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പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ
(ഹാജർ എച്. ദ്രമനനശൻ.ഐ.എ.എസ്)
വ്രമഷയം: പഞ്ചായത്ത് വപ്്: ഭരണജാഗ്രത- ത്രമരുവനന്തപുരം ജ്രമല്ല – ഇെവ

ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് ടഹഡയറ്ക്ലാര് ക്ക് ശ്കീ്ക. വ്രമനനാദ് പ്ാര് .വ്രമ.ടക.ടയ
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്രമ ഡയററ് സടപന്ഡയറ് ടചെ നെപെ്രമ ്ദാക്ക്രമ
സർവ്വീ്കസ്രമൽ പുനപ്രനവശ്രമ്്രമച ് ഉത്തരവാപു.
പരാ്ർശം: 1. ഇെവ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങട്ട്്രമയുടെ 01.09.2021 ടല
നം. ബ്രമ2/3219/2021 നമർ കത്ത്.
2 ത്രമരുവനന്തപുരം ടഡയറപ്യൂട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുടടെ 15.09.2021 ടല
1266/2021 നമർ കത്ത്.
ഉത്തരവ് നമർ: -PAN/10606/2021-D3(DP)തീ്കയത്രമ :23/09/2021
ത്രമരുവനന്തപുരം
ജ്രമല്ലയ്രമടല
ഇെവ
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്രമടല
ടഹഡയറ്ക്ലാർക്ക്
ശ്കീ്ക. വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക.ടയ ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസ്രമഡയററ് കൃതതയസ്യത്ത് നജാല്രമക്ക് ഹാജരാപി്രമല്ല, ടപാതുജനങനളാെ് ന്ാശ്ായ്രമ
ടപരു്ാടു,ജീ്കവനക്കാരുടെ ഹാജർ പുസകം പ്രസ്രമഡയറൻ്് ആവശയട്ട്ട്രമ്ടം
നൽക്രമയ്രമല്ല, ഗ്രാ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്രമഡയറൻ്്രമടന ടടകനസറ്റം ടചസാൻ ശ്ക്്രമച എിീ്ക
പ്്ങളുടെ അടെ്രമ സടാനത്ത്രമൽ പരാ്ർശം (1) പ്രകാരം സടപൻഡയറ് ടചെ്രമ്ടട്ും
പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് 01.09.2021 ൽ നെി പഞ്ചായത്ത് കമ്രമറ്റ്രമയുടെ അടെ്രമയ ന്ത്രമരനയാഗം
അടംഗീ്കകര്രമച്രമ്ടട്ു്നുമുള വ്രമവരം അട്്രമവ്രമനം തുെർനെപെ്രമകൾക്ായ്രമ ഇെവ ഗ്രാ്പ
ഞ്ചായത്ത് ടസങട്ട്്രമ ്്രമന്ാർട്ട് ടചെ്രമരുു.
പ്രസ്തുത വ്രമഷയത്ത്രമൽ അടനനൽഷണം നെത്ത്രമ ്്രമന്ാർട്ട് സ്ർ്്രമകവാൻ
ത്രമരുവനന്തപുരം ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമടയ ച്തല ട്ടത്ത്രമ .പരാ്ർശം (2) പ്രകാരം
ത്രമരുവനന്തപുരം ടഡയറപ്യൂട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുർ സ്ർ്്രമച ്്രമന്ാർട്ട്രമൽ 26.08.2021 ൽ ഇെവ
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ആസീ്കസ്രമൽ ഹാജരായ്രമരുി ജീ്കവനക്കാരുടെ നററ്റ്ട്ൻടകൾ
നരഖട്ടത്ത്രമയ്രമ്ട ട്ും ആയത്രമൽ െ്രമ തീ്കയത്രമയ്രമൽ ടസങട്ട്്രമയുടെ ച്തല
വഹ്രമച്രമരുി അടസ്രമ .ടസങട്ട്്രമ സ്ർ്്രമച നററ്റ്ട്റ്രമൽ 25.08.21 തീ്കയത്രമയ്രമൽ ഇെവ
ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്രമടല 14-ാാം വാർഡയറ്രമടല ്ാഞ്ച്യ്രമൽ ടഹൌസ്രമൽ ശ്കീ്ക്ത്രമ .
