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പഞ്ചോയത്ത് ഡയ്ടറു്
എലോ പഞ്ചോയത്ത് രഡപയൂട്ി ഡയ്ടറു്മോ്കുംം
സ്,
   വിഷയം: പഞ്ചോയത്ത്  വകുപ്്  -കകോവിഡ്-19  ്കവ്ര വാോപനം -  കരെോഗ  പ്ികരെോധ

നടപടികൾ -സംബന്ധിച്
   സൂചന: 1. ജി.ഒ.(ആ്.റ്റി)നം.408/2021/ഡി.എം.ഡി    ്കയ്ി.10.05.2021

2. ജി.ഒ.(ആ്.റ്റി)നം.410/2021/ഡി.എം.ഡി    ്കയ്ി.11.05.2021
3. ഈ ആസകസിരയംു 26.04.2021-രയംു ഇക് നമ് സ്കുംയംു്

                                  സൂചനയികയംുയ്ക്ക് ചദ്  കികുംണി. 

സമോന്കളിലോര് സംസോനത്ത്  തടരുര കകോവിഡ് -19  ്കവ്ര വാോപനം

്ടയുര്ിനും  കരെോഗബോധി്രരെ സോധോരെക  ജകവി്ത്തികയംുയ്ക്ക്  ്ിരെിച്  രകോചത്

വരുര്ിനും  കയംുോ്്  രഡക്കകിരെ പശ്ോത്തയംുത്തിത  ദരെി്മനുിവികുംര

ജനവിിോഗങ്ങൾ്്  ആശ്ോസരമത്തികുംര്ിനം  സംസോനരത്ത

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകളും  വകുപ്ിരെ   ിരെക  സംവിധോനങ്ങളും  സ്ാ്തമോയ

കസവനമോക്  നടത്തി  വരുത്തുര ്്.  ഈ  മതോമോരെി  ്ടയുര്ിന്  ്കദശ

സ്യംിരെക സോപനങ്ങളുരടയും  വോ്ഡ്്യംു കകോവിഡ് ജോഗ്ോ സമി്ികളുരടയും

കൂടു്ത  ജോഗ്കയോരടയുള  സമകയോചി്മോയ  പവ്ത്തനങ്ങൾ

അനിവോരൊമോരകര്  ബഹ.മുഖാമന്ത്രി  08.05.2021-ന്  ്കദശ  സോപന

ജനപ്ിനിധികരളയും  ഉകദാോഗസരരെയും  പരങ്കടു്ിച്  നടത്തിയ  ഓഫീൺലലൈയംുയ

മകറ്റിംഗിത  അ്ിയിചിടള്ോക്.  കകോവിഡ്-19  കരെോഗപ്ികരെോധ  പവ്ത്തനങ്ങൾ

്്രെി്ര്ടുത്തുര്ിന്  സ്്ോ്  മോ്ഗ്ഗനി്കദശങ്ങൾ  പകോരെം

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകൾ്് കൂടു്ത പിതകനോ സംവിധോനങ്ങൾ യംുിാമോകുംര്ിനോയി 

്ോരഴ്്യുര മോ്ഗ്ഗനി്കദശങ്ങൾ നതകുപണി.
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  1.  ഗോമപഞ്ചോയത്ത്  ്യംുത്തിത  ആരെംിിചിടള രഡോമിസിയംുിയ്ി  രകയ്

രസെടകൾ(DCC), കകോവിഡ് സസ് ലലൈയംുയ ടകറ്റ്രമെ് രസെടകൾ(CFLTC), കകോവിഡ്

രസ്െ്  ലലൈയംുയ  ടകറ്റ്രമെ്  രസെടകൾ(CSLTC)  എരിവയുരടയും,  വോ്ഡ്്യംു

സമി്ികളുരടയും  പവ്ത്തനങ്ങൾ,  ഗോമപഞ്ചോയത്ത്്യംു  കരെോഗ  പ്ികരെോധ

പവ്ത്തനങ്ങൾ എരിവ സംബന്ധിചുംം  ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ്യംുത്തിത ആരെംിിചിടള

