
  

കേരള സർക്കാർ 

സംഗ്രഹം 

ദുരന്തനിവാരണവേുപ്പ്-  കോവിഡ്- 19 നിർവയാപന    

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ -അധിേ  മാർരനിർകദശങ്ങൾ- 

പുറപ്പപ്പടുവിച്ച് ഉത്തരവാേുന്നു.  

                                                                                                      

ദുരന്ത നിവാരണ (എ) വേുപ്പ്  

സ.ഉ . (ആർ.ടി ) നം.585/2021/ ദു.നി.വ തീയതി28/08/2021 
 

 

പരാമർശം.:   1. 04.08.2021 തീയതിയിപ്പെസ.ഉ. (ആർ.ടി)  

നം.564/2021/ദു.നി.വ 

2. 07.08.2021 തീയതിയിപ്പെ സ.ഉ (ആർ.ടി)  

നം.571/2021/ദു.നി.വ 

3.10.08.2021 തീയതിയിപ്പെസ.ഉ (ആർ.ടി)  

നം.575/2021/ദു.നി.വ 

         4. 27.08.2021 തീയതിയിപ്പെ സ.ഉ (ആർ.ടി)  

 നം.584/2021/ദു.നി.വ 

 

ഉത്തരവ് 

 

 സംസ് ഥാനപ്പത്ത കോവിഡ്-19 മഹാമാരിവയാപനത്തിൻപ്പറ  

നിെവിെുള്ള സ് ഥിതി വിെയിരുത്തിയ കശഷം, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അകതാറിറ്റിയുപ്പട സംസ്ഥാന എക്സിേയൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി 

പ്പെയർമാൻ എന്ന നിെയിൽ, ദുരന്തനിവാരണ നിയമം, 2005 

പ്പസക്ഷൻ 20(3) അധിേരിച്ച് താപ്പെപ്പറയുന്ന അധിേ  



മാർരനിർകദശങ്ങൾ നിർവഹകണാദയാരസ് ഥർ 

സംസ് ഥാനത്്തനടപ്പിൊക്കുന്നതിനായി  പുറപ്പപ്പടുവിക്കുന്നു 

 

1. കോവിഡ് -19 ന്പ്പറ തീഗ്വവയാപനം നിെനിൽക്കുന്ന, 

ഗ്പതിവാര കരാരബാധാ - ജനസംഖ്യ അനുപാത നിരക്ക് (WIPR) 

7 % ൽ േൂടുതെുള്ള   പഞ്ചായത്തുേളിെും 

നരരവാർഡുേളിെും  തീഗ്വവും ശക്തവുമായ കൊക്ക് 

പ്പഡൌൺ നിയഗ്ന്തണങ്ങൾ ഏർപ്പപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 2021 

ഓരസ്്റ്റ 29 മുതൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറിറ്റിേൾ 

ഇത്തരം സ് ഥെങ്ങളുപ്പട പട്ടിേ തയ്യാറാക്കി 

ഗ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്ടതും പ്പവബ്സസറ്റുേളും മാധയമങ്ങളും 

വെി വിപുെമായി ഗ്പെരിപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്. നിെവിെുള്ള 

മാർരനിർകദശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ഭാരങ്ങപ്പള ജില്ലാ 

േളക്ടർമാർ സമകഗ്ോ േസണ്ടൻപ്പമൻറ് കമഖ്െേളായി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച്  ആവശയമായ നിയഗ്ന്തണങ്ങൾ 

ഏർപ്പപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്.  

2. അഖ്ികെന്തയ കഗ്ടഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പപ്പെടുകക്കണ്ട 

വിദയാർത്ഥിേൾക്കായി ഗ്പാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് 

നടത്തുന്നതിനായി ഐ ടി ഐേൾ തുറന്ന് 

ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് 

3.  2021 ആരസ്ത് 31 മുതൽ, താപ്പെപ്പറയുന്ന ആവശയങ്ങൾക്ക് 

ഒെിപ്പേ, സംസ് ഥാനത്തിനുള്ളിൽ രാഗ്തി 10 മണി മുതൽ 

രാവിപ്പെ 6 മണിവപ്പരയുള്ള യാഗ്തേൾക്ക് 

അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

 

i. െിേിത്സാ സംബന്ധിയായ അതയാവശയങ്ങളും,  

ആശുപഗ്തിേളിൽ കരാരിേൾക്ക് േൂട്ടിരിക്കുന്നവരും  

ii. െരക്ക് വാഹന രതാരതം 

iii. അവശയ കസവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

ജീവനക്കാരും പ്പതാെിൊളിേളും 

iv. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുപ്പട മരണവുമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട 

