
 

J3/5524/2019 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറാ്ാസ��്,
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പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറാ്
 
എലാ പഞ്ചായത്ത് ഡഡെഡയറപയൂട്ി ഡയറയ്ടറാ്മാർാ്കും6
�്,
വിഷയ6: പഞ്ചായത്ത് വപ്് - കകാവിഡയറ് 19 വ്യാപനത്തിഡഡെന്റെ പശ്ാത്തതത്തി് 

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ��് പവ്ത്തനങ് ക്രമാർ�കകികുംുത് -മാർാ്ഗനി്കദ്ദേശ 
ങ് -�6ബന്ധിച്

 സൂചന :  1. �.ഉ(കക) ന6.128/2020/ഡഡെപാ.ഭവ. ത�യതിഃ02.07.2020
    
                �6സ്ഥാനഡഡെമാർാൂട്ാഡഡെക കകാവിഡയറ്  വ്യാപന6  രൂമാർാപകു6 ,  �മ്പ്ക്ക്
വ്യാപനത്തിഡഡെന്റെ കതാത് ക്രമാർാത�തമാർായി വ്്ികുംകു6 ഡഡെചയു �ാചചക്യമാർാള്ളത ത്.
കകാവിഡയറ്  -19  പതികകാധ  പവ്ത്തനങനി്  അവശവശ്യ �്വ��ായി
പവ്ത്തികുംുതിന്  പഞ്ചായതകനിഡഡെത ഓഫീകകാ  ജനപതിനിധിു6 ഉകദ്യാഗസ്ഥ്6
കകാഗഭ�ഷണിയി് നിന6  മാർാ്ിനി്കക്ക്ക്്.  Break  the  Chain  പവ്ത്തനങ്
ശക്തമാർാകുംുകതാഡഡെടാ്6  ചവഡഡെട പ്ുു മാർാ്ഗനി്കദ്ദേശങ്  പാതികുംുതി്6
എലാ  ഗാമാർപഞ്ചായതക്കും6  വിടകിൂട്ിയ  സ്ഥാപന  കമാർധാവിക്കും6  നി്കദ്ദേശ6
ന്കക്താണ്
1.  ഓഫീസ��്  ജ�വനക്കാഡഡെക കടാഡഡെത   ചമാർതതഡഡെ്ൂട് കമാർതധികാകിക്  (  LSGI  കനി്
പ�ിഡയറ്്,  ഡഡെ�ക്രൂട്്ിഉ്്ഡഡെടു  steering  കമ്മിറ്റി  അവശ6ഗങ്)  അവശലാഡഡെത 
മാർറ്റാഡഡെകു6  ബാക്ക്  ഓഫീസ��ിനകത്ത്  പകവശി്ികക്ക ്തില .  അവശത്യാവശ്യ
�ാചചക്യങനി്  അവശങഡഡെന പകവശികുംു കമാർ് പ്ഞവ് തഡഡെു കകാവിഡയറ്  19
പതികകാധ മാർാനദണ്ഡങ് പാതികക്ക്താണ്.  ക�വനത്തികനാ �നക്ശനത്തികനാ
വരുുവരുഡഡെടവിവക6കജിസ്ി്ചമാർതതഡഡെപതത്തിയരരു 
ഉകദ്യാഗസ്ഥ്ഥൻകകേഡഡെ്തകത്ത്താണ്.  കനകിട  എലാ കമ്മയണികക്കഷ്കകളു6 ഫ്്
ഓഫീസ��്  തതത്തി്  (സുകൂാ  �6വിധാനങ്  ഉ്പ വരുത്തിഡഡെക്കാ്്  )
നിജഡഡെ്തകത്ത്താണ്.
2.ഫ്്  ഓഫീസ��ി് പവ്ത്തികുംുവ്ക്ക്  മാർാ്്,  ഗ്ലൗ�്  എുിവ  കടാഡഡെത കസ�്
ഷ�്ഡയറ്  കടി  തഭ്യമാർാകക്ക്താണ്.  രകാ് ഉപകയാഗിചവ മാർഡഡെറ്റാകാ്ക്ക്  ന്കരുത്.
ഫ്് ഓഫീസ��ി് �ീകര�കകികുംു കകേക് കഖകരിുുക6 ്ാ്ഥൻ ഡഡെച്്  digital  ആക്കി
ബാക്ക്  ഓഫീസ��ികതക്ക്  ന്കക്താണ്.  കകേക്  തഡഡെു കകകാക്യ6  ഡഡെചകയ്ി
വരുു �ാചചക്യത്തി്  ബാക്ക്  ഓഫീസ��ി്6  ഗ്ലൗ�്  ഉപകയാഗികക്ക്താണ് .
�മാർാനമാർായ പതികകാധ മാർാ്ഗങ് ഓഫീസ��് കമാർധാവികകളു6 ( LSG കനി് പ�ിഡയറി6
ഡഡെ�ക്രൂട്്ിു6)  �ീകര�കകികക്ക്താണ്.  ഫ്് ഓഫീസ��ിതടക്ക6 ഓഫീസ��് �ന്ശികുംു
എലാവരുഡഡെടു6  വിവക6  കജിസ്ി്  സൂൂികക്ക്താണ്.  ആവശ്യ6  കഖകരിഞ 
രകാഡഡെനു6  അവശവിഡഡെട കടകാ്ഥൻ  അവശ്വദികക്ക്തില .  രകക �മാർയ6  രരു നിശ്ിത
എണത്തി്  കതത്  ആകളുകഡഡെന അവശ്വദികക്ക്തില .  കഗറ്റി്6  ബാക്ക്  ഓഫീസ��്
കഡയറാ്ി്6  നിയനണ  �6വിധാന6  ഏ്ഡഡെ്തകത്ത്താണ്.  എത
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പകകാപനമു്ായാ്6  �ൗമാർ്യമാർായി  തഡഡെു പതികകികക്ക്ക6  എുാ്
നിയനണങനി് വിട വ�  ഡഡെചകയ്തിലാത്തകമാർാണ്. 
3.  അവശകപൂകകളു6 മാർറ6 പകമാർാവധി  online  ആയി �ീകര�കകിക്കാ്ഥൻ �6വിധാനമു്ാക്കണ6.
ആവശ്യഡഡെമാർങ്കി്  എലാ  വിധ  സുകൂാ  ക്രമാർ�കകണങകനാഡഡെട ഡഡെച്്്  ഡയറസക്
രരുക്കണ6.  ഡഡെച്്് ഡയറ്ിഡഡെത കസാൺ നമ്പ്,  പഞ്ചായത്തിഡഡെന്റെ ഇ-ഡഡെമാർയി് ഐ.ഡയറി
എുിവ പാകദശികമാർായി പതങനി്6 കകബി് ശൄംഖ6േതകനി്6 പക�്യഡഡെ്തത്തണ6.
4.ഓഫീസ��ി് രരു വ്യക്തി ഉപകയാഗികുംു കമാർശ ,  കമ്പയൂട്് മുത് ഗ്ലാ�്  വഡഡെകു വ
മാർഡഡെറ്റാകാ് ഉപകയാഗിച കടാത്തതാണ്.
5.സൂചന �്ക്കാ് ഉത്തകവ്  പകാകമു  നടപടിക്  �ീകര�കകികക്ക്താണ് .
�ാമൂചിക അവശകത6 പാതിക്കാനാാു വിധ6 ഓഫീസ��്  space  ഇഡഡെലങ്കി് അവശക്കാക്യ6
കമാർതധികാകികകളുഡഡെട ശ്യി്  ഡഡെപതത്തി  മാർതിയായക്രമാർ�കകണ6
ഏ്ഡഡെ്തകത്ത്താണ്  .  ജ�വനക്കാ്  കഖകരിവക6  സുകൂിതമാർലാത്ത തകത്തി് 
ഡഡെപാക ഗതാഗത �6വിധാന6 രഖകരിവാകക്ക്താണ്.
 6.DDP/ADP/ഡഡെ�ഡഡെക്രട്ിമാർാ്  എുിവ്ഓഫീൺകത്ഥൻ  �6വിധാന6  ഉപകയാഗഡഡെപതത്തി
മാർാത6 കയാഗങ് നടകത്ത്താണ്.
 
