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പട്ടിക വർഗ്ഗ സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതി 

ഊരിൽ ഒരു ദിനം – പ്പത്തേക അദാലത്ത് 

 

തീയ്യതി:    04/03/2017 

സ്ഥലം:     വിതുര പ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

വാർഡ്:    ത്പപ്പാറ 

                പപാടിയക്കാല ഊര് 

കുടുംബങ്ങളുടട എണ്ണം:  71  

പട്ടിക വർഗ്ഗ ജനസംഖ്യ:  203 

 

അദാലത്തിൽ പടെടുക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകി ക്ഷണിച്ചിരുന്ന വകുപ്പുകളും 
ഹാജർ നിലയും ചുവടട ചചർക്കുന്നു. 

പ്കമ 
നമ്പർ 

വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം 
പപെടുത്ത 

ഉത്ദോരസ്ഥsâ ത്പര് 
പദവി 

1 സിവിൽ സപ്ലൈസ് എസ്. ലാലു 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ഓഫീസർ ടനടുമങ്ങാട് 

2 h\w പപെടുത്തിട്ടിലല 

3 എക്പ്ലസസ്  അജിത് ടജ ദാസ് 

എക്പ്ലസസ് 
ഇൻസ്ടപക്ടർ, ഇ.സി.ഓ  
ടനടുമങ്ങാട് 

4 ഐ.ടി.ഡി.പി  ഷിനു.എസ് 
പ്ലരടബൽ എക്റൻഷൻ 
ഓഫിസർ 

5 ആചരാഗ്യം Dr. രാജ്കപൂർ 
താലൂക്ക് ചഹാസ്പിറ്റൽ 
വിതുര 

6 ചപാലീസ്  മണികണ്ഠൻ നായർ 

അഡീ. എസ്.ഐ 
വിതുര ചപാലീസ് 
ചറഷൻ 

7 
തഹസിൽദാർ/വിലലജ് 
ഓഫീസ്  

പ്ലവ. ഷഫീക് 
വിലലജ് ഓഫീസർ 
വിതുര 

8 സാക്ഷരതാ മിഷൻ  ലിലലിബായി. റ്റി 
സാക്ഷരതാ മിഷൻ 
ചരപരകv വിതുര 



9 ഐ.സി.ഡി.എസ്  അനിതകുമാരി. എൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപ്പർപ്ലവസർ വിതുര 

10 പ്ലവദയുതി പപെടുത്തിട്ടിലല 

11 ജല അചതാറിറ്റി പപെടുത്തിട്ടിലല 

12 വിദയാഭ്യാസം പപെടുത്തിട്ടിലല 
 

ടി പരിപാടിയുപട ഹാജർ ഷീറ്റ് റിത്പ്പാർട്ടിത്നാപടാപ്പം ഉള്ളടക്കം പെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കുടുംബരരീ തിരുവനന്തപുരം ജിലലാ മിഷsâ ആഭ്ിമുഖ്യത്തിൽ വിതുര 
രഗ്ാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി   ടചയ്യുന്ന  ടപാടിയക്കാല എന്ന ഊരിൽ ബഹു. 
ജിലലാ കളക്ടറുടട ചനതൃതവത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. 
ആചരാഗ്യം, എക്പ്ലസസ്, സിവിൽ സപ്ലൈസ്    എന്നീ വകുപ്പുകളിടല 
ഉചദയാഗ്സ്ഥർ, ITDP ഉചദയാഗ്സ്ഥർ, ICDS രപതിനിധികൾ, സാക്ഷരതാ മിഷൻ 
രപതിനിധികൾ, രപാചദരിക ചപാലീസ് അധികാരികൾ, രഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
രപതിനിധികൾ, കുടുംബരരീ ജിലലാ മിഷൻ ചകാർഡിചനറ്റർ, ജിലലാ മിഷൻ 
രപതിനിധികൾ, CDS രപതിനിധികൾ എന്നിവർ പടെടുത്തു.  

