
കകേരള സര്കക്കാര്
സസംഗ്രഹസം

പപക്കാതുഭരണ  വകുപപ്പ്  -  കകേക്കാവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവക്കാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  -  വവിവവിധ  വകുപ്പുകേളവില
അനുവര്ത്തവിച്ചു വരുന്ന ഇലകകക്കാണവികേപ്പ് സകങ്കേതങ്ങപള ഏകകേക്കാപവിപവിചപ്പ് ഉത്തരവപ്പ് പുറപപടുവവിക്കുന.

പപക്കാതുഭരണ (രഹസവ വവിഭക്കാഗസം) വകുപപ്പ്

സ.ഉ.(കകേ)നസം.100/2020/പപക്കാ.ഭ.വ                    തവിരുവനന്തപുരസം, തതീയതവി, 18.05.2020

പരക്കാമര്ശസം  : 1. 06.05.2020 തതീയതവിയവിപല  സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ)1450/2020/പപക്കാ.ഭ.വ  നമര് ഉത്തരവപ്പ്

2. 07.05.2020 തതീയതവിയവിപല  സ.ഉ.(കകേ)91/2020/പപക്കാ.ഭ.വ നമര് ഉത്തരവപ്പ്

3. 06.05.2020 തതീയതവിയവിപല  സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ) 241/2020/കനക്കാര്ക നമര് ഉത്തരവപ്പ്

4. 09.05.2020 തതീയതവിയവിപല  സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ) 849/2020/ത.സസ.ഭ.വ നമര് ഉത്തരവപ്പ്

5. 10.05.2020 തതീയതവിയവിപല  സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ) 857/2020/ആ.കു.വ നമര് ഉത്തരവപ്പ്

ഉത്തരവപ്പ്

കകേക്കാവവിഡപ്പ്-19 നവിര്വവക്കാപനവുമക്കായവി ബന്ധപപടപ്പ്  കേഴവിഞ്ഞ രണ്ടു മക്കാസങ്ങളവിലക്കായവി വവിവവിധ വകുപ്പുകേളസം
സക്കാപനങ്ങളസം നടത്തവി  വരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കപ്പ് വവതവസ കേമമ്പ്യൂടര്  ആപവികകഷനുകേളക്കാണപ്പ്
ഉപകയക്കാഗവിച്ചുവരുന്നതപ്പ്.   ആദവഘടസം  മുതല  തപന്ന  ഒടനവധവി  ആളകേപള  ഭവന കേസക്കാറന്റയവിനവിലസം
സക്കാപനതല കേസക്കാറന്റയവിനവിലസം  ആശുപതവികേളവിലസം   പ്രകവശവിപവിക്കുകേയസം  പ്രസ്തുത  വവകവികേളപട
ആകരക്കാഗവപരവിപക്കാലന,  കക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങളമക്കായവി  ബന്ധപപടപ്പ്  സക്കാര്ടപ്പ്കഫക്കാണ്  ഉള്പപപടയള വവിവര
സസംകവദന  സകങ്കേതങ്ങള് ഉപകയക്കാഗവിചപ്പ്  പസലഫപ്പ്  റവികപക്കാര്ടവിങപ്പ് സസംവവിധക്കാനസം നടപവിലക്കാക്കുകേയസം
പചെയ്തുവന്നവിരുന. കേസക്കാറന്റയവിനവില  കേഴവിയന്നവരുപട  ആകരക്കാഗവപരവിപക്കാലനസം,  അവശവസക്കാധനങ്ങളപടയസം
ഇതര  സക്കാമഗ്രവികേളപടയസം  വവിതരണസം,  മക്കാനസവികേമക്കായ പവിന്തുണ എന്നവിവയസം ഉറപക്കാകവിയവിട്ടുണപ്പ്.
തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സക്കാപനങ്ങളപട  കേതീഴവിലള  ദ്രുതപ്രതവികേരണകസന,  ജൂനവിയര്  പബവികേപ്പ്  പഹലത്തപ്പ്
ആഫതീസര്മക്കാര്, ആശക്കാവര്കര്മക്കാര്,  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേര്  തുടങ്ങവിയവര്  ഭവനസന്ദര്ശനസം  വഴവി  ഈ
വവിവര  വവിനവിമയ  സക്കാകങ്കേതവികേ വവിദവക്കാധവിഷവിത  സസംവവിധക്കാനസം  സുഗമമക്കായസം  കേക്കാരവക്ഷേമമക്കായസം  നടപവിലക്കാകവി
വരുന.  കരക്കാഗബക്കാധസക്കാദ്ധവത  കൂടവിയവരുപടയസം,  കരക്കാഗവവക്കാപന  സക്കാദ്ധവത  ഒഴവിവക്കാകക്കാനക്കായവി
പപക്കാതുസമര്കമുണക്കാകേക്കാപത പക്കാര്പവിചവിട്ടുളവരുപടയസം നവിരതീക്ഷേണത്തവിനുസം  കരക്കാഗവികേളപട പ്രക്കാഥമവികേ,  ദസവിതതീയ
സമര്കപടവികേയവില പപടവപര കേപണത്തുന്നതവിനുസം നവിരതീക്ഷേണത്തവിലക്കാക്കുന്നതവിനുസം കമലസസംവവിധക്കാനസം വളപര
ഫലപ്രദമക്കായവി ഉപകയക്കാഗവികക്കാനക്കായവിട്ടുണപ്പ്.