യാഗ്തേൾ 

v. ദൂരയാഗ്തേൾ പുറപ്പപ്പട്ടവർക്ക് അവരുപ്പട യാഗ്ത 

പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 



vi. വിമാനം, പ്പഗ്ടയിൻ, േപ്പൽ, ദീർഘദൂര സർവീസുേൾ 

നടത്തുന്ന മറ്്റ പ്പപാതുരതാരത മാർരങ്ങൾ 

എന്നിവയിൽ േയറുന്നതിന് (യാഗ്തയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് 

കരഖ്യായി ോട്ടി). 

 

അടിയന്തിര ആവശയമുള്ള മപ്പറ്റപ്പതെിെും യാഗ്തേൾ  

നടകത്തണ്ടി വരുപ്പന്നെിൽ അതിനായി അടുത്തുള്ള കപാെീസ് 

കസ്റ്റഷനിൽ നിന്നും മുൻേൂർ അനുമതി 

വാങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

 

 

(രവർണറുപ്പടഉത്തരവിൻഗ്പോരം) 

ഡ ോ: വി പി ഡ ോയ്  

െീഫ് പ്പസഗ്േട്ടറി 

 

 

അഡീഷണൽെീഫ്പ്പസഗ്േട്ടറി, ആഭയന്തരവിജിെൻസ് വേുപ്പ് 

അഡീഷണൽെീഫ്പ്പസഗ്േട്ടറി, 

റവനയൂദുരന്തനിവാരണവേുപ്പ് 

ഗ്പിൻസിപ്പൽപ്പസഗ്േട്ടറി, ആകരാരയവേുപ്പ് 

എല്ലാഅഡീഷണൽെീഫ്പ്പസഗ്േട്ടറിമാർ/ 

ഗ്പിൻസിപ്പൽപ്പസഗ്േട്ടറിമാർ/ പ്പസഗ്േട്ടറിമാർ,  

എല്ലാവേുപ്പ്തെവന്മാർ, 

സംസ് ഥാനകപാെീസ്കമധാവിഉൾപ്പപ്പപ്പട 

പ്പമമ്പർപ്പസഗ്േട്ടറി,സംസ്ഥാനദുരന്തനിവാരണ അകതാറിറ്റി 

റീജിയണൽഡയറക്ടർ, റികസർവ്ബാെ് ഓഫ് ഇന്തയ, 

തിരുവനന്തപുരം 

എല്ലാ ജില്ലാേളക്ടർമാർ,  

എല്ലാ ജില്ലാകപാെീസ്കമധാവിേൾ. 

 

പേർപ്പ്: 

മുഖ്യമഗ്ന്തിയുപ്പട സഗ്പവറ്്റപ്പസഗ്േട്ടറി,  



എല്ലാമഗ്ന്തിമാരുപ്പടയുംസഗ്പവറ്്റപ്പസഗ്േട്ടറിമാർ,  

െീഫ്പ്പസഗ്േട്ടറിയുപ്പട സ്പ്പപഷയൽപ്പസഗ്േട്ടറി,  

ഡയറക്ടർ, ഐ&പി.ആർ.ഡി. 

 

ഉത്തരവിൻ ഗ്പോരം 

 

പ്പസക്ഷൻഓഫീസർ 



`ANNEXURE 

  

1. സംസ്ഥാനപ്പമാട്ടാപ്പേ ബാധേമായുള്ളപ്പപാതു  

നിബന്ധനേൾ 

a. പാറ ഖ്നനംഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള  വയാവസായിേ, 

ോർഷിേ,നിർമാണകമഖ്െേളിപ്പെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

എല്ലാ തകേശസവയംഭരണ ഗ്പകദശങ്ങളിെും 

അനുവദിക്കും. ഈ കമഖ്െേളിപ്പെ പ്പതാെിൊളിേൾക്ക് 

രതാരതം അനുവദിക്കും.ഈ കമഖ്െേളികെക്ക ്

ആവശയമായ അസംസ്േൃത വസ്തു ക്കൾ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

േടേൾക്കും  രാവിപ്പെ 7 മുതൽ സവേുകന്നരം 7 മണി വപ്പര 

ഗ്പവർത്തനാനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കും 

b. അവശയവസ്തു ക്കളുപ്പടേടേൾ(താപ്പെപ്പറയുന്നവ) എല്ലാ 

ദിവസവും രാവിപ്പെ 7 മുതൽ സവേുകന്നരം 7 വപ്പര 

തുറന്നു ഗ്പവർത്തിക്കും.  

