സകര്മ ആപപ്ലികക്കേഷന് - FAQ
1.

സകര്മ വഴപ്ലി മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് നടതത്താനറ്റിം കയത്താഗ നടപടപ്ലികള് ഡപ്ലിജപ്ലിറലലൈസഗ് ചചെയത്താനറ്റിം
ബന്ധചപ്പെട്ട ഉതരവുകള് ഉകണത്താ?
ഉണഗ്. GO( Rt) No.3630/2015/LSGD തമീയതപ്ലി 03/12/2015.

2.

സകര്മയപ്ലില് ആര്ചക്കേലത്താറ്റിം കലൈത്താഗപ്ലിന് ചചെയത്താന് സത്താധപ്ലികറ്റിം ?
ജനപ്രതപ്ലിനപ്ലിധപ്ലികള്, ചസക്രട്ടറപ്ലി, എകഗ് ഒഫമീകഷഷത്താ ചസക്രട്ടറപ്ലിമത്താര്
(Implementing officer), സകപ്പെത്താര്ട്ടപ്ലിറ്റിംഗഗ് സത്താഫഗ് .

3.

ചമമ്പര് / സത്താഫഗ് മത്താറപ്ലിയത്താല് പുതപ്ലിയ കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് ഐ ഡപ്ലി ലൈഭപ്ലിക്കേത്താന് എനഗ് ചചെയണറ്റിം?
പഞത്തായതഗ് ചസക്രട്ടറപ്ലി സുകലൈഖ ആപപ്ലികക്കേഷനപ്ലില് പുതപ്ലിയ യൂസര് ഐഡപ്ലി
നപ്ലിര്മപ്ലിചഗ് നല്കണറ്റിം.

4.

സകര്മയപ്ലില് ആരുചടചയത്താചക്കേ കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് അജണ തയത്താറത്താക്കേത്താറ്റിം ?
ചസക്രട്ടറപ്ലി, പ്രസപ്ലിഡണഗ്, എകഗ് ഒഫമീകഷഷത്താ ചസക്രട്ടറപ്ലിമത്താര് (Implementing
officer), സകപ്പെത്താര്ട്ടപ്ലിറ്റിംഗഗ് സത്താഫഗ് .

5.

അനപ്ലിമ അജണ തയത്താറത്താകക്കേണതഗ് ആരഗ്?
പ്രസപ്ലിഡന്റുമത്തായപ്ലി കൂടപ്ലിയത്താകലൈത്താചെപ്ലിചഗ് ചസക്രട്ടറപ്ലി തയത്താറത്താകക്കേണതത്താണഗ് .

6.

അജണ തയത്താറത്താകന്നതഗ് എങ്ങചന?
ചസക്രട്ടറപ്ലി, പ്രസപ്ലിഡനഗ്, എകഗ് ഒഫമീകഷഷത്താ ചസക്രട്ടറപ്ലിമത്താര് (Implementing
officer), സകപ്പെത്താര്ട്ടപ്ലിറ്റിംഗഗ് സത്താഫഗ് എന്നപ്ലിവരുചട കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്
ചമനവപ്ലില് നപ്ലിന്നഗ് കരടഗ് അജണ എന്ന ചമന
എടുതഗ്
അജണ
തയത്താറത്താക്കേത്താറ്റിം.

7.

പ്രസപ്ലിഡനപ്ലിനഗ് കഫത്താര്കവഡഗ് ചചെയ്ത അജണകളപ്ലിചലൈ ചതറഗ് തപ്ലിരുതത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
എങ്ങചന?
സത്താധപ്ലികറ്റിം. പ്രസപ്ലിഡനഗ് തപ്ലിരപ്ലിചയചത്താല് ചസക്രട്ടറപ്ലിക്കേഗ് ചതറഗ്
തപ്ലിരുതത്താവുന്നതത്താണഗ്.

8.

മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തമീയതപ്ലി നപ്ലിശ്ചയപ്ലികന്നതഗ് ആരുചട കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് ? എങ്ങചന ?
പ്രസപ്ലിഡനപ്ലിചന കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് ചമനവപ്ലില്നപ്ലിനറ്റിം മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തപ്ലിയതപ്ലി
(കുറപ്ലിപ്പെഗ്) എന്ന
ഓപ്ഷന് വഴപ്ലി മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തമീയതപ്ലി നപ്ലിശ്ചയപ്ലിക്കേത്താറ്റിം.

9.

മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തപ്ലിയതപ്ലി തമീരുമത്താനപ്ലിച്ചു കഴപ്ലിഞത്താല് പുതപ്ലിയഅജണ കചെര്ക്കേത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ ?
മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തമീരുമത്താനപ്ലിചഗ് കനത്താട്ടമീസഗ് ജനകററഗ് ചചെയ്തത്താല് പുതപ്ലിയ അജണ
കചെര്ക്കേത്താന് സത്താധപ്ലിക്കേപ്ലില. എന്നത്താല് സര്ക്കേത്താറപ്ലില്നപ്ലിന്നഗ് പഞത്തായതപ്ലിചന പരപ്ലിഗണനക്കേഗ്
അയച്ചുകപ്ലിട്ടുന്ന അടപ്ലിയനപ്ലിര പ്രത്താധത്താനഷമുള ഉതരവുകളറ്റിം നപ്ലിര്കദ്ദേശങ്ങളറ്റിം
അജണയപ്ലില് ഉള്ചപ്പെടുതപ്ലിയപ്ലിട്ടപ്ലിചലങപ്ലിലറ്റിം കയത്താഗതപ്ലില് പരപ്ലിഗണപ്ലിക്കേത്താവുന്നതത്താണഗ്.

10. പ്രസപ്ലിഡനപ്ലികനകയത്താ

ലവസഗ് പ്രസപ്ലിഡനപ്ലികനകയത്താ അഭത്താവതപ്ലില്
അറ്റിംഗതപ്ലിചന അദഷക്ഷനത്താക്കേപ്ലി കയത്താഗറ്റിം നടതത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ ?
സത്താധപ്ലിക്കേപ്ലില.

മകറചതങപ്ലിലറ്റിം

11. മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ്

പൂര്തമീകരപ്ലികന്നതഗ് എങ്ങചന ?
ചസക്രട്ടറപ്ലിയുചട കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് എലത്താ അജണകള്കറ്റിം തമീരുമത്താനറ്റിം
കരഖചപ്പെടുതപ്ലി, തമീരുമത്താന രജപ്ലിസര് approve ചചെയ്തതപ്ലിനഗ് കശഷറ്റിം secretary-ക്കേഗ്
minutes Finalize ചചെയത്താവുന്നതത്താണഗ്.

12. മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ്

അറ്റിംഗമീകത്താരതപ്ലിനഗ് എങ്ങചന അയക്കേത്താറ്റിം?
ചസക്രട്ടറപ്ലിയുചട കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ് അറ്റിംഗമീകത്താരറ്റിം എന്ന ചമനവപ്ലില്
നപ്ലിനറ്റിം view കരടഗ്
മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ് പരപ്ലികശത്താധപ്ലിച കശഷറ്റിം പ്രസപ്ലിഡനപ്ലിചന
അറ്റിംഗമീകത്താരതപ്ലിനത്തായപ്ലി forward for approval എന്ന ബട്ടന് കപ്ലിക്കേഗ് ചചെയ്യുക.

13. ഓകരത്താ

തമീരുമത്താനതപ്ലിന്കറയുറ്റിം പകര്പ്പെഗ് പ്രപ്ലിനഗ് എടുക്കേത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
സത്താധപ്ലികറ്റിം.

14. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

റദ്ദേത്താക്കേത്താന് സകര്മയപ്ലില് സറ്റിംവപ്ലിധത്താനറ്റിം ഉകണത്താ?
മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് റദ്ദേത്താക്കേത്താന് കഴപ്ലിയപ്ലില. എന്നത്താല് മത്താറപ്ലിവയത്താന് കഴപ്ലിയുറ്റിം.

15. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

കഡറഗ് തപ്ലിരുതത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
സത്താധപ്ലികറ്റിം. എന്നത്താല് FIX Meeting ബട്ടന് പ്രസഗ് ചചെയ്തഗ് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് fix ചചെയ്തഗ്
കഴപ്ലിഞത്താല് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് കഡറഗ് തപ്ലിരുതത്താന് സത്താധഷമല.

16. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ് ചപത്താതുജനങ്ങള്ക്കേഗ് കത്താണത്താന് ഉള സറ്റിംവപ്ലിധത്താനറ്റിം ഉകണത്താ?
ഉണഗ്

17. സകര്മ

വഴപ്ലി മുമ്പഗ് നടതപ്ലിയ മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് കനത്താട്ടമീസഗ് കത്താണത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
സത്താധപ്ലികറ്റിം.

18. നപ്ലിശ്ചപ്ലിത

സമയതപ്ലിനളപ്ലില് ഹത്താജര്
മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് തനപ്ലിചയ കഷത്താന്സല് ആകുകമത്താ?
ഇല.

കരഖചപ്പെടുതപ്ലിയപ്ലിട്ടപ്ലിചലങപ്ലില്

സകര്മയപ്ലില്

19. കകത്താററ്റിം

തപ്ലികഞപ്ലിചലങപ്ലില് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് കഷത്താന്സല് ചചെയത്താനള സസൗകരഷറ്റിം
സകര്മയപ്ലിലകണത്താ ?
President- ചന കലൈത്താഗപ്ലിനപ്ലില് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് മത്താറപ്ലിവയല് എന്ന സറ്റിംവപ്ലിധത്താനറ്റിം
ഉപകയത്താഗപ്ലിചഗ് മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് മത്താറപ്ലിവയത്താന് കഴപ്ലിയുറ്റിം.
20. അറന്ഡന്സഗ്

മത്താറപ്ലി കസവഗ് ചചെയ്തത്താല് സകര്മയപ്ലില് തപ്ലിരുതത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
സത്താധപ്ലികറ്റിം.

സകര്മ FAQ ( ചഡത്താലമന് )
21. സത്താധത്താരണ

കയത്താഗതപ്ലിചന മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് കനത്താട്ടമീസഗ് എത്ര ദപ്ലിവസതപ്ലിനളപ്ലില് ചമമ്പര്മത്താര്ക്കേഗ്
നല്കണറ്റിം ?
കയത്താഗറ്റിം തുടങ്ങുന്നതപ്ലിനഗ് നപ്ലിശ്ചയപ്ലിചപ്ലിട്ടുള തമീയതപ്ലിക്കേഗ്, അവധപ്ലി ഉള്ചപ്പെചട
മൂന്നഗ് പൂര്ണ്ണ ദപ്ലിവസങ്ങള്ക്കേഗ് മുമ്പഗ് എങപ്ലിലറ്റിം അറ്റിംഗങ്ങള്ക്കേഗ് നല്കണറ്റിം. (കനത്താട്ടമീസഗ്
ലകപ്പെറപ്ലിയ തമീയതപ്ലിയുറ്റിം കയത്താഗ തമീയതപ്ലിയുറ്റിം ഉള്ചപ്പെടുന്നതല.)

22. അടപ്ലിയനപ്ലിര

കയത്താഗ കനത്താട്ടമീസഗ് അറ്റിംഗങ്ങള്ക്കേഗ് എത്ര സമയതപ്ലിനകറ്റിം നല്കണറ്റിം ?
24 മണപ്ലിക്കൂറപ്ലില് കുറയത്താത സമയചത കനത്താട്ടമീസഗ് അറ്റിംഗങ്ങള്ക്കേഗ് നല്കണറ്റിം

23.

കയത്താഗങ്ങള് പഞത്തായതഗ് ഓഫമീസപ്ലില് ആലത്താചത കചെരത്താകമത്താ?
കകരള പഞത്തായതഗ് കയത്താഗനടപടപ്ലി ചെട്ടറ്റിം 3
പഞത്തായതഗ് ഓഫമീസപ്ലില് ചവചലത്താചത കചെരത്താന് പത്താടപ്ലില.

