
േകരള മ  െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡ്, എറണാ ളം 
  നം.ഇ1-4219/2020                                                                          തീയതി: 19.05.2020 സർ ലർ നം.   09/2020-21  

വിഷയം:      േകരള മ  െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡ് എറണാ ളം- േകാവിഡ്-19 വ ാപനം തട തി  വർ ന ൾ-നിയ ണ ം നടപടി മ ം- േലാ ്ഡൗ മായി ബ െ ് 2020 െമയ് 31 വെര നട ാേ തായ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി . പരാമർശം:  (1) േകരള മ  െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡ് ാഫ് (നിയമന ം േസവന വ വ ക ം െപ മാ ം അ ട ം) ച ൾ-2002. (2) സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം.78/2020/െപാ.ഭ.വ. തീയതി:17.04.2020. (3) 20.04.2020 തീയതിയിെല േബാർഡ് സർ ലർ നം.01/2020-21 (4) സ.ഉ.(ൈക)നം.99/2020/െപാ.ഭ.വ. തീയതി:18.05.2020.    േകാവിഡ്-19 വ ാപനം തട തി  വർ ന െട ഭാഗമായി സർ ാർ 
റെ വി  ഉ ര ക ം ടർ നിർേ ശ ം, േകരള മ ് െതാഴിലാളി േ മ 

േബാർഡ് ജീവന ാ ം വീ  ടാെത പാലിേ താെണ ് പരാമർശം(3) േബാർഡ് 
സർ ലർ േഖന നിർേ ശം നൽകിയി . സം ാന ് നിലനി ി  േലാ ്െഡൗൺ   
2020 െമയ് 18 തൽ  31  വെര ദീർഘി ി  ് സർ ാർ  പരാമർശം(4) കാരം ഉ രവ് 

റെ വി ി    സാഹചര ിൽ, പരാമർശം(4) സർ ാർ ഉ രവിെല നിർേ ശ കാരം, 
ബ െ  ജി ാ ഭരണ ട ൾ  അതത് സമയ ളിൽ  റെ വി   
ഉ ര കൾ/നിർേ ശ ൾ പാലി ,് േകരള മ ് െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡിന്  കീഴി  
വിവിധ ഓഫീ കൾ റ ് വർ ിേ താണ്  എ ് ഇതിനാൽ നിർേ ശി . േലാ ് 
െഡൗൺ  ഖാപി തിന്  േശഷം ഓഫീ കളിൽ  േജാലി ് ഹാജരാകാൻ  സാധി ാ  
ജീവന ാ െട   േപര്, ഓഫീസ്, ഇേ ാൾ  താമസി  ലം (PIN code സഹിതം), േഫാൺ  
ന ർ , ഏ മ  കാര ാലയം/ഉപകാര ാലയം  തലായവ വിശദാംശ ൾ , ജി ാ 
ക ി ി തല ിൽ  േ ാഡീകരി ,് 20.05.2020 തീയതി കം Excel sheet ആയി  ഇ-
െമയിൽ (khwwbest@gmail.com) േഖന േബാർഡ് ആ ാന ഓഫീസിേല ് അയ  ് 
തേര താണ് .  

    (ഒ ് )  ചീഫ് എ ിക ീവ്(I/C)   സ ീകർ ാവ്  എ ാ ജി ാ ക ി ി/ െകാ ിൻ േപാർ ് ് ഏരിയാക ി ി/ സബ് ഓഫീസ് െചയർമാൻ മാർ . പകർ ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ/ െസ റി, േക. .െതാ.േ മ േബാർഡ്, എറണാ ളം അ ൗ ്സ് ഓഫീസർ (W&E, P&A, IA, ാേ ർഡ്) നിയർ ് (ക ാഷ്, ഫിനാൻസ്, ഓഡി ്, െപൻഷൻ & ി.ബി.പി.എഫ്, ാേ ർഡ്, െവൽെഫയർ) ഇ2, ഇ5, എഫ്1, എഫ്4, േ ാ ് ഫയൽ, ഓഫീസ് േകാ ി, േബാർഡിെ  െവൈ ്   //ഉ രവിൻ കാരം//   നിയർ ് 



"ഭരണഭഭഷ  മഭതഭഭഷ– "

കകേരള സര്കഭര്
സസംഗ്രഹസം

പപഭതുഭരണ  വകുപപ്പ്  -  കകേഭവവിഡപ്പ്-19  വവഭപനസം  തടയുന്നതവിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള-
നവിയന്ത്രണങ്ങളസം നടപടവിക്രമങ്ങളസം  -  കലഭകപ്പ്ഡഡൗണുമഭയവി  ബന്ധപപടപ്പ്  സസംസഭനത്തപ്പ്
2020 പമയപ്പ് 18 മുതല് 31 വപര നടപഭക്കുന്ന മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറപപടുവവിചപ്പ്  ഉത്തരവഭകുന.

പപഭതുഭരണ (രഹസവ വവിഭഭഗസം) വകുപപ്പ്

സ.ഉ.(കകേ)നസം.99/2020/പപഭ.ഭ.വ                     തവിരുവനന്തപുരസം, തതീയതവി, 18.05.2020

പരഭമര്ശസം : കകേന്ദ്ര ആഭവന്തര മന്ത്രഭലയത്തവിപന്റെ 17.05.2020 പല 40-3/2020-ഡവിഎസം-1(എ) ഉത്തരവപ്പ്

ഉത്തരവപ്പ്

കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപന  പ്രതവികരഭധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമഭയവി  ബന്ധപപടപ്പ്  രഭജവത്തപ്പ്
നവിലനവില്ക്കുന്ന  കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്  2020  പമയപ്പ്  31  വപര  ദതീര്ഘവിപവിച്ചുപകേഭണപ്പ്  കകേന്ദ്ര  ആഭവന്തര
മന്ത്രഭലയസം പരഭമര്ശസം പ്രകേഭരസം ഉത്തരവഭയവിട്ടുള്ള സഭഹചരവത്തവില്, 2005 പല  ദുരന്തനവിവഭരണ
നവിയമത്തവിപന്റെ  പസക്ഷന്  20(3)  അധവികേരവിചപ്പ്  സസംസഭന  ദുരന്തനവിവഭരണ  അകതഭറവിറവിയുപട
കസ്റ്റേറപ്പ് എകവികേക്യുടതീവപ്പ്  കേമവിറവി  പചയര്കപഴ്സണ്  എന്ന  നവിലയവില്  സസംസഭനത്തപ്പ്  നവില്നവില്ക്കുന്ന
കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്  ഇതവികനഭപടഭപസം  ഉള്ളടകസം  പചയവിട്ടുള്ള  മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളവിപല  വവവസകേള
പ്രകേഭരസം  2020 പമയപ്പ്  31  വപര  ദതീര്ഘവിപവിചപ്പ്  ഉത്തരവഭകുന.  എലഭ ജവിലഭ കേളക്ടര്മഭരുസം ജവിലഭ
കപഭലതീസപ്പ്  കമധഭവവികേളസം  വകുപപ്പ്  കമധഭവവികേളസം  കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപനവുമഭയവി  ബന്ധപപടപ്പ്
സസംസഭനത്തപ്പ് ഈ മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള വതീഴ്ച കൂടഭപത നടപഭകകണതഭണപ്പ് .

