
       ഇന്ഫര്മമേഷന് & പബബ്ലികക് റബ്ലിമലേഷന്സക്(എചക്) വകുപക്

നമ്പര്. എചക് 2/98/2020/ഐ&പബ്ലിആര്                                                  തബ്ലിരുവനന്തപുരര, 
         തതീയതബ്ലി: 19.08.2020

     സര്ക്കുലേര്

വബ്ലിഷയര:-  മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേയളവബ്ലില് അരശദലോയര അടയലോന് സലോധബ്ലികലോതത വന്ന     
പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്കുര/ പത്രപ്രവര്ത്തമകതര ജതീവനകലോര്ക്കുര കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ള     
മേലോസങ്ങളബ്ലിതലേ അരശദലോയര  അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക് ക്രമേതീകരണര ഏര്തപടുത്തുന്നതക് -               
സരബനബ്ലിചക്.
സൂചന :-  1) 19.05.2020-തലേ എചക്2/67/2020/ഐ&പബ്ലി.ആര് നമ്പര് പരബ്ലിപത്രര. 

   2) നന്യൂഡല്ഹബ്ലി തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടറുതട 24.06.2020-തലേ 
       04/പബ്ലിആര്/2018/ഐ.ഒ.എന്.ഡബ്ലി നമ്പര് കത്തക്. 

   3) കണ്ണൂര് മമേഖലേലോ തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടറുതട 14.08.2020-തലേ 101/20/പബ്ലി.ആര്.തക.    
      നമ്പര് കത്തക്.                

മകലോവബ്ലിഡക് 19 വവറസക് വവലോപനര മൂലേമുള്ള മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേയളവബ്ലില് അരശദലോയര അടയലോന് സലോധബ്ലികലോതത
വന്ന  പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്കുര/പത്രപ്രവര്ത്തമകതര  ജതീവനകലോര്ക്കുര  കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ള  മേലോസങ്ങളബ്ലിതലേ  അരശദലോയര
അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക് പ്രമതവക അനുമേതബ്ലി നല്കബ്ലി സൂചന (1) പ്രകലോരര ഉത്തരവലോയബ്ലിരുന. 

2) എന്നലോല് നന്യൂഡല്ഹബ്ലി ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസക് മുമഖന അരശദലോയര അടച്ചു വരുന്ന നന്യൂഡല്ഹബ്ലിയബ്ലിതലേ വബ്ലിവബ്ലിധ
ബന്യൂമറലോകളബ്ലില് മജലോലേബ്ലി  തചയ്യുന്ന നലോലേക്  പത്രപ്രവര്ത്തകര്കക്  മകലോവബ്ലിഡക്-19-തന്റെ വവലോപനതത്തത്തുടര്ന്നക്  അവധബ്ലി  കഴബ്ലിഞക്
നലോടബ്ലില് നബ്ലിന്നക് തബ്ലിരബ്ലിതചത്തുവലോന് കഴബ്ലിയലോതത വന്നബ്ലിട്ടുണക്. ഇവര്കക് ജൂണ് 30-നകര അരശദലോയര അടക്കുവലോന് സലോധബ്ലികലോത്ത
സലോഹചരവത്തബ്ലില് ഇവര് നബ്ലിലേവബ്ലില് തലോമേസബ്ലിക്കുന്ന ജബ്ലില്ലയബ്ലിതലേ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര് മുഖലോന്തബ്ലിരര ഡബ്ലിമേലോന്ഡക് ഡലോഫക്
സമേര്പബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനുര ആയതബ്ലിതന്റെ പകര്പക് ജബ്ലില്ലലോ ഓഫതീസുകളബ്ലില് നബ്ലിനര നന്യൂഡല്ഹബ്ലി ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസബ്ലിമലേയക് ഇ-
തമേയബ്ലില് ആയബ്ലി അയച്ചു തരുന്നതബ്ലിനുള്ള നബ്ലിര്മദ്ദേശര നല്കണതമേനര നന്യൂഡല്ഹബ്ലി തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടര് സൂചന (2) പ്രകലോരര
ആവശവതപടബ്ലിട്ടുണക്.

3)  ഇകലോരവര  വബ്ലിശദമേലോയബ്ലി  പരബ്ലിമശലോധബ്ലിച്ചു.  നബ്ലിലേവബ്ലിതലേ  സലോഹചരവര  പരബ്ലിഗണബ്ലിചക്  മലേലോകക്  ഡഡൗണ്/  മകലോവബ്ലിഡക്  19
വവറസക്  വവലോപന  കലോലേയളവബ്ലില്  നന്യൂഡല്ഹബ്ലിയബ്ലിതലേ  വബ്ലിവബ്ലിധ  ബന്യൂമറലോകളബ്ലില്  മജലോലേബ്ലി  തചയ്യുന്ന,  അരശദലോയര  അടയലോന്
സലോധബ്ലികലോതത  വന്ന  പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്കുര/  പത്രപ്രവര്ത്തമകതര  ജതീവനകലോര്ക്കുര  സഡൗകരവപ്രദമേലോയ  ക്രമേതീകരണങ്ങള
ഏര്തപടുത്തുന.

