അനന്യസസംസസ്ഥാനതത്ത് നനിനസം കകേരളതനികലേകത്ത് വരുന്നതനിനുള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
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ചചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റുകേള തുറക്കുകേയസം പസ്ഥാസുകേള നലനിത്തുടങ്ങുകേയസം ചചെയ്ത സസ്ഥാഹചെരന്യതനില
നനിലേവനിലുള്ള കനസ്ഥാര്കരജനിസത്ത്കട്രേഷന സസൗകേരന്യസം 04.05.2020 വവകുകന്നരസം മുതല
covid19jagratha.kerala.nic.in എന്ന കപസ്ഥാര്ട്ടല വഴനി ആകനിയനിട്ടുണത്ത് .
തസ്ഥാചഴപറയസം പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണത്ത് ഈ നടപടനിക്രമങ്ങള ചചെകയ്യേണതത്ത്:
[covid19jagratha portal -- Public Services -- Domestic returnees pass –
New registration – Mobile number verification -- Add group-- Vehicle
No, Check post, time of arrival, etc – Submit]
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ഇതുവചര കനസ്ഥാര്കയചട കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില രജനിസ്റ്റര് ചചെയ്തവര് തങ്ങളകത്ത് ലേഭനിച്ച രജനിസ്റ്റര്
നമ്പര് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചത്ത് covid19jagratha.kerala.nic.in വഴനി യസ്ഥാതസ്ഥാനുമതനിക്കുള്ള
പസ്ഥാസനിനസ്ഥായനി ബന്ധചപ്പെട്ട ജനിലസ്ഥാ കേളക്ടര്കത്ത് അകപക്ഷ നലകകേണതസ്ഥാണത്ത്.
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ഇതനിനസ്ഥായനി covid19jagratha.kerala.nic.in എന്ന കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില ചമസ്ഥാവബല നമ്പറസം
കനസ്ഥാര്കയചട രജനിസ്റ്റര് നമ്പറസം ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചത്ത് തങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള പരനികശസ്ഥാധനിച്ച
കശഷസം ഒകര വസ്ഥാഹനതനില കൂചട യസ്ഥാത ചചെയ്യുന്നവര് ഉചണങനില (കുടസംബകമസ്ഥാ
അലസ്ഥാചതകയസ്ഥാ) അതനിനസ്ഥായനി ഒരു ഗ്രൂപ്പെത്ത് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകകണതസ്ഥാണത്ത്.
തസ്ഥാചഴപറയസം പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണത്ത് ഈ നടപടനിക്രമങ്ങള ചചെകയ്യേണതത്ത്.
[covid19jagratha portal -- Public Services -- Domestic returnees pass -Register (with Mobile number & Norka registration id) -- Add group-- Vehicle
No, Check post, time of arrival, etc – Submit]
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കനസ്ഥാര്ക രജനിസ്റ്റര്നമ്പര് മറനകപസ്ഥായവര്കത്ത് അതത്ത് തനിരനിചച്ചടക്കുവസ്ഥാനുള്ള സസൗകേരന്യസം
'Covidjagratha' കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില ലേഭന്യമസ്ഥാണത്ത്.
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വന്യതന്യസ്ത ജനിലകേളനില എകതണവര് ഒകര ഗ്രൂപ്പെനില ഉചണങനില ജനിലസ്ഥാതലേതനില
ഗ്രൂപ്പുകേള ഉണസ്ഥാകനി ഓകരസ്ഥാ ഗ്രൂപ്പെനിലുസം ഒകരസ്ഥാ വസ്ഥാഹനനമ്പര് നലകകേണതസ്ഥാണത്ത് .
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ഇതരതനില ഗ്രൂപ്പെത്ത് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകനിയകശഷസം സസംസസ്ഥാനകതകത്ത് പ്രകവശനികകണ
ചചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റത്ത്, അവനിചട എത്തുന്ന തതീയതനി, സമയസം (slot) എന്നനിവ കരഖചപ്പെടതനി
അനുമതനികസ്ഥായനി സമര്പ്പെനികകണതസ്ഥാണത്ത്.
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പരനികശസ്ഥാധനയ്ക്കു കശഷസം ജനിലസ്ഥാ കേളക്ടര്മസ്ഥാര് അനുമതനി നല്കുകമ്പസ്ഥാള ചമസ്ഥാവബല നമ്പര്
വഴനിയസം ഇ.ചമയനില വഴനിയസം യസ്ഥാതസ്ഥാനുമതനിക്കുള്ള പസ്ഥാസത്ത് ലേഭനിക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.
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ഏതു സസംസസ്ഥാനുത്തുനനിന്നസ്ഥാകണസ്ഥാ യസ്ഥാത തനിരനിക്കുന്നതത്ത് ആ സസംസസ്ഥാനത്തുനനിനള്ള
അനുമതനിയസം സതീനനിങ്ങുസം ആവശന്യമുചണങനില ആയതത്ത് യസ്ഥാത തനിരനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പത്ത്
ഉറപ്പെസ്ഥാകകണതസ്ഥാണത്ത്.
Karnataka
Telengana
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Goa
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- Link https://sevasindhu.karnataka.gov.in/sevasindhu/English
- Link dgphelpline-coron@tspolice.gov.in
- Link www.spandana.ap.gov.in
- Link https://tnepass.tnega.org
- Link www.goaonline.govin [Help desk No.08322419550]