2)  അതതീവ  ശ്രദ്ധ  പചലുകത്തണ  കേപണയവിന്പമന്റെപ്പ്  കസഭണുകേളവില്  ഇതവിലുപരവിയഭയവി
ആവശവമഭയ നവിയന്ത്രണങ്ങള ഏര്പപടുത്തഭന് ജവിലഭ ദുരന്തനവിവഭരണ അകതഭറവിറവി പചയര്മഭന്
എന്ന നവിലയവില് അതതപ്പ് ജവിലഭ കേളക്ടര്മഭര്കപ്പ് അധവികേഭരമുണഭയവിരവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.

  
                                                    (ഗവര്ണറുപട ഉത്തരവവിന്പ്രകേഭരസം)

കടഭസം കജഭസപ്പ്
 ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവി

                  
എലഭ  ഗവണ്പമന്റെപ്പ്  അഡതീഷണല്  ചതീഫപ്പ്  പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം,  പ്രവിന്സവിപല്  പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം,
പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം, പസ്പെഷവല് പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം
സസംസഭന കപഭലതീസപ്പ് കമധഭവവി, തവിരുവനന്തപുരസം
ഗവര്ണ്ണറുപട പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി, കകേരള രഭജ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരസം
അ ഡഡ്വകകറപ്പ് ജനറല്, എറണഭകുളസം
പസക്രടറവി, കകേരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരസം
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എലഭ ജവിലഭ കേളക്ടര്മഭര്ക്കുസം വകുപപ്പ് തലവനഭര്ക്കുസം
നവിയമവുസം ധനകേഭരവവുസം ഉളപപപട പസക്രകടറവിയറവിപല എലഭ വകുപ്പുകേളക്കുസം പസക്ഷനുകേളക്കുസം
പ്രവിന്സവിപല് അകഡൗണന്റെപ്പ് ജനറല് (ആഡവിറപ്പ്/ എ&ഇ), കകേരള, തവിരുവനന്തപുരസം.
കകേരളത്തവിപല എലഭ സര്കഭര് ആഫതീസുകേളക്കുസം/ അര്ദ്ധ സര്കഭര് സഭപനങ്ങളക്കുസം/          
പപഭതുകമഖലഭ സഭപനങ്ങളക്കുസം
പവബപ്പ് & നന്യൂ മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമഭയ പ്രചരണത്തവിനപ്പ്)
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫതീസപ്പ് കകേഭപവി

പകേര്പപ്പ് :
  മുഖവമന്ത്രവിയുപടയുസം മറപ്പ് മന്ത്രവിമഭരുപടയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ് 
  സ്പെതീകറുപടയുസം പഡപന്യൂടവി സ്പെതീകറുപടയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ് 
  പ്രതവിപക്ഷകനതഭവവിപന്റെയുസം ഗവണ്പമന്റെപ്പ് ചതീഫപ്പ് വവിപവിപന്റെയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ് 
  ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവിയുപട പസ്പെഷവല് പസക്രടറവികപ്പ്

    
ഉത്തരവവിന് പ്രകേഭരസം        

    
പസക്ഷന് ഓഫതീസര്       

2



അനുബന്ധസം

I. തഭപഴെപറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസംസഭനത്തപ്പ് അനുവദവിക്കുന്നതല.

1. ആഭവന്തര  പമഡവികല്  സര്വതീസുകേള,  ആഭവന്തര  എയര്  ആസംബുലന്സപ്പ്,
സുരക്ഷഭ  ആവശവങ്ങള,  കകേന്ദ്ര  ആഭവന്തര  മന്ത്രഭലയസം  അനുവദവിക്കുന്ന  മറപ്പ്
ആവശവങ്ങള  എന്നവിവയ്പകഭഴെവിച്ചുള്ള  എലഭ  ആഭവന്തര  അന്തഭരഭഷ
വവിമഭനയഭത്രകേള.

2. പമകടഭ റയവില് സര്വതീസപ്പ്.

3. സ്കൂളകേള,  കകേഭകളജ ജുകേള,  മറ്റു  പടയവിനവിസംഗപ്പ് കകേഭചവിസംഗപ്പ് പസന്റെറുകേള.  എന്നഭല്
ഓണ്കലന്/വവിദൂരവവിദവഭഭവഭസസം  എന്നവിവ  പരമഭവധവി
കപ്രഭല്സഭഹവിപവികകണതഭണപ്പ്.

4. കഹഭടലുകേള,  റസ്റ്റേഭറന്റുകേള,  മറ്റു  കഹഭസ്പെവിറഭലവിറവി  സര്വതീസുകേള.  എന്നഭല്
കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ് മൂലസം ഒറപപട്ടുകപഭയ ടൂറവിസ്റ്റുകേള,  ആകരഭഗവ പമഡവികല് കമഖല
ഉളപപപടയുള്ള അവശവ സര്വതീസപ്പ്  ജതീവനകഭര്,  വവിമഭന,  കേപല് ജതീവനകഭര്
തുടങ്ങവിയവപര  തഭമസവിപവിചവിരവിക്കുന്ന  കഹഭടലുകേള,  കലഭഡ്ജ  ജുകേള,
കഹഭസം കസ്റ്റേകേള,  കേഡ്വഭറന്റെതീന്  സഡൗകേരവങ്ങളകഭയവി  കേപണത്തവിയവിട്ടുള്ള
സഭപനങ്ങള/  കഹഭടലുകേള  തുടങ്ങവിയവയുസം  ബസപ്പ്സ്റ്റേഭന്റുകേള,
റയവില്കവകസ്റ്റേഷനുകേള,  വവിമഭനത്തഭവളങ്ങള  എന്നവിവകയഭടനുബന്ധവിച്ചുള്ള
കേവഭന്റെതീനുകേളസം നവിബന്ധനകേളകനുസൃതമഭയവി അനുവദനതീയമഭണപ്പ്. കഹഭടലുകേള/
റസ്റ്റേഭറന്റുകേളകപ്പ്  കഹഭസം പഡലവിവറവി/ഓണ്കലന്/പഭഴ്സല്  എന്നതീ  മഭര്ഗ്ഗങ്ങള
മുഖഭന്തവിരസം  ആഹഭരസം  വവിതരണസം  പചയഭനഭയവി  അടുകള
പ്രവര്ത്തവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

5. സവിനവിമഭ  ടഭകതീസപ്പ്,  കഷഭപവിസംഗപ്പ്  മഭളകേള,  ജവിസംകനഷവസം,  നതീന്തല്കുളങ്ങള,
എന്റെര്പടയവിന്പമന്റെപ്പ്  പഭര്ക്കുകേള,  ആഡവികറഭറവിയങ്ങള,  അസസംബവി  ഹഭളകേള
തുടങ്ങവിയവ.  കസ്പെഭര്ട്സപ്പ്  കകേഭസംപ്ലക്സുകേളവിലുസം  ക്ലബുകേളവിലുസം  കസ്റ്റേഡവിയങ്ങളവിലുസം
കേഭണവികേളകപ്പ്  പ്രകവശനസം  അനുവദവിക്കുന്നവിപലന്ന  വവവസയവില്  സഭമൂഹവികേ
അകേലസം പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ് കേഭയവികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.