i. ആഹാര സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന േടേൾ  

ii. കറഷൻ േടേൾ  

iii. പെെരക്ക് േടേൾ  

iv. പാെും പാെുൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കുന്ന േടേൾ 

v. പെങ്ങളും പച്ചക്കറിേളും വിൽക്കുന്ന േടേൾ  

vi. മീനും ഇറച്ചിയും വിൽക്കുന്ന േടേൾ  

vii. മൃരങ്ങൾക്കും പക്ഷിേൾക്കുമുള്ള തീറ്റ വിൽക്കുന്ന 

േടേൾ  

viii. കബക്കറിേൾ 

c. താപ്പെപ്പറയുന്ന കേഗ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ആവശയമുള്ള ജീവനക്കാപ്പര ഉപകയാരിച്ച് 



ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്: 

  

i. ആകരാരയ വേുപ്പ് 

ii. ഗ്പതികരാധവേുപ്പ്, 

iii. കേഗ്ര കസനേൾ, 

iv. പ്പഗ്ടഷറി, 

v. പ്പപകഗ്ടാളിയം ഗ്പേൃതി വാതേങ്ങൾ അടക്കമുള്ള 

കസവനങ്ങൾ 

vi. സവദയുതി നിർമാണ വിതരണ കേഗ്രങ്ങൾ 

vii. തപാൽ വേുപ്പും കപാസ്്റ്റ ഓഫിസുേളും 

viii. നാഷണൽ ഇൻകഫാർമാറ്റിേ് പ്പസൻറർ 

ix. ഏർെി വാണിംര് ഏജൻസിേൾ 

x. ഫുഡ് കോർപകറഷൻ ഓഫ് ഇന്തയ 

xi. കേഗ്ര ോൊവസ്ഥ വേുപ്പ് 

xii. ദൂരദർശൻ 

xiii. ആൾ ഇന്തയ കറഡികയാ 

xiv. കേഗ്ര ജെ േമ്മീഷൻ 

xv. നാഷണൽ സസകക്ലാൺ റിസ്ക് മിറ്റികരഷൻ പ്പഗ്പാജേ്റ്റ്,  

xvi. എയർകപാർട്ടുേൾ, തുറമുഖ്ങ്ങൾ/പ്പറയിൽകവ 

xvii. എയർകപാർട്ട് അകതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ 

xviii. പ്പതാെിൽ വേുപ്പ് 

xix. വിസ / കോൺസുൊർ കസവനങ്ങൾ 

xx. പ്പപകഗ്ടാപ്പനറ്റ്/ എൽ എൻ ജി  

xxi. റീജിയണൽ പാസ്കപാർട്ട് ഓഫീസുേൾ 



xxii. േസ്റ്റംസ് സർവിസുേൾ 

xxiii. ഇ എസ് ഐ 

xxiv. കോവിഡ് ഗ്പതികരാധവുമായി ബന്ധപ്പപട്ടു 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന മറ്്റ വേുപ്പുേളിപ്പെ ജീവനക്കാർ 

d. താപ്പെപ്പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസുേൾ 

ആവശയമായ ജീവനക്കാപ്പര ഉപകയാരിച്ച് 

ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്: 