കകോവിഡ് രകയ് രസെടകൾ്് ആവശാമോയ മരുര്, രമഡി്ത ഉപകരെകങ്ങൾ,

സ്കിച് സോധനങ്ങൾ മു്യംുോയവയുരട വോങ്ങത നടപടിരമങ്ങൾ സംബന്ധിചുംം

വാക്തമോയ  സ്്ോ്  ഉത്തരെരവുകൾ  നിയംുവിനരടങ്കിനം  ഇവ  സംബന്ധിച്

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകൾ സംശയങ്ങൾ ഉരയികുംര സോതചരൊത്തിത ഇവയ്ക്ക്  ഉടനടി

പരെിതോരെം  നി്കദശികുംര്ിനോയി  ജിലോ  ്യംുത്തിത  പഞ്ചോയത്ത്  അസിസെ്

ഡയ്ടറുടരട കനേ്്ത്തിത  Crisis  Management  Team  അടിയന്തിരെമോയി

രൂപകകരെിക്ട്ോക്.  പസ് ടകമിത  പരെമോവധി  10  ഗോമപഞ്ചോയത്തുകൾ്്  ഒരു

ഉകദാോഗസയ എര നിയംുയിത  അംഗങ്ങൾ  ഉടോയിരെിക്ടതം   അംഗങ്ങളോയി

ഉൾര്ടുത്തുരവ്്് കകോവിഡ്-19  കരെോഗ പ്ികരെോധ പവ്ത്തനങ്ങൾ ,  ബന്ധര്ൂട്

സ്്ോ്  മോ്ഗ്ഗ നി്കദശങ്ങൾ എരിവയിത അവഗോതമുടോയിരെിക്ടതമോക് .

ടകം  അംഗങ്ങൾ്്  ആവശാമുരടങ്കിത  കിയംു  മുകഖന  ഓഫീൺലലൈയംുയ  പരെിശകയംുനം

നതകകട്ോക്.  ടകം  അംഗങ്ങൾ  ഗോമപഞ്ചോയത്തുകളുരട നിയന്ത്രക

അധികോരെികളോയി  പവ്ത്തികുംവോയ  പോടുള്ല.  ചുമ്യംുര്ടുത്തുര

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകളുരട കരെോഗ പ്ികരെോധ പവ്ത്തനങ്ങൾ ്്രെി്ര്ടുത്തുര്ിന്

ആവശാമോയ  സതോയങ്ങളും  സംശയനിവോരെക  നടപടികളുമോക്  ടകം  അംഗങ്ങൾ

രചകയ്യേട ്്.  വകുപ്്  ്യംുത്തികയംുോ  സ്്ോ്  ്യംുത്തികയംുോ  ്കരുമോനം  എടുക്ട

വിഷയങ്ങൾ ചദ്യിതര്ൂട്ോത ആയ ്് ടകം അംഗങ്ങൾ അടിയന്തിരെമോയി ്ിക്ോ്ൂട്്

രചകയ്യേട്ോക്.  സകനിയ്  കോ്്്  മു്നള ഉകദാോഗസരരെ ടകം  അംഗങ്ങളോയി

ചുമ്യംുര്ടുത്തോരവുര്ോക്.  ജിലോ്യംു  Crisis  Management  Team  ഇര്  മു്ത

(12.05.2021)  പോബയംുാത്തിത  വരുകത്തടതം  ഇ ്്  സംബന്ധിച നടപടി  ്ിക്ോ്ൂട്്

യംുിാമോക്ടതമോക്.  (ടകം  രൂപകകരെിച്  രകോചത്ള നടപടി  രമങ്ങളിത

ജകവന്ോരെരെ കപര്െ ,  ബന്ധര്ടുവോനുള യംുോയഡ്  ലലൈയംുയ /  രമോലലൈബത നമ്

ഉടോയിരെിക്ടതം  നടപടിരമങ്ങളുരട പക്്്  ബന്ധര്ൂട്്

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകൾ്് അയചും നതകകടതമോക്.)
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 2.  ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ്യംുത്തിനള കകോവിഡ് കരെോഗ പ്ികരെോധ പവ്ത്തനങ്ങൾ്്

