
കകേരള സര്കക്കാര്
പപക്കാതുഭരണ (രഹസസ്യ വവിഭക്കാഗഗ) വകുപപ

നഗ.എസപ.എസപ-1/91/2020/പപക്കാ.ഭ.വ.                           തതീയതവി, തവിരുവനന്തപുരഗ   25.05.2020
സര്ക്കുലര്

വവിഷയഗ :-  പപക്കാതുഭരണ വകുപപ  -  കകേക്കാവവിഡപ  -19  വസ്യക്കാപനഗ  തടയുന്നതവിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള-
സഗസക്കാനത്തപ  സര്കക്കാര്  ഓഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതവിനുള്ള   മക്കാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള-
സഗബനവിചപ 

പരക്കാമര്ശഗ:- 1. 22.04.2020 തതീയതവിയവിപല എസപ.എസപ-1/91/2020/പപക്കാ.ഭ.വ.നമ്പര് സര്ക്കുലര്
2.18.05.2020 തതീയതവിയവിപല സ.ഉ. (കകേ.)നഗ. 99/2020/പപക്കാ.ഭ.വ. 

സഗസക്കാനത്തപ   കകേക്കാവവിഡപ-19  നവിര്വസ്യക്കാപന/പ്രതവികരക്കാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായവി  ബനപപടപ
നവിലനവില്ക്കുന്ന  കലക്കാകപഡഡൗണ്  സഗബനവിച  മക്കാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള  നവിശ്ചയവിചപ  പരക്കാമര്ശവിത  ഉത്തരവപ
പുറപപടുവവിചവിരുന.    സഗസക്കാനപത്ത  വവിവവിധ  ജവില്ലകേളവിപല  കഹക്കാടപകസക്കാടപ  കമഖലകേള  നവിശ്ചയവിചപ
ആകരക്കാഗസ്യ-കുടുഗബകക്ഷേമ  വകുപഗ  ഉത്തരവപ  പുറപപടുവവിചവിട്ടുണപ.  കമല്  സക്കാഹചരസ്യത്തവില്  പ്രസ്തുത
കമഖലകേളവില്  ഉളപപപട  വവിവവിധ  ജവില്ലകേളവിപല  സര്കക്കാര്  ഓഫതീസുകേളുഗ/സക്കാപനങ്ങളുഗ  തുറന
പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതപ സഗബനവിച നവിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവപട കചര്ക്കുന.

1. സഗസക്കാനപത്ത വവിവവിധ കഹക്കാടപകസക്കാട്ടുകേളവിപല  ഓഫവിസുകേളവില് അതതപ ജവില്ലയവിപല പരവിമവിത എണഗ
ജതീവനകക്കാപര  ഉപകയക്കാഗവിചപ  കദൈനഗദൈവിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്പപടുകത്തണതക്കാണപ.  

2. കകേക്കാവവിഡപ-19  നവിര്വസ്യക്കാപന/പ്രതവികരക്കാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായവി  ബനപപടപ  പ്രവര്ത്തവിക്കുന്ന  എല്ലക്കാ
സര്കക്കാര് ഓഫതീസുകേളുഗ/സക്കാപനങ്ങളുഗ പൂര്ണമക്കായുഗ തുറന പ്രവര്ത്തവികകണതക്കാണപ. 

3. കഹക്കാടപകസക്കാടപ  ഒഴവിപകേയുള്ള  പ്രകദൈശങ്ങളവില്  50%  ഉകദൈസ്യക്കാഗസര്  സര്കക്കാര്  ഓഫതീസുകേളവില്
ഹക്കാജരക്കാകകേണതക്കാണപ. 

4. മറപ  ജവില്ലകേളവില്  അകേപപട്ടുകപക്കായ  ജതീവനകക്കാര്കപ  അവരവരുപട  ജവില്ലകേളവികലകപ  മടങ്ങുവക്കാനുള്ള
KSRTC ബസപ സഡൗകേരസ്യഗ അതക്കാതപ ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാര് ഒരുകകണതക്കാണപ. ഇതവിനക്കായവി വരുന്ന ഡതീസല്
പചലവപ  SDRF-ല്  നവിനഗ  കേപണകത്തണതുഗ  യക്കാത്രകക്കാരവില്  നവിനഗ  ഒരു  നവിശ്ചവിത  യക്കാത്രക്കാക്കൂലവി
ഈടക്കാകകണതുമക്കാണപ.

