
മിഷന്   30   െഡെയ്സ്   -   മായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്്ട   27/0  2  /2019     ഉച്ചയ്്ക്ക   12.30      ന്     ബഹുഃ   ഡെയറക്ടറുടെടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് അേഹതദ്ദേഹത്തിെന
േഹതചേമ്പറില് േഹതചേര്ന്ന േഹതയാഗത്തിെന മിനുട്്ടസ്

ഹാജര്
1. ശ്രീ. എം.പി അജിത് കുമാര്, അഡെീഷണല് ഡെയറക്ടര്

2. ശ്രീ. ജി. ഹരികുമാര േഹതമേഹതനാന്, സീനിയര് ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് 
3. ശ്രീ. രാജീവ് എസ്, ലാ ഓഫീസര്

4. ശ്രീ. സലീം േഹതഗാപാല്, േഹതജായിന് ഡെയറക്ടര് (ഭരണം)
5. ശ്രീമതി േഹതജാത്സാേഹതമാള, േഹതജായിന് ഡെയറക്ടര് (വികസനം)
6. ശ്രീ.  പി.എന്. അബൂബേഹതബക്കര് സിദ്ധ്ിക്ക്, ചേീഫ് രജിസ്ട്രാര്

7. ശ്രീമതി േഹതത്രേസയാമ്മ ആനണി, അഡ്മിനിേഹതസ്ട്രറ്റീവ് അസിസ്റ്റന് 
8. ശ്രീ. പ്രശാന്ത് കുമാര്. െക, സീനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ബി െസക്ഷന്
9. ശ്രീ. സജുലാല്, സീനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ഇ െസക്ഷന്

10.ശ്രീ. ജി. ഹരികൃഷ്ണന്, പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര് 
11.ശ്രീ. പ്രഫുല്ലചേന്ദ്രന്. എസ്, സീനിയര് സൂപ്രണ്്ട, വിജിലന്സ് െസക്ഷന്

12.ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷന്. എസ്, സീനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ഡെി.ബി.റ്റി െസക്ഷന് 
13.ശ്രീ. അനില് കുമാര്. വി, സീനിയര് സൂപ്രണ്്ട, െജ െസക്ഷന് 
14.ശ്രീ. സുരേഹതരഷ് കുമാര്. വി, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, എം െസക്ഷന്  
15.ശ്രീ. ഷിബു കുമാര്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ജി െസക്ഷന് 
16.ശ്രീ. സുരേഹതരഷ് കുമാര്. എസ്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, സി െസക്ഷന് 
17.ശ്രീ. ആര്. അനില് കുമാര്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ഇ െസക്ഷന് 
18.ശ്രീ. സതീഷ് കുമാര്. എസ്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, െപന്ഷന് െസക്ഷന്

19.ശ്രീ. െജയിന്. പി.ആര്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, െജ െസക്ഷന്  
20.ശ്രീമതി. വി. ബിന, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, അക്കൗണ്്ടസ് െസക്ഷന് 
21.ശ്രീ. എം. അജയകുമാര്, ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, വിജിലന്സ് െസക്ഷന് 
22.ശ്രീ. രാഹുല്. ആര്, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്, വിജിലന്സ് െസക്ഷന് 

േഹതയാഗത്തില് കഴിഞ്ഞ അവേഹതലാകനേഹതയാഗത്തിെന മിനുട്്ടസ് അംഗീകരിച. ആമുഖമായി ബഹുഃ ഡെയറക്ടര് സംസാരിച. മിഷന് 30

െഡെയ്സ്  പദ്ധ്തിയുടെടെ  ആദ്യ  ഘട്ടം  നന്നായി  നടെന്നുവന്നും  ഈ  ഓഫീസിലുള്ള  35%  ഫയലുകള  കുറയ്ക്കാനായി  എന്നും
വിലയിരുത്തി.   മിഷന്  30  െഡെയ്സ്  പദ്ധ്തിയുടെടെ  രണ്ടാം  ഘട്ടം  ആരംഭിക്കണെമന്നും  നിര്േഹതദ്ദേശിച.  േഹതയാഗത്തില്  ചുവേഹതടെ
േഹതചേര്ത്തപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനങ്ങളെളെടുത.

1. മിഷന് 30 െഡെയ്സ് പദ്ധ്തിയുടെടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കണം. ആയത് മാര്ച്ച് 11 മുതല് ഏപ്രില് 10 വെരയായിരിക്കും.
ആയതിനുേഹതവണ്ട നിര്േഹതദ്ദേശങ്ങളള സര്ക്കുലര് രൂപത്തില് അടെിയന്തിരമായി പുറെപ്പെടുവിക്കണം (നടെപടെി - ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട,
ഡെി െസക്ഷന്)

2. രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുേഹതന്നാടെിയായി ഡെിേഹതസ്പാസ് െചേയ്ത എല്ലാ ഫയലുകളും െറേഹതക്കാര്ഡ്െ റൂമിേഹതലക്ക് നല്കണം.
േഹതമല് വിവരങ്ങളള രജിസ്റ്ററില് േഹതരഖെപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ടുമാര് പരിേഹതശാധിച്ച്  സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിി  േഹതക്രാഡെീകരിച്ച്
അടുത്ത േഹതയാഗത്തില് സമര് പ്പെിക്കണം (നടെപടെി - എല്ലാ െസക്ഷന് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്കും)

3. മിഷന് 30 െഡെയ്സ് പദ്ധ്തി ഡെിഡെിപി തലത്തില് ആരംഭിക്കണം. ആയതിേഹതലയ്ക്കായി േഹതമല് സര്ക്കുലറിെന പകര്പ്പെ് എല്ലാ
ഡെിഡെിപി മാര്ക്കും ൈകമാറുടകയുടം ടെി ഓഫീസിെല ഒരു മുതിര്ന്ന ഉേഹതദ്യാഗസ്ഥനെന ആയതിെന േഹതനാഡെല് ഓഫീസറാക്കി
ഡെി.ഡെി.പി ഉത്തരവാക്കണം.  ഡെിഡെിപി തലത്തിലും മിഷെന കാലാവധി  മാര്ച്ച്  11  മുതല് ഏപ്രില് 10  വെരയായിരിക്കും.
ആയതിനുേഹതവണ്ട നിര്േഹതദ്ദേശങ്ങളള തയ്യാറാക്കണം  (നടെപടെി -ജൂനിയര് സൂപ്രണ്്ട, ഡെി െസക്ഷന്)

4. മിഷന് 30 െഡെയ്സ് പദ്ധ്തിയുടെടെ പുേഹതരാഗതി ഗൂഗിള െസ്പരെഡ്െ ഷീറ്റില് തയ്യാറാക്കി െവബ് ൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കണം
(നടെപടെി - സൂപ്രണ്്ട, ഡെി െസക്ഷന്)

5. അടുത്ത േഹതയാഗം ഏപ്രില് 10 കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച.

േഹതഡൊ. ബി.എസ്. തിരുേഹതമനി IAS
പഞ്ചായത്്ത ഡെയറക്ടര്   
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