(2)  29.04.2020  പല  കകേന്ദ്ര  ആഭവന്തരമനക്കാലയത്തവിപന്റ  40-3/2020-DM-1(A)  ഉത്തരവപ്പ്  പ്രകേക്കാരസം
കലക്കാക്ഡഡൗണവിപന  തുടര്ന്നപ്പ്  മറപ്പ്  സസംസക്കാനങ്ങളവില  കുടുങ്ങവികവിടക്കുന്നവരുപട   അന്തര്സസംസക്കാന  യക്കാത
അനുവദവിചതവിപന തുടര്ന്നപ്പ് സസംസക്കാനത്തവികലക്കു പുതുതക്കായവി കേടനവരുന്നവപര കൃതവമക്കായവി നവിരതീക്ഷേവിക്കുന്നതവിനുസം
ആകരക്കാഗവ  പരവികശക്കാധനകേള്,  കേസക്കാറന്റയവിന്  എന്നവിവ  ഉറപക്കാക്കുന്നതവിനുസം  ആവശവമക്കായ
വവിവരസമക്കാഹരണത്തവിപന്റ  ഭക്കാഗമക്കായവി  പ്രകവശന  പക്കാസപ്പ്  ഏര്പപടുത്തക്കാന്  തതീരുമക്കാനവിച്ചു.  ഇതവിനക്കായവി
സസംസക്കാനകത്തക്കു മടങ്ങുവക്കാന് തക്കാല്പരവമുളവരുപട കപരുസം കമലവവിലക്കാസവുസം തകദ്ദേശസസയസംഭരണ സക്കാപനവുസം
ജവില്ലയസം  അടകമുള  വവിശദക്കാസംശങ്ങള്  കനക്കാര്കയപട  കപക്കാര്ടല  വഴവി   കശഖരവിച്ചു.   തുടകത്തവില  NIC
തയക്കാറക്കാകവിയ  "കകേക്കാവവിഡപ്പ് 19  ജക്കാഗ്രത"  എന്ന ആപവികകഷന് മുഖക്കാന്തവിരസം,  അടവിയന്തവിര  ആവശവമുളവര്കപ്പ്
(ഗര്ഭവിണവികേള്,  ചെവികേവിലസക്കാ  ആവശവമുളവര്,  മരണക്കാനന്തര  ചെടങ്ങുകേള്കക്കായവി  എകത്തണവര്