6. സഭമൂഹവ,  രഭഷതീയ,  കേഭയവികേ,  വവികനഭദ,  വവിദവഭഭവഭസ,  സഭസംസഭരവികേ,  ആതതീയ
കൂടഭയ്മകേളസം മറപ്പ് കൂടവികചരലുകേളസം.

7. മതസഭപനങ്ങളവിലുസം  ആരഭധനഭലയങ്ങളവിലുസം  പപഭതുജനങ്ങളകപ്പ്  പ്രകവശനസം
ഉണഭയവിരവിക്കുന്നതല.  മതപരമഭയ  കൂടവികചരലുകേള  കേര്ശനമഭയവി
നവികരഭധവിചവിരവിക്കുന.  എന്നഭല്  ഇവവിടങ്ങളവില്  വചപ്പ്  വവിവഭഹചടങ്ങുകേളസം
മരണഭനന്തര ചടങ്ങുകേളസം നവിബന്ധനകേള പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ് നടത്തുന്നതവിനപ്പ് ഇതപ്പ്
ബഭധകേമല. 

8. അന്തര്സസംസഭന/അന്തര്ജവിലഭ പപഭതുഗതഭഗതസം.
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II ഖണവികേ  (I)  ഒഴെവിപകേയുള്ള  എലഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളസം  സസംസഭനത്തപ്പ്  
(കേപണയവിന്പമന്റെപ്പ്  കസഭണുകേള  ഒഴെവിപകേ)  അനുവദനതീയമഭണപ്പ്.  തഭപഴെപറയുന്ന  
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നവിബന്ധനകേകളഭടുകൂടവിമഭത്രപമ  അനുവദനതീയമുള.

1. യഭത്രകേള
i. സസംസഭനങ്ങള  തമവിലുള്ള  പരസ്പെരധഭരണപ്രകേഭരസം  മഭത്രമുള്ള

അന്തര്സസംസഭന ഗതഭഗതസം.

ii. ജവിലയ്ക്കകേത്തുള്ള  ജല  ഗതഭഗതമുളപപടയുള്ള  പപഭതുഗതഭഗതസം  (സതീറവിസംഗപ്പ്
കേപഭസവിറവിയുപട അമ്പതു ശതമഭനസം ആളകേപള മഭത്രപമ അനുവദനതീയമഭയവിട്ടുള.
യഭത്രകഭപര നവിര്ത്തവിയുള്ള യഭത്ര അനുവദവിക്കുന്നതല.)  ജവിലകേള കൂടവികചരുന്ന
അതവിര്ത്തവികേള  പങവിടുന്ന  സലങ്ങളവില്  അവവിടപത്ത  പ്രകതവകേ  സഭഹചരവസം
പരവിഗണവിചപ്പ് ക്രമതീകേരണങ്ങള വരുകത്തണതഭണപ്പ്. 

iii. അതതപ്പ് ജവിലക്കുള്ളവിപല സഡ്വകേഭരവ വഭഹനങ്ങളപടയുസം ആളകേളപടയുസം സഞഭരസം
ഈ  ഉത്തരവപ്പ്  പ്രകേഭരമുള്ള   മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളവില്  അനുവദവിചവിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തവികേളക്കു കവണവി മഭത്രമഭയവിരവിക്കുസം.

iv. മറ്റു  ജവിലകേളവികലക്കുള്ള  യഭത്രകേള: പതഭടടുത്ത  ജവിലകേളവില്  ഈ
മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭരസം  അനുവദനതീയമഭയ  കേഭരവങ്ങളകപ്പ്
യഭത്രപചയ്യുന്നതവിനപ്പ്  അനുമതവി  ഉണഭയവിരവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.   രഭവവിപല  7  മുതല്
കവകേവിടപ്പ്  7  മണവിവപരയുള്ള യഭത്രകേളകപ്പ് പ്രകതവകേ യഭത്രഭപഭസപ്പ് ആവശവമവില.
അവരവരുപട  തവിരവിചറവിയല്  കേഭര്ഡപ്പ്  കകേയവില്  കേരുതവിയഭല്  മതവിയഭകുസം.
കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപനവുമഭയവി  ബന്ധപപട  പ്രവൃത്തവിയവില്
ഏര്പപടവിരവിക്കുന്നവര്,  അവശവസര്വതീസവിലുള്ള  സര്കഭര്  ജതീവനകഭര്
എന്നവിവര്കപ്പ്  യഭത്രപചയ്യുന്നതവിനപ്പ്  ഈ  സമയ  പരവിധവി  ബഭധകേമല.
ഇലകതീഷവനഭര്,  മറ്റു  പടകതീഷവന്മഭര്  തങ്ങളപട  കടഡപ്പ്  കലസന്സപ്പ്  കകേഭപവി
കേയവില്  കേരുതണസം.   സമതീപമലഭത്ത  ജവിലകേളവികലകപ്പ്  അനുവദനതീയമഭയ
ആവശവങ്ങളകഭയവി  യഭത്ര  പചയ്യുന്നതവിനപ്പ്  ബന്ധപപട  കപഭലതീസപ്പ്  കസ്റ്റേഷനവില്
നവികന്നഭ  ജവിലഭ  കേളക്ടറവില്  നവികന്നഭ  അനുമതവി  കനടവിയവിരവികണസം  (അവശവ
സര്വതീസുകേളവില്  കജഭലവിപചയ്യുന്ന  ജതീവനകഭര്കപ്പ്  ഇതപ്പ്  ബഭധകേമല).  കജഭലവി
ആവശവങ്ങളകഭയവി  സവിരമഭയവി  ദൂപര  ജവിലകേളവികലകപ്പ്  യഭത്ര  പചയ്യുന്നവര്
പ്രകതവകേ  യഭത്രപഭസപ്പ്  ജവിലഭ  കേളക്ടര്/കപഭലതീസപ്പ്  കമധഭവവിയവില്  നവിനസം
കനകടണതഭണപ്പ്.  എന്നഭല് കഹഭടപ്പ്കസ്പെഭട്ടുകേളവിപല കേണയവിന്പമന്റെപ്പ് കസഭണുകേളവില്
പ്രകവശനത്തവിനപ്പ്  കൂടുതല്  ശക്തമഭയ  നവിരതീക്ഷണസം  ഉണഭകുസം.   ഇതവിനഭയവി
കപഭലതീസപ്പ് വകുപപ്പ് പ്രകതവകേ ശ്രദ്ധ പചലുകത്തണതഭണപ്പ്. 