i. ആകരാരയ വേുപ്പ്  

ii. ആയുഷ് വേുപ്പ്  

iii. റവനയൂ വേുപ്പ്  

iv. തകേശസവയംഭരണ വേുപ്  

v. ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സസൈസ് വേുപ്പ്  

vi. വയവസായം  

vii. പ്പതാെിെും സനപുണയവും  

viii. മൃരശാെ  

ix.കേരള ഐ ടി മിഷൻ  

x. ജെകസെനം  

xi. മൃരസംരക്ഷണം  

xii. സാമൂഹിേ നീതിവേുപ്പു സ്ഥാപനങ്ങൾ  

xiii. ഇൻഷുറൻസ് പ്പമഡിക്കൽ സർവീസ്  

xiv. കപാെീസ്  

xv. എേ്സസസ്  

xvi. കഹാം രാർഡ്സ്  

xvii. സിവിൽ ഡിപ്പഫൻസ്  



xviii. ഫയർ &പ്പറസ്േയൂ സർവീസ്  

xix. ദുരന്ത നിവാരണം  

xx. വനം വനയജീവി സംരക്ഷണം  

xxi. ജയിൽ വേുപ്പ്  

xxii. ജില്ല േളക്ടകററ്റുേൾ  

xxiii. പ്പഗ്ടഷറി  

xxiv. സവദയുതി  

xxv. സാനികറ്റഷൻ  

xxvi. വിവര പ്പപാതുജന സമ്പർക്കം  

xxvii. രതാരത വേുപ്പ് (കമാകട്ടാർ വാഹന വേുപ്പും 

അതയാവശയത്തിനുള്ള ബസ്  

സർവീസുേളും) 

xxviii. വനിതാ ശിശു കക്ഷമ വേുപ്പ് 

xxix. ക്ഷീര വിേസന വേുപ്പ്  

xxx. ഗ്പവാസിോരയ വേുപ്പ് 

xxxi. പ്പറജിസ്കഗ്ടഷൻവേുപ്പ് 

xxxii. തിരുവനന്തപുരപ്പത്ത സർക്കാർ ഗ്പസ് 

xxxiii.ഭാരയക്കുറിവേുപ്പ് 

  

e. രവപ്പെന്റ് പ്പസഗ്േട്ടറിയറ്റും അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ 

ഓഫിസും അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കപ്പരക്കാപ്പര വപ്പര 

നികയാരിച്ച്കറാകട്ടഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്.  

f. എല്ലാ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിെും പൂർണ്ണ 



കൊക്ക്ഡൌൺ ആയിരിക്കും. 07.06.2021, 

10.06.2021തീയതിേളിപ്പെ സർക്കാർ 

ഉത്തരവുേൾGO(Rt)No.459/2021/DMD, GO (Rt)No. 461/2021/DMD 

എന്നിവ ഗ്പോരം   ജൂൺ 12 , 13 തീയതിേളിൽ 

അനുവദനീയമായിരുന്ന ഗ്പവർത്തങ്ങൾ മാഗ്തകമ ഈ 

ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായുള്ളൂ 

g. പ്പേ എസ് ആർ ടി സി / സവോരയ കമഖ്െേളിപ്പെ 

പ്പപാതുരതാരതം ആവശയാനുസരണം എല്ലാ കോവിഡ് 

കഗ്പാകട്ടാകോളുേളും പാെിച്ചു പ്പോണ്ട് ഗ്പവർത്തിക്കാൻ 

അനുമതിയുണ്ടാേും 

h. ബാെുേൾ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്്റ 

സാമ്പത്തിേ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്പവർത്തനംനിെവിെുള്ളത് 

കപാപ്പെഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ(തിെൾ, ബുധൻ, 

പ്പവള്ളിദിവസങ്ങളിൽ) അനുവദിക്കും.ജൂൺ 17, 19, 22 

തീയതിേൾ പ്പനകരാഷയബിൾ ഇൻസ്ഗ്ടപ്പമന്റ്സ് ആക്ട് -1881 

അധിേരിച്ചുള്ള പ്പപാതുഅവധിയായി 

ഗ്പഖ്യാപിക്കുന്നു.പ്പമമ്പർ ബാെുേളുപ്പട ക്ലിയറിങ് 

ഹൌസുേൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഗ്പവർത്താനുമതി 

ഉണ്ടായിരിക്കും  

i. താപ്പെപ്പറയുന്ന കസവനങ്ങൾ അനുവദനീയമായിരിക്കും 

i. സർക്കാർ സവോരയ കമഖ്െയിെുള്ള 

ഡിസ്പ്പപൻസറിേൾ, പ്പമഡിക്കൽ കസ്റ്റാറുേൾ, 

പ്പമഡിക്കൽ ഉപേരണ കസ്റ്റാറുേൾ, ക്ലിനിക്കുേൾ, 

നഴസിംര് കഹാമുേൾ, െകബാറട്ടറിേൾ, 

ആംബുെൻസുേൾ, മറ്്റ ആശുപഗ്തിേൾ, 

അനുബന്ധ പ്പമഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും 

അവയുപ്പട നിർമാണ വിതരണ യൂണിറ്റുേളും 

ii. SEBI കനാട്ടിസഫ പ്പെയ്തിട്ടുള്ള േയാപിറ്റൽ ആൻഡ് 

പ്പഡബ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംര് സർവീസുേൾ. 



