
കകേരളസർകക്കാർ

സസംഗ്രഹസം

ദുരന്തനനിവക്കാരണ വകുപപ്പ്  -   കകേക്കാവനിഡപ്പ്-  19 സസംസപ്പ് ഥക്കാനതല കലക്കാകപ്പ്ഡഡൗൺ  -  2021

ജൂൺ 17 മുതൽ നനിയന്ത്രണങ്ങളനിൽ ഇളവപ്പ് വരുതനി ഉതരവപ്പ് ഇറക്കുന.

ദുരന്ത നനിവക്കാരണ (എ) വകുപപ്പ് 
സ.ഉ . (ആർ.ടനി ) നസം.467/2021/ ദു.നനി.വ                                     തതീയതനി 15/06/2021

പരക്കാമർശസം.:   1. 06.05.2021 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (ആർ.ടനി) നസം.404/2021/ദു.നനി.വ  

2. 29.05.2021 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ (ആർ.ടനി) നസം.444/2021/ദു.നനി.വ 

3. 03.06.2021 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ (ആർ.ടനി) നസം.455/2021/ദു.നനി.വ 

  4. 07.06.2021 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ (ആർ.ടനി) നസം.459/2021/ദു.നനി.വ 

5. 10.06.2021 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ (ആർ.ടനി) നസം.461/2021/ദു.നനി.വ 

ഉതരവപ്പ്

മുകേളനിൽ  സൂചനിപനിച്ച  സർകക്കാർ  ഉതരവുകേൾ  പ്രകേക്കാരസം,  സസംസപ്പ് ഥക്കാനത്തു  കകേക്കാവനിഡപ്പ്
വവക്കാപനസം തടയുന്നതനിനപ്പ് കലക്കാകപ്പ് ഡഡൗൺ നടപക്കാക്കുകേയുസം ചനില നനിയന്ത്രണങ്ങൾ 2021 ലമയപ്പ് 8
മുതൽ ജൂൺ 16 വലര സസംസക്കാനതപ്പ് നടപക്കാകനി വരുന.

2) സസംസപ്പ് ഥക്കാനലത  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിൽ  കകേക്കാവനിഡപ്പ്  മഹക്കാമക്കാരനിയുലട  നനിലവനിലുള
വവക്കാപനവുസം,  ലടസപ്പ്  കപക്കാസനിറതീവപ്പ്  നനിരക്കുസം  വനിലയനിരുതനിയ  കശഷസം,
സസംസക്കാനദുരന്തനനിവക്കാരണ അകതക്കാറനിറനിയുലട സസംസക്കാന എകനികേക്യൂടതീവപ്പ് കേമനിറനി ലചയർമക്കാൻ
എന്ന  നനിലയനിൽ,  ദുരന്തനനിവക്കാരണ  നനിയമസം,  2005 ലസക്ഷൻ 20(3)  പ്രകേക്കാരസം
അധനികേക്കാരലപടുതനിയതനുസരനിച, സസംസപ്പ് ഥക്കാനലത  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങലള
തക്കാലഴെപറയുന്ന  രതീതനിയനിൽ  ശരക്കാശരനി  പ്രതനിവക്കാര  ലടസപ്പ്  കപക്കാസനിറനിവനിറനി  നനിരകനിലന
അടനിസക്കാനതനിൽ തരസംതനിരനിച്ചതനിനപ്പ് കശഷസം,  അനുബന്ധതനിൽ പറയുന്ന രതീതനിയനിൽ  ജൂൺ
പതനികനഴെക്കാസം  തതീയതനി  00.00 മണനിക്കൂർ  മുതൽ  ഇനനിലയക്കാരുതരവപ്പ്  വലര,  നനിയന്ത്രണങ്ങൾ
വരുതനി ഉതരവക്കാകുന.



കേക്കാറഗറനി മക്കാനദണസം
A. ലടസപ്പ്കപക്കാസനിറനിവനിറനിനനിരകപ്പ് 8 ശതമക്കാനസം വലര (കുറഞ്ഞ വവക്കാപനമുളതപ്പ്)

B. 8 മുതൽ 20 ശതമക്കാനമക്കാലണങനിൽ: മനിതമക്കായ വവക്കാപനമുളതപ്പ്

C. 20 മുതൽ 30 ശതമക്കാനമക്കാലണങനിൽ അതനിവവക്കാപനമുളതപ്പ്

D. 30 ശതമക്കാനതനിനപ്പ് മുകേളനിലക്കാലണങനിൽ: അതനിതതീവ്രവവക്കാപനമുളതപ്പ്

3)  എല്ലക്കാ  ബുധനക്കാഴ്ചയുസം തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണപ്രകദശങ്ങളുലട  7  ദനിവസലത  ശരക്കാശരനി
വവക്കാപനകതക്കാതപ്പ്  അവകലക്കാകേനസം  ലചയ്തു  ഓകരക്കാ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണപ്രകദശങ്ങളുസം  ഏത
വനിഭക്കാഗതനിൽവനിഭക്കാഗതനിൽ  ഉൾലപടുനലവന്നതപ്പ്  ജനില്ലക്കാ  ഭരണകൂടങ്ങൾ
പ്രസനിദതീകേരനികകണ്ടതക്കാണപ്പ്.

