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തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന അദ്ധ്യക്ഷന് , 
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റ ് ശയം :-  

 ക ോഴിഡ് മുക്ത ക യലം  

 ക ോഴിഡ് ഩടര്ത്ചയുചട െങ്ങറ ചഩോട്ടിേല് -ചെയ്ക്ക് ദി ചെമിന്  

 ക ോഴിഡ് ഫോധയുചട ആധി യം കുരയ്ക്കു  – ക്രശ്  ദി  ര്ത്ഴ്  
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ഉഩറക്ഷയങ്ങള് :- 

 

 ക ോഴിഡ് മൂറമുള്ള ഭയണനിയേ് ഩയഭോഴധി കുരേൽ 

 ക ോഴിഡ് ഩ ർചോ ഷോധയത ൾ  ചണ്ടതി ഇല്ലോതോക്കു   

 നമ്മുചട പ്രകദവചത ഒരു ക ോഴിഡ് കയോഗിയും ആഴവയഭോമ ഷസോമം 
മഥോഷഭമം റബിേോചത ഉണ്ടോ ില്ല.  

 ഒയോളം കയോഗോഴസ്ഥമില്  ിടേ  ിട്ടോചത അറയുന്നില്ല  

 അര്ത്സതചെട്ടഴര്ത്ചേല്ലോം ഴോക്സിന് റബയഭോവുന്നു  

 ഴോക്സികനശന് / ചടസ്റ്റിംഗ് ക ന്ദ്രങ്ങലില് ഒയോളം  ൂഴില് തലര്ത്ന്നു ഴീഴുന്നില്ല  

 ചടസ്റ്റിംഗികനോ / ആകയോഗയ ക ന്ദ്രങ്ങലികറകേോ ഴോസന ഷൗ യയം റബയഭോ ോചത 
ഒയോളം അഴകവശിക്കുന്നില്ല  

 ഭോറിനയ ഷംസ്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളചട അബോഴം ച ോണ്ട് കയോഗങ്ങള് ഩ രുന്ന 
സ്ഥിതി ഉണ്ടോകുന്നില്ല. 

 നമ്മുചട പ്രകദവത് ഒയോളം ബക്ഷണം  ിട്ടോചത ഩട്ടിണി  ിടക്കുന്നില്ല  

 



 4 KILA 

ക ോഴിഡ് പ്രതികയോധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളചട   
തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന തറ ഭോകനജ്ചഭന്റ്  

 

a) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന ഓപീഷ് തറ ഴോര്ത് റം         
 i.  ഩഞ്ചോമത് / നഗയഷബമിൽ ഴോർ റം ഷജ്ജഭോക്കും. 
 ii.  ഉകേയോഗസ്ഥ ചുഭതറ ഴിബജനം, പ്രഴര്ത്തന അഴകറോ നം   
 iii. ഴോർഡ് തറതിൽ ക ോഴിഡ് പ്രതികയോധപ്രഴർതന ഷംഘം ഷദോ പ്രഴർതന ഷജ്ജഭോമിയിക്കും 
 
b) 24 ഭണിക്കൂറം ഫന്ധചെടോന്  ളിയുന്ന ചസല്െ് ചഡസ്ക്ക് ഷംഴിധോനവും & ചസല്ഩ്  ലറന് നമ്പറ ളം  
  
c) ക ോഴിഡ് പ്രതികയോധതിന് നിറഴിലൂള്ള  മ്മിറ്റി ചല പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭോേല് - ഴോര്ത്ഡ്  തറ ശുെിതൃ  
    ആകയോഗയ ഷഭിതി, ഴോര്ത്ഡ്  തറ കഭോണിട്ടരിംഗ് ഷഭിതി,  ആര്ത് .ആര്ത് .ടി., ഡി.ഷി.ഷി./  
    ഷി.എപ്.എല് .ടി.ഷി. ലിചറ ഭോകനജ്ചഭന്റ്ര്  മ്മിറ്റി ള് തുടങ്ങിമഴ കൃതയഭോമി കമോഗം കെരുന്നു 
    എന്നുരെോേല്  