എന്നവിങ്ങപനയളവ)  അന്തര്ജവില്ലക്കാ  യക്കാതകേള് നടത്തുന്നതവിനപ്പ്  ജവില്ലക്കാ  കേളക്ടര്മക്കാര്  അടവിയന്തവിര  പക്കാസ്സുകേള്
നലകേവിയവിരുന.  തുടര്ന്നപ്പ്  പ്രസ്തുത  ആപവികകഷപന  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സക്കാപനതലസം  വപരയള  വവിവര
കശഖരണസം  സക്കാദ്ധവമക്കാക്കുന്ന  രതീതവിയവില  പരവിഷ്കരവിക്കുകേയസം   കനക്കാര്ക  കശഖരവിച  വവിവരങ്ങള്കുകുൂടവി  NIC
തയക്കാറക്കാകവിയ  കപക്കാര്ടവിലവികലകപ്പ്  കമകഗ്രറപ്പ്  പചെയ്യുകേയസം  പചെയ്തു.  അതവിലൂപട  അനവസസംസക്കാനങ്ങളവില
നവിനളവര്  കകേരളത്തവികലകപ്പ്  പ്രകവശവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  മുമപ്പ്  തപന്ന  അവര്കപ്പ്  ഭവന  കേസക്കാറകന്റന്
സഡൗകേരവമുകണക്കാപയന്നപ്പ്  പരവികശക്കാധവിക്കുകേയസം  ആവശവപമങ്കേവില  മറ്റു  കേസക്കാറകന്റന്  സഡൗകേരവപമക്കാരുക്കുന്നതവിനപ്പ്
നടപടവിപയടുക്കുകേയസം അതവിനനുസരവിചപ്പ്  മക്കാതസം  അകപക്ഷേകേര്കപ്പ് പ്രകവശന പക്കാസപ്പ് നലകുകേയസം പചെയ്യുന്നതുസം
അകത  ആപവികകഷന്  വഴവി  നടപവിലക്കാകക്കാനക്കായവി.  പസലഫപ്പ്  റവികപക്കാര്ടവിങപ്പ്  അടവിസക്കാനമക്കാകവിയ  ഒരു  വവിവര
സസംകവദന  സസംവവിധക്കാനസം  സസംസക്കാനത്തപ്പ്  ഇതവിനകേസം  തപന്ന  ഫലപ്രദമക്കായവി  ഉപകയക്കാഗവിച്ചു  വരുന്നതവിനക്കാല
"കകേക്കാവവിഡപ്പ് 19  ജക്കാഗ്രത"   ആപവികകഷന് മുകഖന കശഖരവിക്കുന്ന വവിവരങ്ങള് കനരപത്ത ഉപകയക്കാഗവിച്ചുവരുന്ന
ഇലകകക്കാണവികേപ്പ്   സകങ്കേതത്തവികലകപ്പ്  കമകഗ്രറപ്പ്  പചെയ്യുന്നതവിനക്കായവി  ഒരു  API സസംവവിധക്കാനസം  ഒരുക്കുക്കുുന്നതവിനപ്പ്
പരക്കാമര്ശസം  (1)  പല  ഉത്തരവപ്പ്  പ്രകേക്കാരസം  NIC  പയ  ചുമതലപപടുത്തവി.  പ്രസ്തുത  API  തയക്കാറക്കാകുന്നതു  വപര
"കകേക്കാവവിഡപ്പ്-19 ജക്കാഗ്രത"  ആപവികകഷന്വഴവി  തപന്ന  സസംസക്കാനകത്തകപ്പ്  പുതുതക്കായവി  പ്രകവശവിചവരുപട
ആകരക്കാഗവപരവിപക്കാലനസം,  കേസക്കാറന്റയവിന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുതലക്കായവ  നടത്തുവക്കാന്   പരക്കാമര്ശസം  (2)  പല
ഉത്തരവപ്പ്  പ്രകേക്കാരസം  ജവില്ലക്കാ  കേളക്ടര്മക്കാപര  ചുമതലപപടുത്തുകേയസം  പചെയ്തു.  തുടര്ന്നപ്പ്  05.05.2020  പല  കകേന്ദ്ര
ആഭവന്തര മനക്കാലയത്തവിപന്റ ഉത്തരവപ്പ് പ്രകേക്കാരസം മറപ്പ് രക്കാജവങ്ങളവില നവിനള മലയക്കാളവികേപളയസം കകേരളത്തവികലകപ്പ്
തവിരവിപചത്തവികക്കാന്  തതീരുമക്കാനവിക്കുകേയസം അവരുപട പ്രകവശനസം,  നവിരതീക്ഷേണസം എന്നവിവയസം പ്രസ്തുത സസംവവിധക്കാനസം
തുടരുവക്കാന് തതീരുമക്കാനവിക്കുകേയസം പചെയ്തു.