v. അനുവദനതീയമഭയ പ്രവൃത്തവികേളകപ്പ് പുറപമ കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ് മൂലസം ഒറപപട്ടുകപഭയ
വവിദവഭര്തവികേള, ബന്ധുകള എന്നവിവപര കൂടവിപകഭണ്ടുവരുന്നതവിനുസം അവരവരുപട
വതീടുകേളവികലകപ്പ്  കപഭകുന്നതവിനുസം,  കജഭലവിയവിടങ്ങളവില്  കുടുങ്ങവികപഭയ
പതഭഴെവിലഭളവികേളക്കുസം  ജതീവനകഭര്ക്കുസം  വതീടുകേളവില്  കപഭകുന്നതവിനുസം  അനുമതവി
ഉണഭയവിരവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.  കൂടഭപത മറപ്പ് അടവിയന്തവിരഭവശവങ്ങളമഭയവി  ബന്ധപപട്ടുസം
അന്തര്ജവിലഭ യഭത്ര അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്. എന്നഭല് ഈ യഭത്രകേള കകേഭവവിഡപ്പ്-
19  ജഭഗ്രത കപഭര്ടലവികലഭ കപഭലതീസപ്പ് വകുപവിപന്റെ കപഭര്ടലവികലഭ രജവിസ്റ്റേര് പചയപ്പ്
ഓകടഭകമറ ഡപ്പ് പഭസപ്പ് കനടവിയതവിനുകശഷസം മഭത്രപമ അനുവദവിക്കുകേയുള.
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vi. വഭഹനയഭത്രകേള  :  സഡ്വകേഭരവ  വഭഹനങ്ങള,  ടഭകവി ഉളപപപട
നഭലുചക്രവഭഹനങ്ങളവില്  കഡ്രൈവര്ക്കു പുറപമ രണ്ടു കപരുസം (കുടുസംബമഭപണങവില്
3  കപര്ക്കുസം)   ഓകടഭറവിക്ഷകേളവില്  പഡ്രൈവര്കപ്പ്  പുറപമ  ഒരഭളമഭത്രവുസം
(കുടുസംബമഭപണങവില്  3  കപര്ക്കുസം)  ഇരുചക്ര  വഭഹനങ്ങളവില്  ഒരഭളസം
(കുടുസംബഭസംഗമഭപണങവില് മഭത്രസം പവിന്സതീറപ്പ് യഭത്ര അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്) മഭത്രകമ
യഭത്ര പചയഭന് പഭടുള.  ആകരഭഗവകേഭരണങ്ങള ഉളപപപടയുള്ള അതവഭവശവ
കേഭരവങ്ങളകഭയവി കപഭകുന്നവര്കപ്പ് ഇളവപ്പ് അനുവദവികഭന് ബന്ധപപട കപഭലതീസപ്പ്
അധവികേഭരവികേള പ്രകതവകേസം ശ്രദ്ധ പതവിപവികകണതഭണപ്പ്.

vii. വവിവവിധ  കസഭണുകേളവിപല  കേണയവിന്പമന്റെപ്പ്  കസഭണുകേളവികലക്കുസം  അതവിനു
പുറകത്തക്കുമുള്ള യഭത്രകേള അനുവദനതീയമല. അടവിയന്തവിര ഘടങ്ങളവില് ഇത്തരസം
യഭത്ര നടത്തുന്നവര് എത്തവികചരുന്ന സലത്തപ്പ് 14 ദവിവസപത്ത കഹഭസം/സഭപന
കേഡ്വഭറന്റെയവിനവില്  ഏര്പപകടണതഭണപ്പ്.  എന്നഭല്  മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുസരവിചപ്പ്  അനുവദനതീയമഭയ  പ്രവൃത്തവികേളക്കുള്ള  യഭത്രകേള  നടത്തുന്ന
സര്കഭര്  ജതീവനകഭര്/സന്നദ്ധ  കസവകേര്  ഉളപപപടയുള്ളവര്കപ്പ്  ഇതപ്പ്
ബഭധകേമല.

viii. 65 വയസവിനു മുകേളവില് പ്രഭയമുള്ളവര്, തുടര് കരഭഗബഭധയുള്ളവര്, ഗര്ഭവിണവികേള,
10  വയസവിനു  തഭപഴെയുള്ള  കുടവികേള  എന്നവിവര്  അടവിയന്തവിര/ചവികേവിത
ആവശവങ്ങളപകഭഴെവിപകേ പരമഭവധവി വതീടുകേളവില്തപന്ന കേഴെവികയണതഭണപ്പ്.

2 വഭണവിജവ/ വവപഭര/ സഡ്വകേഭരവ സഭപനങ്ങള: 

i. കഷഭപവിസംഗപ്പ്  കകേഭസംപ്ലക്സുകേളവില്  (മഭളകേള  ഒഴെവിപകേ)  ഒരു  ദവിവസസം  ആപകേയുള്ള
കേടകേളപട  അമ്പതു  ശതമഭനസം  മഭത്രസം  തുറന  പ്രവര്ത്തവികഭസം  എനള്ള
വവവസയവില്  കേടകേള  അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.  ഏകതതപ്പ്  ദവിവസങ്ങളവില്
ഏപതഭപക  തുറകണപമന്നതപ്പ്  അതതപ്പ്  കഷഭപവിസംഗപ്പ്  കകേഭസംപ്ലക്സുകേളവിപല
കേടഉടമകേളപട  കൂടഭയ്മകേള  ബന്ധപപട  തകദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണസഭപനത്തവിപന്റെ
അനുമതവികയഭടുകൂടവി തതീരുമഭനവികകണതഭണപ്പ്. ഒകന്നഭ അതവിലധവികേകമഭ നവിലകേളള്ള
stand alone shops അനുവദനതീയമഭണപ്പ്.

