
കകേരള സര്കക്കാര്
പപക്കാതുഭരണ (രഹസസ്യ വവിഭക്കാഗഗ) വകുപപ

നന.എസസ.എസസ.1/264/2020/പപപ.ഭ.വ.                            തതീയതത, തതരുവനന്തപുരന: 02.07.2020
സര്ക്കുലര്

വതഷയന :- പപപതുഭരണ  വകുപസ  -  കകപവതഡസ-19  നതര്വവപപനവുമപയത  ബന്ധപപടസ  ഭരണ
സതരപകകന്ദ്രമപയ  ഗവ.  പസക്രകടറതയറതല്  പപലതകക്കേണ്ട  മുന്കരുതലുകള്  -
മപര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള് - സനബന്ധതചസ 

കകപവതഡസ-19  നതര്വവപപനവുമപയത  ബന്ധപപടസ  സര്ക്കേപര്  ഓഫതീസുകളതല് പപലതകക്കേണ്ട
മുന്കരുതലുകപളപറത ഇതതകനപടകന തപന്നെ ഉത്തരവസ പുറപപടുവതചതട്ടുണ്ടസ.  ഈ സപഹചരവത്തതല്
ഭരണ  സതരപകകന്ദ്രമപയ  ഗവ.  പസക്രകടറതയറതല്  പപലതകക്കേണ്ട  മുന്കരുതലുകള്  സനബന്ധതചസ
ചുവപട പറയുന്നെ മപര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപടുവതക്കുന.

1. ഇനത ഒരു അറതയതപ്പുണ്ടപകുന്നെതുവപര സന്ദര്ശകപര കര്ശനമപയത നതയനതചതരതക്കുന.
2. ഔകദവപഗതകപവശവങ്ങള്ക്കേസ വരുന്നെ സന്ദര്ശകര് ആവശവമപയ കരഖകള് കപണതചപല് മപതന

പ്രകവശനന  അനുവദതക്കേപവുന്നെതപണസ.   മനതമപരുപട  പപ്രവറസ  പസക്രടറതമപരുപടകയപ
പസക്രകടറതയറതപല ഉകദവപഗസ്ഥരുകടകയപ ലതഖതതമപയ നതര്കദ്ദേശത്തതപന്റെ അടതസ്ഥപനത്തതല്
മപതകമ  മറ്റുള്ളവര്ക്കേസ  പ്രകവശനന  അനുവദതക്കുകയുള.  സന്ദര്ശകരുപട  കപരുവതവരങ്ങള്
പ്രകവശന കവപടത്തതല് പ്രകതവക രജതസ്റ്ററതല് കരഖപപടുകത്തണ്ടതപണസ.  ഇതതനപവശവമപയ
ക്രമതീകരണന ചതീഫസ പസകക്യൂരതറത ഓഫതീസര് ഏര്പപടുകത്തണ്ടതപണസ.

3. പസക്രകടറതയറസ കപമ്പസതനുള്ളതല് എലപ ജതീവനക്കേപരുന മുഖപവരണന ധരതകക്കേണ്ടതപണസ.

4. ജതീവനക്കേപര്  കപമ്പസതനുള്ളതല്  സപമൂഹതക  അകലന  പപലതകക്കേണ്ടതപണസ.  യപപതപരു
കപരണവശപലുന കൂടനകൂടത നതല്ക്കേപന് പപടുള്ളതല. 

5. കപമ്പസതനുള്ളതല്  ജതീവനക്കേപര്  അവരവരുപട  പസക്ഷനുകളതല്  മപതന  ഒതുങ്ങത  കജപലത
നതര്വ്വഹതകക്കേണ്ടതപണസ.  അനപവശവമപയത  മറ്റു  വകുപ്പുകളതല്  സന്ദര്ശതക്കുന്നെതസ
കര്ശനമപയത ഒഴതവപകക്കേണ്ടതപണസ.

6. ജതീവനക്കേപര്  കപമ്പസതല്  നതനന  പുറത്തു  കപപകുന്നെതുന  സപമൂഹവ  കൂടപയ്മകളതല്
പപങ്കെടുക്കേപന് ഒരുമതചസ യപതപചയ്യുന്നെതുന  ഒരു കപരണവശപലുന അനുവദതക്കുന്നെതല.

7. ഔകദവപഗതക  കയപഗങ്ങള്  അതവപവശവ  സന്ദര്ഭങ്ങളതല്  പരതമതതമപയ  ഉകദവപഗസ്ഥപര
മപതന ഉള്പപടുത്തത കൂകടണ്ടതുന,  കഴതയുന്നെതുന ഇതതനപയത ഓണ്പലന് പപറസകഫപമുകള്
ഉപകയപഗതകക്കേണ്ടതുമപണസ.  ഇന്റെര്വക്യൂകള്,  ഔകദവപഗതക  ഹതയറതങ്ങുകള്  തുടങ്ങതയവ
നടത്തുന്നെതതനസ വതീഡതകയപകകപള് അടക്കേമുള്ള ഓണ്പലന്/ പവര്ചച്വല് സനവതധപനങ്ങള്
ഉപകയപഗതകക്കേണ്ടതപണസ.