iii. ഫുഡ് കസഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻകഡർഡ് അകതാറിറ്റി 

യുപ്പട പ്പോച്ചി ഓഫിസും നാെ് കനാട്ടിസഫഡ് 

സഗ്പവറ്റ് ൊബുേളും 

iv. പ്പപകഗ്ടാൾ പമ്പുേൾ, എൽ പി ജി / എൽ എൻ ജി 

/രയാസ് റീപ്പറ്റയ്ൽ വില്പന-കശഖ്രണ ശാെേൾ  

v. കോൾഡ് കസ്റ്റാകറജുേളും പ്പവയർഹൌസുേളും 

vi. സവോരയ പ്പസേയൂരിറ്റി സർവീസുേൾ 

vii. കേബിൾ / ഡി ടി എെ ്സർവീസുേൾ 

viii. പ്പടെികോം ടവറുേൾ ഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള 

പ്പടെിേമയൂണികക്കഷൻ, ഇന്റർപ്പനറ്റ്, കഗ്ബാഡ് 

ോസ്റ്റിംര്, കേബിൾ സർവീസുേൾ 

ix. ഐ ടി ആൻഡ് ഐ ടി ഇകനബിൾഡ് കസവനങ്ങൾ 

x. ഗ്പിന്റ്/ ഇെേ്കഗ്ടാണിേ്/ കസാഷയൽ മീഡിയ 

മാധയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ  

xi. കോഓപ്പകററ്റീവ് പ്പഗ്േഡിറ്റ് പ്പസാസസറ്റിേൾ 

xii. ഇ കോകമെ്സും കഹാം പ്പഡെിവറിയും 

പ്പോറിയർ സർവീസുേളും അവയ്ക്കാവശയമായ 

വാഹനങ്ങളും 

xiii. വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള അവശയ 

കസവനങ്ങളുപ്പട റിപ്പയറുേൾ 

xiv. കടാൾബൂത്തുേൾ 

xv. സമുഗ്ദമൽസയബന്ധനം, ഉൾനാടൻ മൽസയ 

ബന്ധനം, അേവാ േൾച്ചർ 

xvi. പാെികയറ്റീവ് പ്പേയർ കസവനങ്ങൾ 

xvii. കേരളാഎൻവികറാഇൻഗ്ഫാസ്ഗ്ടക്ചർെിമിറ്റഡ്(



മിനിമം ജീവനക്കാപ്പര വച്ച ് ഹസാർഡ്സ് കവസ്്റ്റ 

മാകനജ്മന്റ് കജാെിേൾ പ്പെയ്യാൻ) 

xviii. ശുെിതവ സാമഗ്രിേളുപ്പട (കപർസണൽ 

സഹജീൻ ഉൾപ്പപ്പപ്പട) വില്പനയും വിതരണവും 

xix. മാസ്കു േളും സാനിസറ്റസറുേൾ മരുന്നുേൾ 

കപഴസണൽ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ എേവിപ്പ്പമന്റ്സ് 

ഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള കോവിഡ് ഗ്പതികരാധ 

സാമഗ്രിേളുപ്പട ഉല്പാദനനവും വിതരണവും 

വിപണനവും  

xx. േള്ള് ഷാപ്പുേൾ, േള്ള് പാർസൽ ആയി 

നൽേുന്നതിന് മാഗ്തം 

xxi. ഗ്പേൃതി ദത്ത റബ്ബറിന്പ്പറ വില്പനയും 

വിതരണവും 

xxii. ടാക്സിേൾ (UBER / OLA 

അടക്കമുള്ള).എയർകപാർട്ട് , പ്പറയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ, 

തുറമുഖ്ങ്ങൾ ഇവയിൽ കപാേുന്നതിനും, 

വാേ്സികനഷൻ ആവശയങ്ങൾക്കും , അവശയ 

സാധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ആശുപഗ്തി മറ്്റ 

പ്പമഡിക്കൽ ആവശയങ്ങൾ എന്നീ ആവശയങ്ങൾക്ക് 

മാഗ്തം. നാെ് െഗ്േ വാഹനങ്ങളിൽ സഗ്ഡവപ്പറ 

േൂടാപ്പത മൂന്ന് കപരും, ഓകട്ടാ റിക്ഷയിൽ 

സഗ്ഡവപ്പറ േൂടാപ്പത രണ്ടു കപപ്പരയും മാഗ്തകമ 

അനുവദിക്കുേയുള്ളു. േുടുംബാംരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു 

