"ഭരണഭഭഷ – മഭതഭഭഷ"

കകേരള സര്കഭര്
സസംഗ്രഹസം
പപഭതഭരണ വകപപ– കകേഭവവഡപ 19 വവഭപനസം തടയുന്നതവനുള്ള പ്രതവകരഭധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളസര്കഭര് ജജീവനകഭരുപടയുസം, ഓഫജീസുകേളുപടയുസം പ്രവര്ത്തനസം സസംബനവചപ പുതകവയ ഉത്തരവപ
പുറപപടുവവക്കുന.
പപഭതഭരണ (പപഭളവറവകല) വകപപ
സ.ഉ.(സഭധഭ) നസം. 1282/2020/പപഭ.ഭ.വ

തവരുവനന്തപുരസം, തജീയതവ, 27.03.2020

പരഭമര്ശസം : സ.ഉ.(സഭധഭ) നസം. 1247/2020/പപഭ.ഭ.വ, തജീയതവ, 20.03.2020
ഉത്തരവപ
കകേന്ദ്ര ആഭവന്തര മനഭലയത്തവപന്റെ 24.03.2020 പലയുസം 25.03.2020 പലയുസം ഉത്തരവപ
പ്രകേഭരസം കപഭലജീസപ, കഹഭസം ഗഭര്ഡപ, ഫയര് കഫഭഴപ, വനസം, മൃഗശഭല, ദുരന്തനവവഭരണസം, ജയവലുകേള,
ജവലഭ ഭരണസം, ട്രഷറവ, വവദദ്യുതവ, കടവപവള്ളസം, ശുചജീകേരണസം എന്നവവയുസം തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സഭപനങ്ങളകപ കേജീഴവലുള്ള അവശവ സര്വജീസുകേളഭയ ശുചജീകേരണസം, കടവപവള്ള വവതരണസം
തടങ്ങവയവ ഒഴവപകേ സസംസഭനപത്ത സര്കഭര് സഭപനങ്ങള, സസ്വയസംഭരണ സഭപനങ്ങള,
കകേഭര്പകറഷനുകേള

മുതലഭയവ

ഉളപപപടയുള്ള

എലഭ

സഭപനങ്ങളുസം

അടചവടുന്നതവനപ

നവര്കദ്ദേശവചവരുന. ദുരന്തനവവരഭണ-കകേഭവവഡപ പ്രതവകരഭധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകഭയവ ചുവപടകചര്ക്കുന്ന
വകപ്പുകേളവപല/സഭപനങ്ങളവപല ഉകദവഭഗസരുപട കസവനസം അനവവഭരവമഭയവ പ്രഖവഭപവചപ ഇവപയ
കലഭകപ ഡഡൗണവപന്റെ പരവധവയവല നവനസം ഒഴവവഭകവ ഉത്തരവപ പുറപപടുവവക്കുന.
➢ പകേഭയപ, കേഭര്ഷവകേ വവളപവടുപപ, സമഭഹരണസം എന്നവവയുമഭയവ ബനപപടപ പ്രവര്ത്തവക്കുന്ന
കൃഷവവകപപ ഉകദവഭഗസര്
➢ മൃഗഭശുപതവ ജജീവനകഭര്
➢ ചവകേവത്സയുമഭയവ കനരവടപ ബനപപടസം കകേഭവവഡപ-19 പ്രതവകരഭധവുമഭയവ ബനപപടസം
പ്രവര്ത്തവക്കുന്ന ആകരഭഗവകമഖലയവപല ജജീവനകഭര്
➢ ഡ്രഗ്സപ കേണ്കട്രഭള വകപവനു കേജീഴവലുള്ള പരവകശഭധന സഭപനങ്ങളവപല ജജീവനകഭര്,
➢ സഹകേരണവകപവപല പപഭതവവതരണവുമഭയവ ബനപപട വവവവധ വവഭഭഗങ്ങള
➢ ജലഗതഭഗത വകപവപല ആസംബുലന്സപ സര്വജീസപ
➢ ഭകവ-ഉപകഭഭക്തൃകേഭരവ വകപവപല വവതരണശസംഖലയുമഭയവ ബനപപടവര്
➢ പ്രതവകരഭധ പ്രവര്ത്തനത്തവനഭവശവമഭയ ഉലപന്നങ്ങളുപട ഉലപഭദനസം, വവതരണസം,
സമഭഹരണസം എന്നവവയുമഭയവ ബനപപട വവവസഭയവകപവനപ കേജീഴവലുള്ള സഭപനങ്ങളവപല
ഉകദവഭഗസര്