8. ഔകദവപഗതക  കയപഗങ്ങളതല്  ചപയ,  ലഘുഭക്ഷണന  എന്നെതവയുപട  വതതരണന
ഒഴതവപകക്കേണ്ടതപണസ. 

9. മുഖവമനത,  മനതമപര്,  ഉന്നെത  ഉകദവപഗസ്ഥര്  എന്നെതവരുമപയത  അടുത്തസ  ഇടപഴകകണ്ടത
വരുന്നെ  ജതീവനക്കേപര്  പപപതുഗതപഗത  സനവതധപനന  കഴതയുന്നെതുന  ഒഴതവപക്കേത
സച്വകപരവവപഹനങ്ങളതല് ഓഫതീസതല് എത്തതകചകരണ്ടതപണസ.

10.  സര്വ്വതീസസ സനഘടനകള് കകപവതഡസ കപ്രപകടപകകപള് പപലതച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മപതകമ
നടത്തപവ.

"   മമതതഭമഷ -  മലയമളള"



11. ഫതസതക്കേല് ഫയല് പരമപവധത ഒഴതവപക്കേത ഇ-ഫയല് ഉപകയപഗത്തതല് വരുകത്തണ്ടതപണസ.
12. ലതഫതല് ലതഫസ ഓപകററര് അടക്കേന ഒരു സമയത്തസ നപലുകപരതല് കൂടുതല് പപടതല.
13. ലതഫ്റ്റുകള്, പകവരതകള്, വപഷസറന, വപതതല് പതടതകള് എന്നെതവ കൃതവമപയ ഇടകവളകളതല്

അണുവതമുക്തമപക്കേപന് ഹഹൗസസ കതീപതനഗസ വകുപസ പ്രകതവകന ശ്രദ്ധ പചലുകത്തണ്ടതപണസ.

14. ജതീവനക്കേപര്  കകപവണതപടത  ഉപകയപഗതക്കുകമ്പപള്  പകവരതയതലുള്ള  സ്പര്ശനന
ഒഴതവപകക്കേണ്ടതപണസ.

15. എലപ  വപഷസകബസതനുകളതലുന  വപഷസറമുകളതലുന  കസപപതപന്റെ  ലഭവത  ഉറപപകക്കേണ്ടതുന
ഇടയതപട അണുവതമുക്തമപക്കേപനുന പപപതുഭരണ(ഹഹൗസസ കതീപതനഗസ)  വകുപസ പ്രകതവക ശ്രദ്ധ
പചലുകത്തണ്ടതപണസ.

16. കകപവതഡസ-19  നതര്വവപപനത്തതല്  പങ്കെപളതയപകുന്നെതസ  ഔകദവപഗതക
സനവതധപനങ്ങള്ക്കുപരതയപയത  സച്വന്തന  കടമകൂടതയപപണന്നെസ  ഒപകരപ  ജതീവനക്കേപരനുന
തതരതചറതഞസ  പ്രവര്ത്തതകക്കേണ്ടതപണസ.  അവരവര്  ഇരതക്കുന്നെ  സ്ഥലവുന  പരതസരവുന
സപനതപറസര്  ഉപകയപഗതചസ  സച്വയന  അണുവതമുക്തമപക്കുവപന്  എലപ  ജതീവനക്കേപരുന
അതതീവ ശ്രദ്ധ പചലുകത്തണ്ടതപണസ.

 പകേ. ആര്. കജസ്യക്കാതവിലക്കാല
                                                                           പ്രതന്സതപല് പസക്രടറത

എലപ  ഗവണ്പമന്റെസ  അഡതീഷണല്  ചതീഫസ  പസക്രടറതമപര്ക്കുന,  പ്രതന്സതപല്  പസക്രടറതമപര്ക്കുന,
പസക്രടറതമപര്ക്കുന, പസ്പഷവല് പസക്രടറതമപര്ക്കുന
പപപതു ഭരണ പസക്രകടറതയറതപല എലപ പസക്ഷന് ഓഫതീസര്/ഓഫതീസസ സൂപ്രണ്ടസ/അണ്ടര് പസക്രടറത
പഡപക്യൂടത പസക്രടറത / കജപയതന്റെസ പസക്രടറത / അഡതീഷണല് പസക്രടറത / പസ്പഷവല് പസക്രടറത
ചതീഫസ പസക്രടറതയുപട പസ്പഷവല് പസക്രടറതക്കേസ
നതയമവുന ധനകപരവവുന ഉള്പപപട പസക്രകടറതയറതപല എലപ വകുപ്പുകള്ക്കുന പസക്ഷനുകള്ക്കുന
മുഖവമനതയുപടയുന മറസ മനതമപരുപടയുന പപ്രവറസ പസക്രടറതമപര്ക്കേസ 
പവബസ & നക്യൂ മതീഡതയ, ഐ&പത.ആര്.ഡത. (വതപുലമപയ പ്രചരണത്തതനസ)
കരുതല് ഫയല്/ ഓഫതീസസ കകപപത

ഉത്തരവതന് പ്രകപരന

പസക്ഷന് ഓഫതീസര്