(3)മുകേളവില വവിവരവിച സക്കാഹചെരവസം പരവിഗണവിച്ചുസം,  NIC തയക്കാറക്കാകവിയ കകേക്കാവവിഡപ്പ് 19 ജക്കാഗ്രതയവില നവിനസം
തക്കാപഴത്തടവിലള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കായവി  ഇതവിനകേസം  ഉപകയക്കാഗവിച്ചുവരുന്ന  C-DIT  തയക്കാറക്കാകവിയ
സസംവവിധക്കാനത്തവികലകപ്പ്  വവിവരസം  കകേമക്കാറുന്നതവിനക്കായള  API  നവിലവവിലവന്നതവിപനത്തുടര്നസം  പ്രസ്തുത
സസംവവിധക്കാനങ്ങള് തമവില വവിവരകകേമക്കാറസം  സുഗമമക്കായതവിനക്കാലസം,  സസംസക്കാനത്തപ്പ്  കകേക്കാവവിഡപ്പ്  19 നവിര്വവക്കാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതവിനക്കായവി  ഉപകയക്കാഗത്തവിലള  വവിവവിധ  ഇലകകക്കാണവികേപ്പ്  സസംവവിധക്കാനങ്ങള്
ഏകകേക്കാപവിപവിക്കുന്നതവിനക്കായവി തക്കാപഴപറയന്ന ക്രമതീകേരണങ്ങള് ഏര്പപടുത്തവി ഉത്തരവക്കാകുന.

1. പരക്കാമര്ശസം (3) ആയവി കനക്കാര്ക വകുപ്പു പുറപപടുവവിചവിട്ടുള ഉത്തരവപ്പ് പ്രകേക്കാരസം കകേക്കാവവിഡപ്പ് കരക്കാഗവവക്കാപന
നവിയനണത്തവിനക്കായവി,  വവികദശത്തു  നവിനസം  മറ്റു  സസംസക്കാനങ്ങളവില  നവിനസം  കകേരളത്തവികലയ
മടങ്ങവിപയത്തുന്ന  എല്ലക്കാ  പ്രവക്കാസവികേളസം  പക്കാലവികകണതക്കായ  കേസക്കാറകന്റന്  സസംവവിധക്കാനങ്ങളപട
സക്കാന്കഡര്ഡപ്പ്  ഓപകററവിങപ്പ്  പപ്രക്കാസതീജവര്  (SOP)  പ്രസവിദ്ധപപടുത്തവിയവിട്ടുണപ്പ്.  അതവിനു തുടര്ചയക്കായവി
ഇകക്കാരവത്തവില തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ സക്കാപനങ്ങള് നവിര്വ്വഹവികകണ ചുമതലകേളസം പ്രവര്ത്തനങ്ങളസം
നവിശ്ചയവിചപ്പ് പരക്കാമര്ശസം (4) പ്രകേക്കാരസം തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ വകുപപ്പ് ഉത്തരവക്കായവിട്ടുണപ്പ്. മടങ്ങവിപയത്തുന്ന
പ്രവക്കാസവികേളവില  വതീടുകേളവിപല  കേസക്കാറകന്റനവില  (Home  quarantine)  പക്കാര്പവികപപടുന്നവരുപട
പരവികശക്കാധനക്കാ  നടപടവിക്രമങ്ങള്  സസംബന്ധവിച  വവിശദമക്കായ  ഉത്തരവപ്പ്  പരക്കാമര്ശസം  (5)  പ്രകേക്കാരസം
ആകരക്കാഗവ  കുടുസംബകക്ഷേമ  വകുപ്പുസം   പുറപപടുവവിചവിട്ടുണപ്പ്.  കമലപറഞ്ഞ  മൂന്നപ്പ്  ഉത്തരവുകേളകടയസം
തുടര്ചയക്കായവി  വതീടുകേളവിപല കേസക്കാറകന്റനവില പക്കാര്പവികപപടുന്നവരുപട പ്രതവിദവിന നവിരതീക്ഷേണത്തവിനുള
ഓണ്കലന്സസംവവിധക്കാനസം  നവിര്ബന്ധവിതമക്കാകവി  ഉത്തരവക്കാകുന.  ഇതവിപന്റ  വവിശദക്കാസംശങ്ങള്
തക്കാപഴപറയന്ന വവിധമക്കായവിരവിക്കുസം.

