
 

നമ്പർ:ജജ3-5524/2019 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടജെ കായാലാ�യ¹,

പബ്ലിക് ഓഫീസക罨്.പി.ഒ

തകയ്യതി :26.04.2021

罨്പർക്കു�്പർ
  വിഷയ¹: പ.വ-കകാവിഡയറ്-19  തകവ്ര വലാപന¹ -  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്പായി  ബന്ധജപ്പെ

ഓഫീസകസുകളുജെ പ്രവ്പർത്തന¹-പാ്പർഗ്ഗനി്പർകദ്ദേശങ്ങൾ പ്ജപ്പെവിക്കുി.
  സൂചന:  1.罨്പർക്കായാിജന്റെ 23.04.2021-ജ� ത罨വഭവ -  ഇആ്പർഎ 2/47/2021  നമ്പർ

罨്പർക്കു�്പർ
 2.ഈ ആസക罨ിജ� 22.04.2021-ജ� ഇകത നമ്പർ  罨്പർക്കു�്പർ

  

     കകാവിഡയറ്-19  പഹാപായാിജയ കനയാി്പെുതിന ഗാപപഞ്ചായ്കൾ 罨¹സാനത്ത്

സ്തുതല്പർഹപായ  ക罨വനപാാ്  കാ  ജവക്ുത് .  ഗാപപഞ്ചായ്കളുജെ

罨പകയാചിതപായ  പ്രവ്പർത്തനങ്ങളു¹  ഇെജപെടകളുപാാ്  罨¹സാനജത്ത

ഗാപപ്രകദേശങ്ങളിന  ആദേലട്ട്പെ കകാവിഡയറ്  വലാപന¹  തെനുതിന്  കായാാപായത് .

ഇകപാൾ കകാവിഡയറ്  -19  തകവ്രവലാപന¹ വകണ്ട¹ 罨¹സാനത്ത് 罨¹ജാതപായിയാിക്കുി.

ഇത്  തയാാ¹  ജചെുതിനായി  വകുപപിജ� ഓഫീസകസുകൾ  ഊ്പർജിതപായി

പ്രവ്പർത്തിക്കുകയാാ്.  കപന  സൂചന(1)  罨്പർക്കു�്പർ  പ്രകായാ¹  പഞ്ചായത്ത്  വകുപപിജന

ആവശല罨്പർവ്വക罨ായി നിശയിിിിട 罨ാഹചയാലത്തിട¹ കകാവിഡയറ് -19  കയാാഗവലാപന¹

രൂക്ഷപാകുപു 罨ാഹചയാലത്തിട¹   കയാാഗവലാപന¹  തെനുതിത¹  വകുപപിജന്റെ ക罨വന¹

തെസ്സജപൊജത ജനങ്ങളിജ�ത്തിക്കുുതിത¹   താജഴപ്നു പാ്പർഗ്ഗനി്പർകദ്ദേശങ്ങൾ

പ്ജപ്പെവിക്കുി.

1.വകുപ്പായി  ബന്ധജപ്പെ ഓഫീസകസുകളിജ� ജകവനക്കാടജെ സുയാക്ഷ ഉ്പ്  

വട്ുതിനായി  27.04.2021  മുതന  ഒട പാ罨ക്കാ�യളവിക�്്  ഓഫീസക罨് ,

കയാാഗപ്രതികയാാധ¹,  CFLTC/DCC/CSLTC എുിവനജെ  പ്രവ്പർത്തനങ്ങൾ തെസ്സജപൊത്ത



വിധ¹ ജകവനക്കാടജെ ആവശലകത ഉ്പ് വടത്തി   കെേണകളായി തിയാിി ്ജകവനക്കാജയാ

ഡയറ്യൂ്പെി്്  നികയാഗികക്ക്താാ്. 