4)    കകേക്കാവനിഡപ്പ് മഹക്കാമക്കാരനിയുലട വവക്കാപനസം തടയുന്നതനിനക്കായനി ലടസപ്പ് കപക്കാസനിറനിവനിറനി നനിരകനിലന
അധനികേരനിച  ഓകരക്കാ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങളനിലലയുസം  ലടസനിസംഗപ്പ്  ടക്കാർഗറ്റുകേൾ
ആകരക്കാഗവവകുപപ്പ് തതീരുമക്കാനനിക്കുകേയുസം അതനുസരനിച ലടസനിസംഗപ്പ് നടതനിയ കശഷസം വതീടുകേളനിൽ
കേസ്വക്കാറനതീൻ    സഡൗകേരവങ്ങൾ  (പൾസപ്പ്  ഓകനിമതീറർ  കപക്കാലുള ഉപകേരണങ്ങൾ ഉൾലപലട)
ഇല്ലക്കാത  വതീടുകേളനിൽ,  ആദവസം  കകേക്കാവനിഡപ്പ്  കപക്കാസനിറതീവപ്പ്  ആകുന്ന  വവകനികേലള  പ്രക്കാഥമനികേ
കകേക്കാവനിഡപ്പ് ചനികേനിതക്കാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിൽ കേസ്വക്കാറനതീൻ ലചകയ്യേണ്ടതമക്കാണപ്പ്.

(ഗവർണറുലട ഉതരവനിൻ പ്രകേക്കാരസം) 

ഡഡഡ.    വവ പവ ഡജഡയയ
ചതീഫപ്പ് ലസക്രടറനി

അഡതീഷണൽ ചതീഫപ്പ് ലസക്രടറനി, ആഭവന്തര വനിജനിലൻസപ്പ് വകുപപ്പ് 

അഡതീഷണൽ ചതീഫപ്പ് ലസക്രടറനി, റവനക്യൂ ദുരന്തനനിവക്കാരണ വകുപപ്പ് 

പ്രനിൻസനിപൽ ലസക്രടറനി, ആകരക്കാഗവ വകുപപ്പ് 



എല്ലക്കാ അഡതീഷണൽ ചതീഫപ്പ് ലസക്രടറനിമക്കാർ/ പ്രനിൻസനിപൽ ലസക്രടറനിമക്കാർ/ 
ലസക്രടറനിമക്കാർ, 

എല്ലക്കാ വകുപപ്പ് തലവനക്കാർ, സസംസപ്പ് ഥക്കാനകപക്കാലതീസപ്പ് കമധക്കാവനി ഉൾലപലട 

റതീജനിയണൽ ഡയറക്ടർ, റനികസർവപ്പ് ബക്കാങപ്പ് ഓഫപ്പ് ഇന്തവ, തനിരുവനന്തപുരസം 

എല്ലക്കാ ജനില്ലക്കാ കേളക്ടർമക്കാർ, 

എല്ലക്കാ ജനില്ലക്കാ കപക്കാലതീസപ്പ് കമധക്കാവനികേൾ.

പകേർപപ്പ്:

മുഖവമന്ത്രനിയുലട പപ്രവറപ്പ് ലസക്രടറനി, 

എല്ലക്കാ മന്ത്രനിമക്കാരുലടയുസം പപ്രവറപ്പ് ലസക്രടറനിമക്കാർ, 

ചതീഫപ്പ് ലസക്രടറനിയുലട ലസ്പെഷവൽ ലസക്രടറനി, 

ഡയറക്ടർ, ഐ & പനി.ആർ.ഡനി.

ഉതരവനിൻ പ്രകേക്കാരസം 

ലസക്ഷൻ ഓഫതീസർ



`ANNEXURE

1. സസംസക്കാനലമക്കാടക്കാലകേ   ബക്കാധകേമക്കായുള ലപക്കാത  നനിബന്ധനകേൾ 
a. പക്കാറഖനനസം  ഉൾലപലടയുള    വവക്കാവസക്കായനികേ,  കേക്കാർഷനികേ, നനിർമക്കാണ

കമഖലകേളനിലല  പ്രവർതനങ്ങൾ എല്ലക്കാ തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുസം
അനുവദനിക്കുസം.  ഈ  കമഖലകേളനിലല  ലതക്കാഴെനിലക്കാളനികേൾകപ്പ്  ഗതക്കാഗതസം
അനുവദനിക്കുസം.   ഈ  കമഖലകേളനികലകപ്പ്  ആവശവമക്കായ  അസസംസപ്പ് കൃത  വസ്തുകൾ
വനിൽക്കുന്ന  എല്ലക്കാ  കേടകേൾക്കുസം   രക്കാവനിലല  7 മുതൽ  പവകുകന്നരസം  7 മണനി  വലര
പ്രവർതനക്കാനുമതനി ഉണ്ടക്കായനിരനിക്കുസം

b. അവശവവസ്തുകളുലട കേടകേൾ (തക്കാലഴെപറയുന്നവ)  എല്ലക്കാ ദനിവസവുസം രക്കാവനിലല 7
മുതൽ പവകുകന്നരസം 7 വലര തറന പ്രവർതനിക്കുസം.

