அரசாங் க நிர்வாக சுற் றறிக்கக கடிதம் : 01/2020
எனது இலக்கம் : EST-1/MISCL/06/0032
ப ாது நிருவாக, உள் நாட்டலுவல் கள் ,
மாகாண சக கள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அகமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
பகாழும் பு 07.

2020.04.29
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாண பிரதம பசயலாளர்கள்
திகணக்களத் தகலவர்கள் / மாவட்டச் பசயலாளர்கள்
அரச கூட்டுத்தா னங் கள் மற் றும் நியதிச் சட்ட சக த் தகலவர்கள்

க ொவிட் -19 வைரஸ் நிலவும் ொலத்தில் அரச நிறுைனங் வை திறந் து
அலுைல நடைடி ்வ
வை ஆரம் பித்தல் மற் றும் அந் நடைடி ்வ
வை
முன்கனடுத்துச் கசல் லல்
“பகாவிட்
–
19
கவரஸ்
நிலவும்
காலகட்டத்தில்
வழகமயான
நாளாந்த
நடவடிக்ககககள மீள ஆரம் பிக்கும் ப ாருட்டு மாவட்டங் ககளத் திறக்கும் ப ாது
அரசாங் க அலுவலகங் களினால் ககடபிடிக்க ் ட பவண்டிய வழிகாட்டுபநறிகள் ”
என் னும்
தகல ் பில்
ஜனாதி திச்
பசயலாளரினால்
பவளியிட ் ட்டுள் ள
PS/GPA/சுற் றறிக்கக/20/2020 என் னும் இலக்கமுகடய மற் றும் 2020.04.18 ஆந் திகதிய
சுற் றறிக்ககயில்
குறி ் பிட ் ட்டுள் ள
வழிகாட்டல் கள்
நகடமுகறகளுக்கு
அவதானத்கதச் சமர் ் பிக்கின் பறன் .
அச் சுற் றறிக்ககயில் குறி ் பிட ் ட்டுள் ள வழிகாட்டல் நகடமுகறகள் மற் றும்
அதற் கு இகணயாக பசகவயாற் றும் நிகலயங் களுக்கு உத்திபயாகத்தர்கள் மற் றும்
ப ாது மக்ககள அகழக்கும் ப ாது கீழ் வரும் வழிகாட்டல் நகடமுகறககளயும்
ககட ் பிடித்தல் பவண்டும் .

02.

(அ) அலுவலத்திற் கு ் பிரபவசி ் தற் கு முன் னர் சுத்த ் டுத்திக் பகாள் ளும்
ப ாருட்டு சவர்க்காரம் மற் றும் கழுவும் வசதிககள வழங் குதல் பவண்டும் .
அரசாங் கத்தின் பசலவில் முகக் கவசங் கள் , சுகாதார முகறயில் கழுவும்
து ் ரவாக்கி ் ப ாருட்கள் , கிருமிநாசினிகள் மற் றும் Sanitizer என் னவற் கற
வழங் கும் ப ாருட்டு ஏற் ாடுககள பமற் பகாள் ளல் பவண்டும் .
(ஆ) பதகவயாயின் ககக் கவசங் ககள வழங் குவதற் கும் கிருமி
கூடங் ககள அகம ் தற் கும் நடவடிக்கக எடுத்தல் பவண்டும் .

அகற் றும்

(இ) உத்திபயாகத்தர்களின் ஆகட மற் றும் ஏகனய அணிகலன் கள் அவர்ககள
பகாபரானா கவரஸ் பதாற் றுக்கு உள் ளாக்க முடியும் என் தனால் இக்
கால ் குதியினுள்
ஒழுக்கமான எளிகமயான ஆகடககள அணிந் து
அலுவலக வளாகத்தினுள் வருவதற் கும் அத்தியாவசிமற் ற அணிகலன் ககள
அணியாதிரு ் தற் கும் உத்திபயாகத்தர்கள் பசயற் டல் பவண்டும் .
உதாரணம் : ப ண் உத்திபயாகத்தர்களின் ப ாருட்டு பசகல அல் லது
ஒசரிகய அணிவது கட்டாயம் இல் கல என் துடன் ஆண்
தவிநிகல உத்திபயாகத்தர்கள் கழுத்து ் ட்டி அணிவதும்
கட்டாயமன் று.

(ஈ)

கர் ் பிணிகள் மற் றும் தாய் ்
ாலூட்டும் உத்திபயாகத்தர்ககள இக்
கால ் குதினுள்
பசகவக்கு
அகழக்கும்
ப ாது,
சலுகக
ரீதியான
ஒழுங் கிகனக் ககடபிடித்தல் பவண்டும் என் துடன் , பம மாதம் முடிவுறும்
வகரயில் அவர்ககளச் பசகவக்கு அகழ ் கத இயலுமான வகரயில்
தவிர்ந்து பகாள் ளல் பவண்டும் . அவர்ககள பசகவக்கு அகழ ் தாயின் ,
அண்மித்த பசகவ நிகலயங் களில் இகணத்துக் பகாள் வதற் கு இடமளித்தல்
பவண்டும் .
இவ் வாறு
இகணத்துக்
பகாள் வதற் குக்
பகாரும்
உத்திபயாகத்தர்கள்
அவர்கள்
பசகவயாற் றும்
திகணக்களத்
தகலவர்களிடம் எழுத்து மூலம் பவண்டுபகாள் விடுத்தல் பவண்டும்
என் துடன் , அவ் வாறு இகணத்துக் பகாள் ள ் ட்டுள் ள கால ் குதியினுள்
அவ் உத்திபயாகத்தர்களின் சம் ளத்கத அவர்களின் நிரந்தர பசகவ
நிகலயத்தின் மூலம் பசலுத்துவதற் கு நடவடிக்கக எடுத்தல் பவண்டும் .

ஒ ் ம் ./ எஸ். பெட்டிஆரச்சி
பசயலாளர்
ப ாது நிருவாக, உள் நாட்டலுவல் கள் ,
மாகாண சக கள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அகமச்சு