2. കകേരളത്തവിനു പുറപമ നവിനസം  (വവികദശത്തു നവിനസം മറ്റു സസംസക്കാനങ്ങളവില നവിനസം)  മടങ്ങവിപയത്തവിയ
എല്ലക്കാവരുസം ആകരക്കാഗവ കുടുസംബകക്ഷേമ വകുപപ്പ്  നവിര്കദ്ദേശവിചവിട്ടുള കേസക്കാറകന്റന്കേക്കാലയളവപ്പ്  പൂര്ണ്ണമക്കായസം
നവിര്ദ്ദേവിഷ്ടമക്കായ രതീതവിയവില തപന്ന പൂര്ത്തവിയക്കാകണസം.  ഇതു കനക്കാര്ക വഴവിയസം കകേക്കാവവിഡപ്പ് ജക്കാഗ്രത ആപപ്പ്
വഴവിയസം  രജവിസര്  പചെയപ്പ്  എത്തവിയവര്ക്കു  മക്കാതമല്ല,  മുന്രജവിസകറഷന്ഇല്ലക്കാപത  കകേരളത്തവികലകപ്പ്
എത്തവിയവര്ക്കുസം ബക്കാധകേമക്കാണപ്പ്. 

3. വതീടുകേളവിപല  കേസക്കാറകന്റനവില  പക്കാര്പവികപപടുന്നവരുപട  ആകരക്കാഗവനവിലയസം  സുരക്ഷേയസം  പ്രതവിദവിനസം
നവിരതീക്ഷേവികപപകടണതക്കായണപ്പ്.  ഭവന  കേസക്കാറകന്റനവില  കേഴവിയന്നവര്  ഓകരക്കാ  ദവിവസവുസം  അവരുപട
ആകരക്കാഗവനവില ഓണ്കലനക്കായവി, സസയസം റവികപക്കാര്ടപ്പ് പചെയ്യുന്നതവിലൂപട ഇതപ്പ് എളപമക്കാകക്കാനുസം  കൂടുതല
കൃതവതയണക്കാകക്കാനുസം കേഴവിയസം.  ഇകക്കാരവത്തവില ഭവന കേസക്കാറകന്റനവില കേഴവിയന്നവരുപട പൂര്ണ്ണമക്കായ
സഹകേരണസം ഉണക്കാകേണസം. വതീടുകേളവില ഐപസക്കാകലഷനവിലസം നവിരതീക്ഷേണത്തവിലസം കേഴവിയന്നവര്കപ്പ് ഏതു
സമയത്തുസം ആവശവമക്കായവി വരക്കാവുന്ന ഭക്ഷേണവുസം മരുനസം സുരക്ഷേയസം ഉള്പപപടയള സഹക്കായങ്ങള്