ii. എയര്കേണതീഷന്  സസംവവിധഭനസം  ഒഴെവിവഭകവി  ബഭര്ബര്  കഷഭപ്പുകേളസം  ബന്യൂടവി
പഭര്ലറുകേളസം  പഹയര്കേടവിസംഗപ്പ്,  പഹയര്  ഡ്രൈസവിസംഗപ്പ്,  കഷവവിസംഗപ്പ്  കജഭലവികേളകപ്പ്
മഭത്രമഭയവി  പ്രവര്ത്തവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.  ഒരു  സമയത്തപ്പ്  രണ്ടു കപരവില്  കൂടുതല്
കേഭത്തു നവില്കഭന് പഭടുള്ളതല. ഒകര ടവല് തപന്ന പലര്കഭയവി ഉപയഭഗവികഭന്
പഭടുള്ളതല.  കേസ്റ്റേമര്  തപന്ന  ടവല്  പകേഭണ്ടുവകരണതഭണപ്പ്.  പടലവികഫഭണ്
മുഖഭന്തവിരസം  അകപഭയവിന്റെപ്പ്പമന്റെപ്പ്  എടുത്തപ്പ്  സഭപനത്തവിപലത്തുന്ന  സസംവവിധഭനസം
കപ്രഭല്സഭഹവിപവികകണതഭണപ്പ്.

iii. റസ്റ്റേഭറന്റുകേളവിപല Take Away കേഡൗണറുകേളവില് നവിനള്ള ഭക്ഷണസഭധനങ്ങളപട
വവിതരണസം രഭവവിപല  7  മണവിമുതല് രഭത്രവി  9  മണവി  വപര നടത്തഭവുന്നതഭണപ്പ്.
രഭത്രവി 10 മണവിവപര ഓണ്കലന്/കഡഭര് പഡലവിവറവി അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.

iv. ബവിവകറജസപ്പ്  ഒഡൗടപ്പ് പലറ്റുകേള  ഓണ്കലന്  ബുകവിസംഗപ്പ്  സജ്ജമഭകുന്ന  മുറയ്ക്കപ്പ്
നവിബന്ധനകേള  പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ്  പഭഴ്സല്  സര്വതീസവിനഭയവി  തുറകഭവുന്നതഭണപ്പ്.
ബഭറുകേളവില്  മദവ  വവിതരണത്തവിനുസം  ആഹഭര  വവിതരണത്തവിനുസം  ഈ
നവിബന്ധനകേള  ബഭധകേമഭണപ്പ്.  ഈ സസംവവിധഭനസം  നവിലവവില്  വരുന്ന  ദവിവസസം
മുതല്  ക്ലബുകേളവില്  ഒരു  സമയത്തപ്പ്  5  ആളകേളവിലധവികേസം  വരവില  എനള്ള
നവിബന്ധനയ്ക്കപ്പ് വവികധയമഭയവി സഭമൂഹവികേ അകേലസം പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ് പമമ്പര്മഭര്കപ്പ്
മദവവുസം  ആഹഭരവുസം  പഭഴ്സലഭയവി  വവിതരണസം  പചയഭവുന്നതഭണപ്പ്.  പടലവികഫഭണ്
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വഴെവിയുള്ള ബുകവിസംകഗഭ അനുകയഭജവമഭയ മറ്റു മഭര്ഗ്ഗങ്ങകളഭ ക്ലബുകേള ഇതവിനഭയവി
സഡ്വതീകേരവികണസം.  കേളളപ്പ് ഷഭപ്പുകേള ഉളപപപടയുള്ള ഇടങ്ങളവില് പഭഴ്സലഭയവിമഭത്രസം
മദവവുസം ആഹഭരവുസം അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്. ക്ലബുകേളവില് പമമ്പര്മഭരലഭത്തവരുപട
പ്രകവശനസം അനുവദനതീയമല.

v. കേള്ളു  ഷഭപ്പുകേളവില്  നവിലവവിലുള്ള  വവവസകേളകപ്പ്  വവികധയമഭയവി  കേള്ളുസം
ആഹഭരവുസം വവിതരണസം പചയഭവുന്നതഭണപ്പ്.

vi. കഗഭളഫപ്പ്,  പടന്നതീസപ്പ്,  ബഭഡ് മവിന്റെണ്  മുതലഭയ  കേളവികേള  സഭമൂഹവികേ  അകേലസം
പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ് അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

vii. സഭമൂഹവികേ അകേലസം പഭലവിച്ചുപകേഭണപ്പ് പടലവിവവിഷന് പപ്രഭഡക്ഷന് യൂണവിറ്റുകേളകപ്പ്
ഇന്കഡഭര് ഷൂടവിസംഗപ്പ് ഒകര സമയസം പരമഭവധവി 10 കപര് എന്ന നവിബന്ധനകയഭപട
അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

3 സര്കഭര് ഓഫതീസുകേള/സഭപനങ്ങള 
i. എലഭ  വവിഭഭഗസം  ജതീവനകഭരുസം  50%  കപര്  ഹഭജരഭകകേണതഭണപ്പ്.  ഇനവി  ഒരു

ഉത്തരവുണഭകുന്നതുവപര ശനവിയഭഴ്ച ദവിവസസം സര്കഭര് ഓഫതീസുകേളകപ്പ് അവധവി
ദവിവസമഭയവിരവിക്കുസം.  കശഷവിക്കുന്ന  ജതീവനകഭര്  വതീടുകേളവിലവിരുന്നപ്പ്  ഔകദവഭഗവികേ
കൃതവങ്ങള  നവിര്വഹവികകണതുസം  ആവശവപമങവില്  കമലുകദവഭഗസപന്റെ
നവിര്കദ്ദേശഭനുസരണസം  ഓഫതീസവില്  എകത്തണതുമഭണപ്പ്.  എന്നവിരുന്നഭലുസം
പപഭതുജനങ്ങളക്കുള്ള  കസവനസം  നല്കേഭന്  ആവശവമഭയ  ജതീവനകഭപര
വവിനവസവികകണതഭണപ്പ്.  പതഭടടുത്തുള്ള  ജവിലകേളവികലകപ്പ്  ജതീവനകഭര്കപ്പ്
ഔകദവഭഗവികേഭവശവങ്ങളകപ്പ്  യഭത്ര  പചയഭവുന്നതുസം  ഇതവിനഭയവി  ഔകദവഭഗവികേ
തവിരവിചറവിയല്കരഖ ഉപകയഭഗവികകണതുമഭണപ്പ് . മറ്റു ജവിലകേളവില് നവിനസം സവിരമഭയവി
ഓഫതീസവികലകപ്പ്  യഭത്രപചയ്യുന്നവരുപണങവില്  കമലധവികേഭരവിയുപട  സഭക്ഷവസംപത്രസം
കേയവില്  കേരുകതണതഭണപ്പ്.  കലഭകപ്പ്  ഡഡൗണ്  പ്രഖവഭപവിചതവിനു  കശഷസം
ഓഫതീസുകേളവില്  ഹഭജരഭകേഭന്  സഭധവികഭത്ത  സര്കഭര്  ജതീവനകഭര്  രണ്ടു
ദവിവസത്തവിനകേസം  കജഭലവി  പചയ്യുന്ന ജവിലകേളവികലകപ്പ്  മടകങ്ങണതഭണപ്പ്.  ഇപ്രകേഭരസം
യഭത്ര  പചയഭന്  കേഴെവിയഭത്ത  ജതീവനകഭര്  അതതപ്പ്  ജവിലഭ  കേളക്ടറുപട  മുമ്പവില്
റവികപഭര്ടപ്പ്  പചകയണതുസം  ജവിലഭ  കേളക്ടര്  കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളകഭയവി  തകദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണസഭപനങ്ങളവികലഭ  ജവിലഭ
കേളക്ടകററവികലഭ ഇവരുപട കസവനസം ഉപകയഭഗവികകണതുമഭണപ്പ്.  ഇത്തരത്തവില് മറപ്പ്
ജവിലകേളവില്  കുടുങ്ങവികപഭയവിട്ടുള്ള  ജതീവനകഭരുപട  വവിവരങ്ങള ബന്ധപപട  ജവിലഭ
കേളക്ട൪കപ്പ് വകുപ്പു കമധഭവവികേള കകേമഭകറണതഭണപ്പ്.

