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       പബ്ലിക് ഓഫീസ്.പി.ഒ 

       തിരുവനന്തപുര്ം 
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സർക്കുലർ 

  

വിഷയം – കകാവിഡ് -19 വയാപനം തെയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്- 
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട ഓഫീസുകള് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച.് 

   
സൂചന – (1) സർക്കാർ ഉത്തര്വ് (എം.എസ് )നമ്പർ 49/2020/െി.എ.ഡി  

തീയതി 23-03-2020 
  (2) സർക്കാർ ഉത്തര്വ് നമ്പർ 78/2020/െ.എ.ഡി , 

തീയതി.17.04.2020 
  (3) സർക്കാര്ിജെ 22.04.2020-ജല എസ്.എസ്1/91/2020/ ജപാ.ഭ.വ 

നമ്പർ സർക്കുലർ 
  (4) സർക്കാർ ഉത്തര്വ് നമ്പർ 80/2020/ജപാ.ഭ.വ തീയതി 

23.04.2020 
 

സംസ്ഥാനത്ത് കകാവിഡ് -19 നിർവയാപന /പ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുജെ ഭാഗമായി 
ഏർജെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി സൂചന(2), (4) പ്രകാര്വം 
സംസ്ഥാനജത്ത സർക്കാർ ഓഫീസുകള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകള് 
നിശ്ചയിച്ച ് സൂചന(3) പ്രകാര്വം സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള് പുറജെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
കകാവിഡ്-19 പ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുജെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് വകുെിജന സൂചന (1) 
പ്രകാര്ം സർക്കാർ അവശയസർവ്വീസായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളതം വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട എലാ 
ഓഫീസുകളും നിലവിൽ കര്ാഗപ്രതികര്ാധ, െനകേമ ആശവാസ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി 
മുഴുവന് സമയവം പ്രവർത്തിച്ചുവര്ികയുമാണ്. സൂചന സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളുജെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട ഓഫീസുകള് പ്രവർത്തികക്കണ്ടത് 
സംബന്ധിച്ചും ഓഫീസുകളിൽ ഏർജെടുകത്തണ്ട രമീമീകര്ണങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും 
താജെെറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള് പുറജെടുവിക്കുന്നു. െിലാ തലത്തിൽ പ്രസ്തുത 
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള് കർശനമായി നെെിലാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികള് ബന്ധജെട്ട 
പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്. 

1. കകാവിഡ് 19 നിർവയാപന /പ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുജെ ഭാഗമായി സർക്കാർ 
പുറജെടുവിച്ചിട്ടുളള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള് കർശനമായി പാലിച്ച ് ഓഫീസിൽ 
ഹാെര്ാകാന് കെിയുന്ന െീവനക്കാജര് ഉചിതമായി നികയാഗിച്ച ്അവശയ സർവ്വീസ് 
എന്ന ഗണത്തിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട എലാ ഓഫീസുകളും 
പ്രവർത്തികക്കണ്ടതം െിലാതല പ്രവർത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ് പഞ്ചായത്ത് 
ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ ആവശയമായ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള് 
പുറജെടുവികക്കണ്ടതമാണ്.  കകാവിഡ്-19 കര്ാഗപ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകള് ഉള്ജെജെയുള്ള െനകേമ ആശവാസ നെപെികള്ക്കും 
ഒരു തര്ത്തിലുമുള്ള ഭംഗവം വര്ാത്ത ര്ീതിയിലായിര്ിക്കണം ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തനങ്ങള് രമീമീകര്ികക്കണ്ടത്. കര്ാഗപ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുജെയും 



െനകേമ ആശവാസനെപെികളുജെയും സുഗമമായ നെത്തിെിന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ജസരമീട്ടറിമാർ പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ നൽകുന്ന നിർകേശങ്ങള് 
കർശനമായി പാലിച്ച ് പ്രകതയകമായി െീവനക്കാജര് ുമമതലജെടുത്തിയും 
പ്രവർത്തനസമയം നിശ്ചയിച്ചും ഓഫീസ് ഉത്തര്വ് പുറജെടുവികക്കണ്ടതാണ്.   
 