യാഗ്ത പ്പെയ്യുകമ്പാൾ ഈ നിബന്ധന ബാധേമല്ല 

xxiii. ഇെേ്ഗ്ടിക്കൽ, ൈംബിംര്, െിഫ്റ്റ് എ സി 

പ്പമക്കാനിക്കുേളുപ്പട വീടുേളിൽ കപായുള്ള 

ഗ്പവർത്തനം 



xxiv. ഗ്പീ മൺസൂൺ / മൺസൂൺ േ്ളീനിംര് 

വർക്കുേൾ 

xxv. വകയാജനങ്ങപ്പളയും ശയ്യാെംബപ്പരയും 

പരിപാെിക്കുന്ന ആളുേളുപ്പട കസവനം 

xxvi. ഗ്രാമീണ പ്പതാെിെുറപ്പ് പദ്ധതിയുപ്പട 

േീെിെുള്ള കജാെിേൾ 

xxvii. കോടതിേളിൽ സിറ്റിംര് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 

വക്കീെന്മാർക്കും അവരുപ്പട ക്ലർക്കുമാർക്കും 

ഓഫീസ് തുറക്കാനും കോടതീയികെക്കും 

തിരിച്ചുമുള്ള യാഗ്ത (ോറ്റരറി ഡി സ്ഥെങ്ങളിൽ 

ഒെിപ്പേ) 

xxviii. കദശീയ സമ്പാദയ പദ്ധതിയിപ്പെ ആർ ഡി 

േളക്ഷൻ ഏജന്റുമാർ 

xxix. പ്പവട്ട്േല്ല്, പ്പെത്്ത േല്ല് ഇവ 

പ്പവട്ടിപ്പയടുക്കുന്നതിനും അവ നിർമാണ 

സ്ഥെകത്തക്ക് പ്പോണ്ട് കപാേുന്നതിനുമുള്ള 

അനുമതി 

xxx. പ്പസൻസർ കബാർഡിന്പ്പറ ഫിെിം 

സർട്ടിഫികക്കഷന് കവണ്ടി കേരള ഫിെിം 

പ്പഡവെപ്പ്പമന്റ്കോർപകറഷന്പ്പറ തീകയറ്ററുേൾ 

j. വിവാഹങ്ങൾക്കും, മരണാനന്തര െടങ്ങുേൾക്കും 

നിെവിെുള്ളത് കപാപ്പെ 20 കപപ്പര മാഗ്തകമ അനുവദിക്കൂ.മറ്റു 

ആൾക്കൂട്ടങ്ങകളാ, പ്പപാതു പരിപാടിേകളാ അനുവദിക്കില്ല. 

 k. എല്ലാഅഖ്ികെന്തയാ-സംസ്ഥാനതെ 

പ്പപാതുപരീക്ഷേളും അനുവദിക്കുന്നതാണ്.   

               (സ്കപാർട്സ് പ്പസെക്ഷൻ ഗ്ടയൽസ് ഉൾപ്പപ്പപ്പട) 
 

l. ടൂറിസം, റിഗ്േികയഷൻ, ആളുേൾ േൂടുന്ന ഇൻകഡാർ 



ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനുവദിക്കില്ല (മാളുേൾ 

ഉൾപ്പപ്പപ്പട).  

  

2. ോറ്റരറി A യിൽ ഉൾപ്പപ്പട്ട തകേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് ബാധേമായ ഗ്പകതയേ ഇളവുേൾ 

a. എല്ലാ  സർക്കാർ ഓഫിസുേൾ, പ്പപാതുകമഖ്ൊ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, രവപ്പെന്റ് േമ്പനിേൾ േമ്മീഷനുേൾ 

കോർപകറഷനുേൾ സവയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ 

എന്നിവയിൽ കറാകടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ 25 % 

ജീവനക്കാപ്പര നികയാരിച്ച് സദനം ദിന കജാെിേൾ 

നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്. ഓഫിസിൽ ഹാജരാോത്ത 

ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഗ്ഫം കഹാം വയവസ്ഥയിൽ 

സദനം ദിന കജാെിേൾ നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്.  

b. അക്ഷയ പ്പസന്ററുേൾ ഉൾപ്പപ്പപ്പട എല്ലാ േടേളും േടേളും 

സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും രാവിപ്പെ 7 മുതൽ 

സവേുകന്നരം 7 വപ്പര ഗ്പവർത്തനം അനുവദിക്കും. (50 

ശതമാനം വപ്പര ജീവനക്കാപ്പര ഉൾപ്പപ്പടുത്തി.) 

c. ടാക്സിയുംഓകട്ടാറിക്ഷയുംഅനുവദിക്കുന്നതാണ്. 

