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നമ്പര : എ 2.3646/14                     ത്യ്യത്: 13/05/2015   

ക്രേഷ്തു് കന :  ഗരാഹ്തു് കന :

മെക്രട്ട്ടറ് ബഹ. പഞരായത് ഡയ്ടറ ഡയറക് ഡയറക്ടര ,
                                                                    ത്രുവനന്തപുരക.

  
െരാര ,

വ്ഷയക:- തക്ദേശ െ സ്വയകഭരണ വകുകുപ്- കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്ല ധന്തു് കരാരത-
      പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക ന് ഡയറക്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ പര്കശരാധനരാ ്ടറ്ക്രാരട്ട്മട്ടിന്റെ തു് ഡയറക്ടരന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്്തു് കള -    

      ്ടറ്ക്രാരട്ട് െമര്്ക്കുന്നതു് - െകബന്ച്ചു്.
സൂചന :   1. അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട 18/03/2015 തീയ്യത്യ്മല എക2.29978/14 നമ് ്തു് കത്.

   2. ബഹ. തക്ദേശെ സ്വയകഭരണ വകുകുപ് ്രേ്നെ്്ല മെക്രട്ട്ടറ്ക്കു് ബഹ. ്രേെ്ഡണ്
      18/03/2015 തീയ്യത്യ്ല അയച്ച എ 2.3646/14 നമ് ്തു് കത്.    
   3. ബഹ. ധന്തു് കരാരതവകുകുപ് ്രേ്നെ്്ല മെക്രട്ട്ടറ്ക്കു് ബഹ. ്രേെ്ഡണ്
      18/03/2015 തീയ്യത്യ്ല അയച്ച എ 2.3646(2)/14 നമ് ്തു് കത്.

 
കമല സൂചന്തു് കകള്കലക്കു് അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട മഹനീയ ശ്രദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന.  ധന്തു് കരാരത

പര്കശരാധനരാ്ടറ്ക്രാരട്ട്മട്ടിന്റെ (1), (6)  ശുപരാരശ്തു് കളക്കു് മറുപ് ഡയറക്ട് െമര്്കരാനരാര്പ്പിക്കാനാണ് അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട സൂചന (1)  ്തു് കത
്രേ്തു് കരാരക ന്രക്ദേശ്ച്ച്ര്ക്കുന്നതു്. ആയവവയ് തരാമഴി ്രേതാഴെ പ്രസരാവ്ക്കുന്ന ്രേ്തു് കരാരക മറുപ് ഡയറക്ട് െമര്്ച്ചു മ്തു് കരാള്ളുന:-

ശുപരാരശ 1: "അമ്പലക്കുന് ആനു് ആദ്വരാെ് ക്തു് കരാകളന് ഭവനന്രഭരാണ പദ്ധത് മചയരമരാന ശ്രീ ആനെയര്മാന് ശ്രീ ആന്ഡ്രൂെ്
്തു് കട്ട്കരാന,  മണ്കച്ചര്മല ക്തു് കരാകളന് ഭവനന്രഭരാണ പദ്ധത് മചയരമരാന ശ്രീ കജരാെ് എട്ട്യ്ല
എന്ന്വരമകത്മര ആനു് ആദ്വരാെ് ചൂഷണഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ കപര്ല ഉച്തമരായ ന്യമന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട് െ സ്വീ്തു് കര്കകണതരാര്പ്പിക്കാനാണ്.”
എന്നരാര്പ്പിക്കാനാണ് ന്രക്ദേശ്ച്ച്രുന്നതു്.

മറുപ് ഡയറക്ട :് ക്തു് കരകള പഞരായത് രരാജ് ന്യമക മൂന്നരാക പട്ട്്തു് കയ്ല  ഗരാമപഞരായത്തു് കളക്കുള്ള ചുമതല്തു് കകള്ല െ്.
കമഖലരാ് ഡയറക്ട്സരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്ല XV  പട്ട്്തു് കജരാത്-പട്ട്്തു് കവരവര്ഗ്ഗ വ്്തു് കെനക എന്ന ഉപവ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്ല തരാമഴി പ്ടറയുന്ന 5
ചുമതല്തു് കകളരാര്പ്പിക്കാനാണ്  ഗരാമപഞരായത്തു് കളക്കുള്ളതരായ് ്തു് കരാര്പ്പിക്കാനാണന്നതു്:

1. എെ് െ് പ്,  ് ഡയറക്ട് എെ് പ് ഇവയുമ് ഡയറക്ട ്തു് കീഴി്ല ഗുണകഭരാോകരാകമകള ലക്ഷതമരാക്യുള്ള പദ്ധത്്തു് കള
ന് ഡയറക്ട്രാക്കു്തു് ക,

2. പട്ട്്തു് കജരാത്-പട്ട്്തു് കവരവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കു കവണ് നഴ്സ്ടറ് സ്കൂളു്തു് കള ന് ഡയറക്ടത്തു് ക,
3. പട്ട്്തു് കജരാത്-പട്ട്്തു് കവരവര്ഗ്ഗ വരാെ ക്തു് കന്ദ്രങ്ങകള്ല അ് ഡയറക്ട്സരാന െളില് അടിസ്ഥാന സൗ്തു് കരതങ്ങള ഏരമ്ടത്തു് ക,
4. പട്ട്്തു് കജരാത്-പട്ട്്തു് കവരവര്ഗ്ഗ വ്നു് ആദതരാരവ്്തു് കളക്കു് െഹരായക നല്കു്തു് ക,
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5. പട്ട്്തു് കജരാത്-പട്ട്്തു് കവരവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കു് ആവശതമുള്ളക്രാള വ്കവചനരാധ്ളപ്പോള് വിവേചനാധിഷ്ത െഹരായക നല്കു്തു് ക.   
 