7.ജിലാ  ഭകണകട6  പ്ഡഡെ്തവികുംു മാർാ്ഗ നി്കദ്ദേശങ്ക്ക്  അവശ്സതമാർായി
ആവശ്യഡഡെമാർങ്കി്  പഞ്ചായത്ത്  ഡഡെഡയറപയൂട്ി  ഡയറയ്ടറാ്മാർാ്  മാർതിയായക്രമാർ�കകണങ്
ഏ്ഡഡെ്തകത്ത്താണ്.
8ആസി�്  പവ്ത്തനങ്  �ാ6ബന്ധ�ച്  ക്രമാർ�കകണങ്  ഡഡെപാകജനങ്ക്ക് 
കാണാാു വിധ6 ആസി�ിഡഡെന്റെ കവാടത്തി് തഡഡെു പദ്ശി്ികക്ക്താണ്.
9.കനകിൂട്്  �മാർ്്ികക്ക്ി  വരുു അവശകപൂക്ക്കായി  കപത്യകമാർായ  രരു ഡഡെപൂട്ി
പകവശന  കവാടത്തി്  ഡഡെവകക്ക്ക6  അവശകപൂയ്  കശ�ത്  ന്പുതിന്  പകക6
കസാൺ നമ്പ ് വാങി കമാർകസജ് ആയി അവശ്ിയി്് ന്പ ുതി്6 കവ് നി്കദ്ദേശ6
ഡയറി.ഡയറി.പി മാർാ് ഡഡെ�ക്രൂട്്ി മാർാ്ക്ക് ന്കക്താണ് .

വിശീകരസ്തതകയാഡഡെട,
 
 
 

DR.P.K.JAYASREE IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH
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