2.വകുപപിജ� എലുാ ഓഫീസകസുകളിട¹ ജനിയ്പർ സൂപ്ര്് /ജഹഡയറ്  കാ്പർക്ക്  തസികയിന

കുപ്യാത്ത ഒട ഉകദേലാഗസജന 'കകാവിഡയറ് കപ്രാക്പൊകക്കാൾ ഓഫീസക罨്പർ' ആയി ഓഫീസക罨്

കപ�ധികായാി  ചപ�തജപ്പെകത്ത്താാ്.  ഓഫീസക罨്  ജകവനക്കാ്പർക്ക്  ആവശലപായ

罨ാനിററ്റൈ罨്പർ , പാസ്ക്, കസ罨് ഷകനഡയറ് മുത�ായ സുയാക്ഷാ  ഉപകയാാങ്ങൾ ഓഫീസക罨്

കപ�ധികായാി  �ഭലപാകക്ക്താാ്.  എലുാ  ജകവനക്കാട¹  ഓഫീസക罨ിന  എ്ു

ജപാതുജനങ്ങളു¹  കകാവിഡയറ്  കപ്രാക്പൊകക്കാൾ  ക്പർശനപായി  പാ�ിക്കുിജ്ു്  ഉ്പ്

വടകത്ത് ചപത� കകാവിഡയറ് കപ്രാക്പൊകക്കാൾ ഓഫീസക罨്പർക്ക് ആയിയാിക്കുുതാാ്. ഇത്

�¹ട്ടിക്കുുവ്പർജക്കതിജയാ 2020-ജ� കകയാള   എപിഡയറപിക്  ഡയറി罨ക罨罨്  ആടറു്

പ്രകായാമുട നെപെികൾ കകാവിഡയറ് കപ്രാക്പൊകക്കാൾ ഓഫീസക罨്പർ 罨വകകയാികക്ക്താാ്. 

3.പ്രകതലക  罨ാഹചയാലങ്ങളിന  ഗാപപഞ്ചായ്കൾക്ക്  കയാാഗപ്രതികയാാധ¹,

CFLTC/DCC/CSLTC  എുിവനജെ  പ്രവ്പർത്തനങ്ങൾക്ക്  അധിക  ജകവനക്കാജയാ

ആവശലപായി  വുാന  ജപ്പർകസാപൻ罨്  ആഡയറിറ്റൈ്  വിഭാഗത്തിന  നിു്  പ്രകതലക

ഉത്തയാവ് വഴി പഞ്ചായത്ത് ജഡയറപ്യൂ്പെി ഡയറയ്ടറു്പർപാ്പർ പ്രസ്തുത ഗാപപഞ്ചായ്കളിക�്്

ജകവനക്കാജയാ വിനല罨ികക്ക്താാ്.

4.ഗാപപഞ്ചായ്കളുജെ നിയതാത്തിന ആയാ¹ഭിിിിട CFLTC/DCC/CSLTC-കളുജെ

കപനകനാ്പെ ചപത�  അ罨ി .ജ罨ക്ര്പെ്ി,  ജഹഡയറ്  കാ്പർക്ക്/  ജനിയ്പർ  സൂപ്ര്്

വഹികക്ക്താാ്.

5.ഡയറ്യൂ്പെിയിടട ജകവനക്കാ്പർ  എ罨് .എ¹.എ罨്  (  Sanitizer,  Mask,  Social  Distancing)

കപ്രാക്പൊകക്കാൾ ക്പർശനപായി പാ�ികക്ക്താാ്.

6.ജകവനക്കാ്പർ ശയാിയായ യാകതിയിന എൻ 95/ 罨്പർജിക്കന പാസ്ക് ധയാിിിിജ്ു് ഉ്പ്

വട്ക.

7.ജകവനക്കാ്പർ  തങ്ങളുജെ 罨വകായാല വസ്തുക്കളു¹  ഓഫീസക罨്  ഉപകയാാങ്ങളു¹  കതലപായി

罨ാനിററ്റൈ罨് ജചെ് പാത¹ ഉപകയാഗിക്കുക.