i. ആഹക്കാര സക്കാധനങ്ങൾ വനിൽക്കുന്ന കേടകേൾ 

ii. കറഷൻ കേടകേൾ 

iii.പലചരകപ്പ് കേടകേൾ 

iv. പക്കാലുസം പക്കാലുൽപന്നങ്ങളുസം വനിൽക്കുന്ന കേടകേൾ

v. പഴെങ്ങളുസം പച്ചകറനികേളുസം വനിൽക്കുന്ന കേടകേൾ 

vi.മതീനുസം ഇറച്ചനിയുസം വനിൽക്കുന്ന കേടകേൾ 

vii. മൃഗങ്ങൾക്കുസം പക്ഷനികേൾക്കുമുള തതീറ വനിൽക്കുന്ന കേടകേൾ 

viii. കബകറനികേൾ

c. തക്കാലഴെപറയുന്ന കകേന്ദ്ര സർകക്കാർ സക്കാപനങ്ങൾ ആവശവമുള ജതീവനകക്കാലര
ഉപകയക്കാഗനിച്ചപ്പ് പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്:

i. പ്രതനികരക്കാധ വകുപപ്പ്

ii. ആകരക്കാഗവ വകുപപ്പ്

iii.കകേന്ദ്ര കസനകേൾ



iv. ട്രഷറനി

v. ലപകട്രക്കാളനിയസം പ്രകൃതനി വക്കാതകേങ്ങൾ അടകമുള കസവനങ്ങൾ

vi.പവദദ്യുതനി നനിർമക്കാണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങൾ

vii. തപക്കാൽ വകുപസം കപക്കാസപ്പ് ഓഫനിസുകേളുസം

viii. നക്കാഷണൽ ഇൻകഫക്കാർമക്കാറനികേപ്പ് ലസൻറർ

ix.       ഏർളനി  വക്കാണനിസംഗപ്പ് ഏജൻസനികേൾ

x. ഫുഡപ്പ് കകേക്കാർപകറഷൻ ഓഫപ്പ് ഇന്തവ

xi.കകേന്ദ്ര കേക്കാലക്കാവസ വകുപപ്പ്

xii. ദൂരദർശൻ

xiii. ആൾ ഇന്തവ കറഡനികയക്കാ

xiv. കകേന്ദ്ര ജല കേമതീഷൻ

xv. നക്കാഷണൽ പസകകക്കാൺ റനിസപ്പ് മനിറനികഗഷൻ ലപ്രക്കാജകപ്പ്, 

xvi. എയർകപക്കാർട്ടുകേൾ, തറമുഖങ്ങൾ/ ലറയനിൽകവ

xvii. എയർകപക്കാർടപ്പ് അകതക്കാറനിറനി ഓഫപ്പ് ഇന്തവ

xviii. ലതക്കാഴെനിൽ വകുപപ്പ്

xix. വനിസ / കകേക്കാൺസുലക്കാർ കസവനങ്ങൾ

xx. ലപകട്രക്കാലനറപ്പ്/ എൽ എൻ ജനി 

xxi. റതീജനിയണൽ പക്കാകസ്പെക്കാർടപ്പ് ഓഫതീസുകേൾ

xxii. കേസസംസപ്പ് സർവനിസുകേൾ

xxiii. ഇ എസപ്പ് ഐ

xxiv. കകേക്കാവനിഡപ്പ്  പ്രതനികരക്കാധവുമക്കായനി  ബന്ധലപട്ടു  പ്രവർതനിക്കുന്ന  മറപ്പ്
വകുപകേളനിലല ജതീവനകക്കാർ

d. തക്കാലഴെപറയുന്ന  സസംസക്കാന  സർകക്കാർ  ഓഫനിസുകേൾ  ആവശവമക്കായ



ജതീവനകക്കാലര ഉപകയക്കാഗനിച്ചപ്പ് പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്.

i. ആകരക്കാഗവ വകുപപ്പ് 

ii. ആയുഷപ്പ് വകുപപ്പ് 

iii. റവനക്യൂ വകുപപ്പ് 

iv. തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപപ്പ്

v. ഫുഡപ്പ് ആൻഡപ്പ് സനിവനിൽ സപപ്ലൈസപ്പ് വകുപപ്പ് 

vi. വവവസക്കായസം 

vii. ലതക്കാഴെനിലുസം പനപുണവവുസം 

viii. മൃഗശക്കാല 

ix. കകേരള ഐ ടനി മനിഷൻ 

x. ജലകസചനസം 

xi. മൃഗസസംരക്ഷണസം 

xii. സക്കാമൂഹനികേ നതീതനിവകുപ സക്കാപനങ്ങൾ 

xiii. ഇൻഷുറൻസപ്പ് ലമഡനികൽ സർവതീസപ്പ് 

xiv. കപക്കാലതീസപ്പ് 

xv. എപകസപ്പ് 

xvi. കഹക്കാസം ഗക്കാർഡപ്പ് സപ്പ് 

xvii. സനിവനിൽ ഡനിലഫൻസപ്പ് 

xviii. ഫയർ & ലറസക്യൂ സർവതീസപ്പ് 

xix. ദുരന്ത നനിവക്കാരണസം 

xx. വനസം വനവജതീവനി സസംരക്ഷണസം 

xxi. ജയനിൽ വകുപപ്പ് 

xxii. ജനില്ല കേളക്ടകററ്റുകേൾ 



xxiii. ട്രഷറനി 

xxiv. പവദദ്യുതനി 

xxv. സക്കാനനികറഷൻ 

xxvi. വനിവര ലപക്കാതജന സമ്പർകസം 

xxvii. ഗതക്കാഗത വകുപപ്പ് (കമക്കാകടക്കാർ വക്കാഹന വകുപസം അതവക്കാവശവതനിനുള ബസപ്പ്

സർവതീസുകേളുസം)