ii. ആകരഭഗവ വകുപപ്പ് , ആയുഷപ്പ് വകുപപ്പ് , കപഭലതീസപ്പ് , ജയവില്, പസകേന്യൂരവിറവി സര്വതീസപ്പ്
കഹഭസം  ഗഭര്ഡപ്പ്  ,  ഫയര്  &  പറസന്യൂ  സര്വതീസപ്പ്  ,  തകദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണ
സഭപനങ്ങള,  വവിവര  പപഭതുജന  സമ്പര്ക  വകുപപ്പ്  ,  പതഭഴെവില്  വകുപപ്പ്  ,
എക്കസസപ്പ്  വകുപപ്പ്  ,  പപഭതുമരഭമത്തപ്പ്  വകുപപ്പ്  ,  ഭക്ഷവ  സവിവവില് സകപ്ലസപ്പ്
വകുപപ്പ്  ,  ലതീഗല് പമകടഭളജവി,  കമഭകടഭര് വഭഹന വകുപപ്പ്,  ജലവവിഭവ/ജലകസചന
വകുപപ്പ്  കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപനവുമഭയവി  ബന്ധപപട  പ്രവൃത്തവികേളകപ്പ്
ആവശവമുള്ള ജതീവനകഭപര ഏകകേഭപവിപവികകണ സഭപനങ്ങള,  കൃഷവി വകുപപ്പ്  ,
മൃഗ സസംരക്ഷണ വകുപപ്പ്   ഡ്രൈഗ്സപ്പ് കേണ്കടഭള വകുപപ്പ് കവദക്യുതവി വകുപപ്പ്  ,  വവിവര
സഭകങതവികേ വകുപപ്പ്  ,  കനഭര്ക വകുപപ്പ്  ,  റവനന്യൂ വകുപപ്പ്  ,  സഭമൂഹവനതീതവി വകുപപ്പ്  ,
ഡവിസഭസ്റ്റേര്  മഭകനജ്പമന്റെപ്പ്  ,  കക്ഷമപപന്ഷനുകേള  വവിതരണസം  പചയ്യുന്ന
കബഭര്ഡുകേളപട പ്രവര്ത്തനസം തുടങ്ങവിയ അവശവ സര്വതീസുകേള മുകേളവില്പറഞ
നവിയന്ത്രണങ്ങള കൂടഭപത പപഭതുജന കസവനസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനഭവശവമഭയ
ജതീവനകഭപര ഉപകയഭഗവിചപ്പ് പ്രവര്ത്തവികകണതഭണപ്പ് .
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iii. പരതീക്ഷഭ  നടത്തവിപവിനഭവശവമഭയ  മുപന്നഭരുകങ്ങളക്കുസം,  പരതീക്ഷഭ
നടത്തവിപവിനുമഭയവി  വവിദവഭഭവഭസ  സഭപനങ്ങള  (സര്കഭര്,  എയ്ഡഡപ്പ്,
അണ്എയ്ഡഡപ്പ് ഉളപപപട) പ്രവര്ത്തവികഭവുന്നതഭണപ്പ്. ഇതവിനപ്പ് ശനവിയഭഴ്ച ഒഴെവിവപ്പ്
ബഭധകേമല.

iv. കകേന്ദ്ര  സര്കഭര്  ഓഫതീസുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്കഭര്  പുറപപടുവവിചവിട്ടുള്ള
നവിബന്ധനകേളകപ്പ് അനുസൃതമഭയവിടഭയവിരവിക്കുസം പ്രവര്ത്തവിക്കുകേ.

v. ഉല്പഭദന  പ്രക്രവിയയവില്  ഏര്പപടവിരവിക്കുന്ന  പപഭതുകമഖലഭ  സഭപനങ്ങള
ഉളപപപടയുള്ള  സലങ്ങളവില്  ആവശവമഭയ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കമധഭവവികപ്പ്
തതീരുമഭനവിചപ്പ്  നടപവിലഭകഭവുന്നതഭണപ്പ്.  ഒരു തരത്തവിലുള്ള അധവികേ സഭമ്പത്തവികേ
ബഭധവതതയുസം ഇത്തരസം ക്രമതീകേരണങ്ങളവിലൂപട ഉണഭകേഭന് പഭടുള്ളതല.

4 സഭമൂഹവികേ കസവന കമഖലകേള
i. വവിവഭഹചടങ്ങുകേള പരമഭവധവി  50  ആളകഭപര വച്ചുസം അനുബന്ധ ചടങ്ങുകേള

പരമഭവധവി 10 കപപര വച്ചുസം മഭത്രസം നടകത്തണതഭണപ്പ്.

ii. മരണഭനന്തര  ചടങ്ങുകേള   പരമഭവധവി  20  ആളകഭപര  വച്ചുസം  അനുബന്ധ
ചടങ്ങുകേള പരമഭവധവി 10 കപപര വച്ചുസം മഭത്രസം നടകത്തണതഭണപ്പ്.

iii. വര്കവിസംഗപ്പ്  പമന്/വവിമണ്  കഹഭസ്റ്റേലുകേളപട   സുഗമമഭയ  പ്രവര്ത്തനസം
സഭപനകമധഭവവികേള ഉറപഭകകണതഭണപ്പ്.