ലഭവമക്കാക്കുന്നതവിനുസം  അവര്  വഴവി  കരക്കാഗവവക്കാപനമുണക്കാകുന്നവിപല്ലന്നപ്പ്  ഉറപക്കാക്കുന്നതവിനുസം  ഈ  സസയസം
റവികപക്കാര്ടവിങ്ങപ്പ് പ്രധക്കാനമക്കാണപ്പ്. ഇതപ്പ് സസംസക്കാനകത്തകപ്പ് മടങ്ങവിപയത്തവിയ ഓകരക്കാരുത്തരുസം അവരവര്ക്കു
സമൂഹകത്തക്കാടുള ഉത്തരവക്കാദവിത്തമക്കായവി  കേക്കാണണസം.

4. ഭവന  കേസക്കാറകന്റനവില  കേഴവിയന്നവര്കപ്പ്  തങ്ങളപട  പമക്കാകബലവില  നവികന്നക്കാ  കേമമ്പ്യൂടറവില  നവികന്നക്കാ
സസയസം  വവിവര  റവികപക്കാര്ടവിങപ്പ്  പചെയക്കാനുതകുന്ന  ഓണ്കലന്സസംവവിധക്കാനസം  സര്കക്കാര്
തയക്കാറക്കാകവിയവിട്ടുണപ്പ്.  കനക്കാര്ക  വഴവിയസം  കകേക്കാവവിഡപ്പ്  ജക്കാഗ്രത  ആപപ്പ്  വഴവിയസം  രജവിസര്  പചെയപ്പ്
എത്തവിയവരുപട  പ്രക്കാഥമവികേ  വവിവരങ്ങള്  അതവിലണക്കാകുപമന്നതവിനക്കാല   കദനസം  ദവിന  വവിവരങ്ങള്
മക്കാതകമ അവര് പുതുതക്കായവി നലകകേണവി വരവികേയള.  എന്നക്കാല മുന് രജവികസ്ട്രേഷനവില്ലക്കാപത  വന്നവര്
ആദവദവിവസസം  ഒറത്തവണയക്കായവി  അവരുപട  പ്രക്കാഥമവികേ  വവിവരങ്ങള്  കൂടവി  കരഖപപടുകത്തണവി
വരുന്നതക്കാണപ്പ്.  സസയസം വവിവര റവികപക്കാര്ടവിങപ്പ്  കഫക്കാസം  http://citizencenter.kerala.gov.in/  എന്ന ലവിങ്കേവില
ലഭവമക്കാണപ്പ്. സസയസം വവിവര റവികപക്കാര്ടവിങവിനക്കായവി കപക്കാര്ടലവില കനക്കാര്ക/ കകേക്കാവവിഡപ്പ് ജക്കാഗ്രത രജവികസ്ട്രേഷന്
സമയത്തപ്പ് നലകേവിയ പമക്കാകബല നമര്  തപന്ന ഉപകയക്കാഗവികകണതക്കാണപ്പ്.  പമക്കാകബല നമറവില
ലഭവിക്കുന്ന ഒറത്തവണ പക്കാസപ്പ്കവഡവിനപ്പ് (OTP) അനുസൃതമക്കായക്കാണപ്പ് കലക്കാഗവിന്പചെകയണതപ്പ്. കദനസംദവിന
റവികപക്കാര്ടവിങ്ങുസം ഇകത രതീതവിയവില തപന്നയക്കാണപ്പ് നവിര്വ്വഹവികകണതപ്പ്.