ബീ്കനാന്ാൾ എിവർ ന്ഷൻകാർഡയറ് ആവശയത്ത്രമനലി് ്സ്രമ ഡയറൻഷയൽ
സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ്രമന് അടനപ് നല്ക്രമയ്രമരുിതായും എിാൽ െ്രമ അടനപ്യ്രമൽ
പ്ഞ്ഞ്രമര്രമകി ടകട്ട്രമെ നമർ ടതറ്റായ്രമരുുടവും , അടനനൽഷണത്ത്രമൽ െ്രമ ടകട്ട്രമെം
സട്രമത്രമ ടചെി വസ്തു വർക്കല ്നുമൻസ്രമസ് നകാെത്രമയ്രമൽ O.S.No. 47/92 നകസ്
ന്രമലവ്രമലുുളതായ്രമ നബാദയട്ടട്ടും, കൂൊടത െ്രമ വസ്തുവ്രമടറ ഉെ്സടനായ
ശ്കീ്ക.മൂസാകട്ട്രമയുടെ (late)ഭാരയ െ്രമ സർടവ്വ നമ്്രമൽട്ട്ട ടകട്ട്രമെത്ത്രമന് യാടതാരു
സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റും നൽകരുടതി് പഞ്ചായത്ത്രമൽ അടനപ് നൽക്രമയ്രമ്ട്ായ്രമരുടിും,
എിാൽ അടനപ്കി് ്സ്രമഡയറൻഷയൽ സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ് നൽക്രമനയ തീ്ക എി്
പ്രസ്രമഡയററ് ടസ്ൻ ക്ലാർക്ക്രമനനാെ് കർശന്ായ്രമ പ്യുകയും ഇത് കടന്രമി
ടഹഡയറ്ക്ലാർക്ക് ശ്കീ്ക.വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക. നകസ്രമൽ ക്രമെകി വസ്തുആയത്രമനാൽ
്സ്രമഡയറൻഷയൽ സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ് നൽകാൻ കഴ്രമയ്രമടല്ലി് പ്യുകയും ടചടെും

27

File No.PAN/10606/2021-D3(DP)
I/213337/2021

26.08.21 ന് രാവ്രമടല ആസീ്കസ്രമ ടലത്ത്രമയന്ാൾ പ്രസ്രമഡയറിം ടഹഡയറ്ക്ലാർകം തമ്രമൽ
ഉനം തള്ളും ഉ്ാടയി് ജീ്കവനക്കാർ പ്യുകയും പ്രമിീ്കെ് പ്രസ്രമഡയററ് ശ്കീ്ക . വ്രമനനാദ്
പ്ാർ.വ്രമ.ടക.ടയ സടപൻഡയറ് ടചയ്തുടകാടുള ഉത്തരവ് പ്രസ്രമഡയററ് ടലറ്റർപാഡയറ്രമൽ
നൽപകയും ടചടെും അടനനൽഷണത്ത്രമടറ ഭാഗ്ായ്രമ പ്രസ്രമഡയററ് നൽക്രമയ
നററ്റ്ട്റ്രമൽ ശ്കീ്ക. വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക. ഇെവ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്രമൽ ടഹഡയറ്ക്ലാർ
ക്കായ്രമ നജാല്രമയ്രമൽ പ്രനവശ്രമച 02.06.2021 ്നുമതൽ ്്രമക്കവാടം ആസീ്കസ്രമൽ ഹാജരാപിത്
രാവ്രമടല 11.30 ന് നശഷവം ത്രമര്രമടക നപാപിത് വവപനിരം 3 നം 3.30 ന്
ഇെിാടണും ആസീ്കസ്രമൽ സ്യന്രമഷ പാല്രമക്കണട്ി് പലതവണ ്നുമി്്രമയ്രമ്്
നൽക്രമയ്രമ്ടം െ്രമയാൻ വ്രമസമത്രമകകയും തൽസട്രമത്രമ തുെരുകയു്ാണ്ായടതും
26.08.2021 ന് െ്രമയാൻ സ്യത്ത് ആസീ്കസ്രമൽ ഹാജരു്ായ്രമരുി്രമടല്ലും ആസീ്കസ്രമൽ