ടാക്സിേളിൽസഗ്ഡവപ്പറേൂടാപ്പതമൂന്ന്കപരുംഓകട്ടാറിക്ഷേ

ളിൽസഗ്ഡവപ്പറേൂടാപ്പതരണ്ടുകപരുംഅനുവദനീയമാണ്. 

എന്നാൽേുടുംബാംരങ്ങൾയാഗ്തപ്പെയ്യുന്നകവളയിൽഈനി

ബന്ധനബാധേമല്ല 

d. പ്പബവ്കോ ഔട്ട് പ്പെറ്റുേളും ബാറുേളും കടക്ക് എകവ 

വയവസ്ഥയിൽ ഗ്പവർത്തിക്കാം. പ്പമാസബൽ ആപ്പ ്

ഉപകയാരിച്ച് മുഖ്ാന്തരം കലാട്ടുേൾ ബുക്ക് പ്പെയ്യുന്ന 

സംവിധാനത്തിൊയിരിക്കും ഗ്പവർത്തനം  
 

e. പരസ്പര സമ്പർക്കം ഒെിവാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്കഡാർ 



ോയിേ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും അനുവദനീയമാണ് 

.പ്പപാതുസ്ഥെങ്ങളിൽ സാമൂഹിേ അേെം പാെിച്ചു 

പ്പോണ്ടുള്ള ഗ്പഭാത നടത്തവും സായാഹ്ന 

നടത്തവുംഅനുവദനീയമാണ്   

f. കടക്ക് എകവ / ഓൺസെൻ / കഹാം പ്പഡെിവറിക്ക് കവണ്ടി 

കഹാട്ടെുേൾക്കും പ്പറസ്റ്റാപ്പറന്റ്േൾക്കും രാവിപ്പെ 7 മണി 

മുതൽ സവേുകനരം 7 മണി വപ്പര ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. 

കഹാം പ്പഡെിവറി രാഗ്തി 9 .30 വപ്പര അനുവദിക്കുന്നതാണ് 

g. വീടുേളിൽ സഹായത്തിന് കപാേുന്നവർക്ക് യാഗ്താനുമതി 

ഉണ്ടായിരിക്കും   

 

3. ോറ്റരറി B യിൽ ഉൾപ്പപ്പട്ട തകേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് ബാധേമായ ഗ്പകതയേ ഇളവുേൾ 

a. എല്ലാ  സർക്കാർ ഓഫിസുേൾ, പ്പപാതുകമഖ്ൊ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, രവപ്പെന്റ് േമ്പനിേൾ േമ്മീഷനുേൾ 

കോർപകറഷനുേൾ സവയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 

കറാകടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ 25 % ജീവനക്കാപ്പര നികയാരിച്ച് 

സദനം ദിന കജാെിേൾ നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്. ഓഫിസിൽ 

ഹാജരാോത്ത ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഗ്ഫം കഹാം 

വയവസ്ഥയിൽ സദനം ദിന കജാെിേൾ 

നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്.  

b. അവശയവസ്തു ക്കളുപ്പട േടേൾ മാഗ്തം എല്ലാ ദിവസവും 

രാവിപ്പെ 7 മുതൽ സവേുകന്നരം 7 വപ്പര ഗ്പവർത്തനം 

അനുവദിക്കും. മറ്റു േടേൾ തിെൾ, ബുധൻ, പ്പവള്ളി 

ദിവസങ്ങളിൽ രാവിപ്പെ 7 മുതൽ സവേുകന്നരം 7 വപ്പര 

ഗ്പവർത്തനം അനുവദിക്കും. (50 ശതമാനം വപ്പര 

ജീവനക്കാപ്പര ഉൾപ്പപ്പടുത്തി.) 

c. അക്ഷയ പ്പസന്ററുേൾക്ക്  രാവിപ്പെ 7 മണി മുതൽ 

സവേുകന്നരം 7 മണി വപ്പര ഗ്പവർത്തനാനുമതി 



ഉണ്ടായിരിക്കും 

d. 50 ശതമാനം വപ്പര ജീവനക്കാപ്പര ഉൾപ്പപ്പടുത്തി 

സവോരയസ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട ഗ്പവർത്തനം തിെൾ, ബുധൻ, 