2.  പഞ്ചായത്ത്  വകുെിജന അവശയസർവ്വീസായി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള 
സാഹചര്യത്തിൽ വകുെിജല എലാ െീവനക്കാരും ഡൂട്ടിക്ക് ഹാെര്ാകകണ്ടതാണ്. 
ജപാതഗതാഗത ജസൌകര്യങ്ങള് ലഭയമലാത്തതിനാൽ ആയതിജന ആശ്രയിച്ച ്
ദൂര്സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന െീവനക്കാർക്കും, ഭിന്നകശഷിക്കാർ, ഗുരുതര് 
കര്ാഗബാധിതർ, ഗർഭിണികള്, അഞ്ചുവയസ്സിൽ താജെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുജെ 
ര്ോകർത്താക്കളായ െീവനക്കാർ എന്നിവജര് അകപേ പ്രകാര്ം ഡൂട്ടിയിൽ 
നിന്നും ഒെിവാക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തര്ത്തിൽ ഒെിവാകുന്ന െീവനക്കാരുജെ ഡൂട്ടി 
സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങള് സർക്കാർ നിർകേശങ്ങള്ക്ക് വികധയമായി പിന്നീെ് 
തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തര്ത്തിലുളള െീവനക്കാർ നിർബന്ധമായും ‘വർക്ക് ഫ്രം 
കഹാം’ ര്ീതി സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്.  

 
3. െിലയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥിര് താമസമാക്കിയിട്ടുളളതം ഓഫീസ് ജഹഡ് കകവർകട്ടഴ്് 

െിലയ്ക്കുളളിൽ തജന്ന വരുന്നതമായ െീവനക്കാർ അവശയസർവ്വീസ്  എന്ന            
ര്ീതിയിൽ നിർബന്ധമായും കൊലിക്ക് ഹാെര്ാകകണ്ടതാണ്. ഗതാഗത 
ജസൌകര്യത്തിജെ അപര്യാപ്തത കാര്ണകമാ, മറ്റ് അവശതകളാകലാ കൊലിക്ക് 
ഹാെര്ാകാന് കെിയാത്ത െീവനക്കാർ നിർബന്ധമായും പ്രസ്തുത കാര്ണം 
കാണിച്ച ് ഓഫീസ് കമധാവിക്ക് അകപേ സമർെികക്കണ്ടതാണ്. ഇത്തര്ത്തിൽ 
അകപേ സമർെിക്കാജത കൊലിക്ക് ഹാെര്ാകാതിര്ിക്കുന്ന െീവനക്കാർജക്കതിജര് 
അനധികൃത ഹാെര്ിലായ്മക്കുളള നെപെികള് പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി 
ഡയറക്ടർമാർ സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്.  

 
4. വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട ചില ഓഫീസുകളിജല െീവനക്കാർ 

ഓഫീസിജലത്തുന്നതിനും തിര്ിജകകപാകുന്നതിനും ഓഫീസ് വാഹനങ്ങള് 
ദുരുപകയാഗം ജചയ്യുന്നതായി പര്ാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമൽസാഹചര്യത്തിൽ ദൂജര് 
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊലിജക്കത്തുന്ന െീവനക്കാർ ഓഫീസിജെ എട്ട് കികലാമീറ്റർ 
പര്ിധിക്കുളളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുളള നെപെികള് സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്. 
ഇതിനാവശയമായ രമീമീകര്ണങ്ങള് ഓഫീസ് കമധാവികള് ഏർൊടു 
ജചകേണ്ടതാണ്.  

 
5. സ്ഥിര് താമസമാക്കിയിട്ടുളള െിലയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊലി ജചയ്യുന്നതം, 

കലാക്ജഡൌണിജെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിര് താമസ സ്ഥലങ്ങളിലകജെടുകയും 
ജചയ്ത െീവനക്കാർക്ക് സവകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ കൊലിസ്ഥലകത്തക്ക് 
കപാകുന്നതിന് ആവശയമായ യാത്രാപാസ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനുളള നെപെികള് 
ബന്ധജെട്ട പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ ജചകേണ്ടതാണ്.   

 
6. കകാവിഡ് നിർവയാപനത്തിജെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ/െിലാ ഭര്ണകൂെം 

നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏർജെടുത്തിയിട്ടുളള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശയജമങ്കിൽ 
െീവനക്കാരുജെ എണ്ണം സൂചന (3) സർക്കുലറിജെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫീസ് 
കമലധികാര്ിക്ക് രമീമീകര്ിക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തര്ത്തിൽ െീവനക്കാജര് 
രമീമീകര്ിക്കുകമ്പാള് എലാ െീവനക്കാർക്കും ഇെകവള ലഭിക്കുന്ന തര്ത്തിൽ 
ജറാകട്ടഷന്/ കെണ് ര്ീതി ഓഫീസ് കമലധികാര്ി സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്. ഇ-ഫയൽ 



