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ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മേരള േിഷന്ന് 
സ്വരാജ് ഭവന്, നന്തന്മോട്   േവടിയാര് പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695 003  

എക്സിേൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുടട നടപടിക്രേം 
സ്ാന്നിദ്ധ്യം- മഡാ.ചിത്ര.എസ്് ഐ.എ.എസ്്, എക്സിേൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര് 

സ്ംഗ്രഹം 
വിഷന്യം:- ഇന്ഫര്മേഷന്ന് മേരള േിഷന്ന് - ജീവനക്കാരയം - മോവിഡ്-19 വയാപനം തടയുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്തനള് - നിയന്ത്രണളളം നടപടിക്രേളളം - ഐ.ടേ.എം ജീവനക്കാരുടട മജാലി, ഹാജര് 
എന്നിവ താല്ക്ക്കാലിേോയി പുന:ക്രേീേരിച്ച് ഉതരവ്  പുറടെടുവിക്കുന്നു.  

_____________________________________________________________________________________
അഡ്മിനിമേഷന്ന്  ഡിവിഷന്ന് 

ഉതരവ് നമ്പര് /300/ഇ1/2020/ഐ.ടേ.എം                     തിരുവനന്തപുരം,തീയതി: 02 .07.2020 

 
ഉതരവ ്

 
പരാേര്ശം:-   1. 18.06.2020 ടല സ്.ഉ.(കേ)നം.117/2020/ടപാ.ഭ.വ ഉതരവ് 
                 2. 23.06.2020 ടല ഉ.നമ്പര് 264/ഇ1/2020/ഐ.ടേ.എം  
                       
       പരാേര്ശം 1 ടല  ഉതരവ്  പ്രോരം ഐ ടേ എമ്മിടല ജീവനക്കാരുടട മജാലി, ഹാജര് എന്നിവ 

സ്ംബന്ധിച്്ച പരാേര്ശം (2) പ്രോരം ഉതരവ് പുറടെടുവിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ര്ക്കാര് ഉതരവിടല 

വയവസ്ഥേളടട അടിസ്ഥാനതില്ക്  സ്ാധാരണ ഓഫീസ് ്  മജാലിേ്ക്്ക തടസ്സം വരാത രീതിയില്ക് 

ഇനിടയാരു നിര്മേശം വരുന്നത് വടര ഐ.ടേ.എം ജീവനക്കാരുടട  മജാലി, ഹാജര് എന്നിവ അനുബന്ധ 

ലിസ്റ്റില്ക് പ്രതിപാദിക്കും പ്രോരം  നിശ്ചയിച്ച്  ഉതരവ് പുറടെടുവിക്കുന്നു.. 

 

1. ILGMS (ഇ.ആര്.പി), മുഖ്യേന്ത്രിയുടട ദുരിതാശവാസ് നിധി (മറാഡ്) എന്നിവയുടട മസ്ാഫ്്റ്റടവയര് 

ഡവലെ്ടേന്്റ, ടടക്നിക്കല്ക് സ്മൊര്ട്്ട, ടെയിനിംഗ് എന്നിവയുോയി ബന്ധടെട്ട മജാലിേ് ടചയ്യുന്നതിന് 

നിമയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസ്ളളില്ക് ഓഫീസ്ില്ക് ഹാജരാകുന്നതിനും, വര്ക്്ക ഫ്രം 

മഹാം ആയി മജാലി ടചയ്യുന്ന ദിവസ്ളളിടല വര്ക്്ക റിമൊര്ട്്ട ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര് ടടക്നിക്കല്ക് മുമഖ്ന 

േണ്്ട്മൊളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ന് നമേണ്ട്തുോണ്. മേലധിോരിേ് ആവശയടെടുന്ന പക്ഷം 

ഓഫീസ്ില്ക് ഹാജരാമേണ്ട്താണ് .ഐടേഎമ്മില്ക് നിന്നുള്ള ടടലമഫാണ് മോളേ്  യഥാവിധം 

attend ടചമേണ്ട്തും, ആയതിടല നിര്മദശം പാലിമക്കണ്ട്തുോണ്. 

2. േണ്്ട്മൊളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ന്, അഡ്മിനിസ്ിമെറ്റീവ് ഓഫീസ്ര്, പര്മച്ചസ്് ഓഫീസ്ര് , ഫിനാന്സ്്  

ഓഫീസ്ര്  , ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര് ടടക്നിക്കല്ക്, ടഡാടേയിന് എക്സടപര്ട്്ടസ്് എന്നീ ഉമദയാഗസ്ഥര് എല്ലാ 