എത്ത്രമയ സ്യത്ത് ജീ്കവനക്കാരുടെ ഹാജർ പുസകം ആവശയട്ട്ടന്ാൾ തരാൻ
കഴ്രമയ്രമടല്ലി് ധ്രമക്കാരനത്താടെയും ധാർഷയനത്താടെയും പ്യുകയു ്ാടയും തുെർി്
ഹാജർപുസകം എടക്കാൻ വകനീ്കട്ട്രമയന്ാൾ വകസ്രമൽ ത്ടകയും വകനസറ്റം
ടചസാൻ ശ്ക്്രമകകയുംടചടെും ഇത്യും ധ്രമക്കാരപര്ായ്രമ ടപരു്ാടകയും
ആസീ്കസ്രമൽ നസവനം നതെ്രമടയെി ടപാതുജനങനളാെ് ന്ാശ്ായ്രമ ടപരു്ാടകയും
ടചെത്രമനാലാണ് െ്രമയാടന പ്രസ്രമഡയററ് സടപൻഡയറ് ടചെടതും ശ്കീ്ക .വ്രമനനാദ്
പ്ാർ.വ്രമ.ടക.ടയ സർവ്വീ്കസ്രമൽ ന്രമും പ്രമര്രമചവ്രമ്ടടകാ്് ്ാൃകാപര്ായ്രമ ശ്രമ്്രമക്ക
ണട്ും ട്ാഴ്രമനൽക്രമയതായും ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമ ്്രമന്ാർ്ട ടചയ്തു.
എിാൽ,
26.07.2021
്നുമതൽ
െ്രമ
ഗ്രാ്
പഞ്ചായത്ത്രമൽ
ടഹഡയറ്ക്ലാർക്കായ്രമ നജാല്രമടചയ്തുവരുി ശ്കീ്ക ..വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക കൃതതയസ്യത്ത്
ആസീ്കസ്രമൽ എത്ത്രമ സ്യ ബന്രമത്ായ്രമ നജാല്രമടചെ്രമരുി ഉനദയാഗസടനാ
യ്രമരുടിും സ്ർവവസ്്രമ ഉനദയാഗസടടനി ന്രമലയ്രമൽ എല്ലാ കാരയങള്രമലും
കൃതതയ്ായ്രമ ഇെടപടകയും ടപാതുജനങനളാെ് ന്ാശ്ായ്രമ ടപരു്ാടടിി
തരത്ത്രമലുുള യാടതാരു പരാത്രമയും ലഭ്രമച്രമട്ട്രമടല്ലും പഞ്ചായത്ത് ടസങട്ട്്രമ
നററ്റ്ട്റ് നല്രമടയും, ശ്കീ്ക..വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക.ടയ നനര്രമൽ നകട്ടത്രമൽ 25.08.2021
ൽ പ്രസ്രമഡയററ് ്സ്രമഡയറൻഷയൽ സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ്രമനനവ്്രമ ്്രമന്ാർട്ട് എഴതുവാൻ ടസ്ൻ
ക്ലാർക്ക്രമടന ന്രമർബന്രമ കിത് ശ്കദ്രമകകയും െ്രമ വ്രമഷയം സംബന്രമച ് സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ്
നൽകാൻ കഴ്രമയുിതാനണാ എി് ടസ്നനാെ് അടനനൽഷ്രമചന്ാൾ െ്രമ അടനപ്യ്രമൽ
പ്ഞ്ഞ്രമ്ടുള ടകട്ട്രമെനമർ അടസസ്ട്റ് രജ്രമറ്്രമൽ ഇടല്ലും അടനപ്നയാടൊ്ം
ഹാജരാക്ക്രമയ്രമ്ടുള ന്ഷൻകാർഡയറ്രമടല ടകട്ട്രമെനമർ അടസസ്ട്റ് പ്രകാരം
്ടറ്റാരാള്രമടറ നപര്രമലായ്രമരുിത്രമനാൽ
സീ്കൽഡയറ്തല അടനനൽഷണം നെത്താൻ
ടസ്നനാെ് ന്രമർനദശ്രമടചും െ്രമ ്്രമന്ാർട്ട്രമടറ അടെ്രമസടാ നത്ത്രമൽ സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ്