കകേരളതനില നനിനള്ള യസ്ഥാതസ്ഥാനുമതനി ലേഭനിച്ച നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട തതീയതനിയനില യസ്ഥാത
ആരസംഭനികസ്ഥാന സസ്ഥാധനികസ്ഥാതവര്കത്ത് അതനിനടത ദനിവസങ്ങളനില വരുന്നതനിനു

അനന്യസസംസസ്ഥാനതത്ത് നനിനസം കകേരളതനികലേകത്ത് വരുന്നതനിനുള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
തടസ്സമനില.
10 ചചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റനിചലേതനികചെര്ന്ന

കശഷസം
യസ്ഥാതസ്ഥാപസ്ഥാസത്ത്
കേസ്ഥാണനിച്ചത്ത്
ആവശന്യമസ്ഥായ
വവദന്യപരനികശസ്ഥാധനകേളക്കുകശഷസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണത്ത് സസംസസ്ഥാനകതക്കുള്ള പ്രകവശനസം
അനുവദനിക്കുന്നതത്ത്.
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ചചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റുകേളനിചലേ എനകഫസ്ഥാഴത്ത്ചമനത്ത് സസസ്ഥാഡുകേളുചട പരനികശസ്ഥാധനയസ്ഥായനി പ്രസ്തുത
യസ്ഥാതസ്ഥാ ചപ൪മനിറത്ത് വകേയ്യേനില കേരുകതണതസ്ഥാണത്ത് (ചമസ്ഥാവബല കഫസ്ഥാണനില സൂക്ഷനിച്ചസ്ഥാലുസം
മതനിയസ്ഥാകുസം )
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സസ്ഥാമൂഹനികേ അകേലേസം പസ്ഥാലേനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി 5 സതീറ്റുള്ള വസ്ഥാഹനതനില 4 ഉസം, 7 സതീറ്റുള്ള
വസ്ഥാഹനതനില 5 ഉസം, വസ്ഥാനനില 10 ഉസം, ബസ്സനില 25 ഉസം ആളുകേള മസ്ഥാതകമ യസ്ഥാത
ചചെയ്യുവസ്ഥാന പസ്ഥാടള. യസ്ഥാതസ്ഥാ കവളയനില ശസ്ഥാരതീരനികേഅകേലേസം പസ്ഥാലേനികകണതുസം, മസ്ഥാസത്ത്,
സസ്ഥാനനിവറസ൪ എന്നനിവ ഉപകയസ്ഥാഗനികകണതുമസ്ഥാണത്ത്.
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അതനി൪തനി ചചെകത്ത് കപസ്ഥാസ്റ്റു വചര മസ്ഥാതസം വസ്ഥാടകേ വസ്ഥാഹനതനില വരുകേയസം
അതനിനുകശഷസം മചറസ്ഥാരു വസ്ഥാഹനതനില യസ്ഥാത തുടരസ്ഥാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയസം ചചെയ്യുന്ന
വന്യകനികേള തുട൪യസ്ഥാതക്കുള്ള വസ്ഥാഹനങ്ങള സസനസം നനിലേയത്ത് ക്രമതീകേരനികകണതസ്ഥാണത്ത് .
യസ്ഥാതകസ്ഥാചര കൂട്ടനിചകസ്ഥാണത്ത് കപസ്ഥാകുന്നതനിനസ്ഥായനിവരുന്ന വസ്ഥാഹനതനില വഡ്രൈവചറ മസ്ഥാതകമ
അനുവദനിക്കുകേയള. പ്രസ്തുത വഡ്രൈവറസം യസ്ഥാതയ്ക്കു കശഷസം കഹസ്ഥാസം കേസസ്ഥാറവനനനില
പ്രകവശനികകണതസ്ഥാണത്ത്. യസ്ഥാതകസ്ഥാചര കൂട്ടുന്നതനിനസ്ഥായനി അതനി൪തനി ചചെകത്ത് കപസ്ഥാസ്റ്റനികലേയത്ത്
കപസ്ഥാകേണ വസ്ഥാഹനതനിചന വഡ്രൈവ൪ കകേസ്ഥാവനിഡത്ത് ജസ്ഥാഗ്രതസ്ഥാ ചവബ്വസറനിലൂചട അതതത്ത്
കേളക്ട൪മസ്ഥാരനില നനിനസം എമ൪ജനസനിപസ്ഥാസത്ത് വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥാണത്ത്.