8.ജകവനക്കാ്പർ ഓഫീകയാാ യാണ്ട പാിി്പർ ഇെവി്പെ് റകകൾ 罨ാനിററ്റൈ罨് ജചെക.

9.ജകവനക്കാ്പർ ഹസദോന¹ ജചെുതു¹ ആഹായാ¹, പാതങ്ങൾ എുിവ പങ് ജവക്ുതു¹

ഒഴിവാക്കുക.

10.കൊയ്  �റ്റൈ്  ഉപകയാഗിക്കുു ജകവനക്കാ്പർ  ഉപകയാഗത്തിന്  മുു¹   ഉപകയാഗത്തിന്



കശഷവ¹  ഡയറി罨ിൻജസകന്റെ്  ഉപകയാഗിി്  കൊയ്  �റ്റൈ്  罨ാനിററ്റൈ罨്  ജചയ്യാൻ

ശദിക്കുക.

11.ജകവനക്കാ്പർ അക�¹ പാ�ിിിടു് പാത¹ ആഹായാ¹ കഴിക്കുക

12.ജെ�കസാൺ കകാൾ അറ്റൈൻഡയറ് ജചെു ജകവനക്കാ്പർ ശയാിയായ യാകതിയിന റകകൾ

罨ാനിററ്റൈ罨് ജചെിിജ്ു് ഉ്പ് വട്ക.

13.ഗാപപഞ്ചായ്കളിന  നിി¹  വിവിധ  ക罨വനങ്ങൾ  �ഭിക്കുുതിതട

അകപക്ഷകൾ  ഇ-ജപയിന  മുകഖനന¹  ഓഫീൺറ�നാന¹  അയക്ുതിനാവശലപായ

അ്ിയിപ്  ജപാതുജനങ്ങൾക്ക്  നനകക്തു¹,  ഓഫീസക罨്  ഇ-ജപയിന  കപനവി�ാ罨¹,

ഓഫീൺറ�ൻ ജവബ് വി�ാ罨ങ്ങൾ എുിവ പയാ罨ലജപ്പെകത്ത്തുപാാ്.

14.ഗാപപഞ്ചായ്കളുജെ കകാവിഡയറ്  പ്രതികയാാധ  പ്രവ്പർത്തനങ്ങൾ

തെസ്സജപൊതിയാിക്കാൻ  അതലാവശലപലുാത്ത കായാലങ്ങൾക്ക്  ജനങ്ങൾ ഓഫീസക罨ിക�്്

പ്രകവശിക്കുുത് ജനപ്രതിനിധികളുജെ 罨ഹായകത്താജെ നിയതികക്ക്താാ്.

15.ഓഫീസക罨ിന എ്ു ജപാതുജനങ്ങൾ എ罨്.എ¹.എ罨് കപ്രാക്പൊകക്കാൾ ക്പർശനപായി

പാ�ിക്കുിജ്ു്  ഉ്പ്  വടകത്ത്തു¹  ഫ്്  ഓഫീസക罨ിടെ തജെ പാത¹  ക罨വനങ്ങൾ

നനകക്തുപാാ്.  ക罨വനങ്ങൾ  കഴിനുിെകത്താള¹  ഓഫീൺറ�ൻ

罨¹വിധാനത്തിടെ തജെ നനകുപുതിതട നെപെികൾ 罨വകകയാികക്ക്താാ്. 

16.ജെസ്റ്റ്  കപാ罨ിറ്റൈിവിറ്റൈി  ക്പെതടട ഗാപപഞ്ചായ്കളിന  കയാാഗപ്രതികയാാധ

നെപെികൾക്ക് മുൻൻക്ക¹ നനകക്തു¹ അെിയനിയാ 罨വഭാവമുട ക罨വനങ്ങൾ പാത¹

നനകുപുതിന് നെപെി 罨വകകയാികക്ക്തുപാാ്.

17.അസുഖബാധിതയാായ ജകവനക്കാ്പർക്ക് ജ罨കകയാലപ്രദേപായ യാകതിയിന ഡയറ്യൂ്പെി ക്രപകകയാിി്

നനകക്താാ്.

