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കേരള സർക്കാർ  

സംഗ്രഹം 
ധനോരയ വകുപ്പ് - കോവിഡ്  പേർച്ചവയാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉെടലടുത്ത സാമ്പത്തിേ പ്രതിസന്ധി 
തരണം ടെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപേരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം താൽക്കാലിേമായി 
മാറ്റിടവച്ച് -ഉത്തരവ ്പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു 
 

ധനോരയ (രഹസയ ) വകുപ്പ ്

സ.ഉ.(അച്ചെി) നം.46/2020/ധന.                                                തിരുവനന്തപുരം, തീയതി,23.04.2020. 
 

ഉത്തരവ്  
    

സംസ്ഥാനത്ത ്   കകാവിഡ് പകർച്ചവയാധിയുകെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുകെ 

നിർകേശമനുസരിച്ച് കലാക്ക് ഡൗൺ അെക്കമുള്ള പ്രതികരാധ നെപെികൾ സവീകരിച്ചുവരികയാണ്. സാമ്പത്തിക 

മാന്ദ്യത്തിൽകെട്ട്  ഉഴലുകയായിരുന്ന   സമ്പേ്  വയവസ്ഥകയ അപ്രതീക്ഷിതമായി കപാട്ടിപുറകെട്ട കകാവിഡ് 

പകർച്ചവയാധി പരിപൂർണമായി നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത, കാർഷിക,വയാവസായിക,അസംഘെിത 

കമഖലകളിലെക്കം ഉെകലടുത്ത കതാഴിൽ സ്തംഭനം സാധാരണ ജനജീവിതം അസാധയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.കകാവിഡ്  

മഹാമാരി സാമ്പത്തിക കമഖലയിൽ ഏൽെിച്ച കനത്ത ആഘാതത്തിൻകറ  ഫലമായി  കകന്ദ്ര സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകളുകെ വരുമാനത്തിൽ മുകമ്പങ്ങം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇെിവാണ ്ദൃശയമായിട്ടുള്ളത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും 

റവനൂ കെലവ് ഉൾകക്കാള്ളുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുകെ ശമ്പളത്തികെ  നിശ്ചിത ശതമാനം  മാറ്റികവച്ച 

സ്ഥിതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരികന  സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം  ദേനംേിന കെലവുകൾക്ക് കപാലും 

പരിമിതമായ വായ്പാ  സൗകരയകത്ത ആശ്രയികക്കണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സർക്കാർ അതീവ ഗുരുതരമായ 

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികയ കനരിടുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലും ജനങ്ങളുകെ അെിസ്ഥാന ആവശയങ്ങൾ നിറകവറ്റി 

സാധാരണ ജനജീവിതം ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. ധനദൃഢീകരണത്തിലൂകെ കമൽ ലക് ഷയം ദകവരിക്കുവാനായി 

ചുവകെകച്ചർക്കുന്ന നെപെികൾ ഉെൻ പ്രാബലയത്തിൽ സവീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.: 

 

1.  സർക്കാരികെ സഞ്ചിതനിധിയിൽ നിന്നും ശമ്പളം വാങ്ങന്ന ജീവനക്കാരുകെയും അദ്ധ്യാപകരുകെയും 

(എയ്ഡഡ് കമഖലയികല ഉൾെകെ) കമാത്തം മാസശമ്പളത്തിൽ നിന്നും, ആറു േിവസകത്ത വീതം 

(അലവൻസ് അെക്കമുള്ള കമാത്ത മാസ ശമ്പളം X 6 / ബന്ധകെട്ട മാസത്തികല േിവസങ്ങളുകെ 

എണ്ണം) , ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്്റ്റ വകരയുള്ള അഞ്ചു മാസം വിതരണം കെയ്യാകത 

മാറ്റിവയ് കക്കണ്ടതാണ്. 
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2. കമല് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തില്, 20,000 രൂപ വകര ടമാത്ത  ശമ്പളമുള്ള (Gross) പാർദെം കാഷവൽ 

സവീെർമാർ, ലാസ്്റ്റ കേഡ് ജീവനക്കാർ, േിവസ കവതന / താൽക്കാലിക/േണ്കസാളികഡറ്റഡ്  കപ 

വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാർ, കരാർ കതാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ്കമൽ ഉത്തരവ ്ബാധകമല്ല.   

3. കപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അർദ്ധ്സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തകേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണികവഴ്സിറ്റികൾ ഉൾകെകെയുള്ള ോെ് ഇൻ എയ്ഡ ്

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കക്ഷമ നിധി കബാർഡുകൾ, വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ 

വരുന്ന മറ്റ്  സ്ഥാപനങ്ങൾ    എന്നിവിെങ്ങളികല ജീവനക്കാർക്കും കമൽ ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.  

4. ഇവരിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും കനരിട്ട് ശമ്പളം  ദകെറ്റാത്ത ജീവനക്കാരുകെ/അംഗങ്ങളുകെ 

ഇപ്രകാരം  മാറ്റി വയ്ക്കകെടുന്ന ശമ്പളം/കവതനം/ കഹാണകററിയം ബന്ധകെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ട്രഷറിയിൽ പ്രകതയക സ്കപഷയൽ ട്രഷറി കസവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നികക്ഷപികക്കണ്ടതാണ്. 