5 പപഭതുവഭയ വവവസകേള
i. കബ്രേകപ്പ് ദ പചയവിന് കേവഭമ്പയവിനുമഭയവി ബന്ധപപട പ്രവര്ത്തവികേള ഊര്ജവിതമഭയവി

നടകത്തണതഭണപ്പ്.  കേടകേളവിലുസം,  ബഭര്ബര്കഷഭപ്പുകേള  അടകമുള്ള  എലഭ
അനുവദനതീയമഭയ സഭപനങ്ങളവിലുസം സഭനവികറസറവിപന്റെ ഉപകയഭഗസം കൃതവമഭയവി
ഉറപഭകകണതഭണപ്പ്. 

ii. അടഞ്ഞു  കേവിടന്ന  സഭപനങ്ങള  ശുചവിയഭകവിയകശഷസം  ബുധനഭഴ്ച  മുതല്
പ്രവര്ത്തവികേള ആരസംഭവിചഭല് മതവിയഭകുസം.

iii. അനുവദനതീയമഭയ എലഭ പ്രവര്ത്തവികേളസം ശഭരതീരവികേ അകേലസം  (6  അടവി അഥവഭ
1.8 മതീറര്) പഭലവിചപ്പ് മഭത്രപമ നവിര്വഹവികഭന് പഭടുള.

iv. അനുവദനതീയമലഭത്ത രഭത്രവി യഭത്രകേള ഒഴെവിവഭക്കുന്നതവിനഭയവി  CrPC  പസക്ഷന്
144  അനുസരവിച്ചുള്ള നവികരഭധവിത  ഉത്തരവുകേള നടപഭക്കുവഭന് ബന്ധപപടവര്
ശ്രദ്ധവികകണതഭണപ്പ്.  കനരപത്ത യഭത്ര തുടങ്ങവി ഏഴുമണവിക്കു അവസഭനവിപവികഭന്
സഭധവികഭത്തവരുപട രഭത്രവിയഭത്രകേള ഈ ഗണത്തവില് പപടുകത്തണതവില.

v. കേപണയവിന്പമന്റെപ്പ്  കസഭണുകേളവില്  അവശവ  സര്വതീസുകേള  മഭത്രപമ
അനുവദനതീയമഭയുള.  പമഡവികല്  ആവശവങ്ങള,  അവശവ  സഭധനങ്ങളപട
വവിതരണസം  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളപകഭഴെവിപകേയുള്ളവരുപട  സഞഭരസം
കേപണയവിന്പമന്റെപ്പ് കസഭണുകേളവില് നവിയന്ത്രവികകണതഭണപ്പ്.

vi. സഡ്വര്ണ്ണസം,  പുസ്തകേസം  തുടങ്ങവി  ഉപകഭഭക്തഭകളപട  സ്പെര്ശനസം  കൂടുതലഭയവി
ഉണഭകുന്ന ഇടങ്ങളവില് പരമഭവധവി ശ്രദ്ധ പചലുകത്തണതുസം അതവിലഭതഭകഭനുസം
അണുവവിമുക്തമഭക്കുന്നതവിനുസം കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പതവിപവികകണതഭണപ്പ്. 

vii. മഭസ്കുകേളപട വവിവതണവുസം വവില്പനയുസം പഭകറ്റുകേളവില് മഭത്രകമ അനുവദവിക്കുകേയുള
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III കകേഭവവിഡപ്പ്-19 നവിര്വവഭപനവുമഭയവി ബന്ധപപടപ്പ് കജഭലവിസലങ്ങളവില് പഭലവികകണ മഭര്ഗ്ഗ 
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള

1. കജഭലവിസലങ്ങളവില് മഭസ്കുകേള നവിര്ബന്ധമഭയുസം ധരവികകണതഭണപ്പ്.

2. കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്  മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളവില്  നവിര്കദ്ദേശവിച  പ്രകേഭരമുള്ള  സഭമൂഹവികേ
അകേലസം,  ശുചവിതഡ്വ രതീതവികേള എന്നവിവ ആളകേള  കേര്ശനമഭയവി പഭലവിക്കുനണപ്പ്
എന്നപ്പ് ബന്ധപപട അധവികേഭരവികേള ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭണപ്പ്.

3. ഡന്യൂടവി  ഷവിഫ്റ്റുകേളകവിടയവിലുള്ള സമയസം,  ഉചഭക്ഷണത്തവിനുള്ള സമയസം  എന്നവിവ
ക്രമതീകേരവിചപ്പ്  സഭമൂഹവികേ  അകേലസം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനുകവണ  നടപടവികേള
ബന്ധപപട അധവികേഭരവികേള ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭണപ്പ്.

4. പതര്മല്  സഭനവിസംഗപ്പ്,  ഹഭന്റെപ്പ്  വഭഷപ്പ്,  സഭനവികറസര്  എന്നവിവ  എലഭ
എന്ടവി/എകവിറപ്പ്  കപഭയവിന്റുകേളവിലുസം  പപഭതുഇടങ്ങളവിലുസം  ഉപകയഭഗവികകണതഭണപ്പ്.
മതവിയഭയ  അളവവിലുള്ള  ഹഭന്റെപ്പ്  വഭഷപ്പ്,  സഭനവികറസര്  എന്നവിവ
കജഭലവിസലങ്ങളവില് ലഭവമഭപണന്നപ്പ് ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭണപ്പ്.

5. കജഭലവിസലങ്ങള  ഇടയ്ക്കവിപട  അണുവവിമുക്തമഭകകണതഭണപ്പ്.  എന്ടവി/എകവിറപ്പ്
കപഭയവിന്റുകേള, കഡഭറുകേള, ലവിഫ്റ്റുകേള, കടഭയപ്പ്ലറ്റുകേള തുടങ്ങവിയവ ഓകരഭ ഷവിഫപ്പ്
കേഴെവിയുകമ്പഭഴുസം അണുവവിമുക്തമഭകകണതഭണപ്പ്.

6. കജഭലവിസലങ്ങളവില് വലവിയ മതീറവിസംഗുകേള ഒഴെവിവഭകകണതഭണപ്പ്.

7. കജഭലവിസലങ്ങളകപ്പ്  സമതീപമുള്ള  കകേഭവവിഡപ്പ്  പകേയര്
പസന്റെറുകേള/കഹഭസ്പെവിറലുകേള  എന്നവിവ  സസംബന്ധവിച  ഒരു  ലവിസ്റ്റേപ്പ്
സഭപനങ്ങളവില് കേരുകതണതഭണപ്പ്.  ഏപതങവിലുസം ജതീവനകഭരന് കകേഭവവിഡപ്പ്  19
കരഭഗലക്ഷണങ്ങള  കേഭണവിക്കുകേയഭപണങവില്  ഉടന്തപന്ന  ടവിയഭപന
പരവികശഭധനയ്ക്കപ്പ്  വവികധയമഭകകണതഭണപ്പ്.   ഇത്തരത്തവിലുള്ള  ജതീവനകഭപര
ആശുപത്രവിയവികലയ്ക്കു മഭറ്റുന്നതുവപരയുള്ള സമയസം  കേഡ്വഭറകന്റെന് പചയ്യുവഭനഭയവി
ഒരു പ്രകതവകേ കകേന്ദ്രസം മുന്കൂറഭയവി തയഭറഭകവിവയ്കകണതഭണപ്പ്. 