xxviii. വനനിതക്കാ ശനിശുകക്ഷമ വകുപപ്പ്

xxix. ക്ഷതീര വനികേസന വകുപപ്പ് 

xxx. പ്രവക്കാസനികേക്കാരവ വകുപപ്പ്

xxxi. രജനികസ്ട്രേഷൻ വകുപപ്പ് 

xxxii. തനിരുവനന്തപുരലത സർകക്കാർ പ്രസപ്പ്

xxxiii. ഭക്കാഗവക്കുറനി വകുപപ്പ്

e. ഗവൺലമനപ്പ്  ലസക്രടറനിയറ്റുസം  അകഡൗണ്ടനപ്പ്  ജനറൽ  ഓഫനിസുസം  അൻപതപ്പ്
ശതമക്കാനസം  ജതീവനകക്കാലര  വലര  നനികയക്കാഗനിച്ചപ്പ്  കറക്കാകടഷൻ  അടനിസക്കാനതനിൽ
പ്രവർതനിക്കുന്നതക്കാണപ്പ്. 

f. എല്ലക്കാ  ശനനി,  ഞക്കായർ  ദനിവസങ്ങളനിലുസം  പൂർണ്ണ  കലക്കാകപ്പ്ഡഡൗൺ  ആയനിരനിക്കുസം.

07.06.2021, 10.06.2021 തതീയതനികേളനിലല സർകക്കാർ ഉതരവുകേൾ GO(Rt)No.459/2021/DMD,
GO  (Rt)No.  461/2021/DMD  എന്നനിവ  പ്രകേക്കാരസം    ജൂൺ  12  ,  13  തതീയതനികേളനിൽ
അനുവദനതീയമക്കായനിരുന്ന  പ്രവർതങ്ങൾ  മക്കാത്രകമ  ഈ  ദനിവസങ്ങളനിൽ
അനുവദനതീയമക്കായുള.    

g. ലകേ  എസപ്പ്  ആർ  ടനി  സനി/  സസ്വകേക്കാരവ  കമഖലകേളനിലല  ലപക്കാതഗതക്കാഗതസം
ആവശവക്കാനുസരണസം  എല്ലക്കാ  കകേക്കാവനിഡപ്പ്  കപ്രക്കാകടക്കാകകേക്കാളുകേളുസം  പക്കാലനിച  ലകേക്കാണ്ടപ്പ്
പ്രവർതനികക്കാൻ അനുമതനിയുണ്ടക്കാകുസം.

h. ബക്കാങ്കുകേൾ  ഇൻഷുറൻസപ്പ്  സപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങൾ  മറപ്പ്  സക്കാമ്പതനികേ  സക്കാപനങ്ങൾ



പ്രവർതനസം നനിലവനിലുളതപ്പ്  കപക്കാലല  ഇടവനിട്ടുള  ദനിവസങ്ങളനിൽ (തനിങൾ,
ബുധൻ,  ലവളനി ദനിവസങ്ങളനിൽ)  അനുവദനിക്കുസം. ജൂൺ  17,  19,  22  തതീയതനികേൾ
ലനകഗക്കാഷവബനിൾ ഇൻസ്ട്രേലമനപ്പ്സപ്പ് ആക്ടപ്പ്  -1881  അധനികേരനിചള ലപക്കാതഅവധനിയക്കായനി
പ്രഖവക്കാപനിക്കുന. ലമമ്പർ  ബക്കാങ്കുകേളുലട  കനിയറനിങപ്പ്  ഹഡൗസുകേൾകപ്പ്  എല്ലക്കാ  ദനിവസവുസം
പ്രവർതക്കാനുമതനി ഉണ്ടക്കായനിരനിക്കുസം   

i. തക്കാലഴെപറയുന്ന കസവനങ്ങൾ അനുവദനതീയമക്കായനിരനിക്കുസം

i. സർകക്കാർ  സസ്വകേക്കാരവ  കമഖലയനിലുള  ഡനിലസ്പെൻസറനികേൾ,  ലമഡനികൽ
കസക്കാറുകേൾ,  ലമഡനികൽ ഉപകേരണ കസക്കാറുകേൾ,  കനിനനിക്കുകേൾ,  നഴനിസംഗപ്പ്
കഹക്കാമുകേൾ,  ലകബക്കാറടറനികേൾ,  ആസംബുലൻസുകേൾ,  മറപ്പ്  ആശുപത്രനികേൾ,
അനുബന്ധ  ലമഡനികൽ  സപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങളുസം  അവയുലട  നനിർമക്കാണ
വനിതരണ യൂണനിറ്റുകേളുസം

ii. SEBI  കനക്കാടനിപഫ  ലചയനിട്ടുള  കേവക്കാപനിറൽ  ആൻഡപ്പ്  ലഡബപ്പ്റപ്പ്
മക്കാർകറനിസംഗപ്പ് സർവതീസുകേൾ.

iii.ഫുഡപ്പ്  കസഫനി  ആൻഡപ്പ്  സക്കാൻകഡർഡപ്പ്  അകതക്കാറനിറനിയുലട  ലകേക്കാച്ചനി
ഓഫനിസുസം നക്കാലപ്പ് കനക്കാടനിപഫഡപ്പ് പപ്രവറപ്പ് ലക്കാബുകേളുസം.