d) പ്രതിദിന ഓണ്ലറന് ഴിറമിരുതലു ള് - യോഴിചറയും ലഴകുകന്നയവും   

e)  മ്മൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ള് ഉണ്ടോേല് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് െിട്ടചെടുതല്  
f) കഩോറീഷ്, രഴനൂ, ദുയന്ത നിഴോയണ അകതോരിറ്റി, ഷര്ത്േോര്ത് പ്രകതയ ഭോമി   നികമോഗിച ഉകേയോഗസ്ഥര്ത്  
   ഷന്നദ്ധ് പ്രഴര്ത്ത ര്ത് എന്നിഴരുചട  പ്രഴര്ത്തനതിചന്റ ഏക ോഩനവും ഩിന്തുണയും    

g) പണ്ട് ഴിനികമോഗതിചറ തടഷങ്ങള് നീേല്  

 



 5 KILA 

  ഴോര്ത്ഡ്  തറതില് നടെോകേണ്ട അധി  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  

 

a) 50 ഴീടു ള്േ് ഒന്ന്  എന്ന  ണേില് ഷന്നദ്ധ് പ്രഴര്ത്ത രുചടയും ആകയോഗയ 
പ്രഴര്ത്ത രുചടയും ഉകേയോഗസ്ഥരുചടയും കൂട്ടോയ്മ  

b) പ്രതിദിന ഓണ്ലറന് ഴിറമിരുതലു ള് - യോഴിചറയും ലഴകുകന്നയവും 

c) ഴോക്സികനശന് യജികേശന് ഷസോമം നല് ല്  

d) ഴോര്ത്ഡ്  / ഡിഴിശനിചറ കയോഗി ചല ഷംഫന്ധിച ഴിഴയങ്ങളം ആഴവയങ്ങളം 
ഫന്ധചെട്ടഴരുചട ശ്രദ്ധ്മിചറതിച് ഩയിസോയം  ചണ്ടത്തു . 

e) ‘ചെയ്ക്ക് ദി ചെമിന് ’, ‘ക്രശ് ദി ച ര്ത്ഴ്’ എന്നിഴ ഴോര്ത്ഡിന ത് 
ഉരെോേണം. 

f) പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില് അമല്കൂട്ടങ്ങളചടയും, ചരഷിഡന്ഷ് 
അകഷോഷികമശനു ളചടയും ഩിന്തുണ ഉരെോേല് 

 

 



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION 

ഏചറ്റടുകേണ്ട  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് / 
അരിഞ്ഞിയികേണ്ട ഴിഴയങ്ങള് 

(ചെേ് റിസ്റ്റ്) 
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1. െി ിത്സോ ഷംഫന്ധഭോമത്  

a. നിറഴിലുള്ള  ആക്റ്റീഴ് ക സു ള്  

b. ഇന്നചത പുതിമ ക സു ള്  

c. ചടസ്റ്റ് കഩോഷിറ്റിഴിറ്റി നിയേ്  

d. ആശുഩത്രിമില് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യചെട്ടഴര്ത്  

e. 24 ഭണിക്കൂരിന് ഇടമിലുള്ള  ഭയണം  

f. ഭരുന്ന് റബയത  / ഓക്സിജന്  

g. ഩള്ഷ് ഒക്സീഭീറ്റര്ത്  

h. ചഭഡിേല് ടീഭിചന്റ കഷഴനം - ഩി.എച്.ഷി. ചഭഡിേല് ഓപീഷര്ത് കനത്രതൃം 

   (ചടറിചഭഡിഷിന് ) 

i. ഭറ്റ് ഗുരുതയ കയോഗങ്ങളഭോമി ഴീട്ടില്  ളിയുന്നഴര്ത്േ് തുടര്ത് െി ിത്സ  
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2  ഴോക്സിന് ഷംഫന്ധഭോമത്  

 

 

a) റബയഭോമഴരുചട എണ്ണം   

b) റബിേോതഴരുചടയും എണ്ണം  

c) യജികേശന് ക്രഭീ യണങ്ങള്  

d) ഴോക്സിന് ക ന്ദ്രങ്ങലിചറ സ്ഥറ ഷൗ യയങ്ങള് , തിയേ് ഒളിഴോേോനുള്ള 

    ക്രഭീ യണം  
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3.  ൃോരചന്റമിന് ഷംഫന്ധഭോമത്  