8. സഡ്വകേഭരവ/പപഭതു ഗതഭഗതസം  ഇലഭത്തയവിടങ്ങളവില്  ജതീവനകഭപര
സഭപനങ്ങളവികലയ്ക്കപ്പ്  എത്തവിക്കുന്നതവിനഭയവി  സഭമൂഹവികേ  അകേലസം
പഭലവിച്ചുപകേഭണ്ടുള്ള ഗതഭഗത സഡൗകേരവസം ഏര്പപടുകത്തണതഭണപ്പ്. 

9. ശരവിയഭയ  ശുചവിതഡ്വ  മഭര്ഗ്ഗങ്ങപളകറവിചപ്പ്  പരവിശതീലനവുസം  കബഭധവല്കരണവുസം
നടകത്തണതഭണപ്പ്.

IV  ഞഭയറഭഴ്ച കലഭകപ്പ്ഡഡൗണുമഭയവി ബന്ധപപട മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള

1. ഇനവി ഒരു ഉത്തരവപ്പ് ഉണഭകുന്നതുവപര ഞഭയറഭഴ്ച പൂര്ണ്ണമഭയുസം കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്
പഭലവികകണതഭണപ്പ്.  അവശവസഭധനങ്ങള,  പഭല്വവിതരണവുസം  കശഖരണവുസം,
മഭധവമങ്ങള,  പത്രവവിതരണസം,  ആശുപത്രവികേള,  പമഡവികല്കസ്റ്റേഭറുകേള,
ലഭബുകേള,  അനുബന്ധസഭപനങ്ങള,  കകേഭവവിഡപ്പ്-19  നവിര്വവഭപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളമഭയവി  ബന്ധപപട  വകുപ്പുകേള/സഭപനങ്ങള/സര്കഭര്
ഉകദവഭഗസര്,  മഭലവിനവനവിര്മഭര്ജ്ജനസം  നടത്തുന്ന
സഭപനങ്ങള/ഏജന്സവികേള,  ആകരഭഗവപരമഭയ  അടവിയന്തവിര
സഭഹചരവങ്ങള,  വവിവഭഹ-മരണഭനന്തര  ചടങ്ങുകേളകപ്പ്  വവവസകേളകപ്പ്
വവികധയമഭയുള്ള  അനുമതവി  എന്നവിവപയഭഴെവിപകേ  മറപ്പ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങപളഭനസം
ഞഭയറഭഴ്ച അനുവദനതീയമല.
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2. റസ്റ്റേഭറന്റുകേളവിപല  Take  Away  സര്വതീസപ്പ്  കേഡൗണറുകേളപട  പ്രവര്ത്തനസം
ഞഭയറഭഴ്ച  രഭവവിപല  7  മണവിമുതല്  രഭത്രവി  9  മണവിവപര  ആയവിരവിക്കുസം.
ഓണ്കലന്/കഡഭര് പഡലവിവറവി രഭത്രവി 10 മണവിവപര അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.

3. തുടര് പ്രവര്ത്തനസം ആവശവമഭയ നവിര്മഭണ യൂണവിറ്റുകേളസം അവയുപട സകപ്ല
പചയവിനുകേളസം അനുവദനതീയമഭണപ്പ്.

4. ചരകപ്പ് വഭഹനങ്ങളപട ഗതഭഗതസം അനുവദനതീയമഭണപ്പ്.

5. ആരഭധനയുപട  ഭഭഗമഭയവി  കേര്മങ്ങളസം  ആചഭരങ്ങളസം  നടത്തഭന്
ചുമതലപപടവര്കപ്പ്  ആരഭധനഭലയങ്ങളവികലകപ്പ്  യഭത്ര  പചയഭന്
അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

6. പ്രഭഭത നടത്തസം/കസക്ലവിസംഗപ്പ് എന്നവിവ അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

7. മറപ്പ്  അടവിയന്തവിര  ഘടങ്ങളവില്  ജവിലഭ  അധവികേഭരവികേളപട/കപഭലതീസപ്പ്  വകുപവിപന്റെ
പഭസവിപന്റെ  അടവിസഭനത്തവില്  മഭത്രപമ  ഞഭയറഭഴ്ചകേളവില്  യഭത്രപചയഭന്
പഭടുള.

V എലഭ  ജവിലകേളവിലുസം  ആവശവപമങവില്  ഈ  മഭര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുപരവിയഭയുള്ള
നവിയന്ത്രണങ്ങള  ഏര്പപടുത്തുവഭന്  ജവിലഭ  ദുരന്തനവിവഭരണ  അകതഭറവിറവികപ്പ്
അധവികേഭരസം ഉണഭയവിരവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.  കേപണയവിന്പമന്റെപ്പ്  കസഭണുകേളവില്  പ്രകതവകേ
ശ്രദ്ധ  പചലുത്തഭനുസം  ആവശവമഭയ  നവിയന്ത്രണസം  പകേഭണ്ടുവരഭനുസം  ബന്ധപപട
തകദ്ദേശസഡ്വയസംഭരണ സഭപനങ്ങളസം അധവികേഭരവികേളസം ശ്രദ്ധവികകണതഭണപ്പ്.

VI കലഭകപ്പ്ഡഡൗണുമഭയവി  ബന്ധപപട  നവിയന്ത്രണങ്ങള  ഏപതങവിലുസം  ആളകേള
ലസംഘവിക്കുകേയഭപണങവില്  2005  പല  ദുരന്തനവിവഭരണ നവിയമത്തവിപന്റെ  51  മുതല്  60
വപരയുള്ള  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭരവുസം,  ഇന്തവന്  പതീനല്  കകേഭഡവിപന്റെ  188-ാഭസം  വകുപപ്പ്
പ്രകേഭരവുസം,  ഉചവിതമഭയ  മറപ്പ്  ചടങ്ങള  പ്രകേഭരവുസം  നവിയമനടപടവികേളകപ്പ്
വവികധയനഭകകേണവിവരുസം.  നവിര്വഹണച്ചുമതലയുള്ള  എലഭ  വവിഭഭഗങ്ങളസം  മുകേളവിലുള്ള
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൃതവമഭയവി  നടപഭകകണതഭണപ്പ്.  അതതപ്പ്  ജവിലകേളവില്  ജവിലഭ
ദുരന്തനവിവഭരണ അകതഭറവിറവി പചയര്മഭപന്റെ തതീരുമഭനസം  അന്തവിമമഭയവിരവിക്കുസം .
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