
 കകേരള സര്കക്കാര്
നന.95/ഡഡി സഡി.1/2021/ തസസ്വഭവ                             തകദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ (ഡഡി.സഡി.) വകുപപ

                                    തഡിരുവനന്തപുരന, തതീയതഡി  25.01.2022

സ കല  ർ ർ

വഡിഷയന: തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ വകുപപ -  കകേക്കാവഡിഡപ 19 നന്റെ വവക്കാപനന - തകദ്ദേശ 
         സസ്വയനഭരണ വകുപഡിനല വക്കാർ റന വതീണന പവ തനകമമക്കാകഡി ർ

    നകക്കാണപ നഡി കദ്ദേശന  പുറനപടവഡികനതപ  ർ - സനബനഡിചപ.
സൂചന : 1) 29.04.2021 -നല സ.ഉ (സക്കാധക്കാ)932/2021/തസസ്വഭവ ഉതരവപ. 

   2) 04.05.2021 -നല സ.ഉ (സക്കാധക്കാ)947/2021/തസസ്വഭവ ഉതരവപ. 
   3) 02.05.2021 -നല സ.ഉ (സക്കാധക്കാ)939/2021/തസസ്വഭവ ഉതരവപ. 

സനസക്കാനതപ  കകേക്കാവഡിഡപ  19  നന്റെ  അതഡിരൂകമക്കായ  വവക്കാപനന
കേണകഡിനലടതപ  തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സക്കാപനങ്ങളുനടെ  കകേക്കാവഡിഡപ  പതഡികരക്കാധതഡിനന
സഹക്കായഡികനതഡിനക്കായഡി കനക്കാഡ  ഓഫതീസ മക്കാനര നഡിയമഡികനതഡിനന സനസക്കാന തലതഡിൽ ർ ൽ
തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  വക്കാ  റന  രൂപതീകേരഡിചനകേക്കാണന  കകേക്കാവഡിഡപ  രണക്കാന  തരനഗ  സമയതപർ
സൂചന  പകേക്കാരന സ കക്കാ  ഉതരവകേള പുറനപടവഡിചഡിരുനർ ർ .

ഇകപക്കാ  മനക്കാന  തരനഗമക്കായഡി  സനസക്കാനതപ  കകേക്കാവഡിഡന  ഒമഡികകക്കാണനൾ
വവക്കാപഡികനതഡിനന്റെ  ഫലമക്കായഡി  ടെഡിപഡിആ  നഡിരകപ  ഉയ ന  നഡിലയഡിലക്കായ  സക്കാഹചരവതഡിർ ർ ൽ
തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  വകുപഡിനല  വക്കാ  റന  വതീണന  പവ തനകമമക്കാകകണതഡിനന്റെർ ർ
ആവശവകേത  ഉള്ളതക്കായഡി  കേക്കാണന.  അകതസമയന,  തകദ്ദേശ  സക്കാപനങ്ങളുനടെ  കേതീഴഡിലുള്ള
ആകരക്കാഗവ  സക്കാപനങ്ങളുനടെ  പവ തനന  തടെസനപടനഡില  എനന  ഓകഡിജ  ർ ൻ ബഡ്ഡുകേള
ഉ നപനടെയള്ള  സകേരവങ്ങള ഉണപ    എനന  അവശവ  സക്കാധനങ്ങളുനടെ  ലഭവത ഉനണനനൾ
ഉറപ്പുവരുകതണതുണപ.  കൂടെക്കാനത,  കഹക്കാന  ഐനസക്കാകലഷനഡി  തുടെരുനവ കള്ളൽ ർ
നഡി കദ്ദേശങ്ങ  ന കുകേർ ൾ ൽ ,  ഡഡി.സഡി.സഡി.കേളുനടെ  പവ തനങ്ങ  ഊ ജഡിതനപടതകേർ ൾ ർ ,
നടെലഡിനമഡഡിസഡി  സനവഡിധക്കാനനൻ ,  ആനബല സകേളുനടെ ലഭവത എനഡിവ ഉറപ്പുവരുതകേ എനതീൻ
കേക്കാരവങ്ങളുന  അടെഡിയന്തരമക്കായഡി  നടെകതണതുണപ.  ആയതഡിനക്കാ  പരക്കാമ ശഡിത  സര്കക്കാര്ൽ ർ
ഉതരവഡിനല  നഡി കദ്ദേശങ്ങ  പകേക്കാരന  തകദ്ദേശ  സക്കാപന  തലതഡില  വക്കാ  റനർ ൾ ർ
പുനരുജതീവഡിപഡിചപ  കകേക്കാവഡിഡപ  പതഡികരക്കാധ  പവര്തനങ്ങള  ഏകകേക്കാപഡിപഡികനതഡിനള്ള
അടെഡിയന്തര നടെപടെഡികേള സസ്വതീകേരഡികകണതക്കാണപ. ഇപകേക്കാരമള്ള പവ തനങ്ങളകപ അവശവർ
ഘടങ്ങളഡി  തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സക്കാപനങ്ങ കപ  തക്കാതകേക്കാലഡികേമക്കായഡി  ആവശവതഡിനള്ളൽ ൾ
ആളുകേനള  നഡികയക്കാഗഡികക്കാവനതുന  അതഡിനപ  ആവശവമക്കായ  നചലവപ  തനതപ/പദതഡി  ഫണഡിൽ
നഡിനന കേനണതക്കാവനതുമക്കാണപ.  ഒരു മക്കാസതഡിന കശഷന കകേക്കാവഡിഡപ സഡിതഡി വഡിലയഡിരുതഡി
ഇപകേക്കാരന നഡികയക്കാഗഡികന ആളുകേ  തുടെരുനതപ സനബനഡിചപ തതീരുമക്കാനന എടകനതക്കാണപൾ . 