പ്രകത്താരറ്റിം

കയത്താഗങ്ങള്

24. ഭരണ

സമപ്ലിതപ്ലി കയത്താഗറ്റിം കചെരത്താന് സമയറ്റിം നപ്ലിഷ്കര്ഷപ്ലിചപ്ലിട്ടുകണത്താ?
ഉണഗ്. അടപ്ലിയനപ്ലിര ഘട്ടങ്ങളപ്ലിചലൈത്താഴപ്ലിചക
രത്താവപ്ലിചലൈ 9 മണപ്ലിക്കേഗ് മുമറ്റിം
ലവകപ്ലിട്ടഗ് 6 മണപ്ലിക്കേഗ് കശഷവുറ്റിം കചെരത്താന് പത്താടപ്ലില .

25. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

കനത്താട്ടമീസപ്ലില് ഏചതത്താചക്കേ വപ്ലിഷയങ്ങള് ഉള്ചപ്പെട്ടപ്ലിരപ്ലിക്കേണറ്റിം?
പ്രസപ്ലിഡനഗ് അനവദപ്ലികന്ന കചെത്താദഷങ്ങള്, പ്രകമയങ്ങള്, അജണകള്
എന്നപ്ലിവ ഉണത്തായപ്ലിരപ്ലിക്കേണറ്റിം.

26. കചെത്താദഷങ്ങളറ്റിം

പ്രകമയങ്ങളറ്റിം എത്ര ദപ്ലിവസതപ്ലിനളപ്ലില് നല്കണറ്റിം ?

7 ദപ്ലിവസറ്റിം മുന്പഗ് നല്കണറ്റിം. എന്നത്താല് പ്രസപ്ലിഡനപ്ലിനഗ് യുക്തചമന്നഗ്
കതത്താനന്ന പക്ഷറ്റിം 7 ദപ്ലിവസതപ്ലില് കുറഞ ദപ്ലിവസവുറ്റിം പരപ്ലിഗണപ്ലിക്കേത്താറ്റിം.
27. ഒരു

ചമമ്പര്ക്കേഗ് ഒരു മമീറപ്ലിറ്റിംഗപ്ലില് എത്ര കചെത്താദഷങ്ങള് കചെത്താദപ്ലിക്കേത്താറ്റിം?
2

28. പ്രകമയറ്റിം

29.

ആര്ക്കേഗ് അവതരപ്ലിപ്പെപ്ലിക്കേത്താറ്റിം?
ഓകരത്താ അറ്റിംഗതപ്ലിനറ്റിം അവതരപ്ലിപ്പെപ്ലിക്കേത്താറ്റിം.

കചെത്താദഷങ്ങള് ആകരത്താടത്താണഗ് കചെത്താദപ്ലികക്കേണതഗ്?
പ്രസപ്ലിഡനഗ്,
സത്താനപ്ലിറ്റിംഗഗ്
കമപ്ലിറപ്ലി
കചെത്താദപ്ലിക്കേത്താവുന്നതത്താണഗ്.

ചചെയര്മത്താന്

എന്നപ്ലിവകരത്താടഗ്

30. മുന്കൂട്ടപ്ലി

അലത്താചതയുള കചെത്താദഷങ്ങളറ്റിം പ്രകമയങ്ങളറ്റിം മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് ദപ്ലിവസറ്റിം അവതരപ്ലിപ്പെപ്ലിക്കേത്താന്
സത്താധപ്ലികകമത്താ?
ഇല.

31. മമീറപ്ലിറ്റിംഗുകള്

എത്ര തരതപ്ലിലണഗ്?
2 തരറ്റിം. (1)സത്താധത്താരണ
ആവശഷമത്തായവക്കേഗ് പ്രകതഷക മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

(2)

അടപ്ലിയനപ്ലിര

തമീരുമത്താനറ്റിം

32. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

കനത്താട്ടമീസഗ് എത്ര ദപ്ലിവസതപ്ലിനളപ്ലില് വപ്ലിതരണറ്റിം ചചെയണറ്റിം?
സത്താധത്താരണ കയത്താഗതപ്ലിനഗ് 3 പൂര്ണ്ണ ദപ്ലിവസങ്ങള്ക്കേഗ് മുന്പഗ് കനത്താട്ടമീസഗ്
വപ്ലിതരണറ്റിം ചചെയ്തപ്ലിരപ്ലിക്കേണറ്റിം

33. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

നടതത്താനള കത്താലൈയളവഗ് .?
ഒരു മത്താസതപ്ലില് ഏറവുറ്റിം കുറഞതഗ് ഒരു കയത്താഗചമങപ്ലിലറ്റിം കചെര്ന്നപ്ലിരപ്ലിക്കേണറ്റിം

34. മമീറപ്ലിറ്റിംഗപ്ലിനഗ്

ആരറ്റിംഭപ്ലികന്ന/ അവസത്താനപ്ലികന്ന സമയറ്റിം ചകത്താടുക്കേന്നതഗ് എനപ്ലിനഗ്?
പഞത്തായതഗ് രത്താജഗ് കയത്താഗ നടപടപ്ലി ചെട്ടപ്രകത്താരറ്റിം മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ് അടപ്ലിയനപ്ലിര
ഘട്ടങ്ങളപ്ലിചലൈത്താഴപ്ലിചക രത്താവപ്ലിചലൈ 9 മുതല് ലവകപ്ലിട്ടഗ് 6 വചര മത്താത്രകമ കൂടത്താന് പത്താടുള.

35. ഒരു

വപ്ലിഷയതപ്ലില് ഒന്നപ്ലിലൈധപ്ലികറ്റിം ചമമ്പര്മത്താരുചട കയത്താജപ്ലിപ്പെഗ് / വപ്ലികയത്താജപ്ലിപ്പെഗ് എന്നപ്ലിവ
കചെര്ക്കേത്താന് സത്താധപ്ലികകമത്താ?
സത്താധപ്ലികറ്റിം.

36. കചെത്താദഷങ്ങളറ്റിം

പ്രകമയങ്ങളറ്റിം അവതരപ്ലിപ്പെപ്ലിക്കേത്താന് സകര്മയപ്ലില് ലടറ്റിം ലൈപ്ലിമപ്ലിറഗ് ഉകണത്താ?

ഇകപ്പെത്താള് ഇല. കയത്താഗനടപടപ്ലി ചെട്ട പ്രകത്താരറ്റിം ഉണഗ്.
37. മപ്ലിനപ്ലിട്ടഗ്സഗ്

തയത്താറത്താകക്കേണതഗ് ഇറ്റിംഗമീഷപ്ലിലൈത്താകണത്താ മലൈയത്താളതപ്ലിലൈത്താകണത്താ?
മലൈയത്താളതപ്ലില്/ പ്രത്താകദശപ്ലിക ഭത്താഷയപ്ലില്

38. മമീറപ്ലിറ്റിംഗഗ്

കനത്താട്ടമീസപ്ലില് ഉള്ചപ്പെടുതത്താത അജണകള് മമീറപ്ലിറ്റിംഗപ്ലില് ചെര്ച ചചെയത്താകമത്താ?
അജണയപ്ലില് ഉള്ചപ്പെടുതപ്ലിയപ്ലിട്ടപ്ലിലത്താത യത്താചതത്താരു വപ്ലിഷയവുറ്റിം കയത്താഗതപ്ലില്
പരപ്ലിഗണപ്ലിക്കേത്താന് പത്താടുളതല. എന്നത്താല് സര്ക്കേത്താരപ്ലില്നപ്ലിന്നഗ് പഞത്തായതപ്ലിചന
പരപ്ലിഗണനയഗ് അയച്ചുകപ്ലിട്ടുന്ന അടപ്ലിയനപ്ലിര പ്രത്താധത്താനഷമുള ഉതരവുകളറ്റിം
നപ്ലിര്കദ്ദേശങ്ങളറ്റിം അജണയപ്ലില് ഉള്ചപ്പെടുതപ്ലിയപ്ലിട്ടപ്ലിചലങപ്ലിലറ്റിം
കയത്താഗതപ്ലില്
പരപ്ലിഗണപ്ലിക്കേത്താവുന്നതത്താണഗ്.
--------------------