5. ഭവന കേസക്കാറകന്റനവില കേഴവിയന്നവരവില കദനസം ദവിന ആകരക്കാഗവ വവിവരങ്ങളസം ലക്ഷേണങ്ങളസം സസയസം
റവികപക്കാര്ടപ്പ്  പചെയക്കാന്  സക്കാധവികക്കാപത  ഉളവരുപട  കേക്കാരവത്തവില,  അതക്കാതപ്പ്  തകദ്ദേശ  സസയസംഭരണ
സക്കാപനങ്ങളവില  നവിനള  ആകരക്കാഗവ  പ്രവര്ത്തകേര്  നവികതവന  ഭവന  സന്ദര്ശനസം  നടത്തുകേയസം,
അവരുപട അതക്കാതപ്പ്  ദവിവസപത്ത ആകരക്കാഗവ  വവിവരങ്ങള്,  കകേക്കാവവിഡപ്പ്  ലക്ഷേണങ്ങളപട വവിവരങ്ങള്
എന്നവിവ  കശഖരവിക്കുകേയസം  പചെകയണതക്കാണപ്പ്.   ഇതവിനക്കായവി   housevisit.kerala.gov.in എന്ന കസറപ്പ്
ആണപ്പ്  വവിവര  കശഖരണസം  നടത്തുന്നവര്  ഉപകയക്കാഗവികകണതപ്പ്.  അതക്കാതപ്പ്  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ
സക്കാപനങ്ങളവിലസം  പ്രക്കാഥമവികേ  ആകരക്കാഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങളസം  ഈ  ആവശവത്തവിനക്കായവി  പ്രസക്കുുത  ലവിങ്കേവില
കലക്കാഗവിന് പചെകയണതക്കാണപ്പ്. 

6. വതീടുകേളവിപല  കേസക്കാറകന്റനവില  കേഴവിയന്നവര്  ഓകരക്കാ  ദവിവസവുസം  കമലപറഞ്ഞ  രതീതവിയവില  നലകുന്ന
വവിവരങ്ങള്  തലസമയസം  തപന്ന  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപവികലയസം  ആകരക്കാഗവ  കുടുബകക്ഷേമ
വകുപവികലയസം  ഉകദവക്കാഗസര്ക്കുസം  ജവില്ലക്കാ  ഭരണക്കാധവികേക്കാരവികേള്ക്കുസം  പ്രകതവകേസം  രൂപകേലപന  പചെയ
ഡക്കാഷ്കബക്കാര്ഡപ്പ്  മുഖക്കാന്തവിരസം  റവികപക്കാര്ട്ടുകേളക്കായവി  ലഭവമക്കാകുസം.  ഇതവിനക്കായവി  ബന്ധപപട  ഉകദവക്കാഗസര്
https://cc.dashboard.kerala.gov.in/  എന്ന ലവിങ്കേപ്പ്  ഉപകയക്കാഗവികകണതക്കാണപ്പ്.   പ്രസ്തുത റവികപക്കാര്ട്ടുകേള്
ഡക്കാഷ്കബക്കാര്ഡവില  നവിന്നപ്പ്  പവിഡവിഎഫപ്പ്  രൂപത്തവില  ഡഡൗണ്കലക്കാഡപ്പ്  പചെയ്കതക്കാ  പ്രവിന്റപ്പ്  പചെയ്കതക്കാ
എടുത്തപ്പ് ഉപകയക്കാഗവികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്.  ഇങ്ങപന ലഭവമക്കാക്കുന്ന വവിവരങ്ങള്കനുസരവിചപ്പ്  കേസക്കാറന്റയവിനവില
കേഴവിയന്നവര്കപ്പ്  ആവശവമക്കായ  സഹക്കായങ്ങള്  ബന്ധപപട  ഉകദവക്കാഗസര്  തക്കാമസസം  കൂടക്കാപത
ലഭവമക്കാകകണതക്കാണപ്പ്.