പ്പവള്ളിദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിക്കും. 

e. പ്പബവ്കോ ഔട്ട് പ്പെറ്റുേളും ബാറുേളും കടക്ക് എകവ 

വയവസ്ഥയിൽ ഗ്പവർത്തിക്കാം. പ്പമാസബൽ ആപ്പ ്

ഉപകയാരിച്ച് മുഖ്ാന്തരം കലാട്ടുേൾ ബുക്ക് പ്പെയ്യുന്ന 

സംവിധാനത്തിൊയിരിക്കും ഗ്പവർത്തനം  

f. പരസ്പര സമ്പർക്കം ഒെിവാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്കഡാർ 

ോയിേ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും അനുവദനീയമാണ് 

.പ്പപാതുസ്ഥെങ്ങളിൽ സാമൂഹിേ അേെം പാെിച്ചു 

പ്പോണ്ടുള്ള ഗ്പഭാത നടത്തവും സായാഹ്ന 

നടത്തവുംഅനുവദനീയമാണ്   

g. കടക്ക് എകവ / ഓൺസെൻ / കഹാം പ്പഡെിവറിക്ക് കവണ്ടി 

കഹാട്ടെുേൾക്കും പ്പറസ്റ്റാപ്പറന്റ്േൾക്കും രാവിപ്പെ 7 മണി 

മുതൽ സവേുകനരം 7 മണി വപ്പര ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.  

h. വീടുേളിൽ സഹായത്തിന് കപാേുന്നവർക്ക് യാഗ്താനുമതി 

ഉണ്ടായിരിക്കും   

  

4. ോറ്റരറി C യിൽ ഉൾപ്പപ്പട്ട തകേശ സവയം ഭരണ 

സഥ്ാപങ്ങൾക്ക് ബാധേമായ ഗ്പകതയേ ഇളവുേൾ  

a. അവശയവസ്തു ക്കളുപ്പട േടേൾ മാഗ്തം എല്ലാ ദിവസവും 

രാവിപ്പെ 7 മുതൽ സവേുകന്നരം 7 വപ്പര ഗ്പവർത്തനം 

അനുവദിക്കും. േെയാണ ആവശയങ്ങൾക്കായുള്ള 

സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനായി മറ്്റ േടേൾ ( തുണിക്കട, 

ആഭരണക്കട, പാദരക്ഷേൾ വിൽക്കുന്ന േട), 

വിദയാർത്ഥിേൾക്ക് ആവശയമായ സാധങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന 

േടേൾ, സാധനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന േടേൾ എന്നിവ 50% 



ജീവനക്കാപ്പര വച്്ച പ്പവള്ളിയാഴചേളിൽ മാഗ്തം രാവിപ്പെ 7 

മുതൽ സവേുകന്നരം 7 വപ്പര ഗ്പവർത്തിക്കാം 

b. കടക്ക് എകവ / ഓൺസെൻ / കഹാം പ്പഡെിവറിക്ക് കവണ്ടി 

കഹാട്ടെുേൾക്കും പ്പറസ്റ്റാപ്പറന്റ്േൾക്കും രാവിപ്പെ 7 മണി 

മുതൽ സവേുകനരം 7 മണി വപ്പര ഗ്പവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.  

 

5. ോറ്റരറി D യിൽ ഉൾപ്പപ്പട്ട തകേശ സവയം ഭരണ 

സഥ്ാപങ്ങൾക്ക് ബാധേമായ ഗ്പകതയേ ഇളവുേൾ  

സംസ്ഥാനപ്പത്താട്ടാപ്പേ ശനി ഞായർ 

ദിവസങ്ങളിൽ07.06.2021, 10.06.2021തീയതിേളിപ്പെ സർക്കാർ 

ഉത്തരവുേൾGO(Rt)No.459/2021/DMD, GO (Rt)No. 461/2021/DMD 

എന്നിവ ഗ്പോരം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 

നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പകതയേ േർശന നിയഗ്ന്തണങ്ങൾ 

ആഴചയിപ്പെ എല്ലാ ദിവസവും നടപ്പാക്കുന്നതാണ്      

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 


	ദുരന്ത നിവാരണ (എ) വകുപ്പ്