കമല ചുമതല്തു് കകളലരാമത മറ്റു ചുമതല്തു് കമകളരാനക കമല വ്ഷയഗ്രാമപഞ്ചായത്ല  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
നനല്യ്ട്ടുള്ളതരായ് ്തു് കരാര്പ്പിക്കാനാണന്ന്മലന്ന വ്വരക കബരാധ്്്ക്കുന.  മരാത്രവുമല,  ോയലു്തു് കള പര്കശരാധ്ച്ചത്ല
ബനമ്ട്ടവരമകത്മര ആനു് ആദ്വരാെ് ചൂഷണഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ കപര്ല  ഗരാമപഞരായത് ന്യമന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്്തു് കമകളരാനക
െ സ്വീ്തു് കര്ച്ചതരായ് ്തു് കരാര്പ്പിക്കാനാണന്ന്മലന്ന വ്വരവുക കബരാധ്്്ക്കുന.

ശുപരാരശ 6: "്തു് കരാഷ്ുക്കു് യയഥരാെമയക എഴുത് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാക്കു്തു് കകയരാ വരവുമചലവു്തു് കണക്കു്തു് കള കൃതതമരായ്
കൃതതമരായ് കരഖമ്ടത്തു് കകയരാ മചകയോ ചെയ്ട്ട്ലരാഗ്രാമപഞ്ചായത ്തു് കരാഷതക്ടറരാട് വ്ശനു് ആദീ്തു് കരണക ആവശതമ്് ഡയറക്ടരാവുന്നതരാര്പ്പിക്കാനാണ്.”

മറുപ് ഡയറക്ട :് ഈ വ്ഷയക െകബന്ച്ചു് ്തു് കരാഷതറുമ് ഡയറക്ട വ്ശനു് ആദീ്തു് കരണക വരാങ്ങു്തു് കയുക, ്രേസ്തുത വ്ഷയക പര്ഹര്ക്കു്തു് കയുക,
് ഡയറക്ട്. വരഷങ്ങകള്മല കലരാകല ോണ്, എ. ജ്. ഓഡ്റ്റു്തു് കമകളലരാക പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരായ്ട്ടുള്ളതുമരാര്പ്പിക്കാനാണ്. ആയതു െകബന്ച്ചു്
യരാമതരാരു പരരാമരശങ്ങളുക ന്ലവ്ല്ല എനക,  ന്ലവ്ല ്തു് കതരാഷ് ുക് യയഥരാെമയക െരാകഖത വഴി്
്തു് കരാലരാതില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനസൃതമരാക് ്രേ്മട്ടിന്റെടത് അധ്കൃതമരാക് സൂക്ഷ്ച്ചു വരുനമുമണന്ന വ്വരവുക അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട
അ്ടറ്വ്കലകരായ് കബരാധ്്്ക്കുന.  ധന്തു് കരാരതപര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പര്കശരാധനരാ െമയത് ഈ
ഓോീെ്മല ്തു് കരാഷത്ടറരായ്രുന്ന ഇക്രാഴിമഗ്രാമപഞ്ചായത ജൂന്യര സൂ്രേണ് ശ്രീ.  െജീവന ഇ.  ജ്.  െമര്്ച്ച
വ്ശനു് ആദീ്തു് കരണക്കു്ടറ്്്മട്ടിന്റെ പ്തു് കരകുപക ഇമതരാന്ന്ച്ചു് െമര്്ക്കുന.

കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്ല ധന്തു് കരാരതപര്കശരാധനരാവ്ഭരാഗംക ന് ഡയറക്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ പര്കശരാധനരാ
്ടറ്ക്രാരട്ട്മട്ടിന്റെ തു് ഡയറക്ടരന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്്തു് കള അവെരാന്്്ക്കുന്നതു് െകബന്ച്ചു് ബഹ.   ഗരാമപഞരായത് ്രേെ്ഡണ്
സൂചന (2) ്രേ്തു് കരാരക ബഹ. തക്ദേശെ സ്വയകഭരണ വകുകുപ് ്രേ്നെ്്ല മെക്രട്ട്ടറ്ക്കുക, സൂചന (3) ്രേ്തു് കരാരക ബഹ.
ധന്തു് കരാരതവകുകുപ് ്രേ്നെ്്ല മെക്രട്ട്ടറ്ക്കുക അതില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനബനകരഖ്തു് കള െഹ്തക അകപക്ഷ്തു് കള
െമര്്ച്ച്ട്ടുമണന്ന വ്വരവുക അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട അ്ടറ്വ്കലകരായ് കബരാധ്്്ക്കുന.  ആയവയുമ് ഡയറക്ട പ്തു് കരകുപക
ഇമതരാന്ന്ച്ചു് ഉച്തമരായ കമലന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്്തു് കളകരായ് െമര്്ച്ചുമ്തു് കരാള്ളുന. 

വ്നീത വ്കധയന ,

                       മെക്രട്ട്ടറ്,
കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായത്.

ഉള്ള് ഡയറക്ടകക:
1. സൂചന 2, 3 ്തു് കത്തു് കളുമ് ഡയറക്ടയുക അതില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനബനകരഖ്തു് കളുമ് ഡയറക്ടയുക പ്തു് കരകുപ്.
2. ശ്രീ. െജീവന ഇ. ജ്. (ജൂന്യര സൂ്രേണ് )മട്ടിന്റെ വ്ശനു് ആദീ്തു് കരണക്കു്ടറ്്്മട്ടിന്റെ പ്തു് കരകുപ്.

പ്തു് കരകുപ്:
1. ബഹ. പഞരായത് മഡപു് ഡെപ്യൂട്ട് ഡയ്ടറ ഡയറക് ഡയറക്ടര , ക്തു് കരാഴി്കകരാട്.
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