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നം. എച2്/6448/2020/ഡി.ജി.ഇ. പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയം,
തിരുവനന്തപുരം. 

തീയതി : 17/08/2020 
പരിപത്രം

വിഷയം:- പപാതുവിദ്യാഭ്യാസം  -  സമന്വയ-  സമന്വയ  മുഖന  നിയമനാംഗീൊരം
നൽെിയ  ഫയലെകപുട ഓഡിറ്  ഓൺലയനായി  സമന്വയ  മഖാന്തിരം
നുടത്തുന്നതിനുള്ള നിർുദേശങ്ങൾനത പുറകപപ്പെടുവവി്കുനള.

സൂചന :- 1. 31-3-2019 പയ സ.ഉ (എം.എസ്)നം. 51/2019/പപാ.വി.വ.
2. 3 ൦-7-2020 പയ ഇുത നമർ െത്്.

           
    സംസാനപത് എയ്ഡഡ്    സകെളിൽ  2019-20  അധ്യയന  വർഷം  മതലള്ള
എലാ  നിയമനങൾനകം  സമന്വയ  മുഖന  മാത്രപമ അംഗീെരി്കവാാൻ�  പാടുവ് എന്ന്
സൂചനയിപയ ഉത്രരെത  പ്ൊരം  നിർുദേശങ്ം  പുറകപപ്പെടുവവിചിരുുനള .  ആയതിപന
അുടിസാനത്ിൽ  വിവിധ  ജിലാ/ഉപജിലാ  ഓഫീസെളിൽ  യഭിച അുപേെത
പരിുേശങ്ാധിച്  അംഗീൊരം  നൽകെകം  പചെി്ത്.  ഉപജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ
ഓഫീസർമാർ നിരസിച നിയമനാംഗീൊരത്ിപന അപ്പെീലെകം സമന്വയ വഴി ജിലാ
വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  പരിഗണിചി്ത്.  ഈ  ഫയലെത  ലെൊര്യം  പചെ
ഉുദ്യാഗസർ  സർവീസിൽ  നിുനളം  വിരമിച ുേശങ്ഷം  ഓഡിറ്  നുടത്ി
ബാദ്ധ്യതകപതങ്കിൽ ആയത് െണ്ക കൂി ുടിയാളിൽ നിുനളം ഈുടാ്കന്ന രീതിയാണ്
നാളിതു വപര തുുടർുനള വന്നിരുന്നത് . എന്നാൽ സമന്വയ പമാഡൂത പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ
വകപ്പെിൽ  അവതരിപ്പെിചുതാപുട നിയമനം  സമർപ്പെി്കന്നതു മതലള്ള എലാ
പ്വർത്നങൾനകം  ഓൺലയാൻ�  വഴി  ആയുതാപുട ുടി  ഫയലെകപുട ഓഡിറുംം
ഓൺലയാൻ� ആയി നുടത്തുവാാൻ� തീരുമാനിചിരി്കെയാണ്. ഇതിപന ഭാഗപമുന്നാണം
നിയമനാംഗീൊര  ഫയലെകം  ജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  അനുവദിച
അപ്പെീലെകം  അതാത്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറക്ർമാർ  ഓഡിറ്  പച്ന്നതിനുള്ള
പമാഡൂത  തയാറകായി്ത്.  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറകക്ർമാർ അനുവദിച അപ്പെീലെത
ഡയറകക്ുറകറിൽ  പരിുേശങ്ാധി്കന്നതിനാകള്ള പമാഡൂത  ഉുടപന പ്വർത്ന
സജ്ജമാകന്നതാണ്.  നിയവിലള്ള ഉപഡയറകക്ുറകറ്  തയ  പരിുേശങ്ാധനകായി
വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറകക്ർമാർ,  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറകുക്റുംെളിപയ പയ  
എക്കൗത്സ്  ഓഫീസർമാർ,  ഓഡിറ്  പസോൻ� ലെൊര്യം  പച്ന്ന സൂപ്പമാർ , 
പസോൻ� കർ്കമാർ,  ജിലാ  /  ഉപജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ,  ജിലാ/ഉപജിലാ
ഓഫീസെളിപയ ജീവനകാർ ,  സമന്വയ  സംസാന/ജിലാ  ുനാഡൽ  ഓഫീസർമാർ
എന്നിവർക് ഓൺലയനായി പരിേശങ്ീയനം നൽെികഴിഞി്ത്.   നിയമനാംഗീൊര 
ഫയലെത  ഓഡിറ്  പച്ന്നതു സംബ്ിച താപഴ പറകകന്ന നി ർുദേശങ്ങൾനത
പുറകപപ്പെടുവവി്കുനള. 