iv. ലപകട്രക്കാൾ പമ്പുകേൾ, എൽ പനി ജനി  /  എൽ എൻ ജനി  /ഗവക്കാസപ്പ് റതീലറയപ്പ്ൽ
വനില്പന-കശഖരണ ശക്കാലകേൾ. 

v. കകേക്കാൾഡപ്പ് കസക്കാകറജുകേളുസം ലവയർഹഡൗസുകേളുസം.

vi.സസ്വകേക്കാരവ ലസകേക്യൂരനിറനി സർവതീസുകേൾ.

vii. കകേബനിൾ / ഡനി ടനി എചപ്പ് സർവതീസുകേൾ.

viii. ലടലനികകേക്കാസം  ടവറുകേൾ  ഉൾലപലടയുള  ലടലനികേമക്യൂണനികകഷൻ,
ഇനർലനറപ്പ്, കബക്കാഡപ്പ് കേക്കാസനിസംഗപ്പ്, കകേബനിൾ സർവതീസുകേൾ.

ix.  ഐ ടനി ആൻഡപ്പ് ഐ ടനി ഇകനബനിൾഡപ്പ് കസവനങ്ങൾ.

x.  പ്രനിനപ്പ്/ ഇലകകക്കാണനികേപ്പ്/ കസക്കാഷവൽ മതീഡനിയ മക്കാധവമ സപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങൾ.

xi.  കകേക്കാഓപകററതീവപ്പ് ലക്രഡനിറപ്പ് ലസക്കാപസറനികേൾ.



xii. ഇ  കകേക്കാകമഴെപ്പ് സുസം  കഹക്കാസം  ലഡലനിവറനിയുസം  ലകേക്കാറനിയർ  സർവതീസുകേളുസം
അവയക്കാവശവമക്കായ വക്കാഹനങ്ങളുസം.

xiii.വക്കാഹനങ്ങൾ ഉൾലപലടയുള അവശവ കസവനങ്ങളുലട റനിപയറുകേൾ.

xiv. കടക്കാൾ ബൂത്തുകേൾ.

xv.  സമുദ മൽസവബന്ധനസം,  ഉൾനക്കാടൻ  മൽസവ  ബന്ധനസം,  അകേസ്വക്കാ
കേൾച്ചർ.

xvi.പക്കാലനികയറതീവപ്പ് ലകേയർ കസവനങ്ങൾ.

xvii. കകേരളക്കാ എൻവനികറക്കാ ഇൻഫക്കാസ്ട്രേകേപ്പ്ചർ ലനിമനിറഡപ്പ് (മനിനനിമസം
ജതീവനകക്കാലര  വച്ചപ്പ്  ഹസക്കാർഡപ്പ് സപ്പ്  കവസപ്പ്  മക്കാകനജപ്പ് മനപ്പ്  കജക്കാലനികേൾ
ലചയ്യേക്കാൻ).

xviii. ശുചനിതസ്വ  സക്കാമഗ്രനികേളുലട  (കപർസണൽ  പഹജതീൻ  ഉൾലപലട)
വനില്പനയുസം വനിതരണവുസം.

xix. മക്കാസ്കുകേളുസം സക്കാനനിപറസറുകേൾ മരുനകേൾ കപഴണൽ ലപ്രക്കാടക്ഷൻ
എകേസ്വനിപപ്പ്ലമനപ്പ്സപ്പ് ഉൾലപലടയുള കകേക്കാവനിഡപ്പ് പ്രതനികരക്കാധ സക്കാമഗ്രനികേളുലട
ഉല്പക്കാദനനവുസം വനിതരണവുസം വനിപണനവുസം .

xx. കേളപ്പ് ഷക്കാപകേൾ, കേളപ്പ് പക്കാർസൽ ആയനി നൽകുന്നതനിനപ്പ് മക്കാത്രസം.

xxi. പ്രകൃതനി ദത റബ്ബറനിലന വനില്പനയുസം വനിതരണവുസം.

xxii. ടക്കാകനികേൾ  (UBER /  OLA  അടകമുള). എയർകപക്കാർടപ്പ്  ,  ലറയനിൽകവ
കസഷൻ,  തറമുഖങ്ങൾ  ഇവയനിൽ  കപക്കാകുന്നതനിനുസം,  വക്കാകേപ്പ് സനികനഷൻ
ആവശവങ്ങൾക്കുസം, അവശവ സക്കാധങ്ങൾ വക്കാങ്ങുന്നതനിനുസം, ആശുപത്രനി മറപ്പ്
ലമഡനികൽ ആവശവങ്ങൾ എന്നതീ ആവശവങ്ങൾകപ്പ് മക്കാത്രസം.  നക്കാലപ്പ് ചക്ര
വക്കാഹനങ്ങളനിൽ  പഡ്രൈവലറ  കൂടക്കാലത  മൂന്നപ്പ്  കപരുസം,  ഓകടക്കാറനിക്ഷയനിൽ
പഡ്രൈവലറ  കൂടക്കാലത  രണ്ടു  കപലരയുസം  മക്കാത്രകമ  അനുവദനിക്കുകേയുള.
കുടുസംബക്കാസംഗങ്ങൾ  ഒരുമനിച  യക്കാത്ര  ലചയ്യുകമ്പക്കാൾ  ഈ  നനിബന്ധന
ബക്കാധകേമല്ല.