ജകവന്ോരുരട കുപ്രവുരടങ്കിത  കമത  സൂചന  (1)  സ്്ോ്  ഉത്തരെവ്  പകോരെം 

ഗോമപഞ്ചോയത്ത്  പരെിധിയിരയംു സംസോന  സ്്ോ്  ജകവന്ോരുരട പൂട്ിക

്യ്യേോ്ോ്ി  ആയ്ിത  നിണിം  നിയ്  ഉത്തരെവിലൂടരട  ചുമ്യംു  നിശ്യിച്

ഗോമപഞ്ചോയത്തിന്  ഉകദാോഗസരരെ നിയമി്ോരവുര്ോക് .  ഇത്തരെത്തിത നിയമനം

നടത്തുകമോൾ ്ോരഴ പ്യുര കോരൊങ്ങൾ ഉ്്് വരുകത്തട്ോക്.

(എ)  സ്്ോ് ആവശാ സ്വ്വകസോയി  നിശ്യിചിടള വകുപുകളിരയംു ജകവന്ോരരെ

ഒഴിവോക്ട്ോക്.

(ബി)അംഗപരെിമി്്, കരെോഗബോധി്് എരിവരരെ ഒഴിവോക്ട്ോക്.

(സി)സൂചന  (2)  ഉത്തരെവ് പകോരെകമോ കനരെികൂട്ോ ജിലോ കളടറു് കകോവിഡ്  പ്ികരെോധ

പവ്ത്തനങ്ങൾ്്  നിയമനം  നതകിയിടള ഉകദാോഗസരരെ /  അദ്ാോപകരരെ

ഒഴിവോക്ട്ോക്.

(ഡി)സ്്ോ്/എയ്ഡഡ്  സളുകളിരയംു അദ്ാോപക ,  അനദ്ാോപക  ജകവന്ോരരെ

നിയമി്ോരവുര്ോക്.

(ഇ)ഗോമപഞ്ചോയത്ത്  ്യംുത്തിത  ഇത്തരെത്തിനള നിയമന  ഉത്തരെരവുകൾ

ഗോമപഞ്ചോയത്ത്  പസിഡെിരെ അംഗകകോരെത്തിന്  വികധയമോയി   മോതകമ

പു്ര്ടുവി്ോയ പോടുുളെട.

(എസ്)ഇത്തരെത്തിത  നിയമനം  നടത്തുകമോൾ  ഒരു ജകവന്ോരെരന തട്ചയോയി

നിയമി്ോര് കടൺ  രെക്ി  അവയംുംബിക്ടതം  ചുമ്യംു  നിശ്യികുംകമോൾ

ജകവന്ോരെരെ ഔകദാോഗിക പദവി കക്ിരയംുടുക്ടതമോക്.

(ജി)നിയമന  ഉത്തരെവിരെ പക്്്  ബന്ധര്ൂട് വകുപ്്  കമധോവികൾ്്

ഗോമപഞ്ചോയത്ത് രസരൂട്്ി അയച ്നതകകട്ോക്.

3.  ഗോമപഞ്ചോയത്ത്  ്യംുത്തിത  കകോവിഡ്  കരെോഗപ്ികരെോധ  പവ്ത്തനങ്ങളിത

ഏ്ര്ൂട്ിരെികുംര സരദ് കസന ,  തരെി്ക്മ്മ കസന  ഉൾര്രടയുള എലോ

വിിോഗങ്ങളുരടയും  സരെ  സംബന്ധിച സൂചന (3)  മോ്ഗ്ഗനി്കദശങ്ങൾ  എലോ

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകളും ക്ശനമോയി പോയംുിക്ട്ോക്.

    രമനമ്  (2),  (3)  പകോരെമുള നി്കദശങ്ങൾ  അടിയന്തിരെമോയി

ഗോമപഞ്ചോയത്തുകൾ്് നതകകട്ോക്.
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