 

വിതുര രഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലവ. രപസിഡâv രരീ. അനിൽകുമാർ 
ചയാഗ്ത്തിന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു, പഞ്ചായത്ത് രപസിഡâv രരീമതി SL കൃഷ്ണ 
കുമാരി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു, കുടുംബരരീ ജിലലാ മിഷൻ ചകാർഡിചനറ്റർ 
ചഡാ. KR. പ്ലഷജു സവാഗ്തം പറയുകയും, CDS ടചയർചപഴ്സൺ രരീമതി സിന്ധു 
കൃതജ്ഞത ചരഖ്ടപ്പടുത്തുകയും ടചയ്തു. കുടുംബരരീ അസി. ജിലലാ മിഷൻ 
ചകാർഡിചനറ്റർ രരീ ടസൽവ ദാസ്.L - sâ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യം പരിപാടിയിൽ  

ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹു. ജിലലാ കളക്ടർ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ചനരിട്ട് പരാതികൾ 
സവീകരിക്കുകയും പരിഹാരം നിർചദരിക്കുകയും ടചയ്തു.  

ബഹു. തിരുവനന്തപുരം ജിലലാ കളക്ടർ വിതുര പ്രാമപഞ്ചായത്തിപല 
പപാടിയക്കാല ഊരിത്ലക്കുള്ള യാപ്താ മത്ദ്ധേ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ചറഷൻ കാർഡ് ഇലലാതിരുന്ന 12 പട്ടികവർഗ്ഗ അംഗ്ങ്ങൾക്ക് സിവിൽ 
സപ്ലൈസ് വകുപ്പിsâ സഹായചത്താടട താൽക്കാലിക ചറഷൻ കാർഡ് വിതരണം 
ടചയ്തു. രപധാന ചറാഡിൽ നിന്നും 5 കിചലാമീറ്റർ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ടചയ്യുന്ന 
രപസ്തുത ഊരിടല ജനങ്ങൾക്ക് ടി പരിപാടി പുതിയ ഒരനുഭ്വമായി. 
വകുപ്പുകളിൽ ചനരിട്ട് എത്തി പരാതി നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഊര് 
നിവാസികളുടട അടുക്കചലക്ക് ബഹു. ജിലലാ കളക്ടർ ചനരിട്ട് എത്തുന്നത് 
വലിയ ആരവാസമായി. അടിസ്ഥാനപരമായ ഒട്ടനവധി രപശ്നങ്ങൾ ചർച്ച 
ടചയ്യടപ്പട്ടു. ഉന്നയിക്കടപ്പട്ട രപശ്നങ്ങൾക്ക് എരതയും ചവഗ്ം പരിഹാരം 
കാണണടമന്ന് ബന്ധടപ്പട്ട വകുപ്പുകചളാട് ജിലലാ കളക്ടർ നിർചദരിച്ചു. 
പ്ലവകുചന്നരം 4.00 മണിചയാടട പരിപാടി അവസാനിച്ചു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അദാലത്തിൽ പപെടുക്കുന്നതിന് എത്തിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിപല 
ഉത്ദോരസ്ഥരും ഊര് നിവാസികളും. 

പപാടിയക്കാല ഊരിൽ ത്റഷൻ കാർഡ് ഇലലാതിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
ബഹു. കളക്ടർ താത്കാലിക ത്റഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നു. 



ഊര് നിവാസികൾ ഉന്നയിച്ച പ്പധാനപപ്പട്ട പ്പശ്നങ്ങൾ 

1.   ഊരിടല 14 വീടുകളിൽ പ്ലവദയുതി കണക്ഷൻ ഇലല 

2.   ഊരിചലക്കുള്ള വഴിയിൽ പുറത്തുള്ളവർ വന്ന് മദയപിക്കുന്നു.     

      സ്രതീകളുൾടപ്പടടയുള്ളവചരാട് അപമരയാദയായി സംസാരിക്കുന്നു. 

3.   24 വീടുകൾക്ക് രൗചാലയമിലല, 8 വീടുകളിൽ രൗചാലയം തകരാറിലാണ്. 

4.  ഊരിൽ ഒരു പി.എച്.സി സബ്ടസâർ ആവരയമാടണന്ന് ഊരുമൂപ്പൻ    

     രരീകുമാർ അറിയിച്ചു. 