വവവര സഭകങ്കേതവകേ വകപവനു കേജീഴവല കകേഭവവഡപ കേണ്കട്രഭള റസം, കകേഭള പസന്റെര്, ഡഭറ
പസന്റെര് എന്നവവയുമഭയവ ബനപപടപ പ്രവര്ത്തവക്കുന്നവര്
➢ അതവഥവ പതഭഴവലഭളവകേളുപട കകമസം ഉറപഭക്കുന്നതവനുള്ള പ്രവര്ത്തനവുമഭയവ ബനപപട
പതഭഴവല വകപപ ഉകദവഭഗസര്
➢ കനഭര്കപ റടപസവപന്റെ ഭഭഗവകേമഭയ പ്രവര്ത്തനസം ഉറപഭക്കുന്നതവനപ അവശവസം കവണ്ട
ഉകദവഭഗസര്,
➢ പപഭതമരഭമത്തപ വകപവപല പകേടവട വവഭഭഗവുമഭയവ ബനപപടവര്
➢ റവനദ്യു വകപവപല ദുരന്തനവവരഭണ സസംവവധഭനവുമഭയവ ബനപപട ചുമതലയുള്ള
ഉകദവഭഗസര്
➢ പടവകേജഭതവ-പടവകേവര്ഗ്ഗ വകപ്പുകേളവല കകമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭയവ ബനപപടപ
പ്രവര്ത്തവക്കുന്നവര്,
➢ സഭമൂഹവനജീതവ വകപവപന്റെ വകയഭജന കകേന്ദ്രങ്ങള, സമഭന സഭപനങ്ങള, അങ്കേണവഭടവകേള
➢ ഭവന്നകശഷവകഭരുപട കകമസം, ട്രഭന്സ്ജന്ഡര്മഭര്ക്കുള്ള കസ്റ്റേകഹഭമുകേള എന്നവവയുമഭയവ
ബനപപടവര്
➢ കകേഭവവഡുമഭയവ ബനപപടപ യഭതഭസഡൗകേരവങ്ങപളഭരുക്കുന്ന കമഭകടഭര് വഭഹന വകപവപല
ഉകദവഭഗസര്
➢ അചടവവകപവനു കേജീഴവലുള്ള ഗവണ്പമന്റെപ പ്രസ്സുകേളവല അചടവയുമഭയവ ബനപപടപ കജഭലവ
നവര്വഹവക്കുന്നതവനപ ഏറവുസം അവശവസം കവണ്ട ഉകദവഭഗസര്
➢ കകേഭവവഡപ-19-മഭയവ ബനപപടപ തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകപവനു കേജീഴവല നടക്കുന്ന എലഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമുള്ള ജജീവനകഭരുസം അതവല പങ്കേഭളവകേളഭകന്ന കടുസംബശജീ ഉളപപടയുളള
വവവവധ വവഭഭഗങ്ങളവപല ജജീവനകഭര്
➢ ആസൂതണ സഭമ്പത്തവകേകേഭരവ വകപവല Essential Commodities Act-പന്റെ പരവധവയവല
പപടുന്നവയുപടയുസം മറ്റു സഭധനങ്ങളുപടയുസം വവലകശഖരണസം, Consumer Price Index
തയഭറഭക്കുന്നതവനുള്ള വവലകശഖരണസം എന്നവവ കഫഭണ് മുകഖന കശഖരവകകണ്ടതഭണപ.
ഒഴവവഭകഭനഭവഭത്ത സന്ദര്ഭത്തവല മഭതസം ഫജീലഡപ സര്കവ നടകത്തണ്ടതഭണപ.
➢

കമലപറഞ്ഞ കജഭലവ/കസവനങ്ങള
ഉപകയഭഗവച്ചുമഭതസം നവര്വഹവകകണ്ടതഭണപ.
പസക്രകടറവയറവപല

ഏറവുസം

ചുരുങ്ങവയ

ഭരണനവര്വഹണത്തവനഭയവ

പപഭതഭരണ (പപഭളവറവകല),

പപഭതഭരണ

(രഹസവ

എണസം

ഉകദവഭഗസപര

റവനദ്യു,

ദുരന്തനവവഭരണസം,

വവഭഭഗസം),

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം,

ആകരഭഗവ-കടുസംബകകമസം, ആഭവന്തരസം, ഗതഭഗതസം, ഭകവപപഭതവവതരണസം എന്നജീ വകപ്പുകേളവല
‘എ’, ‘ബവ’ കേഭറഗറവയവപല ഒകരഭ ഉകദവഭഗസരുപട കസവനസം എലഭ ദവവസവുസം ഉണ്ടഭയവരവകണസം .
ബനപപട വകപപ പസക്രടറവമഭര് ഇകഭരവത്തവല ആവശവമഭയ നടപടവ സസ്വജീകേരവകകണ്ടതഭണപ .
പപഭതഭരണ
സസ്വഭഭഭവമുള്ള

(ഹഡൗസപ കേജീപവസംഗപ)
കജഭലജീകേള

വകപവപല സഭനവകറഷന്,

നവര്വഹവക്കുന്നവരുസം

പസകേക്യൂരവറവ,

നവര്കദ്ദേശഭനുസരണസം

മറ്റു അടവയന്തര

ഹഭജരഭകകേണ്ടതഭണപ .