      ശക്കാരദ മരളതീധരൻ
അഡഡീഷണല് ചഡീഫഫ് സസെക്രട്ടററ



പഞക്കായതപ ഡയറകർ
നഗരകേക്കാരവ ഡയറക  ർ
ആകരക്കാഗവ വകുപപ ഡയറക  ർ
ഗക്കാമവഡികേസന കേമതീഷണർ
എലക്കാ ജഡിലക്കാകേളക മക്കാ കന ർ ർ (ശചഡിതസ്വ മഡിഷ  മകഖന ൻ )
എലക്കാ ഗക്കാമപഞക്കായതകേ കന ൾ (പഞക്കായതപ ഡയറക  മകഖനർ )
എലക്കാ കബക്കാകപ പഞക്കായതകേ കന ൾ (ഗക്കാമവഡികേസന കേമതീഷണ  മകഖനർ )
എലക്കാ നഗരസഭകേ കന  ൾ (നഗരകേക്കാരവ ഡയറക  മകഖനർ )
എലക്കാ കകേക്കാ പകറഷനകേ കന ർ ൾ (നഗരകേക്കാരവ ഡയറക  മകഖനർ )
എകഡികേകടതീവപ ഡയറകർ, ശചഡിതസ്വ മഡിഷൻ, തഡിരുവനന്തപുരന 
മക്കാകനജഡിങപ ഡയറകർ, കതീ  കകേരള കേമനഡി ലഡിമഡിറഡപ ൻ
എകഡികേകടതീവപ ഡയറകർ, ഇ ഫ കമഷ  കകേരള മഡിഷ  ൻ ർ ൻ ൻ
ഡയറകര്, ഐ&പഡി.ആര്.ഡഡി/ നവബപ & നക മതീഡഡിയ
പഡിന്സഡിപല അകക്കൗണന്റെപ ജനറല (A&E/G&SSA/E& RSA)  കകേരള, തഡിരുവനന്തപുരന
കേരുതല ഫയല/ ഓഫതീസപ പകേര്പപ
 

ഉതരവഡിന് പകേക്കാരന,

നസകന് ഓഫതീസര്.

പകേര്പപ:- 
 തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ വകുപപ മനഡിയനടെ പപവറപ നസകടറഡികപ
 തകദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ വകുപപ അഡതീഷണ  ചതീഫപ  നസകടറഡിയനടെ പഡിൽ .എ. യപ  

 തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ വകുപപ സനപഷവ  നസകടറഡിയനടെ സഡി എ യപ  ൽ
 തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ വകുപപ നഡപകടഡി നസകടറഡിയനടെ  സഡി എ യപ  
 