5. ഇത്തരത്തവില് മടങ്ങവിപയത്തക്കാന് കേഴവിയക്കാത്ത ജതീവനകക്കാര് അതതപ ജവില്ലക്കാ കേളകേടര്മക്കാരുപട മുന്പക്കാപകേ
റവികപക്കാര്ടപ  പചകയ്യേണതുഗ  ഇനവി  ഒരു  ഉത്തരവുണക്കാകുന്നതുവപര  അവവിപട  തുടകരണതുമക്കാണപ.
ഇത്തരത്തവില്  റവികപക്കാര്ടപ  പചയ്യുന്ന  ജതീവനകക്കാപര  ജവില്ലക്കാ  കേളക്ടര്മക്കാര്കപ  കകേക്കാവവിഡപ-19
നവിര്വസ്യക്കാപനവുമക്കായവി  ബനപപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളവില്  ഉപകയക്കാഗവിക്കുകേകയക്കാ  ബനപപട
തകദ്ദേശസസ്വയഗഭരണസക്കാപനങ്ങളകപ  അവരുപട  കസവനഗ  ലഭസ്യമക്കാക്കുകേകയക്കാ  പചയ്യേക്കാഗ.  ഇതവിനുള്ള
ക്രമതീകേരണഗ കേളക്ടകററ്റുകേളവില് ഒരുകകണതക്കാണപ.

6. കഹക്കാടപകസക്കാടപ  പ്രകദൈശങ്ങളവില്  ഉളപപടുന്നവ ആപണങവില്കൂടവി  പസക്രകടറവിയറപ,  കേളക്ടകററ്റുകേള,
വകുപപ  കമധക്കാവവികേളുപട  ഓഫതീസുകേള  എന്നവിവ  ഖണവികേ  3-ല്  വവിശദൈതീകേരവിചവിരവിക്കുന്ന  പപക്കാതു
മക്കാനദൈണങ്ങള അനുസരവിചപ പ്രവ൪ത്തവികകണതക്കാണപ.

7. തകദ്ദേശസസ്വയഗഭരണസക്കാപനങ്ങളവില് ടവി  ജതീവനകക്കാരുപട  കസവനഗ  ആവശസ്യമുപണങവില് അതവിനുള്ള
ആവശസ്യഗ ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാകരക്കാടപ തകദ്ദേശസസ്വയഗഭരണസക്കാപനകമധക്കാവവികേളകപ നല്കേക്കാവുന്നതക്കാണപ. 

8. പ്രസ് ത തുത കസവനത്തവിനു കശഷഗ തവിരവിപകേ ഓഫതീസവില് പ്രകവശവിക്കുകമ്പക്കാള ബനപപട ഓഫതീസവില്
നവിനഗ  ഡഡ്യൂടവി  സര്ടവിഫവികറപ  ഹക്കാജരക്കാകകണതക്കാണപ.  ഏപതങവിലഗ  ജതീവനകക്കാര്  ഇത്തരത്തവില് ഡഡ്യൂടവി
സര്ടവിഫവികറപ ഹക്കാജരക്കാകവിയവിപല്ലങവില് അതപ അര്ഹതയുള്ള അവധവിയക്കായവി പരവിഗണവിക്കുന്നതക്കാണപ.
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9. അതതപ  വകുപ  കമധക്കാവവികേള  ഇത്തരത്തവില്  മറപ  ജവില്ലകേളവില്  കുടുങ്ങവികപക്കായവിട്ടുള്ള  ജതീവനകക്കാരുപട
സമക്കാഹൃതറവികപക്കാര്ടപ  പമയപ  30-നകേഗ തയ്യേക്കാറക്കാകകണതുഗ തക്കാപഴകക്കാണുന്ന പപ്രക്കാകഫക്കാര്മയവില് അതതപ
ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാര്കപ കകേമക്കാറുകേയുഗ കവണഗ.

ഓഫതീസവിപന്റെ കപരപ :
കപരപ തസവികേ കഫക്കാണ് നഗ ജവില്ല തകദ്ദേശസസ്വയഗഭരണസക്കാപനഗ

10. ഓഫതീസപ  തവിരവിചറവിയല്കേക്കാര്ഡപ  ഉപകയക്കാഗവിചപ  ജതീവനകക്കാര്കപ  അന്തര്ജവില്ലക്കാ  യക്കാത്രക്കാനുമതവി
നല്കുന്നതവിനപ  കപക്കാലതീസപ വകുപപ ശ്രദവികകണതക്കാണപ.

11. ഭവിന്നകശഷവികക്കാര്,  ഗുരുതര  കരക്കാഗബക്കാധവിതര്,  ഗര്ഭവിണവികേള,  അഞ്ചു  വയസവില്  തക്കാപഴ  പ്രക്കായമുള്ള
കുടവികേളുള്ള  രക്ഷേകേര്ത്തക്കാകള,  ഭവിന്നകശഷവികക്കാരക്കായ/അഗഗപരവിമവിതരുമക്കായ  കുടവികേളുള്ള
രക്ഷേകേര്ത്തക്കാകളക്കായ ഉകദൈസ്യക്കാഗസര് എന്നവിവപര ഡഡ്യൂടവിയവില് നവിനഗ പരമക്കാവധവി ഒഴവിവക്കാകകണതക്കാണപ.