xxiii. ഇലകനികൽ, പ്ലൈസംബനിസംഗപ്പ്, ലനിഫപ്പ് -എ.സനി ലമകക്കാനനിക്കുകേളുലട വതീടുകേളനിൽ
കപക്കായുള പ്രവർതനസം.

xxiv. പ്രതീ മൺസൂൺ / മൺസൂൺ കേപ്പ് ളതീനനിസംഗപ്പ് വർക്കുകേൾ.

xxv. വകയക്കാജനങ്ങലളയുസം ശയ്യേക്കാലസംബലരയുസം പരനിപക്കാലനിക്കുന്ന ആളുകേളുലട
കസവനസം.

xxvi. ഗ്രക്കാമതീണ ലതക്കാഴെനിലുറപപ്പ് പദതനിയുലട കേതീഴെനിലുള കജക്കാലനികേൾ.

xxvii. കകേക്കാടതനികേളനിൽ  സനിറനിസംഗപ്പ്  ഉള  ദനിവസങ്ങളനിൽ  വകതീലനക്കാർക്കുസം
അവരുലട  കർക്കുമക്കാർക്കുസം  ഓഫതീസപ്പ്  തറകക്കാനുസം  കകേക്കാടതതീയനികലക്കുസം
തനിരനിചമുള യക്കാത്ര (കേക്കാറഗറനി ഡനി സപ്പ് ഥലങ്ങളനിൽ ഒഴെനിലകേ).

xxviii. കദശതീയ സമ്പക്കാദവ പദതനിയനിലല ആർ ഡനി കേളക്ഷൻ ഏജന്റുമക്കാർ.

xxix. ലവടപ്പ്കേല്ലപ്പ്, ലചതപ്പ് കേല്ലപ്പ് ഇവ ലവടനിലയടുക്കുന്നതനിനുസം അവ നനിർമക്കാണ
സലകതകപ്പ്  ലകേക്കാണ്ടപ്പ് കപക്കാകുന്നതനിനുമുള അനുമതനി.

xxx. ലസൻസർ കബക്കാർഡനിലന ഫനിലനിസം സർടനിഫനികകഷനപ്പ് കവണ്ടനി കകേരള
ഫനിലനിസം ലഡവലപപ്പ്ലമനപ്പ് കകേക്കാർപകറഷലന തതീകയററുകേൾ

j.    വനിവക്കാഹങ്ങൾക്കുസം,  മരണക്കാനന്തര ചടങ്ങുകേൾക്കുസം നനിലവനിലുളതപ്പ്  കപക്കാലല  20
കപലര  മക്കാത്രകമ  അനുവദനിക്കൂ. മറ്റു  ആൾക്കൂടങ്ങകളക്കാ,  ലപക്കാത  പരനിപക്കാടനികേകളക്കാ
അനുവദനികനില്ല.

  k.  എല്ലക്കാ അഖനികലന്തവക്കാ-സസംസക്കാനതല ലപക്കാതപരതീക്ഷകേളുസം അനുവദനിക്കുന്നതക്കാണപ്പ്.
(കസ്പെക്കാർടപ്പ്സപ്പ് ലസലക്ഷൻ ട്രയൽസപ്പ് ഉൾലപലട)

l.    ടൂറനിസസം,  റനിക്രനികയഷൻ,  ആളുകേൾ  കൂടുന്ന  ഇൻകഡക്കാർ  പ്രവർതനങ്ങൾ
തടങ്ങനിയവ അനുവദനികനില്ല (മക്കാളുകേൾ ഉൾലപലട). 

2.  കേക്കാറഗറനി  A  യനിൽ  ഉൾലപട  തകദ്ദേശ  സസ്വയസം  ഭരണ  സപ്പ് ഥക്കാപങ്ങൾകപ്പ്  
ബക്കാധകേമക്കായ പ്രകതവകേ ഇളവുകേൾ

a. എല്ലക്കാ   സർകക്കാർ ഓഫനിസുകേൾ,  ലപക്കാതകമഖലക്കാ സക്കാപനങ്ങൾ,  ഗവലണ്മെനപ്പ്
കേമ്പനനികേൾ കേമതീഷനുകേൾ കകേക്കാർപകറഷനുകേൾ സസ്വയസം ഭരണ സക്കാപങ്ങൾ



എന്നനിവയനിൽ  കറക്കാകടഷൻ  വവവസയനിൽ  25%  ജതീവനകക്കാലര  നനികയക്കാഗനിച്ചപ്പ്
പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്.  ഓഫനിസനിൽ ഹക്കാജരക്കാകേക്കാത ജതീവനകക്കാർകപ്പ് വർകപ്പ്
ഫസം കഹക്കാസം വവവസയനിൽ പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്. 

b. അക്ഷയ ലസനറുകേൾ ഉൾലപലട  എല്ലക്കാ കേടകേളുസം  കേടകേളുസം  സപ്പ് ഥക്കാപനങ്ങളുസം
എല്ലക്കാ  ദനിവസവുസം  രക്കാവനിലല  7  മുതൽ  പവകുകന്നരസം  7  വലര  പ്രവർതനസം
അനുവദനിക്കുസം. (50 ശതമക്കാനസം വലര ജതീവനകക്കാലര ഉൾലപടുതനി.)

