും  കൂടുതൽ  ഫയലുകൾ  തീർപ്പാക്കുന്നവർക്കു
െമാമേശങന്റൊ/സദ്സേശങസവന േശങരഖ/പ്രശംസ പത്രം/  എന്നിവ  നൽകി  ആദരിക്കുന്നതാണ്.  േശങമൽ  ആദരവ്
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ പ്രവർത്തന കാലയളവ്  10.01.2019  മുതൽ  08.02.2019  വെര
മാത്രം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

14.മിഷൻ  30  െഡയ്സിെന്റെ  ഭാഗമായി  തീർപ്പാക്കുന്നതും  നടെപടെി  സവീകരിക്കുന്നതുമായ  ഫയലുകളുടെടെ
എണ്ണവും വിശദാംശങ്ങളുടം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രേശങതയക രജിസ്റ്റർ/േശങസ്റ്ററ്്റെമന്റെ് എല്ലാ െസക്ഷൻ ക്ലാർക്കുമാരും
െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാരും എഴുതി സൂക്ഷിേശങക്കണ്ടെതും ആയത്  10.01.2019  മുതൽ  08.02.2019  വെരയുള്ള
ആഴ്ചയകളിൽ  പരിേശങശാധനക്ക്  േശങമാണിറ്ററിംഗ്  കമ്മിറ്റി  മുമ്പാെക  സമർപ്പിേശങയ്ക്കേണ്ടെതുമാണ്.
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ജന സൗഹൃദ സദ്സഭരണ വകുപ്്പ എന്ന പ്രഖയാപിത ലക്ഷയം ൈകവരിക്കുന്നതിന് മിഷൻ 30 െഡയ്സിെന്റെ
ഭാഗമായുള്ള  േശങമൽ  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  എല്ലാ  ജീവനക്കാരും  തങ്ങളുടെടെ  പരമാവധി  കഴിവുകൾ
പ്രേശങയാജനെപ്പടുത്തി  പങ്കാളികളാകണെമനം  ഇത്  സംബന്ധപ്പിച്ച്  ജീവനക്കാരുെടെ  ഭാഗത്ത്  നിനം
നിസഹകരണേശങമാ  അലംഭാവേശങമാ  ഉണ്ടൊകുന്നതായി  ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടാൽ  കർശന  നടെപടെികൾ
സവീകരിക്കുന്നതാെണനം അറിയിക്കുന. 

എച്ച്. ദിേശങനശൻ ഐ.എ.എസ്       
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ          

1. പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുടെടെ സി.എക്ക്
2. സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 

3. േശങലാ ഓഫീസർ 

4. അഡ്മിനിേശങസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റെ് 
5. എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർമാർക്കും െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാർക്കും 
6. എല്ലാ െസക്ഷൻ ജീവനക്കാർക്കും

(െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാർ മുേശങഖന) 

പകർപ്പ്  :

1. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും
2. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റെ് ഡയറക്ടർമാർക്കും
(പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുേശങഖന)
3. എല്ലാ െപർേശങഫാമൻസ് ഓഡിറ്്റ സൂപ്പർൈവസർമാർക്കും 
(പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുേശങഖന)
4. എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറിമാർക്കും
(പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുേശങഖന)
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