12. ഇ-ഫയല് കപ്രക്കാസസപ പചയ്യുന്ന എല്ലക്കാ ജതീവനകക്കാരുഗ ഐടവി വകുപപ/ബനപപട അധവികേക്കാരവികേള വഴവി
VPN  കേണക്ടവിവവിറവി  കനകടണതക്കാണപ.  ഇ-ഓഫതീസപ  വഴവിയുള്ള  ഫയല്  നതീകഗ  വകുപപ  തലവന്മക്കാര്
പരവികശക്കാധവികകണതുഗ  ആയതവില്  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  ഉകദൈസ്യക്കാഗസര്പകതവിപര  നടപടവി
സസ്വതീകേരവികകണതുമക്കാണപ. ഓഫതീസപ തലവന്മക്കാര് ഇതു സഗബനവിച റവികപക്കാര്ടപ ബനപപട DDO മക്കാര്കപ
പമയപ 30-നകേഗ നല്കകേണതക്കാണപ.

13. കമല്പറഞ്ഞ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  അവശസ്യ  കസവനഗ  നടത്തുന്ന  വകുപകേളകപ  ബക്കാധകേമല്ല.  പ്രസ്തുത
ഓഫതീസുകേളവിപല ജതീവനകക്കാര് എല്ലക്കാ ദൈവിവസവുഗ ഓഫതീസവില് ഹക്കാജരക്കാകകേണതക്കാണപ.

14. കകേക്കാവവിഡപ-19  പ്രതവികരക്കാധവുമക്കായവി ബനപപട 'കബ്രേകപ ദൈ പചയവിന്'  പരവിപക്കാടവിയുപട  നടപടവിക്രമങ്ങള
കജക്കാലവിയവിടങ്ങളവിലഗ പപക്കാതുസലങ്ങളവിലഗ കേര്ശനമക്കായവി പക്കാലവികപപടുനപവന്നപ ഓഫതീസപ കമധക്കാവവികേള
ഉറപവരുകത്തണതക്കാണപ.  

                                                             പകേ. ആര്. കജസ്യക്കാതവിലക്കാല്
                                                                        പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി

എല്ലക്കാ  ഗവണ്പമന്റെപ  അഡതീഷണല്  ചതീഫപ  പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ,  പ്രവിന്സവിപല്  പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ,  പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ,
പസഷസ്യല് പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ
ഗവര്ണറുപട പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി, കകേരള രക്കാജ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരഗ
പസക്രടറവി, കകേരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരഗ
അ ഡസ്വകകറപ ജനറല്, എറണക്കാകുളഗ
ചതീഫപ പസക്രടറവിയുപട പസഷസ്യല് പസക്രടറവികപ

എല്ലക്കാ ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാര്ക്കുഗ വകുപപ തലവനക്കാര്ക്കുഗ
നവിയമവുഗ ധനകേക്കാരസ്യവുഗ ഉളപപപട പസക്രകടറവിയറവിപല എല്ലക്കാ വകുപകേളക്കുഗ പസക്ഷേനുകേളക്കുഗ
പ്രവിന്സവിപല് അകഡൗണന്റെപ ജനറല് (ആഡവിറപ/ എ&ഇ), കകേരള, തവിരുവനന്തപുരഗ.
കകേരളത്തവിപല എല്ലക്കാ സര്കക്കാര് ആഫതീസുകേളക്കുഗ/ അര്ദ സര്കക്കാര് സക്കാപനങ്ങളക്കുഗ/          
പപക്കാതുകമഖലക്കാ സക്കാപനങ്ങളക്കുഗ
പവബപ & നഡ്യൂ മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമക്കായ പ്രചരണത്തവിനപ)
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫതീസപ കകേക്കാപവി
പകേര്പപ :
   മുഖസ്യമനവിയുപടയുഗ മറപ മനവിമക്കാരുപടയുഗ കപ്രവറപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ 
   സതീകറുപടയുഗ പഡപഡ്യൂടവി സതീകറുപടയുഗ കപ്രവറപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ 
   പ്രതവിപക്ഷേകനതക്കാവവിപന്റെയുഗ ഗവണ്പമന്റെപ ചതീഫപ വവിപവിപന്റെയുഗ കപ്രവറപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ 

  ഉത്തരവവിന് പ്രകേക്കാരഗ         

    പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്        