ഇക്കാരയത്തിനായി  സ്ഥാപനങ്ങള് പലിശ രഹിത സ്കപഷയൽ ട്രഷറി കസവിങ്സ് അക്കൗണ്ട ് 

ആരംഭിക്കുന്നതിന്  സർക്കാരികെ പ്രകതയക അനുമതി ആവശയമില്ല . 

5. മന്ത്രിമാർ, എം.എൽ.എമാർ, കബാർഡ് അംഗങ്ങൾ, തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല 

ജനപ്രതിനിധികൾ , വിവിധ കമ്മീഷനുകളികല അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുകെ പ്രതിമാസ കമാത്ത   

ശമ്പളം / കഹാണകററിയം (അലവൻസ ്അെക്കമുള്ള ) 30 ശതമാനം വീതം ഒരു വർഷകത്തയ്ക്ക ്കുറവു 

കെയ്യുന്നതാണ്.     

6. കകാവിഡികെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖയമന്ത്രിയുകെ ദുരിതാശവാസനിധിയികലക്ക് ഒരു മാസകത്ത ശമ്പളം 

ഇതിനകം സംഭാവന കെയ്ത ജീവനക്കാർക്കും കമൽ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല.  

7. നിലവില് ഉപജിവന ബത്ത വാങ്ങുന്ന ജിവനക്കാടര താത്ോലിേമായി ഇതില് നിടന്നാഴിവാക്കുന്നു. 

എന്നാല് സസ്കപൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് കസവനം ക്രമീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് ഈ തുക ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും 

കുറവ് കെയ്യുന്നതാണ് 

 

മറ്റ് വയയ നിയന്ത്രണ നെപെികൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ പിന്നീെ ്പുറകെടുവിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

(ഗവർണ്ണറുകെ  ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) 
രാകജഷ ്കുമാർ സിംഗ ്, 

അഡീഷണൽ െീഫ ്കസക്രട്ടറി (ധനകാരയം) 

 

 

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.                                  
 അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ജി &എസ.്എസ.്എ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.     

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഇ & ആർ.എസ.്എ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.   
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 എല്ലാ വകുപ്പ് / ഓഫീസ ്തലവൻമാർക്കും. 
നിയമം ഉൾടപ്പടെ ടസക്രട്ടറികയറ്റിടല എല്ലാ വകുപ്പേൾക്കും.                    
ട്രഷറി ഡയക്ടർ, ട്രഷറി ഡയറക്ടകററ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.                                

 ടസക്രട്ടറി, കേരള പബ്ളിേ ്സർവ്വീസ ്േമ്മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം.                                
 രജിസ്ട്രാർ, കേരള ഹഹകക്കാെതി, എറണാകുളം.                                        

രജിസ്ട്രാർ, കേരള സർവ്വേലാശാല / ടോച്ചി / കോഴികക്കാെ് / മഹാത്മ ഗാന്ധി / േണ്ണൂർ / 
കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാല / ശ്രീ ശങ്കരാൊരയ സംസ്കൃത സർവ്വേലാശാല/ മലയാളം 
സർവ്വേലാശാല/ ആകരാഗയ സർവ്വേലാശാല/ സാകങ്കതിേ സർവ്വേലാശാല.        
എല്ലാ ടസക്രട്ടറിമാർക്കും, അഡീഷണൽ ടസക്രട്ടറിമാർക്കും,                               
കജായിന്റ് ടസക്രട്ടറിമാർക്കും, ടഡപൂട്ടി ടസക്രട്ടറിമാർക്കും, അണ്ടർ ടസക്രട്ടറിമാർക്കും.                                          
ഗവർണറുടെ ടസക്രട്ടറി.  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹപ്രവറ്റ് ടസക്രട്ടറി, മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ഹപ്രവറ്റ് 
ടസക്രട്ടറിമാർ,             
െീഫ് വിപ്പിടന്റ ഹപ്രവറ്റ ്ടസക്രട്ടറി, പ്രതിപക്ഷ കനതാവിടന്റ ഹപ്രവറ്റ ്ടസക്രട്ടറി.                            

 സ്പീക്കറുടെ / ടഡപൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ ഹപ്രവറ്റ് ടസക്രട്ടറി. 
ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർകമഷൻ & പബ്ളിേ ്റികലഷൻസ ്വകുപ്പ്.                    
െീഫ് ടസക്രട്ടറിയുടെ അഡീഷണൽ ടസക്രട്ടറി.                                  
എല്ലാ സർക്കാർ േമ്പനിേളുകെയും / കബാർഡ ്/ കോർപ്പകറഷനുേൾ / ടപാതുകമഖ്ലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടർ / ജനറൽ മാകനജർക്കും                       

കനാഡൽ ഓഫീസർ, www.finance.kerala.gov.in                                    

ഓഫീസ് പേർപ്പ ്/ സൂക്ഷിപ്പ് ഫയൽ. 
 

 

ഉത്തരവിൻ പ്രോരം  

 

ടസക്ഷൻ  ഓഫീസർ 

http://www.finance.kerala.gov.in/