1.  നിയമനാംഗീൊര  ഫയലെത  ഓഡിറ്  പച്ന്നതിനുള്ള പമാഡൂത  18-8-2020  മതൽ
samanwaya.kite.kerala.gov.in  എന്ന പവബ്  പസറിൽ യഭ്യമാരന്നതാണ് .  സമന്വയയിൽ ഏപതങ്കിലം
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർ  ഒരു നിയമനം  അംഗീെരിചാലുടാൻ�തപന്ന ആ  ഫയൽ  അതാത്
ഡി.ഡി..ഇ.ഓഫീസിപയ അക്കൗത്സ്  ഓഫീസർക്  യഭ്യമാകെെകം  ഈ  ഫയയിൽ  പരിുേശങ്ാധന
നുടപുടിെത  ആരംഭി്കെകം  പച്ന്നതരത്ിയാണ്  ുസാഫ് പവയർ  കമീെരിചിരി്കന്നത്.  ഇതിന്
കൃത്യമായ  സമയപരിധികം  നിർ്ണയി്കന്നതാതായിരി്കം.  ഈ  വർഷം  ഇത്രത്ിലള്ള
കമീെരണങൾനത  ഉതാെില എങ്കിലം  അംഗീെരികപപ്പെൂ എലാ  നിയമന  ഫയലെകം  പരമാവധി
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ുവഗത്ിൽ  പരിുേശങ്ാധന  പർത്ിയാുകതതാണ്.  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകുക്റിപയ ഓഡിറ്
ലെൊര്യം  പച്ന്ന പസേനുെളിപയ ജീവനകാരാണ്  ഈ  ഫയലെത  ഓഡിറ്  പചുയതത് .
ഇതിനായി  ുടിയാതമാരുപുട ുയാഗ്  ഇാൻ�  വിവരങൾനത  എാൻ�ർ  പച്ന്ന പ്വർത്ി  അതാത്  ജിലാ
ുനാഡൽ  ഓഫീസർമാരുപുട സഹായുത്ാപുട 18-8-2020  നെം  പർത്ീെരിുകതതാണ്.  ഇത്
പരിേശങ്ീയി്കന്നതിനാകള്ള പുടെ് ലസറ് 17-08-2020 വപര ഉതായിരി്കന്നതാണ്.

2.   വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറകുക്റിപയ അക്കൗത്സ്  ഓഫീസർമാരാണ്   നിയമനം  അംഗീെരിച
ഫയലെത ഓഫീസ്  തിരിച് പതരപഞടുവത്് അതാത്  കർ്കമാർക്  ുഫാർുവർഡ്  പചുയതത്.
ഓഡിറ്  പസോൻ�  ലെൊര്യം  പച്ന്ന കർ്കർക്മാർ  മാത്രപമ ഇത്രം  ഫയലെത
പരിുേശങ്ാധി്കവാാൻ� പാടുവ്.  ഉുദ്യാഗസരുപുട  പപാൻ� നമർ എനർ പചെ്  അവർ  ലെൊര്യം
പചെ ഫയലെത  തിരപഞടുവത്്  ുഫാർുവർഡ്  പച്വാനുളള  സ്കൗെര്യരം  യഭ്യമാണ് .
നിയമനാംഗീൊരഫയലെത  ഓഡിറ്  പസേനിപയ ജീവനകാർക്  എങൾനപന വീതിച്  നൽെണം
എന്നത് അക്കൗത്സ്  ഓഫീസർമാർ മാൻ�കൂി  നിശയിുകതതാണ്.  നിയവിപയ രീതിപ്ൊരം  ഒരു
ഓഫീസിപയ ഫയലെത ഒരു പസേനിൽ എന്ന രീതിയിയല സമന്വയയിൽ കമീെരിചിരി്കന്നത് .
ഏത് ഫയലം ഓഡിറ്  പസേനിപയ ഏത് കർകിനും ുഫാർുവഡ് പചയാാൻ� െഴികം .  ആ ഫയൽ
ആരംഭിച്  അത്  അവസാനി്കന്നതുവപര അത്  ലെൊര്യം  പചുയതത്  അുത
പസേനിയാണ്.വിരമിച ഏപതങ്കിലം  ഒരു ഉുദ്യാഗസാൻ�  അംഗീൊരം  പൊടുവത് ഫയലെത
മാത്രമായി  എടുവത്്  പപപൂന്ന്  പരിുേശങ്ാധന  നുടത്തുന്നതിനുള്ള ലസെര്യരം  ഈ  പമാഡൂളിൽ
യഭ്യമാണ്.