ദിവസ്വം ഓഫീസ്ില്ക് ഹാജരാമേണ്ട്താണ് 

3. ഓഫീസ്ില്ക് ഹാജരാോത ദിവസ്ളളില്ക് ജീവനക്കാര് "വര്ക്്ക ഫ്രം മഹാം" ആയി മജാലി 

ടചമേണ്ട്താണ.് വര്ക്്ക ഫ്രം മഹാം വയവസ്ഥയില്ക്  മജാലിടചയ്യുന്ന ഫീല്ക്ഡിടല സ്ാമേതിേ വിഭാഗം 

ജീവനക്കാര്  മജാലി  സ്ംബന്ധിച്ച പ്രതിദിന റിമൊര്ട്്ട ജില്ല ടടക്മിക്കല്ക് ഓഫീസ്ര്ക്്ക സ്േര്െിമക്കണ്ട്തും 

ജില്ല ടടക്മിക്കല്ക് ഓഫീസ്ര് ആയത് പരിമശാധിച്ച് സ്ോഹൃത റിമൊര്ട്്ട ഓമരാ ആഴ്ച്ച്ചയും 

ഐടേഎമ്മിമലക്്ക സ്േര്െിമക്കണ്ട്തുോണ്.  



4. ടഹഡ്മേവാര്മട്ടഴ്സിടല സ്ാമേതിേ വിഭാഗതില്ക്ടെട്ട വര്ക്്ക ഫ്രം മഹാം വയവസ്ഥയില്ക് മജാലി ടചയ്യുന്ന 

ജീവനക്കാര് മജാലി  സ്ംബന്ധിച്ച പ്രതിദിന റിമൊര്ട്്ട  ബന്ധടെട്ട ടീം ലീഡര്, മപ്രാജക്്ട ോമനജര് 

മുമഖ്ന ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര് ടടക്നിക്കലിന് സ്േര്െിമക്കണ്ട്തും ആയത് പരിമശാധിച്ച് സ്ോഹൃത റിമൊര്ട്്ട 

ഓമരാ ആഴ്ച്ച്ചയും േണ്മൊളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേുഷന്നും തുടര്ന്ന് എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക്കും  

നമേണ്ട്താണ്. 

5. ഐ.ടേ.എമ്മിടന്റ ജില്ലാതലതില്ക് മജാലി ടചയ്യുന്ന ജീവനക്കാടര സ്ാധാരണ ആഫീസ്് മജാലിേ്ക്്ക 
തടസ്സം വരാത രീതിയില്ക് ക്രേീേരണം നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ 
മോ-ഓര്ഡിമനറ്റര് / ജില്ലാ ടടക്നിക്കല്ക് ഓഫീസ്ര് എന്നിവടര ചുേതലടെടുതി ഉതരവാകുന്നു. തമേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനള് ആവശയടെടുന്ന പക്ഷം ടടക്നിക്കല്ക് ജീവനക്കാടര അതാത് സ്ഥലളളില്ക് 
ക്രേീേരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ മോ-ഓര്മനറ്റര് / ജില്ലാ ടടക്നിക്കല്ക് ഓഫീസ്ര് പ്രമതയേം 
ശ്രദ്ധ്ടചലുമതണ്ട്താണ് . 

6. ഐ ടേ എം ടഹഡ്േവാര്മട്ടഴ്സിടല മനാണ് ടടക്നിക്കല്ക് വിഭാഗതില്ക് മജാലി ടചയ്യുന്ന ജീവനക്കാര് 

"വര്ക്്ക ഫ്രം മഹാം" ആയി മജാലി ടചയ്യുന്നതിന് ബന്ധടെട്ട ഉമദയാഗസ്ഥരുടട (അഡ്മിനിമേറ്റീവ് 

ഓഫീസ്ര്, ഫിനാന്സ്്  ഓഫീസ്ര് , പര്മച്ചസ്് ഓഫീസ്ര്) മുന്ൂര് അനുേതി മതമടണ്ട്തും പ്രതിദിന 

വര്ക്്ക റിമൊര്ട്്ട സ്േര്െിമക്കണ്ട്തും ബന്ധടെട്ട ഉമദയാഗസ്ഥര് ആയത് പരിമശാധിച്ച് സ്ോഹൃത 

റിമൊര്ട്്ട ഓമരാ ആഴ്ച്ച്ചയും േണ്്ട്മൊളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേുഷന്നും തുടര്ന്ന് എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക്കും  

നമേണ്ട്താണ്. 

 

 

                                                                            Sd/- 
മഡാ.ചിത്ര എസ് ് ഐഎഎസ്് 

എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് 

 എല്ലാ ജീവനക്കാര്ക്കും. 
  
പേര്െ് 
 എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടട സ്ി എ 

 േണ്മൊളര് ഓഫ് അഡ്മിനിമേഷന്ടന്റ സ്ി എ 

 അഡ്മിനിമേഷന്ന് വിഭാഗം / സ്ാമേതിേ വിഭാഗം 
 മനാട്ടീസ്് മബാര്ഡ് / ഫയല്ക് മോെി 