കപ്രാസസ്സ് ജചയ്യുന്ന എലാ െീവനക്കാരും ഓഫീസ് കമലധികാര്ി മുകേന വി.പി.എന് 
കണക്ടിവിറ്റി വാങ്ങി  പര്മാവധി  ഫയലുകള്  കപ്രാസസ്സ്  ജചകേണ്ടതാണ്.  ഇ-
ഓഫീസ് വെിയുള്ള ഫയൽ നീക്കം എലാ ഓഫീസ് കമലധികാര്ികളും 
പര്ികശാധികക്കണ്ടതം ആവശയമായ തെർനെപെികള് സവീകര്ികക്കണ്ടതമാണ്. 
എലാ പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും ഓഫീസ് തല ഇ-ഫയൽ സ്റ്റാറ്റസ് 
റികൊർട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് ലഭയമാകക്കണ്ടതാണ്. ജവബ്/ഓണ്ലലന് 
സംവിധാനത്തിലൂജെ ജചോന് കെിയുന്ന ഫയൽ വർക്കുകള് ‘വർക്ക് ഫ്രം കഹാം’ 
ര്ീതിയിൽ ജചയ്യുന്നതിനും വിവിധ കസവനങ്ങള്ക്കായി ജപാതെനങ്ങള്  നൽകുന്ന 
അകപേകളികേൽ വകുെിജല എലാ ഓഫീസുകളും  സമയബന്ധിത നെപെികള് 
സവീകര്ികക്കണ്ടതമാണ്. 
 

7. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഓണ്ലലനായി നൽകിയിരുന്ന മുഴുവന് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഓണ്ലലനായി തജന്ന നൽകുന്നതിനുള്ള നെപെി 
സവീകര്ികക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനാവശയമായ രമീമീകര്ണങ്ങളും സഹായവം  
ഇന്ഫർകമഷന് കകര്ള മിഷന് നൽകുന്നതാണ്. 

 
8. ഓഫീസുകളിൽ ഹാെര്ാകുന്ന െീവനക്കാർ , വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്കായി എത്തുന്ന 

ജപാതെനങ്ങള് എന്നിവർ സാമൂഹിക അകലം പാലികക്കണ്ടതം മാസ്ക് 
നിർബന്ധമായും ധര്ികക്കണ്ടതമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ് ആവശയമായ 
കബാധവൽക്കര്ണ നെപെികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ജചകേണ്ടതാണ്. 

 
9. വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്കായി ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്ന ജപാതെനങ്ങള്ക്ക് 

ലകകള് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനായി െലം, കസാെ്/ഹാന്ഡ് വാഷ്, 
സാനിലറ്റസർ എന്നിവ ഓഫീസ് കവാെത്തിനുമുന്നിൽ രമീമീകര്ികക്കണ്ടതം എലാ 
ഓഫീസ് വാഹനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികളും  
സവീകര്ികക്കണ്ടതമാണ്.  

 
10. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കെിവതം ഓണ്ലലനായി തജന്ന നികുതികളും 

ഫീസുകളും സവീകര്ിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി ലകജക്കാകള്ളണ്ടതാണ്. 
 
11. ഓഫീസും പര്ിസര്വം ആകര്ാഗയകുടുംബകേമ വകുെിജെ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങള്ക്ക് 

അനുസൃതമായി അണുവിമുക്തമാകക്കണ്ടതം ശുചീകര്ണ പ്രവർത്തനങ്ങള് 
യഥാവിധി നെകത്തണ്ടതമാണ്.  
 

12. എലാ ഓഫീസുകളിലും ആറെി അകലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുജകാണ്ട് 
െീവനക്കാരുജെ ഇര്ിെിെങ്ങള് രമീമീകര്ികക്കണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യിറ്റി കയാഗം 
ഉള്ജെജെയുളള ചെകകള് സംഘെിെിക്കുയാജണങ്കിൽ സാമൂഹിക അകലവം 
സുര്ോമാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലികക്കണ്ടതം  അെണ്ടയായി 
അെിയന്തിര് പ്രാധാനയമുളള വിഷയങ്ങള് മാത്രം ഉള്ജക്കാളളിച്ച ് സമയപ്തിപ്തത 
പാലികക്കണ്ടതമാണ്.             
 

13. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ആര്ംഭിച്ചിട്ടുളള കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളികലക്ക് 
ജപാതെനങ്ങളിൽ നിന്നും പണമായും സാധനസാമഗ്രികളായും ധാര്ാളം 
സംഭാവനകള് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ് കൃതയമായ കസ്റ്റാക്ക് ര്െിസ്റ്റർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജസരമീട്ടറി എഴുതി സൂേികക്കണ്ടതം ആയതിജെ കൃതയത 
ബന്ധജെട്ട ജപർകഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ് സൂെർലവസർമാർ പര്ികശാധിച്ച ്
ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതമാണ്.  