3.  പതരപഞടുവത് ഫയലെത  പരിുേശങ്ാധി്കന്ന ുവളയിൽ  പെ .ഇ.ആറകിൽ  വ്യവസ പചെതും ,
സർകാർ,  ഡയറക്ർ  മതയായവർ  പുറകപപ്പെടുവവിച ഉത്രരെത  എന്നിവകനുകതമാകം  ആുണാ
എന്ന വിവരം എലാ ജീവനകാരും ഫയയിൽ വ്യ്മായി നിയമനാംഗീൊരം നൽെിയി്ളളത് എന്ന
ൊര്യം ഫയയിൽ ുരഖപപ്പെടുവുത്തതാണ്.

4. നിയമനാംഗീൊരഫയയിൽ തുടസവാദമപതങ്കിൽ അകാര്യം ുനാൂിൽ ുരഖപപ്പെടുവത്ി അംഗീൊരം
വാങൾനിയതിനു ുേശങ്ഷം  ഓഡിറ്  റകിമാർസ്  അംഗീെരി്കന്നുതാപുട ഈ  തുടസവാദം  അതാത്
വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസടപുട ുയാഗിനിൽ  യഭ്യമാരന്നതാണ് .  ഇത്രത്ിൽ  തുടസവാദ  റകിുപ്പൊർൂ്
യഭിചുേശങ്ഷം  7  ദിവസത്ിനെം  ജിലാ/ഉപ  ജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  റകിമാർസ്
സമർപ്പെിുകതതാണ്.  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫിസടപുട റകിമാർസ്  വാങൾനിയ  ുേശങ്ഷമാണ്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ
ഡയറ്കെുടറിൽ  ുടി  ഫയയിൽ  തുുടർ  നുടപുടിെത  സ്വീെരിുകതത്.   ഓഫീസെത  തമിലള്ള
തുടസവാദങൾനത  അലാത് ഇതുമായി  ബ്പപ്പെൂ െത്ിുടപാടുവെത  ഉപതങ്കിൽ  സമന്വയയിപയ
ഐ.ഓ.സി  (ഇാൻ�റകർ ഓഫീസ് െമൂണിുകഷാൻ�) വഴി ഡിജിറൽ രപത്ിൽ മാത്രപമ പാടുവു എുനള
പ്ുത്യെം  നിഷർഷി്കുനള.  ഒന്നിൽ  കടുവതൽ  തവണ  റകിമാർസിനയ്കന്നതിനും  മടപുടി
സമർപ്പെി്കന്നതിനുമള്ള സ്കൗെര്യം ഈ പമാഡൂളിൽ യഭ്യമായിരി്കന്നതാണ്.

5.  മഴുവാൻ�  നിയമനാംഗീൊര  ഫയലെകം   റകിുപ്പൊസിററകിയിൽ  നിുനളം  ുസാഫ് പവയർ
പ്വർത്നസജ്ജമായ  21-8-2020  നെം  അക്കൗത്സ്  ഓഫീസർമാർ  പസേനുെതക്
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ലെമാുറകതതാണ്. 