ധനകേഭരവവകപവല സഭമ്പത്തവകേ വര്ഷഭന്തവ കേണക്കുകേളുപട പ്രവര്ത്തനസം കേണകവപലടുത്തുള്ള
ജജീവനകഭരുപട ക്രമജീകേരണസം ധനകേഭരവ അഡജീഷണല ചജീഫപ പസക്രടറവ ഏര്പപടുകത്തണ്ടതഭണപ.

അടവയന്തര സഭഹചരവമുണ്ടഭയഭല പകേരസം ഉകദവഭഗസപര ചുമതല ഏലപവക്കുന്ന കേഭരവസം
എലഭ വകപപ പസക്രടറവമഭര്/വകപപ/ജവലഭ കമധഭവവകേള മുന്കൂടവ ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതഭണപ. തറന
പ്രവര്ത്തവക്കുന്ന സഭപനങ്ങളവല ആവശവമഭയ ശുചജീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുസം ജജീവനകഭര്കപ
സഭനവപടസര് ഉളപപപടയുള്ള സസംവവധഭനങ്ങളുസം ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതഭണപ.
ഇതവനുപുറകമ
സഭഹചരവത്തവല
നഗരഭതവര്ത്തവയവല

ചജീഫപ

പസക്രടറവകപ

ഏപതഭരു

വവളവച്ചുവരുത്തഭവുന്നതഭണപ.
തഭമസവക്കുന്നവപര

ഉകദവഭഗസപനയുസം

ജജീവനകഭപര

മഭതസം

അടവയന്തര

ഡക്യൂടവകപ

നവകയഭഗവക്കുകമ്പഭള

പരവഗണവകകണ്ടതസം

അതവനഭവശവമഭയ

ക്രമജീകേരണങ്ങള ഏര്പപടുകത്തണ്ടതമഭണപ.
(ഗവര്ണറുപട ഉത്തരവവന്പ്രകേഭരസം)
പകേ. ആര്. കജവഭതവലഭല
പ്രവന്സവപല പസക്രടറവ
എലഭ ജവലഭ കേളക്ടര്മഭര്ക്കുസം വകപപ തലവനഭര്ക്കുസം
പസക്രകടറവയറവപല എലഭ വകപ്പുകേളക്കുസം പസകനുകേളക്കുസം
എലഭ ഗവണ്പമന്റെപ അഡജീഷണല ചജീഫപ പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ പ്രവന്സവപല പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/
പസ്പെഷവല പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ അഡജീഷണല പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ കജഭയവന്റെപ പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ പഡപക്യൂടവ
പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം/ അണ്ടര് പസക്രടറവമഭര്ക്കുസം
ഗവര്ണറുപട പസക്രടറവ, രഭജപ ഭവന്, തവരുവനന്തപുരസം
അഡസ്വകകറപ ജനറല, എറണഭകളസം
മുഖവമനവയുപടയുസം മറപ മനവമഭരുപടയുസം പ്രതവപകകനതഭവവപന്റെയുസം ഗവണ്പമന്റെപ ചജീഫപ വവപവപന്റെയുസം
വപ്രവറപ പസക്രടറവമഭര്കപ
സ്പെജീകറുപടയുസം പഡപക്യൂടവ സ്പെജീകറുപടയുസം വപ്രവറപ പസക്രടറവമഭര്കപ
പസക്രടറവ, കകേരള നവയമസഭ, തവരുവനന്തപുരസം
പ്രവന്സവപല അകഡൗണ്ടന്റെപ ജനറല/ അകഡൗണ്ടന്റെപ ജനറല (ആഡവറപ/ എ&ഇ), കകേരള, തവരുവനന്തപുരസം.
കകേരളത്തവപല എലഭ സര്കഭര് ആഫജീസുകേളക്കുസം/ അര്ദ്ധ സര്കഭര് സഭപനങ്ങളക്കുസം/
പപഭതകമഖലഭ സഭപനങ്ങളക്കുസം
ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫജീസര്, പവബപ & നക്യൂ മജീഡവയ, ഐ&പവ.ആര്.ഡവ. (വവപുലമഭയ പ്രചരണത്തവനപ)
കേരുതല ഫയല/ ഓഫജീസപ കകേഭപവ

ഉത്തരവവന്പ്രകേഭരസം

പസകന് ഓഫജീസര്