c. ടക്കാകനിയുസം ഓകടക്കാറനിക്ഷയുസം അനുവദനിക്കുന്നതക്കാണപ്പ്.  ടക്കാകനികേളനിൽ പഡ്രൈവലറ
കൂടക്കാലത മൂന്നപ്പ് കപരുസം ഓകടക്കാ റനിക്ഷകേളനിൽ പഡ്രൈവലറ കൂടക്കാലത രണ്ടുകപരുസം
അനുവദനതീയമക്കാണപ്പ്.  എന്നക്കാൽ കുടുസംബക്കാസംഗങ്ങൾ യക്കാത്ര ലചയ്യുന്ന കവളയനിൽ
ഈ നനിബന്ധന ബക്കാധകേമല്ല 

d. ലബവപ്പ് കകേക്കാ  ഔടപ്പ്  ലലറ്റുകേളുസം  ബക്കാറുകേളുസം  കടകപ്പ്  എകവ  വവവസപ്പ് ഥയനിൽ
പ്രവർതനികക്കാസം. ലമക്കാപബൽ ആപപ്പ് ഉപകയക്കാഗനിച്ചപ്പ് മുഖക്കാന്തരസം കസക്കാട്ടുകേൾ ബുകപ്പ്
ലചയ്യുന്ന സസംവനിധക്കാനതനിലക്കായനിരനിക്കുസം പ്രവർതനസം 

e. പരസ്പെരസമ്പർകസം  ഒഴെനിവക്കാകനിയുള  എല്ലക്കാ  ഔടപ്പ്കഡക്കാർ  കേക്കായനികേ
പ്രവർതനങ്ങളുസം  അനുവദനതീയമക്കാണപ്പ്.  ലപക്കാതസലങ്ങളനിൽ  സക്കാമൂഹനികേ
അകേലസം  പക്കാലനിച  ലകേക്കാണ്ടുള  പ്രഭക്കാത  നടതവുസം  സക്കായക്കാഹ്ന  നടതവുസം
അനുവദനതീയമക്കാണപ്പ്  

f. കടകപ്പ് എകവ  /  ഓൺപലൻ  /  കഹക്കാസം ലഡലനിവറനികപ്പ് കവണ്ടനി കഹക്കാടലുകേൾക്കുസം
ലറസക്കാലറനപ്പ്കേൾക്കുസം  രക്കാവനിലല  7  മണനി  മുതൽ  പവകുകനരസം  7  മണനി  വലര
പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്.  കഹക്കാസം  ലഡലനിവറനി  രക്കാത്രനി  9  .30  വലര
അനുവദനിക്കുന്നതക്കാണപ്പ്

g. വതീടുകേളനിൽ സഹക്കായതനിനപ്പ് കപക്കാകുന്നവർകപ്പ് യക്കാത്രക്കാനുമതനി ഉണ്ടക്കായനിരനിക്കുസം  

3.  കേക്കാറഗറനി  B  യനിൽ  ഉൾലപട  തകദ്ദേശ  സസ്വയസം  ഭരണ  സപ്പ് ഥക്കാപങ്ങൾകപ്പ്  
ബക്കാധകേമക്കായ പ്രകതവകേ ഇളവുകേൾ

a. എല്ലക്കാ  സർകക്കാർ ഓഫനിസുകേൾ,  ലപക്കാതകമഖലക്കാ സക്കാപനങ്ങൾ,  ഗവലണ്മെനപ്പ്



കേമ്പനനികേൾ,  കേമതീഷനുകേൾ,  കകേക്കാർപകറഷനുകേൾ,  സസ്വയസംഭരണസക്കാപങ്ങൾ
എന്നനിവയനിൽ  ലറക്കാകടഷൻ  വവവസയനിൽ  25%  ജതീവനകക്കാലര  നനികയക്കാഗനിച്ചപ്പ്
പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്.  ഓഫനിസനിൽ ഹക്കാജരക്കാകേക്കാത ജതീവനകക്കാർകപ്പ് വർകപ്പ്
ഫസം കഹക്കാസം വവവസയനിൽ പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്. 

b. അവശവവസ്തുകളുലട  കേടകേൾ  മക്കാത്രസം  എല്ലക്കാ  ദനിവസവുസം  രക്കാവനിലല  7  മുതൽ
പവകുകന്നരസം  7  വലര  പ്രവർതനസം  അനുവദനിക്കുസം.  മറ്റു  കേടകേൾ  തനിങൾ,
ബുധൻ,  ലവളനി  ദനിവസങ്ങളനിൽ  രക്കാവനിലല  7  മുതൽ  പവകുകന്നരസം  7  വലര
പ്രവർതനസം അനുവദനിക്കുസം. (50 ശതമക്കാനസം വലര ജതീവനകക്കാലര ഉൾലപടുതനി.)

c. അക്ഷയ ലസനറുകേൾകപ്പ്  രക്കാവനിലല 7 മണനി മുതൽ പവകുകന്നരസം 7 മണനി വലര
പ്രവർതനക്കാനുമതനി ഉണ്ടക്കായനിരനിക്കുസം

d. 50  ശതമക്കാനസം  വലര  ജതീവനകക്കാലര  ഉൾലപടുതനി  സസ്വകേക്കാരവസക്കാപനങ്ങളുലട
പ്രവർതനസം തനിങൾ, ബുധൻ, ലവളനി ദനിവസങ്ങളനിൽ അനുവദനിക്കുസം.