6.  തുടസവാദത്ിനു വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ നിരവധി മടപുടി സമർപ്പെിച ുേശങ്ഷരം  ,  തുടസവാദം
നിയനിൽ്കുനള എുനളറകപ്പെിപചങ്കിൽ  മാത്രപമ Objection  Retained  എന്ന ആോൻ�  സ്വീെരി്കവാാൻ�
പാടുവ്.  തുടസവാദം  നിയനിൽ്കന്നതു സംബ്ിച വ്യ്മായ വിേശങ്ദാംേശങ്ങൾനത ുനാൂ്  ഫയയിൽ
അക്കൗത്സ്  ഓഫീസർമാർ  ുരഖപപ്പെടുവുത്തതാണ്.  ഈ  ഘൂത്ിൽ  നിയമനം  അംഗീെരിച
ഉുദ്യാഗസപര ഉതപപ്പെടുവത്ി ഓൺലയാൻ�കുടികാ«/കുടികാ« പവച് നുടപുടിെത സ്വീെരി്കന്നതിന്
സ്കൗെര്യമതായിരി്കം.  ഇത്രത്ിൽ  എലാ  പ്വർത്നരം  നുടത്ികം  തുടസവാദം
നിയനിൽ്കപമങ്കിൽ  നിയമനം  റകദ്  പച്ന്നതിനുളള  നിർുദേശങ്ങൾനത  അുടങൾനിയ  ഉത്രവ്
പുറകപപ്പെടുവവിുകതതാണ്.  ഈ ഉത്രവിപന അുടിസാനത്ിൽ പെ.ഇ.ആർ അധ്യായം  14  എ ചൂം
8 എ പ്ൊരം നിയമനം റകദ് പച്ന്നതിനുള്ള അുപേ സമന്വയ പമാഡൂളിപയ Petitions എന്ന ുടാബ്
ഉപുയാഗിച്  ജിലാ/ഉപജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർക്
സമർപ്പെിുകതതാണ്.  പചറകിയ തിരുത്ലെത മാത്രമാണ് നിർുദേശങ്ികപപ്പെടുവന്നപതങ്കിൽ  ഉത്രവിൽ
തിരുത്തു (Errattum) വരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്കൗെര്യരം ഈ ുടാബിൽ യഭ്യമായിരി്കം. 

7.  ുടി  നിയമനം  പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ   ഡയറക്ർക്  റകദ പച്ന്നതിനാകള്ള സ്കൗെര്യം  ഈ
പമാഡൂളിൽത്പന്ന യഭ്യമാണ് .  ഇത്  സംബ്ിച നുടപുടിെത  ഡയറകക്ുറകറിപയ ബ്പപ്പെൂ
പസേനുെളിപയ ഉുദ്യാഗസർ സമന്വയയിടപുട തപന്ന പചുയതതും ആവേശങ്്യമായ ഉത്രരെത
താമസം വിനാ പുറകപപ്പെടുവവിുകതതുമാണ്. നിയമനാംഗീൊരം ഉത്രവാകിയ ഫയൽ അതിപയ എലാ
ുരഖെകം  സഹിതമാണ്  ഡയറകക്ുറകറിൽ  എത്തുന്നത്  എന്നതിനാൽ  നുടപുടിെത  എടുവ്കന്നതിന്
അധിെ  സമയം  ുവതിവരില.  ഇതിനായി  കുടികാ« നുടത്തുന്നതിനും  സമന്വയയിൽ
സ്കൗെര്യമതായിരി്കം. ഇത്രത്ിൽ നിയമനം  റകദ് പചപെങ്കിൽ ഈ നിയമനം  അംഗീെരിചതു വഴി
സർകാരിനുതായ  നഷം  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറക്ർ  െണ്ക കുൂതതും  ആയത്  ബ്പപ്പെൂ
ഉുദ്യഗസരിൽ നിുനളം ഈുടാുകതതുമാണ്.  ഏപതങ്കിലം സാഹചര്യത്ിൽ നിയമനം റകദപചുയത
ഫയൽ  ഡയറകക്ുറകറിൽ  പരിഗണനിയിയിരിുകതപന്ന വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറകക്ർക്  ബാദ്ധ്യത
നിശയിുകതി  വന്നാൽ  ഡയറകക്ുറകറിൽ  പരിഗണനയിയായാൽുപാലം  ബാദ്ധ്യത
നിശയിചപൊപള്ള നുടപുടിെകമായി  മുന്നാൂ്  ുപാകന്നതിന്  സ്കൗെര്യമത് .  പിന്നീു്ട  വരുന്ന
ഉത്രരെതക് അനുസരിച് ബാദ്ധ്യത പുനകകമീെരി്കന്നതിനും സ്കൗെര്യമതായിരി്കം.  ബാദ്ധ്യത
തിൂപപ്പെടുവത്തുുമാത  ആയത്  െണ്ക കൂി    Liability  എന്ന ുടാബിൽ  എാൻ�റകർ  പചുയതതുമാണ് .
നിയമനാംഗീൊര ഫയയിൽ ബ്പപ്പെൂ ഓുരാ ഉുദ്യാഗസനും എടുവത് തീരുമാനങൾനകം നുടപുടിെകം
ഡി.ഡി.ഇ.യിൽ  ൊണാനാകം.  ഈ  നുടപുടിെകം  ുനാ്െകം  വിയയിരുത്ി  മാനുവയായാണ്
ഓുരാരുത്ർ്കമള്ള ബാദ്ധ്യത  തിൂപപ്പെടുവുത്തത് .  ബാദ്ധ്യത  തിൂപപ്പെടുവത്തുന്നത്  ുസാഫ് പവയറകല.
തിൂപപ്പെടുവത്ികഴിഞാൽ  ബാധ്യതപയ സംബ്ിച   ഉത്രരം  പുറകപപ്പെടുവവിുകതതാണ്.  ഈ
ഉത്രവ്  ബ്പപ്പെൂ ജീവനകാർക്  ഇ  പമയിൽ  മഖാന്തിരം  അയച പൊടുവുകതതുമാണ് .
(വിരമിചവരുപുട ൊര്യത്ിൽ).  എലാ ഉുദ്യാഗസരുപുടകം പപ്ാലഫയിൽ അവരവരുപുട ബാദ്ധ്യത
സംബ്ിച വിവരങൾനത  ൊണാരന്നതാണ് .  വിരമിച ഉുദ്യാഗസർ്കം  സമന്വയയിൽ  ുയാഗിാൻ�
പചെ് ഇകാര്യം മാത്രം പരിുേശങ്ാധികാരന്നതാണ്.
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8. ുമൽ പ്ൊരം െണ്ക കൂിയ ബാദ്ധ്യതപതതിപര ജീവനകാരുപുട പരാതി യഭി്കന്ന പേം ആയത്
പരിുേശങ്ാധിച ് ബാധ്യത റകീഫിസ്  പച്ന്നതിനുള്ള സ്കൗെര്യരം ഈ പമാഡൂളിൽ യഭ്യമാരന്നതാണ് .
ഇതിനായി ഹിയറകിങൾന് ഒന്നിയധിെം തവണ നുടത്തുന്നതിന് സ്കൗെര്യമതായിരി്കം.

