"മമതതഭമഷ - മലയമളള"

കകേരള സര്കക്കാര്
സസംഗ്രഹസം
പപപൊതുഭരണ വകുപപ്പ് - കകപൊവവിഡപ്പ് -19 വവപൊപനനം തടയുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സനംസപൊന സര്കപൊര് ഓഫഫീസുകളുപടയുനം/സപൊപനങ്ങളുപടയുനം പ്രവര്ത്തനനം - തുടര്
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള് - പുറപപടുവവിക്കുന.
പപക്കാതുഭരണ (രഹസസ്യ വവിഭക്കാഗസം) വകുപപ
സ.ഉ.(കക).നനം. 128/2020/പപപൊഭ.വ
തഫീയതവി, തവിരുവനന്തപുരനം, 02.07.2020
പരപൊമര്ശനം :- 1.18.06.2020 പലെ സ.ഉ.(കക).നനം.117/2020/പപപൊഭ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവപ്പ്
2.07.06.2020 പലെ സ.ഉ.(കക).നനം.112/2020/പപപൊഭ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവപ്പ്
ഉത്തരവപ
കകപൊവവിഡപ്പ്-19
നവിര്വവപൊപന/പ്രതവികരപൊധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമപൊയവി
ബന്ധപപടപ്പ്
സനംസപൊനപത്ത സര്കപൊര് ഓഫഫീസുകളുപടയുനം, പപപൊതു കമഖലെ സപൊപനങ്ങളുപടയുനം, അര്ദ
സര്കപൊര്
സപൊപനങ്ങളുപടയുനം
പ്രവര്ത്തനനം
സനംബന്ധവിചപ്പ്
പരപൊമര്ശപ്രകപൊരനം
പുറപപടുവവിച ഉത്തരവുകളുപട തുടര്ചയപൊയവി ചുവപട കചേര്ക്കുന്ന മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള് കൂടവി
ഉള്പപടുത്തവിപകപൊണപ്പ് ഉത്തരവപ്പ് പുറപപടുവവിക്കുന.
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള്
1. ഒരു ഓഫഫീസവിൽ സപൊമൂഹവിക അകലെനം പപൊലെവിച്ചു കജപൊലെവി പചേയ്യുവപൊനുള്ള സസൗകരവനം
ഇലപൊപയങവിൽ ഗ്രൂപപ്പ് 'സവി', 'ഡവി' വവിഭപൊഗനം ജഫീവനകപൊര്കപ്പ് ഒന്നവിടവവിട ദവിവസങ്ങളവികലെപൊ
അപലങവിൽ ഓകരപൊ ആഴ്ച ഇടവവികടപൊ ഹപൊജരപൊകത്തക വവിധത്തവിൽ കമലെധവികപൊരവികപ്പ് കജപൊലെവി
ക്രമഫീകരണനം നടത്തപൊവുന്നതപൊണപ്പ്.
2. കഹപൊടപ്പ്കസപൊടപ്പ്/കണ്കടന്പമനപ്പ് കസപൊണവിൽ നവിനനം വരുന്ന ജഫീവനകപൊര്കപ്പ് ഓഫഫീസവിൽ
വരുന്നതവിൽ നവിനനം ഇളവു നൽകപൊവുന്നതപൊണപ്പ്. കഹപൊടപ്പ്കസപൊടപ്പ്/കണ്കടന്പമനപ്പ് കസപൊണവിൽ
നവിന്നപ്പ് വരുന്ന ജഫീവനകപൊരപന കസവനനം ഏപതങവിലനം അതവപൊവശവ ഘടത്തവിൽ ഓഫഫീസവിൽ
ആവശവമുപണങവിൽ, കമലെധവികപൊരവിയുപട ആവശവ പ്രകപൊരനം ഓഫഫീസവികലെക്കുള്ള യപൊത്രയപ്പ്
അനുമതവി നൽകകണതപൊണപ്പ്. ഇത്തരത്തവിൽ വരുന്ന ജഫീവനകപൊര് കൃതവമപൊയ സപൊമൂഹവിക
അകലെനം പപൊലെവികകണതുനം, മറപ്പ് ജഫീവനകപൊരുമപൊയവി അടുത്തവിടപഴകപൊപത അതവപൊവശവ കജപൊലെവി
നവിര്വഹവിച കശഷനം മടങ്ങവികപപൊകകണതുമപൊണപ്പ്.
3. കകപൊറനയവിന് നവിര്കദ്ദേശവികപപട ജഫീവനകപൊര്കപ്പ് സര്കപൊര് പമഡവികൽ ഓഫഫീസറുപട
സര്ടവിഫവികറവിപന അടവിസപൊനത്തവിൽ പ്രസ്തുത കപൊലെയളവപ്പ് പസഷവൽ കപൊഷകൽ ലെഫീവപ്പ് ആയവി
ബന്ധപപട കമലെധവികപൊരവികള്കപ്പ് അനുവദവികപൊവുന്നതപൊണപ്പ്. സപൊധവമപൊകുപമങവിൽ, ‘വര്കപ്പ് ഫനം
കഹപൊനം' വഴവി കജപൊലെവി പചേയപൊന് ആവശവമപൊയ ക്രമഫീകരണങ്ങള് കമലെധവികപൊരവികള്
ഏര്പപടുകത്തണതപൊണപ്പ് .
4. ഗര്ഭവിണവികളപൊയ ജഫീവനകപൊപരയുനം ഡഡ്യൂടവിയവിൽ നവിനനം ഒഴവിവപൊകകണതുനം, ഇവര്കപ്പ് ‘വര്കപ്പ്
ഫനം കഹപൊനം' വഴവി കജപൊലെവി പചേയപൊന് ആവശവമപൊയ ക്രമഫീകരണങ്ങള് കമലെധവികപൊരവികള്
ഏര്പപടുകത്തണതുമപൊണപ്പ് .
5. അനംഗപരവിമവിതരപൊയ ജഫീവനകപൊപര പപപൊതുജനങ്ങളുമപൊയവി നവിരന്തരമപൊയവി ബന്ധപപടുന്ന