18.ഓഫീസകസു¹ പയാി罨യാവ¹ എലുാ ദേിവ罨വ¹ ശചകകയാിിിിജ്ു് ഉ്പ് വടകത്ത്താാ്.

19.ജകവനക്കാ്പർ പറ്റൈ്  സ�ങ്ങളിക�ക്ട അനാവശല 罨ന്പർശനങ്ങൾ ഒഴിവാകക്ക്തു¹

ഔകദേലാഗിക  ആവശലങ്ങൾക്കായി  罨ന്പർശന¹  ആവശലപായി  വുാന  കകാവിഡയറ്

പാനദേണങ്ങൾ ക്പർശനപായി പാ�ികക്ക്തുപാാ്.

20.ഡയറ്യൂ്പെി്്  കശഷ¹  ജകവനക്കാ്പർ  വക്പെകളിന  കകാവിഡയറ്  പാനദേണങ്ങൾ  പ്രകായാമുട

മുൻകടതടകൾ 罨വകകയാികക്ക്താാ്.

21.ജകവനക്കാ്പർക്ക്  കകാവിഡയറ്  കയാാഗ�ക്ഷാങ്ങൾ  ഉ്ാകുപു പക്ഷ¹  ആകയാാഗല

വകുപപിജന്റെ കകാവിഡയറ് -19  പാ്പർഗ്ഗ നി്പർകദ്ദേശങ്ങൾ  പ്രകായാമുട നെപെികൾ



罨വകകയാികക്ക്തു¹ വിവയാ¹ ഓഫീസക罨് കപ�ധികായാിജയ അ്ിയികക്ക്തുപാാ്.

22.കകാവിഡയറ്  കയാാഗപ്രതികയാാധ¹,  CFLTC/DCC/CSLTC  എുിവനജെ  സുഗപപായ

പ്രവ്പർത്തനങ്ങൾക്ക്  ആവശലപായ  ജകവനക്കാ്പർ  എലുാ  ഗാപപഞ്ചായ്കളിട¹

ഉജ്ു്  ബന്ധജപ്പെ ജപ്പർകസാപൻ罨്  ആഡയറിറ്റൈ്  വിഭാഗവ¹  പഞ്ചായത്ത്  ജഡയറപ്യൂ്പെി

ഡയറയ്ടറു്പർപാട¹ പയാികശാധിി ്ഉ്പ് വടകത്ത്താാ്.

       കപന  നി്പർകദ്ദേശങ്ങൾ  വകുപപിജ� എലുാ  ഓഫീസകസുകളു¹  ക്പർശനപായി

പാ�ികക്ക്താാ്.
 

                                                                   (ഒപ്)

                                                                   കഡയറാ:പി.ജക.ജയശക.ഐ.എ.എ罨്

                                                               പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറു്പർ

പക്പർപ് :
1.എലുാ പഞ്ചായത്ത് ജഡയറപ്യൂ്പെി ഡയറയ്ടറു്പർപാ്പർക്കു¹
2.എലുാ പഞ്ചായത്ത് അ罨ിസ്റ്റന്റെ് ഡയറയ്ടറു്പർപാ്പർക്കു¹
3.എലുാ ജപ്പർകസാപൻ罨് ഓഫീഡയറിറ്റൈ് സൂപ്പർറവ罨്പർപാ്പർക്കു¹( പഞ്ചായത്ത് ജഡയറപ്യൂ്പെി 
ഡയറയ്ടറു്പർപാ്പർ മുകഖന)
4.എലുാ ഗാപപഞ്ചായത്ത് ജ罨ക്ര്പെ്ിപാ്പർക്കു¹ (പഞ്ചായത്ത് ജഡയറപ്യൂ്പെി ഡയറയ്ടറു്പർപാ്പർ 
മുകഖന)
5.സയന/കടതന/അധിക¹

 

 