നലാൻ കഴ്രമയ്രമടല്ലി് നബാദയ്ായത്രമനാൽ െ്രമ വ്രമവരം അടനപ്കടന അട്്രമയ്രമ ക്കാൻ
സയല്രമൽ എഴത്രമ ടസങട്ട്്രമക്ക് സ്ർ്്രമടചും െ്രമ സർട്ട്രമസ്രമക്കറ്റ് അടനവദ്രമക്കാൻ
കഴ്രമയാത്തതുമൂലം പ്രസ്രമഡയററ്രമന് വ്രമനരാധ്നുമ്ാപകയും 26.08.2021. ന് രാവ്രമടല
ആസീ്കസ്രമൽ എത്ത്രമയന്ാൾ ഹാജർപുസകം പ്രസ്രമഡയററ്രമടറ റ്്രമൽ ടകാടെവ്രമൊൻ
പ്രമ.റ്റ്രമ.എസ്. അട്്രമയ്രമചതായും പ്രസ്രമഡയററ് നരഖാമൂലം ആവശയട്ൊ ത്രമര്രമകകയും
കഴ്രമഞ്ഞ ദ്രമവസടത്ത സംഭവങളുടെ പശാതലത്ത്രമലും ഹാജർപുസകം ടസങട്ട്്രമടയ
അട്്രമയ്രമച്രമട്ട് നൽകാം എി് ്ടപെ്രമ നല്രമയന്ാൾ പ്രസ്രമഡയററ് െ്രമയാടറ കയാബ്രമന്രമൽ
ടചി് രജ്രമറർ ബല്ായ്രമ എടെടകാ്് നപാകാൻ ശ്ക്്രമകകയും നകാള്്രമൽ
പ്രമെ്രമകകയും തുെർി് െ്രമയാടന സടപൻഡയറ് ടചെതായ്രമ പ്രസ്രമഡയററ് ടലറ്റർടഹഡയറ്രമൽ
ഓർഡയറർ എഴത്രമ ടസങട്ട്്രമ ്നുമഖാന്ത്രമരം നൽക്രമടയും ട്ാഴ്രമനൽക്രമയതായും ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമ
്്രമന്ാർ്ട ടചയ്തു.
ന്ൽ വസ്തുതകൾ പര്രമനശാധ്രമചത്രമൽ സടപൻഡയറ് ടചസട്ട്ട ശ്കീ്ക .
വ്രമനനാദ്പ്ാർ.വ്രമ.ടക. 26.07.2021 ്നുമതൽ 20 പ്രവൃത്ത്രമ ദ്രമവസങൾ ്ാത്്ാണ് െ്രമ
ആസീ്കസ്രമൽ നജാല്രമടചെ്രമ്ടുളടതും െ്രമയാടനപ്്രമച ് സടപൻഷൻ അട്്രമയ്രമ്്രമൽ
പ്ഞ്ഞ്രമ്ടുളതുനപാടലയുുള പരാത്രമകൾ ഉ്ായതാനയാ ്നുമമ് എടന്തെ്രമലും
ന്രമർനദശങൾ നല്രമയതാനയാ നരഖകൾ ഇടല്ലും െ്രമയാടന സംബന്രമച ് ്റ്റ്
യാടതാരു പരാത്രമകളും ശ്കദയ്രമൽട്ട്ട്രമട്ട്രമടല്ലും ടസങട്ട്്രമ വയയ്ാക്ക്രമയ്രമ്ടട്ും
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ന്ൽ വ്രമവര്രമച സാഹചരയത്ത്രമൽ പ്രസ്രമഡയററ് രജ്രമറർ ആവശയട്ട്ടന്ാൾ
ടസങട്ട്്രമടയ അട്്രമയ്രമച്രമട്ട് നലാട്ു് ടഹഡയറ്ക്ലാർക്ക് ്ടപെ്രമനല്രമയത് ടതറ്റായ്രമ
കാണാൻ കഴ്രമയുിതടല്ലും, പ്രസ്രമഡയററ്രമന് നരഖകൾ പര്രമനശാധ്രമക്കാൻ അടധ്രമകാര
്നുമട്െ്രമലും
അടത്
നനര്രമട്ട്
വി്
ബല്ായ്രമ
പ്രമെ്രമടചടക്കാൻ
ശ്ക്്രമചത്
ന്രമയ്ാനസരണ്ടല്ലും ന്ൽ വ്രമഷയത്ത്രമൽ 2007 ടല നകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
(ടതരടഞ്ഞടക്കട്ട്ട അടധ്രമകാര്രമകളും
ഉനദയാഗസടൻ്ാരും
തമ്രമലുുള
ടതാഴ്രമൽപര്ായ
ബനവം
ടപരു്ാറ്റവം)
ചട്ടങള്രമടല വയവസടകൾ