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അതനി൪തനി ചചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റുകേളനില ചമഡനികല പരനികശസ്ഥാധന നടത്തുന്നതസ്ഥാണത്ത്.
കരസ്ഥാഗലേക്ഷണങ്ങള ഒനസം ഇലസ്ഥാതവ൪കത്ത് വതീട്ടനികലേയത്ത് കപസ്ഥാകേസ്ഥാവുന്നതുസം കഹസ്ഥാസം
കേസസ്ഥാറവനനനില പ്രകവശനികകണതുമസ്ഥാണത്ത്. കരസ്ഥാഗലേക്ഷണങ്ങള ഉള്ള യസ്ഥാതകസ്ഥാചര
കകേസ്ഥാവനിഡത്ത് ചകേയ൪ ചസന൪/ കഹസ്ഥാസനിറലേനികലേകത്ത് അയയ്ക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.
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മറത്ത് സസംസസ്ഥാനങ്ങളനില കുടങ്ങനികപ്പെസ്ഥായനിട്ടുള്ള കുട്ടനികേള/ ഭസ്ഥാരന്യ/ ഭ൪തസ്ഥാവത്ത്/ മസ്ഥാതസ്ഥാപനിതസ്ഥാകള
എന്നനിവചര
കൂട്ടനിചകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന
പ്രസ്തുത
സസംസസ്ഥാനങ്ങളനികലേയത്ത്
യസ്ഥാത
ചചെയ്യുന്നവരുചണങനില അവ൪കത്ത് മസ്ഥാതൃജനിലസ്ഥാകേളക്ട൪ അവനിടങ്ങളനില കപസ്ഥായനി തനിരനിച്ചത്ത്
വരുവസ്ഥാനുമുള്ള പസ്ഥാസത്ത് നലകകേണതസ്ഥാണത്ത്. പ്രസ്തുത പസ്ഥാസനില യസ്ഥാത ചചെയ്യുന്ന ആളുചട
കപരത്ത്, ചകേസ്ഥാണ്ടുവരുവസ്ഥാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ബന്ധുവനിചന കപരത്ത് എന്നനിവ ഉണസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണത്ത്.
ഇതരസം യസ്ഥാതകേള നടത്തുന്നവ൪ കേസസ്ഥാറവനന സസംബന്ധനിച്ച എലസ്ഥാ നടപടനിക്രമങ്ങളുസം
പസ്ഥാലേനികകണതസ്ഥാണത്ത്.
ഏതത്ത്
സസംസസ്ഥാനതനികലേയസ്ഥാകണസ്ഥാ
കപസ്ഥാകകേണതത്ത്
ആ
സസംസസ്ഥാനതനിചന അനുമതനി ഉചണങനില മസ്ഥാതകമ യസ്ഥാത ചചെയ്യുവസ്ഥാന കേഴനിയകേയള.
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മറത്ത് സസംസസ്ഥാനങ്ങളനില നനിനസം യസ്ഥാതസ്ഥാകസ്ഥാചരചകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്ന വസ്ഥാഹനങ്ങളക്കുള്ള മടക
പസ്ഥാസത്ത് കകേരളതനിചലേ അതതത്ത് ജനിലസ്ഥാ കേളക്ട൪മസ്ഥാ൪ നലകകേണതസ്ഥാണത്ത് .
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കകേരളതനികലേയത്ത് പ്രകവശനിക്കുന്ന എലസ്ഥാ യസ്ഥാതകസ്ഥാരുസം കകേവനിഡത്ത് 19 ജസ്ഥാഗ്രതസ്ഥാ ചമസ്ഥാവബല
ആപ്പെത്ത് അവരവരുചട കഫസ്ഥാണുകേളനില നനി൪ബന്ധമസ്ഥായസം ഇനസ്റ്റസ്ഥാള ചചെകയ്യേണതസ്ഥാണത്ത്.

18

യസ്ഥാതയമസ്ഥായനി

ബന്ധചപ്പെട്ടത്ത്

അവനിചെസ്ഥാരനിതമസ്ഥായനി

എചനങനിലുസം

ബുദനിമുട്ടത്ത്

അനന്യസസംസസ്ഥാനതത്ത് നനിനസം കകേരളതനികലേകത്ത് വരുന്നതനിനുള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കനരനിടകേയസ്ഥാചണങനില ഗവ.ചസക്രകട്ടറനിയറനിചലേ വസ്ഥാ൪റൂമുമസ്ഥാകയസ്ഥാ (0471 2781100/
2781101) നനി൪ദ്ദേനിഷ്ട അതനി൪തനി ചചെകത്ത് കപസ്ഥാസ്റ്റുമസ്ഥാകയസ്ഥാ ബന്ധചപ്പെകടണതസ്ഥാണത്ത്.