7. നവിരതീക്ഷേണകേക്കാലസം  നവിര്ദ്ദേവിഷ്ടമക്കായ  രതീതവിയവിലതപന്ന  ഉത്തരവക്കാദവിത്തകത്തക്കാപട  പൂര്ത്തവിയക്കാക്കുന്നതുസം,
പ്രസക്കുുത കേക്കാലയളവവില എല്ലക്കാ ദവിവസവുസം വവിവരങ്ങള് നവിര്ദ്ദേവിഷ്ട രൂപത്തവില റവികപക്കാര്ടപ്പ്  പചെയ്യുന്നതുസം
ഭവന  കേസക്കാറന്റയവിനവില  ഉള  എല്ലക്കാ  വവകവികേളകടയസം  ചുമതലയക്കായവിരവിക്കുസം.  അതുകപക്കാപലതപന്ന
വതീടുകേളവില  നവിരതീക്ഷേണത്തവില  ഉളവരുപട  പ്രതവിദവിന  റവികപക്കാര്ട്ടുകേപള  അടവിസക്കാനമക്കാകവി  അവര്കപ്പ്
ആവശവമക്കായ  സഹക്കായസം  കേക്കാലവവിളസംബമവില്ലക്കാപത  ലഭവമക്കാകകണതപ്പ്  ബന്ധപപട  ഉകദവക്കാഗസരുപട
നവിര്ബന്ധവിത ഉത്തരവക്കാദവിത്തമക്കായവിരവിക്കുസം.

  (ഗവര്ണറുപട ഉത്തരവവിന്പ്രകേക്കാരസം)
കടക്കാസം കജക്കാസപ്പ്

 ചെതീഫപ്പ് പസക്രടറവി
                  

എല്ലക്കാ  ഗവണ്പമന്റപ്പ്  അഡതീഷണല  ചെതീഫപ്പ്  പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുസം,  പ്രവിന്സവിപല  പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുസം,
പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുസം, പസ്പെഷവല പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുസം
സസംസക്കാന കപക്കാലതീസപ്പ് കമധക്കാവവി, തവിരുവനന്തപുരസം
പ്രവിന്സവിപല പസക്രടറവി, ആകരക്കാഗവവകുപപ്പ്
പ്രവിന്സവിപല പസക്രടറവി, തകദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപപ്പ്



പ്രവിന്സവിപല പസക്രടറവി, കനക്കാര്ക വകുപപ്പ്
പസക്രടറവി. കകേരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരസം
പഞക്കായത്തപ്പ് ഡയറക്ടര്, തവിരുവനന്തപുരസം
നഗരകേക്കാരവ ഡയറക്ടര്, തവിരുവനന്തപുരസം
ആകരക്കാഗവ വകുപപ്പ് ഡയറക്ടര്, തവിരുവനന്തപുരസം
ഗവര്ണ്ണറുപട പ്രവിന്സവിപല പസക്രടറവി, കകേരള രക്കാജ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരസം
അ ഡസകകറപ്പ് ജനറല, എറണക്കാകുളസം
എല്ലക്കാ ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാര്ക്കുസം ജവില്ലക്കാകപക്കാലതീസപ്പ് കമധക്കാവവികേള്ക്കുസം വകുപപ്പ് തലവനക്കാര്ക്കുസം
പ്രവിന്സവിപല അകഡൗണന്റപ്പ് ജനറല (ആഡവിറപ്പ്/ എ&ഇ), കകേരള, തവിരുവനന്തപുരസം.
പവബപ്പ് & നമ്പ്യൂ മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമക്കായ പ്രചെരണത്തവിനപ്പ്)
കേരുതല ഫയല/ ഓഫതീസപ്പ് കകേക്കാപവി

പകേര്പപ്പ് :
  മുഖവമനവിയപടയസം മറപ്പ് മനവിമക്കാരുപടയസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമക്കാര്കപ്പ് 
  സ്പെതീകറുപടയസം പഡപമ്പ്യൂടവി സ്പെതീകറുപടയസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമക്കാര്കപ്പ് 
  ചെതീഫപ്പ് പസക്രടറവിയപട പസ്പെഷവല പസക്രടറവികപ്പ്

    
ഉത്തരവവിന് പ്രകേക്കാരസം        

    
പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്       