 
14. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളുജെ പ്രവർത്തനത്തിന് ജപാതെനങ്ങളിൽ നിന്നും 

സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്ന സാധനസാമഗ്രികള് പഞ്ചായത്ത് ഭര്ണ സമിതി 
തീരുമാനത്തിനു വികധയമായി മാത്രം വിതര്ണം ജചകേണ്ടതം, പണമായി 
ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകള് പൂർണ്ണമായും പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടികലക്ക് വര്വ് 
ജവച്ച ്നിയത നെപെിരമീമങ്ങളിലൂജെ മാത്രം ജചലവ് ജചകേണ്ടതമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചണുകളിജല പാചക ജതാെിലാളികള്ക്ക് സർക്കാര്ിജെ 765/2020/തസവഭവ 
തീയതി 20-04-2020, 782/2020/തസവഭവ തീയതി 25-04-2020 ഉത്തര്വകളുജെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന കവതനത്തിജെ വിവര്ങ്ങള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് 
പ്രകതയകം എഴുതി സൂേികക്കണ്ടതം, ജപർകഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിജെ  
പര്ികശാധനയ്ക്ക് വികധയമാകക്കണ്ടതമാണ്. എലാ പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി 
ഡയറക്ടർമാരും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളുമായി ബന്ധജെട്ട് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുളള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിജെയും  
ജചലവിജെയും വിവര്ങ്ങള് കരമീാഡീകര്ിച്ച ് അനുബന്ധമായി കചർത്തിട്ടുളള 
ജപ്രാകഫാർമയിൽ  എലാ മാസവം 1-ാം തീയതി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് 
സമർെികക്കണ്ടതാണ്.    

          സൂചന (2), (4) ഉത്തര്വകളുജെയും സൂചന(3) സർക്കുലറിജെയും 
അനുബന്ധമായി കചർത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാന്കഡർഡ് ഓെകററ്റിംഗ് ജപ്രാസീെിയർ കകദ്ര 
ആഭയന്തര് മന്ത്രാലയത്തിജെ  കകാവിഡ് 19 മാകനെ്.ജമെിന് കവണ്ടിയുള്ള കദശീയ 
നിർകേശങ്ങള് എന്നിവ വകുപ്പുമായി ബന്ധജെട്ട എലാ ഓഫീസുകളും കർശനമായി 
പാലികക്കണ്ടതം കകാവിഡ് 19 പ്രതികര്ാധ പ്രവർത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ്സർക്കാരും 
െിലാ ഭര്ണകൂെവം നൽകുന്ന നിർകേശങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആവശയമായ രമീമീകര്ണങ്ങള് ബന്ധജെട്ട ഓഫീസ് തലവന്മാർ 
വരുകത്തണ്ടതമാണ്. കമൽ നിർകേശങ്ങള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് കർശനമായി 
പാലിക്കുന്നുജണ്ടന്ന് ജപർകഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പര്ികശാധന നെത്തി 
ജെഷയൽ റികൊർട്ട് പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലഭയമാകക്കണ്ടതം, 
ആയതിന്കമൽ പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ ആവശയമായ തെർനെപെികള് 
സവീകര്ികക്കണ്ടതമാണ്.  

 

                                                                                (ഒെ് ) 

       കഡാ.പി.ജക.െയശ്രീ.ഐ.എ.എസ് 

             പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ 

പകർെ് 

 1. എലാ പഞ്ചായത്ത് ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും 

 2. എലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർക്കും 

 3. എലാ ജപർകഫാമന്സ് ആഡിറ്റ് സൂെർലവസർമാർക്കും(പഞ്ചായത്ത്  

                      ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുകേന) 

 4. എലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജസരമീട്ടറിമാർക്കും(പഞ്ചായത്ത്  

                      ജഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുകേന) 

  5. ഫയൽ/കരുതൽ/അധികം 



 

 

അനുബന്ധം 

െില : 

കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചണുകള് 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുകളുജെ 
എണ്ണം 

ആജക 
കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചണുകളുജെ 
എണ്ണം 

കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചണുകളുജെ 
പ്രവർത്തനത്തിന് 
സംഭാവനയായി 
ലഭിച്ച തക 

കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചണുകളുജെ 
പ്രവർത്തനത്തിന് 
ആജക 
ജചലവായ തക 

കാലയളവ് റിമാർസ് 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 