 

 

a) CFLTC/SLTC/DCC എന്നിഴയ്ക്ക് സ്ഥറം  ചണ്ടതല് 

b) ഴീടു ലിചറ കസോം  ൃോരചന്റമിന് ഷൗ യയങ്ങള്  

c) ഩിന്തുണ കഷഴനങ്ങള് ഉരെോേല്  
i. ബക്ഷണം, കുടിചഴള്ളം  

ii. ഭരുന്ന്  

 iii. ലഴദുതി  

 iv.ഭോനഷി  ഩിന്തുണ –  ൗണ്ഷിറിംഗ്  

 v. സ്ത്രീ ള്േ് പ്രകതയ  ഩയിഗണന - ഷോനിറ്റരി ഩോഡ് ഉള്ചെചടയുള്ള 

     ആഴവയങ്ങള് ഩയിഗണിേണം  
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4. ആവമ ഴിനിഭമ ഷംഫന്ധഭോമത്  

 

a) ആകയോഗയ ഷംഴിധോനങ്ങളചടയും, ആകയോഗയ പ്രഴര്ത്ത രുചടയും, 
ഷന്നദ്ധ്പ്രഴര്ത്ത രുചടയും കപോണ് നമ്പര്ത് ഉള്ചെചടയുള്ള  ഴിഴയങ്ങള്  

b) ചഩോതുജനങ്ങള്േ് കയോഗ പ്രതികയോധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഷംഫന്ധിച അരിഴ് 
ഩ യോനുള്ള ഷംഴിധോനം. - ചെയ്ക്ക് ദി ചെമിന് , ഫോേ് ടു കഫഷിക്സ്, ക്രശ്  ദി 
ച ര്ത്ഴ്   

c) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന ഓപീഷില് റബയഭോകുന്ന മുഖ്യഭന്ത്രിയുചടയും,  
ആകയോഗയ ഴകുെ്, ദുയന്ത നിഴോയണ ഴകുെ്, തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴകുെ് 
എന്നിഴിടങ്ങലില് നിന്നുമുള്ള ഉതയവു ളം നിര്ത്കേവങ്ങളം മഥോഷഭമം 
റബയഭോ ോനും ജനങ്ങള്േ് ല ഭോരോനുമുള്ള ഷംഴിധോനം.  

d)  തകേവ സ്ഥോഩന തറ ചസല്െ് ലറന് നമ്പര്ത് ജനങ്ങചല അരിമിേല്  
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5.നിമഭ നടഩടി ള് (എന്കപോഴ്സ്ചഭന്റ്)  
   ഷംഫന്ധഭോമത്   

 

a) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന പ്രകദവത് ഷര്ത്േോര്ത് നിര്ത്കേവങ്ങള് ഩോറിക്കുന്നു 
എന്ന്  ഉരെോക്കു . ഇതിനോമി ഷര്ത്േോര്ത് ചുഭതറചെടുതിമ ഉകേയോഗസ്ഥചയ 
പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭോക്കു . 

b) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന പ്രകദവചത ഭോള ല് ,  ചഴട സ്ഥോഩനങ്ങള് , 
െന്ത ള്  എന്നിഴിടങ്ങലിചറ ആള്ക്കൂട്ടം ക്രഭീ യിേല്  

c)  റയോണങ്ങള്, ഭയണങ്ങള് , ആയോധനോറമങ്ങള് എന്നിഴിടങ്ങലിചറ 
െടങ്ങു ലില് ഩങ്കോലിതം നിമന്ത്രിേല്  

d) യോഷ്ട്രീമ, ഷോമൂസയ, ഭത  ഷംഘടനോ കമോഗങ്ങള്  എന്നിഴ ക ോഴിഡ് ഴയോഩനം 
കുരയുന്നത് ഴചയ ഭോറ്റിചഴയ്ക്കോനുള്ള ഇടചഩടല്  

e)  ണ്ചടമിന്ചഭന്റ് കഷോണു ള്േ് ഏര്ത്ചെടുകതണ്ട പ്രകതയ  നിഫന്ധന ള് - 
ഷര്ത്േോര്ത് നിര്ത്കേവ പ്ര ോയമുള്ള അഴവയ ഷര്ത്വീസു ള് ഏചതല്ലോം? 