4) സൂചന 1-തന്റെ അടബ്ലിസലോനത്തബ്ലില് ഏര്തപടുത്തബ്ലിയബ്ലിരുന്ന ചബ്ലിലേ ക്രമേതീകരണങ്ങള പരബ്ലിഷ്കരബ്ലിക്കുന.
തലോതഴപറയുന്ന  വവവസകളക്കു  വബ്ലിമധയമേലോയബ്ലി  ഇനബ്ലി  അരശദലോയര  അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക്  അനുമേതബ്ലി  നല്കബ്ലി

ഉത്തരവലോകുന.
1) 2020 മേലോര്ചക്  24  മുതല് മലേലോകക്  ഡഡൗണ് കലോലേലോവധബ്ലി/മകലോവബ്ലിഡക്  19  അവസലോനബ്ലിക്കുന്നതു വതരയുള്ള കലോലേയളവബ്ലില്

അരശദലോയര അടയലോന് സലോധബ്ലികലോ തത വന്നവര്കക്  (2019  തസപ്റരബര് വതര അരശദലോയര അടവലോകബ്ലിയബ്ലിട്ടുള്ളവരുര
2019 ഒമക്ടലോബര് മുതല് കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ളവര്ക്കുര) മേലോത്രമേലോയബ്ലി ഈ ഉത്തരവക് ബലോധകമേലോകബ്ലിയബ്ലിരബ്ലിക്കുന.

2) ഇനബ്ലി  ഒരു  ഉത്തരവബ്ലിറങ്ങുന്നതു  വതര  ഈ  നബ്ലിര്മദ്ദേശങ്ങളകക്  പ്രലോബലേവര  ഉണലോയബ്ലിരബ്ലിക്കുര.  ഈ  കലോലേയളവബ്ലില്
അടവലോക്കുന്ന തുകയക് പബ്ലിഴപലേബ്ലിശ ഈടലോമകണതബ്ലില്ല.

3) അരശദലോയര അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനലോയബ്ലി  സലോപനത്തബ്ലിതന്റെ മപരുര ഔമദവലോഗബ്ലിക മുദ്രയുമുള്ള എരമപലോയ്തമേന്റെക്  സര്ടബ്ലിഫബ്ലികമറലോ
അതല്ലങബ്ലില് സലോപനത്തബ്ലിതന്റെ ഔമദവലോഗബ്ലിക മുദ്രയുള്ള മപ-സബ്ലിമപലോ ഹലോജരലോക്കുന്ന മുറയക് മേലോത്രമമേ അരശദലോയര അടചക്
നല്കലോന് പലോടുള.  ഇകലോരവര എല്ലലോ ജബ്ലില്ലലോ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്മേലോരുര  /  മമേഖലേലോ തഡപന്യൂടബ്ലി  ഡയറക്ടര്മേലോരുര
ഉറപക് വരുമത്തണതലോണക്.

4) 2019 തസപ്റരബറബ്ലിനു മുന്പക് കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ളവര്കക് ഈ ഉത്തരവക് ബലോധകമേല്ല.

5) ഡല്ഹബ്ലിയബ്ലില്  മജലോലേബ്ലി  തചയ്യുന്നവരുര  അവബ്ലിതട  അരശദലോയര  അടയലോന്  സലോധബ്ലികലോതത  വന്നവരുമേലോയ
പത്രപ്രവര്ത്തകര്/പത്രപ്രവര്ത്തമകതര  ജതീവനകലോര്  അവര്  നബ്ലിലേവബ്ലില്  തലോമേസബ്ലിക്കുന്ന  ജബ്ലില്ലയബ്ലിതലേ  ഇന്ഫര്മമേഷന്
ഓഫതീസക് മുഖലോന്തബ്ലിരര ഡബ്ലിമേലോന്റെക് ഡലോഫക് സമേര്പബ്ലിമകണതുര  (അരശദലോയര അടയ്ക്കുന്ന പലോസക് ബുകബ്ലിതന്റെ പകര്പക് സഹബ്ലിതര)
ആയതബ്ലിതന്റെ പകര്പക്  ജബ്ലില്ലലോ ഓഫതീസുകളബ്ലില് നബ്ലിനര നന്യൂഡല്ഹബ്ലി ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസബ്ലിമലേയക്  ഇ-തമേയബ്ലില് ആയബ്ലി



അയച്ചു തകലോടുമകണതുമേലോണക്. 