5. ഊര് നിവാസികൾക്ക് അടിയന്തര സാഹചരയമുണ്ടായാൽ വാഹനം ഉൾടപ്പടട   

     വിളിക്കുന്നതിന്  യാടതാരുവിധ രകമീകരണങ്ങളും ഇലല. (ടടലിചഫാൺ -    

     ലാൻഡ് പ്ലലൻ കണക്ഷൻ ഇലല, ടമാപ്ലബൽ ചഫാണിന് കവചറജ് ഇലല) 

6. ഊരിൽ താമസിക്കുന്ന ബാബു കാണി വീട് പണിയുന്നതിന് അടെൽ  

     നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അടെൽ പണി ടചയ്യുന്നതിന് സമ്മതിച്ച് കാശ്       

     വാങ്ങിയ ചജാലിക്കാരൻ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കൂട്ടാക്കുന്നിലല 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

7. ഊരിടല കുട്ടികടള പത്ത് കിചലാമീറ്റചറാളം ദൂരത്തിൽ മീനാെൽ വടര  

     ടകാണ്ടുചപായിട്ടാണ് അെണവാടിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 

8. വനയമൃഗ് രലയമുള്ളതിനാൽ കൃഷി ടചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നിലല. 

9. കിടങ് ചില രപചദരങ്ങളിൽ മാരതം ഉടണ്ടെിലും എലലാ ഇടങ്ങളിലും   

     ഇലലാത്തതിനാൽ രപചയാജനം ലഭ്ിക്കുന്നിലല. 

10. പ്ലവദയുതി ചവലി രരിയായി രപവർത്തിക്കുന്നിലല. 

11. ഊരിചലക്ക് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണ മാരതമാണ് ബസ് വന്നു ചപാകുന്നത്. 

ബഹു ജിലലാ കളക്ടർ ഊര് നിവാസികളിൽ നിന്നും ത്നരിട്ട് പരാതികൾ 
സവീകരിക്കുന്നു. 



12. സർക്കാർ പദ്ധ്തികളിലൂടടയും സ്ഥാപനങ്ങളിടലയും ലഭ്ിച്ച വീടുകളുടട  

       പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവരയമായ തടി എടുക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പ്   

       അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ പണി തടസ്സടപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. 

13. ഊരിൽ ഒരിടത്തും ടപാതു ടാപ്പ്, ടാെ്, വാട്ടർ കണക്ഷൻ എന്നിവ ഇലല. 

14. ഊരിചലക്കുള്ള ചറാഡിലൂടട ഒരു വാഹനത്തിന് കഷ്ടിച്ച് യാരത  

      ടചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം മാരതമാണുള്ളത്. എതിടര വാഹനം വന്നാൽ  

      ചപാകുന്നതിനുള്ള സൗകരയം ഇലല. 

 

വകുപ്പ് തല ഉത്ദോരസ്ഥർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ  

 

ഊരിൽ ചറഷൻ കാർഡ് ഇലലാത്ത 12 കുടുംബങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ചറഷൻ 
കാർഡ് നൽകി. 

താലൂക്ക് ആരുപരതി വിതുര, മാസത്തിൽ ഒരു തവണ പട്ടികവർഗ്ഗ ടമഡിക്കൽ 
കയാമ്പ് നടത്താടമന്ന ഉറപ്പ് നൽകി 

വിതുര ചപാലീസ് ചറഷനിൽ നിന്നും പാചലാട് സർക്കിൾ ഇൻസ്ടപക്ടറുടട 
ചനതൃതവത്തിൽ 05/03/2017 ഊരിൽ ചയാഗ്ം സംഘടിപ്പിക്കാടമന്ന് അറിയിച്ചു. 
ചയാഗ്ത്തിൽ ചർച്ച ടചയ്ത് പ്ലകടകാള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുടർ 
നടപടികൾ സവീകരിക്കുടമന്ന് അറിയിച്ചു. 

എക്പ്ലസസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇടടപടൽ ഈ ചമഖ്ലയിൽ 
ഉണ്ടാകുടമന്ന് അറിയിച്ചു. പചരടാളിങ് ഉൾടപ്പടട ടചയ്യുടമന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 