പാല്രമക്കട്ട്ട്രമടല്ലും െ്രമ ചട്ടത്ത്രമൽ വയവസട ടചെ്രമ്ടുളതുനപാടല ഗരുതര്ായ
സൽഭാവദൂഷയം ഉൾട്ടിനതാ കടത്തശ്രമ് അടർഹ്രമകിനതാ ആയ പറ്റം
ശ്കീ്ക.വ്രമനനാദ്പ്ാർ.വ്രമ.ടക. ടചെ്രമ്ടുളതായ്രമ നബാദയ ട്ൊവി തരത്ത്രമലുുള
യാടതാരു ടതള്രമവം അടനനൽഷണത്ത്രമൽ ലഭയ്ായ്രമട്ട്രമടല്ലും െ്രമയാടന സർവ്വീ്കസ്രമൽ
തുെരാൻ അടനവദ്രമചാൽ ചട്ടത്ത്രമൽ പ്രത്രമപാദ്രമച്രമട്ട്രമ്ടുള പ്രരങൾ ഉ്ാകാൻ
സാദയതയുട്ി്
പ്രസ്രമഡയററ്രമന്
നബാദയട്ട്ടാൽ
തടി തൽ്ണം
ടലറ്റർടഹഡയറ്രമൽ അട്്രമയ്രമ്്നല്രമ സടപൻഷൻ നെ്്രമൽ വരുത്താവ ിതടല്ലും
അടത്രമനാൽ പഞ്ചായത്ത് ആരംഭ്രമച അടചെക്കനെപെ്രമകൾക്ക് വ്രമഘാത്ാകാത്ത വ്രമധം
നെപെ്രമങ്ങൾ പാല്രമക്കാടത നല്രമയ സടപൻഷൻ ്ദാക്ക്രമ െ്രമയാടന സർവ്വീ്കസ്രമൽ
ത്രമര്രമടക പ്രനവശ്രമ്്രമച ് ്ടറ്റാരു ആസീ്കസ്രമനലി് സടലം്ാറ്റ്രമ ന്രമയ്്രമകിത്
ഉച്രമത്ായ്രമര്രമകം എി് ്്രമന്ാർട്ട്ടചെകയും ടചയ്തു.
ന്ൽ സാഹചരയത്ത്രമൽ, ത്രമരുവനന്തപുരം ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമയുടെ െ്രമ ്്രമന്ാർട്ട്രമടല
െ്രമ ശപാർശ പര്രമഗണ്രമച ് ഇെവ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് ടഹഡയറ്ക്ലാർക്ക്
ശ്കീ്ക. വ്രമനനാദ്
പ്ാർ.വ്രമ.ടക. ടയ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്രമഡയററ് സടപൻഡയറ് ടചെ ഉത്തരവ് ്ദാക്ക്രമ
െ്രമയാടന സർവ്വീ്കസ്രമൽ പുനപ്രനവശ്രമ്്രമച ് ്ടറ്റാരു ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്രമൻ ന്രമയ്്രമകിത്രമന്
ഇത്രമനാൽ ഉത്തരവാപു. െ്രമയാടറ ന്രമയ്ന ഉത്തരവ് പ്രമിാടല
പു്ട്ടവ്രമകിതാണ് .
H. DINESHAN IAS
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ
ശ്കീ്ക.വ്രമനനാദ് പ്ാർ.വ്രമ.ടക
ടഹഡയറ് ക്ലർക്ക്(ന്രമലവ്രമൽ സടപ്ഷന്രമൽ)
ഇെവ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്.
(ത്രമരുവനന്തപുരം ഡയറ്രമഡയറ്രമപ്രമ ്നുമനഖന)
പകർ്്
1. പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്യൂട്ട്രമ ഡയറയ്ടറുർ,ത്രമരുവനന്തപുരം.
2. സപ്ര്് ഇ ടസ്ൻ (െ്രമയാന് ന്രമയ്ന ഉത്തരവ് നൽപിത്രമന് ).
3. പ്രസ്രമഡയറ്്്/ടസങട്ട്്രമ, ഇെവ ഗ്രാ്പഞ്ചായത്ത്.
4. കരുതൽ / അടധ്രമകം
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