6) മകരളത്തബ്ലിനു  പുറത്തക്  മേറ്റു  സരസലോനങ്ങളബ്ലില്  മജലോലേബ്ലി  തചയ്യുന്നവരുര  മലേലോകക്  ഡഡൗണ്  കലോലേത്തക്  മകരളത്തബ്ലിതലേ
ഏതതങബ്ലിലര   ജബ്ലില്ലകളബ്ലില്  കുടുങ്ങബ്ലിയവരുമേലോയ  പദ്ധതബ്ലി  അരഗങ്ങളകക്  അവര്  നബ്ലിലേവബ്ലില്  തലോമേസബ്ലിക്കുന്ന  ജബ്ലില്ലയബ്ലിതലേ
ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസക് മുഖലോന്തബ്ലിരര ഡബ്ലിമേലോന്റെക് ഡലോഫക് സമേര്പബ്ലിമകണതലോണക്. (അരശദലോയര അടയ്ക്കുന്ന പലോസക് ബുകബ്ലിതന്റെ
പകര്പക്  സഹബ്ലിതര)  ആയതബ്ലിതന്റെ പകര്പക്  അവര് ബനതപട ജബ്ലില്ലലോ ഓഫതീസുകളബ്ലിമലേയക്  ഇ-തമേയബ്ലില് ആയബ്ലി അയച്ചു
തകലോടുമകണതുമേലോണക്. 

7) ജബ്ലില്ലലോ  ഇന്ഫര്മമേഷന്  ഓഫതീസര്മേലോര്  ഇത്തരത്തബ്ലില്  ഡബ്ലിമേലോന്റെക്  ഡലോഫക്  സസതീകരബ്ലിക്കുമമ്പലോള  നന്യൂഡല്ഹബ്ലി  തഡപന്യൂടബ്ലി
ഡയറക്ടറുമേലോയബ്ലി/ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസറുമേലോയബ്ലി ബനതപടക് വവക്തത വരുത്തബ്ലി തുടര് നടപടബ്ലി സസതീകരബ്ലിമകണതലോണക്. 

യു.വബ്ലി. മജലോസക്
       ഡയറക്ടര്                

  എല്ലലോ മമേഖലേലോ തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടര്മേലോര്ക്കുര
  എല്ലലോ ജബ്ലില്ലലോ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്മേലോര്ക്കുര
  തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടര്, നന്യൂ ഡല്ഹബ്ലി ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസക്.
  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്, നന്യൂ ഡല്ഹബ്ലി.
  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്,  പ്രസക് റബ്ലിലേതീസക് (പത്രക്കുറബ്ലിപക് നല്കുന്നതബ്ലിനക് ).
  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്, തവബക് & നന്യൂ മേതീഡബ്ലിയ.
  (വകുപബ്ലിതന്റെ തവബക് വസറബ്ലിലര മസലോഷവല് മേതീഡബ്ലിയ പലോറക് മഫലോമുകളബ്ലിലര പ്രസബ്ലിദ്ധതീകരബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക്)
  പ്രസബ്ലിഡന്റെക് /തസക്രടറബ്ലി, മകരളലോ യൂണബ്ലിയന് ഓഫക് വര്കബ്ലിങക് മജര്ണലേബ്ലിസക്, മകസരബ്ലി ബബ്ലില്ഡബ്ലിരഗക്,
  പുളബ്ലിമൂടക്, തബ്ലിരുവനന്തപുരര.
  തസക്രടറബ്ലി, മകരളലോ നന്യൂസക് മപപര് എരമപലോയതീസക് തഫഡമറഷന്, മദശലോഭബ്ലിമേലോനബ്ലി, കണ്ണൂര്.
  പ്രസബ്ലിഡന്റെക്, മകരളലോ നന്യൂസക് മപപര് എരമപലോയതീസക് തഫഡമറഷന്, മേലോതൃഭൂമേബ്ലി, തബ്ലിരുവനന്തപുരര.
  കരുതല് ഫയല്/ഓഫതീസക് മകലോപബ്ലി

              ഉത്തരവബ്ലിന് പ്രകലോരര

              തസക്ഷന് ഓഫതീസര് 
 പകര്പക്:- ഡയറക്ടറുതട സബ്ലി.എ   
     അഡതീഷണല് ഡയറക്ടറുതട (ജനറല്) സബ്ലി.എ
     തഡപന്യൂടബ്ലി തസക്രടറബ്ലി, ഐ&പബ്ലി.ആര്.ഡബ്ലി
     തഡപന്യൂടബ്ലി ഡയറക്ടര് (തപന്ഷന്)

    അകഡൗണക്സക് ഓഫതീസര്, ഐ&പബ്ലി.ആര്.ഡബ്ലി  


