
പാമ്പാക്കുട ബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ജില്ല 

 ഹൈ ടടക് 

അങ്കണവാടികൾ 



•  പഺമ്പഺക്കഽട ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് 2017 -18 വർഷം മഽതൽ 
തഽടർച്ചയഺയ഻ നടപ്പഺക്കഽന്ന ഒരഽ പദ്ധത഻യഺണ് 
അങ്കണവഺട഻കള഻ൽ സ്മഺർട്ട് ക്ലഺസ്് റാം സ്ഥഺപ഻ക്കൽ. 
 
 
• അങ്കണവഺട഻കൾ ൂഹ -ീടക് ആക്ക഻     മഺറ്റുന്നത഻ന്ീറ    
ഭഺഗമഺയ഻ 2017 -18 വർഷം 6 അങ്കണവഺട഻കള഻ലഽം  2018  -
19  വർഷം 6 അങ്കണവഺട഻കള഻ലഽം 2019  -20  വർഷം 11  
അങ്കണവഺട഻കള഻ലഽം ലഺപുടഺപ്പ് ,എൽ സ഻ ഡ഻ 
ീപഺജക്ടർ ,സ്ക഼ൻ എന്ന഻വ സ്ഥഺപ഻ച്ച്  സ്മഺർട്ട് 
ക്ലഺസ്് റാം യഺഥഺർഥൿമഺക്കഽകയഽണ്ടഺയ഻ . 
 
 
• എറണഺകഽളം ജ഻ലലയ഻ൽ ഏറ്റവഽം കാടഽതൽ ൂഹ -ീടക് 
അങ്കണവഺട഻കൾ  ഉള്ളത് പഺമ്പഺക്കഽട ബുളഺക്ക഻ലഺണ് . 



കമ  
നമ്പർ  

വർഷം വകയ഻രഽ
ത്ത഻യ  
തഽക  

ീെലവ
ഴ഻ച്ച  
തഽക  

സ്മഺർട്ട് 
ക്ലഺസ്  
റാം 
എണ്ണം  

1 2017-18 1200000 1200000 6 

2 2018-19 1200000 1200000 6 

3 2019-20 1600000 1600000 11 

ആീെ 4000000 4000000 23 

                   
              2020 -21 സഺമ്പത്ത഻െ വർഷം 8 ലക്ഷം രാപ 
വെയ഻രഽത്ത഻ 6  അങ്കണവഺട഻െൾ ൊട഻ ൂഹ -ീടക് 
ആക്ക഻ മഺറ്റുന്നത഻നഽള്ള നടപട഻െൾ ീെയ്തഽ വരഽന്നഽ . 



സഽദിശൿ 2020 
(അങ്കണവഺട഻കള഻ൽ CCTV കൿഺമറ സ്ഥഺപ഻ക്കൽ)  

 
           അങ്കണവഺട഻െള഻ൽ സ്മഺർട്ട് ക്ലഺസ്സ് റാം സ്ഥഺപ഻ച്ചത഻നഽ 
തഽടർച്ചയഺയ഻ ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് നടപ്പഺക്കഽന്ന നാതന 
പദ്ധത഻യഺണ് 'സഽദിശ്ൿ 2020 ' അങ്കണവഺട഻കള഻ൽ CCTV കൿഺമറ 
സ്ഥഺപ഻ക്കൽ . 

 
          സമാഹത്ത഻ൽ ഏറ്റവഽം ൊടഽതൽ ആശ്ങ്ക ഉളവഺക്കഽന്ന 
െഺരൿമഺണ് െഽട്ട഻െളുീട സഽരക്ഷ഻തതവം . ഈ 
സഺഹെരൿത്ത഻ൽ അങ്കണവഺട഻െള഻ൽ വരഽന്ന െഽട്ട഻െളുീട 
സഽരക്ഷക്ക് പഺധഺനൿം നൽെ഻ സ്മഺർട്ട് ക്ലഺസ് റാം ഒരഽക്ക഻യ 
23 അങ്കണവഺട഻െള഻ൽ CCTV െൿഺമറെൾ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നഽ 
.ഇത഻ലാീട CDPO ഓഫ഼സ഻ൽ അങ്കണവഺട഻െളുീട ദിശ്ൿങ്ങൾ 
ുമഺണ഻ട്ടർ ീെയ്യുന്നത഻ന് സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
 
         2020 -21 വർഷം പദ്ധത഻ വ഻ഹ഻തമഺയ഻ 6 ലക്ഷം രാപ 
ഇത഻നഺയ഻ വെയ഻രഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് . 



                  ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ ശ്മഫലമഺയ഻ ൂഹ -
ീടക് ആയ഻ മഺറ഻യ അങ്കണവഺട഻െളഺണ്  സംസ്ഥഺന തലത്ത഻ൽ 
2017 -18, 2018 -19 വർഷം തഽടർച്ചയഺയ഻ 2 തവണ മ഻െച്ച 
അങ്കണവഺട഻യഺയ഻ ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ടത്. 

 
                          2017 -18 വർഷം പഺമ്പഺക്കഽട പഞ്ചഺയത്ത് – 104 ആം 
നമ്പർ പഞ്ചഺയത്തഽപട഻ അങ്കണവഺട഻ മ഻െച്ച അങ്കണവഺട഻യഺയ഻ 
ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ടു.  

 
                          2018  -19 വർഷം പഺമ്പഺക്കഽട പഞ്ചഺയത്ത്- 94 ആം 
നമ്പർ ആശ്ഽപത഻പ്പട഻ അങ്കണവഺട഻ മ഻െച്ച അങ്കണവഺട഻യഺയ഻ 
ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ടു.. 

 
                          2015 -16 വർഷം മ഻െച്ച CDPO ആയ഻ ഈ ുലഺക്ക഻ീല 
ശ്഼മത഻ .ഉമ ീെ. ീെ.യഽം മ഻െച്ച  വർക്കറഺയ഻ ശ്഼മത഻ 
ഗ഻ര഻ുമഺൾ എ. റ്റ഻ .യഽം  ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ടു 

 
                            ഈ ുനട്ടങ്ങൾ ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ 
പവർത്തനങ്ങൾക്കഽള്ള അംഗ഼െഺരം ൊട഻യഺണ്.  



പഺമ്പഺക്കഽട ആശഽപത഻പ്പട഻ 
അങ്കണവഺട഻ 



പഺമ്പഺക്കഽട ആശഽപത഻പ്പട഻ 
അങ്കണവഺട഻ -ക്ലഺസ്് റാം 



പഺമ്പഺക്കഽട ആശഽപത഻പ്പട഻ 
അങ്കണവഺട഻ -സ്മഺർട്ട്  ക്ലഺസ്്  



2019 എറണഺകഽളം ുലഺക്സഭഺ ൂൈ ഇലക്ഷൻ ഒബസർവർ ശ഼മത഻ 
മഺധവ഻ കഠഺര഻യ IAS ൻീറ   അങ്കണവഺട഻ സന്ദർശനം  



ശ഼മത഻ മഺധവ഻ കഠഺര഻യ IAS ൻീറ അഭ഻പഺയ കഽറ഻പ്പ്  



2019 എറണഺകഽളം ുലഺക്സഭഺ ൂൈ ഇലക്ഷൻ ഒബസർവർ 
ശ഼മത഻ മഺധവ഻ കഠഺര഻യ IAS ൻീറ   അങ്കണവഺട഻ സന്ദർശനം  