കജപൊലെവികളവിൽ നവിനനം പരമപൊവധവി ഒഴവിവപൊകകണതപൊണപ്പ് .
6.
ഓഫഫീസവിൽ
ഹപൊജരപൊകുന്ന
ജഫീവനകപൊര്
കൃതവമപൊയ
സപൊമൂഹവിക
അകലെനം
പപൊലെവിക്കുനപണനനം, ഒരു കപൊരണവശപൊലനം മറ്റു പസക്ഷനുകളവിൽ അനപൊവശവ സന്ദര്ശനനം
നടത്തുന്നവില എനനം ഉറപപൊകപൊന് ഓഫഫീസപ്പ് കമലെധവികപൊരവികള് ആവശവമപൊയ ക്രമഫീകരങ്ങള്
വരുകത്തണതപൊണപ്പ്.
7. ഏപതങവിലനം ജഫീവനകപൊര് ഔകദവപൊഗവിക / സകകപൊരവ ആവശവങ്ങള്കപൊയവി മറപ്പ്
സനംസപ്പ്ഥപൊനങ്ങളവിൽ സന്ദര്ശനനം നടത്തവി തവിരവിപക വരുകമ്പപൊള് 14 (പതവിനപൊലെപ്പ്) ദവിവസനം
കകപൊറനയവിനവിൽ കഴവികയണതപൊണപ്പ്. സകകപൊരവ ആവശവങ്ങള്കപ്പ് ഇത്തരത്തവിൽ സന്ദര്ശനനം
നടത്തുന്ന ജഫീവനകപൊര്കപ്പ് കകപൊറനയവിന് കപൊലെയളവപ്പ് ഡഡ്യൂടവി ലെഫീവപൊയവി അനുവദവികകണതവില.
8. ഏപതങവിലനം ജവിലയവിൽ കകപൊവവിഡപ്പ്-19 പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കപൊയവി ജഫീവനകപൊരുപട
കുറവുപണകവിൽ ജവിലപൊ കളക്ടര് ആവശവപപടപൊൽ ജഫീവനകപൊപര വവിട്ടുനൽകപൊന് എലപൊ വകുപപ്പ്
കമധപൊവവികളുനം ബപൊധവസരപൊയവിരവിക്കുനം.
പരപൊമര്ശവിത ഉത്തരവുകള് മുകളവിൽ പറഞ്ഞ കഭദഗതവികയപൊപട
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപ്പ് 2020 ജൂകലെ 1 മുതൽ പ്രപൊബലെവമുണപൊകുനം.

നവിലെനവിൽക്കുനം.

കമൽ

(ഗവര്ണ്ണറുപട ഉത്തരവവിന് പ്രകപൊരനം)
പകേ. ആര്. കജസ്യക്കാതവിലക്കാല
പ്രവിന്സവിപൽ പസക്രടറവി
എലപൊ ഗവണ്പമനപ്പ് അഡഫീഷണൽ ചേഫീഫപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം, പ്രവിന്സവിപൽ പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം,
പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം, പസഷവൽ പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം
ഗവര്ണ്ണറുപട പ്രവിന്സവിപൽ പസക്രടറവി, കകരള രപൊജപ്പ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരനം
പസക്രടറവി, കകരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരനം
അഡകകകറപ്പ് ജനറൽ, എറണപൊകുളനം
സനംസപൊന കപപൊലെഫീസപ്പ് കമധപൊവവി, തവിരുവനന്തപുരനം
എലപൊ ജവിലപൊ കളക്ടര്മപൊര്ക്കുനം വകുപപ്പ് തലെവനപൊര്ക്കുനം
പ്രവിന്സവിപൽ അകസൗണനപ്പ് ജനറൽ (ആഡവിറപ്പ്/ എ&ഇ), കകരള, തവിരുവനന്തപുരനം.
എലപൊ അര്ദ സര്കപൊര് സപൊപനങ്ങള്ക്കുനം/പപപൊതുകമഖലെപൊ സപൊപനങ്ങള്ക്കുനം
മുഖവമനവിയുപടയുനം മറപ്പ് മനവിമപൊരുപടയുനം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്കപ്പ്
സഫീകറുപടയുനം പഡപഡ്യൂടവി സഫീകറുപടയുനം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്കപ്പ്
പ്രതവിപക്ഷകനതപൊവവിപനയുനം ഗവണ്പമനപ്പ് ചേഫീഫപ്പ് വവിപവിപനയുനം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്കപ്പ്
ചേഫീഫപ്പ് പസക്രടറവിയുപട പസഷവൽ പസക്രടറവികപ്പ്
നവിയമവുനം ധനകപൊരവവുനം ഉള്പപപട പസക്രകടറവിയറവിപലെ എലപൊ വകുപ്പുകള്ക്കുനം പസക്ഷനുകള്ക്കുനം
പവബപ്പ് & നഡ്യൂ മഫീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലെമപൊയ പ്രചേരണത്തവിനപ്പ്)
കരുതൽ ഫയൽ/ ഓഫഫീസപ്പ് കകപൊപവി

ഉത്തരവവിന് പ്രകപൊരനം
പസക്ഷന് ഓഫഫീസര്