e. ലബവപ്പ് കകേക്കാ  ഔടപ്പ്  ലലറ്റുകേളുസം  ബക്കാറുകേളുസം  കടകപ്പ്  എകവ  വവവസപ്പ് ഥയനിൽ
പ്രവർതനികക്കാസം. ലമക്കാപബൽ ആപപ്പ് ഉപകയക്കാഗനിച്ചപ്പ് മുഖക്കാന്തരസം കസക്കാട്ടുകേൾ ബുകപ്പ്
ലചയ്യുന്ന സസംവനിധക്കാനതനിലക്കായനിരനിക്കുസം പ്രവർതനസം 

f. പരസ്പെരസമ്പർകസം  ഒഴെനിവക്കാകനിയുള  എല്ലക്കാ  ഔടപ്പ്കഡക്കാർ  കേക്കായനികേ
പ്രവർതനങ്ങളുസം  അനുവദനതീയമക്കാണപ്പ്  .  ലപക്കാതസലങ്ങളനിൽ  സക്കാമൂഹനികേ
അകേലസം  പക്കാലനിച  ലകേക്കാണ്ടുള  പ്രഭക്കാത  നടതവുസം  സക്കായക്കാഹ്ന  നടതവുസം
അനുവദനതീയമക്കാണപ്പ്  

g. കടകപ്പ് എകവ  /  ഓൺപലൻ  /  കഹക്കാസം ലഡലനിവറനികപ്പ് കവണ്ടനി കഹക്കാടലുകേൾക്കുസം
ലറസക്കാലറനപ്പ്കേൾക്കുസം  രക്കാവനിലല  7  മണനി  മുതൽ  പവകുകനരസം  7  മണനി  വലര
പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്. 

h. വതീടുകേളനിൽ സഹക്കായതനിനപ്പ് കപക്കാകുന്നവർകപ്പ് യക്കാത്രക്കാനുമതനി ഉണ്ടക്കായനിരനിക്കുസം  

4.  കേക്കാറഗറനി C യനിൽ ഉൾലപട തകദ്ദേശ സസ്വയസം ഭരണ സപ്പ് ഥക്കാപങ്ങൾകപ്പ്
ബക്കാധകേമക്കായ പ്രകതവകേ ഇളവുകേൾ

a. അവശവവസ്തുകളുലട  കേടകേൾ  മക്കാത്രസം  എല്ലക്കാ  ദനിവസവുസം  രക്കാവനിലല  7  മുതൽ



പവകുകന്നരസം  7  വലര  പ്രവർതനസം  അനുവദനിക്കുസം.  കേലവക്കാണ
ആവശവങ്ങൾകക്കായുള  സക്കാധനങ്ങൾ  വനിൽക്കുന്നതനിനക്കായനി  മറപ്പ്  കേടകേൾ
(തണനികട,  ആഭരണകട,  പക്കാദരക്ഷകേൾ വനിൽക്കുന്ന കേട),  വനിദവക്കാർതനികേൾകപ്പ്
ആവശവമക്കായ  പുസ്തകേങ്ങൾ  വനിൽക്കുന്ന  കേടകേൾ,  സക്കാധനങ്ങൾ  നന്നക്കാക്കുന്ന
കേടകേൾ എന്നനിവ 50% ജതീവനകക്കാലര വച്ചപ്പ് ലവളനിയക്കാഴ്ചകേളനിൽ മക്കാത്രസം രക്കാവനിലല
7 മുതൽ പവകുകന്നരസം 7 വലര പ്രവർതനികക്കാസം

b. കടകപ്പ് എകവ  /  ഓൺപലൻ  /  കഹക്കാസം ലഡലനിവറനികപ്പ് കവണ്ടനി കഹക്കാടലുകേൾക്കുസം
ലറസക്കാലറനപ്പ്കേൾക്കുസം  രക്കാവനിലല  7  മണനി  മുതൽ  പവകുകനരസം  7  മണനി  വലര
പ്രവർതനികക്കാവുന്നതക്കാണപ്പ്. 

5. കേക്കാറഗറനി  D  യനിൽ ഉൾലപട തകദ്ദേശ സസ്വയസം ഭരണ സപ്പ് ഥക്കാപങ്ങൾകപ്പ്  
ബക്കാധകേമക്കായ പ്രകതവകേ ഇളവുകേൾ

സസംസപ്പ് ഥക്കാനലതക്കാടക്കാലകേ  ശനനി  ഞക്കായർ  ദനിവസങ്ങളനിൽ 07.06.2021,  10.06.2021
തതീയതനികേളനിലല  സർകക്കാർ  ഉതരവുകേൾ GO(Rt)No.459/2021/DMD,  GO  (Rt)No.
461/2021/DMD  എന്നനിവ  പ്രകേക്കാരസം  ശനനി  ഞക്കായർ  ദനിവസങ്ങളനിൽ  നടപക്കാകനിയനിട്ടുള
പ്രകതവകേ കേർശന നനിയന്ത്രണങ്ങൾ ആഴ്ചയനിലല എല്ലക്കാ ദനിവസവുസം നടപക്കാക്കുന്നതക്കാണപ്പ്.


	ദുരന്ത നിവാരണ (എ) വകുപ്പ്