9.  ബാദ്ധ്യത  െണ്ക കൂിയ  ുേശങ്ഷം  ുമൽതുെ  സർകാരിുയക്  അുടവാ്കന്നത്  സംബ്ിച
വിേശങ്ദമായ ൊര്യങൾനത ഉതപപ്പെടുവത്തുന്നതിന്  ഈ പമാഡൂളിൽ സ്കൗെര്യം ഉതാകം.  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ
ഡയറക്ർ  പരിുേശങ്ാധിച ഫയലെളിൽ  നിേശങ്ിത  എ്ണം  ഡയറകക്പറകറിൽ  നിുനളം
പരിുേശങ്ാധി്കന്നതാണ്. 

10.  ഈ  പരിപത്രം  വിരമിച എലാ  ജീവനകാർ്കം  ഉുദ്യാഗസർകം  ഇ  പമയിൽ  വഴി
അയ്കന്നതിനുള്ള ഉത്രവാദിത്ം  അതാത്  ജിലാ /ഉപജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർക്
ആയിരി്കം.

 

 

പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ർ
ജീവാൻ� ബാബ പെ ഐഎഎസ്

 

സ്വീെർത്ാവ്:
   എലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ർമാർ്കം.
പെർപ്പെ്:
1. എലാ ജിലാ/ഉപജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ്കം.
2. പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ അഡിഷണൽ ഡയറക്ർ (അകാദമിെ്) (സി എ മഖാന്തരം)
3. സീനിയർ ഫിനാാൻ�സ്  ഓഫീസർ,  പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയം

(സി എ മഖാന്തരം)
4. സമന്വയയിപയ എലാ സംസാന/ജിലാ ുനാഡൽ ഓഫീസർമാർ്കം.
5. സൂപ്ത്മാർ, ഓഡിറ് പസോൻ�, പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്രുപുട ൊര്യായയം.
6. സൂപ്ത്മാർ,  ജി,  എഫ്,  ഇ.റി,  ഇ.എം,  ഇ.സി  പസേനുെത,  പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ

ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയം
 7. ലവസ് പചയർമാാൻ� & എസിെ്ൂീവ് ഡയറക്ർ, ലെറ്, പജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം.
8. ഓഫീസ് ുൊപ്പെി / സൂേിപ്പെ് ഫയൽ
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