f) ഴോര്ത്ഡില് നടക്കുന്ന എല്ലോ െടങ്ങു ളം ഷംഫന്ധിച ഴിഴയങ്ങള് ചഷക്ടരല് 
ഭജികേറ്റ്ഭോര്ത്േ് ല ഭോറ .  
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6. കറോജിസ്റ്റിേ് ഷംഫന്ധഭോമത്  

 

a) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന പ്രകദവതിന് അ ത് ക ന്ദ്രങ്ങലില് 
റബയഭോമ  ിടേ ള്  

b) തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥോഩന പ്രകദവതിനു പുരത് ആകയോഗയ 
ക ന്ദ്രങ്ങലില്  ിടേ റബയഭോമ ക ന്ദ്രങ്ങള്  

c) ആംബുറന്ഷ് / ഴോസന ഷൗ യയം  

d) ഩള്ഷ് ഒക്സീഭീറ്റര്ത് ഉള്ചെചടയുള്ള അടിമന്തിയ ചഭഡിേല് ഉഩ യണങ്ങള് 
പ്രോകദവി  ഷമൂസതിചന്റ ഷസോമകതോടുകൂടി ഷഭോസയിേലും 
ഴോര്ത്ു ലില് റബയഭോേലും.  

e) ഩട്ടി  ഴര്ത്ഗ ഷകങ്കതങ്ങല് , ഩട്ടി  ജോതി ഷകങ്കതങ്ങള് , തീയകദവ 
ഷകങ്കതങ്ങള് , പ്ലോകന്റശന് ഷകങ്കതങ്ങള് എന്നിഴിടങ്ങലില് ആഴവയഭോമ 
പ്രകതയ  ഇടചഩടല്  

f) അംഗണഴോടി /സ്കൂള് അദ്ധ്യോഩ ര്ത് ഴളി അര്ത്സതചെട്ട കുട്ടി ള്േ് ബക്ഷയ 
 ിറ്റ് റബയഭോേല്  
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7. ഭോറിനയ ഩയിഩോറന ഷൗ യയം   

 

a) ഡി.ഷി.ഷി., ഷി.എപ്.എല് .ടി.ഷി ലിചറ ഭോറിനയ 
ഩയിഩോറനം 

b)  ൃോരചന്റമിന് ചെയ്യചെട്ട ഴീടു ലിചറ ഭോറിനയ ഩയിഩോറനം  

c) എല്ലോ സുയക്ഷോ ക്രഭീ യണങ്ങളം ഉരെോേി ഴോതില്െടി 
കവഖ്യണവും ഷംസ്കയണവും  ഉരെോേല്   

d) ചഩോതു നിയത്തു ളം ജറകരോതസ്സു ളം ഭോറിനയമുക്തഭോേി 
ഩ ര്ത്ച ഴയോധി തടമല്   
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കുരിെ് :- ക ോഴിഡ് പ്രതികയോധവുഭോമി ഫന്ധചെട്ട് 
 ോറോ ോറങ്ങലില് ഉണ്ടോകുന്ന ഷര്ത്േോര്ത് ഇരക്കുന്ന ഭോര്ത്ഗ 
നിര്ത്കേവങ്ങള്േ്  അനുഷയിച്ചം പ്രോകദവി  ക ോഴിഡ് 
ഷോസെയയങ്ങള് ഩയിഗണിച്ചം തകേവ ഷൃമം ബയണ 
സ്ഥോഩനങ്ങള് ആഴവയഭോമ ഇടചഩടല് നടത്തു യും ഈ 
ചെേ് റിസ്റ്റ് പുതുേറിന്  ഴികധമഭോേോവുന്നതുഭോണ്. 

 



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION 
Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in  


