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1. കകേന്ദ്ര ആഭവന്തര മന്ത്രഭലയത്തവിപന്റെ 01.05.2020 പല 40-3/2020-ഡവിഎസം-1(എ) ഉത്തരവപ്പ്
2. സ.ഉ (കകേ) നസം. 85/2020/പപഭ.ഭ.വ. തതീയതവി 02.05.2020
ഉത്തരവപ്പ്

കകേഭവവിഡപ്പ്-19 നവിര്വവഭപന പ്രതവികരഭധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമഭയവി ബന്ധപപടപ്പ് രഭജവത്തപ്പ് നവിലനവില്ക്കുന്ന
കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ് 2020 പമയപ്പ് 17 വപര ദതീര്ഘവിപവിച്ചുപകേഭണപ്പ് കകേന്ദ്ര ആഭവന്തര മന്ത്രഭലയസം പരഭമര്ശസം (1)
പ്രകേഭരസം ഉത്തരവഭയവിട്ടുണപ്പ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവപ്പ് സസംസഭനത്തപ്പ് നടപഭകഭന് പരഭമര്ശസം (2) പല
ഉത്തരവപ്പ് പ്രകേഭരസം സര്കഭര് തതീരുമഭനവിചവിട്ടുണപ്പ്. സസംസഭനത്തവിപന്റെ സവവികശഷമഭയ സഭഹചരവങ്ങള
പരവിഗണവിചപ്പ് കമല് ഉത്തരവുകേളവിപല നവിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭയവി പഭലവിക്കുന്നകതഭപടഭപസം തപന്ന
കകേഭവവിഡപ്പ്-19 നവിര്വവഭപനവുമഭയവി ബന്ധപപടപ്പ് കൂടുതല് നവിയന്ത്രണങ്ങളസം നടപടവിക്രമങ്ങളസം
പഭലവികകണതുപണന്നപ്പ് സര്കഭര് കേരുതുന. ഈ സഭഹചരവത്തവില് തഭപഴെപറയുന്ന നവിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറപപടുവവിക്കുന.
1. പറഡ്കസഭണ് ജവില്ലകേളവിപല കഹഭടപ്പ്കസഭടപ്പ് (കേണയവിന്പമന്റെപ്പ് കസഭണ്)പ്രകദശങ്ങളവില് നവിലവവിലുള്ള
കലഭകപ്പ് ഡഡൗണ് നവിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭയവി തുടരുന്നതഭണപ്പ്. മറ്റു പ്രകദശങ്ങളവില് ആവശവമഭയ
ഇളവുകേള നല്കുന്നതഭണപ്പ്.
2. ഓറഞപ്പ് കസഭണുകേളവിപല കഹഭടപ്പ്കസഭട്ടുകേളവില് (കേണയവിന്പമന്റെപ്പ് കസഭണുകേളവില്)നവിലവവിപല
കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ശനമഭയവി
പഭലവികകണതഭണപ്പ്.
കഹഭടപ്പ്കസഭട്ടുകേളള്ള
നഗരസഭകേളപട കേഭരവത്തവില് അതതപ്പ് വഭര്ഡുകേളവിലഭണപ്പ് ഇതപ്പ് സസംബന്ധവിച കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്
മഭനദണ്ഡങ്ങള പഭലവികകണതപ്പ്. പഞഭയത്തുകേളപട കേഭരവത്തവില് പ്രസ്തുത വഭര്ഡുകേളവിലുസം കൂടവികചര്ന്നപ്പ്
കേവിടക്കുന്ന വഭര്ഡുകേളവിലുസം കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ് നവിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭയവി പഭലവികകണതഭണപ്പ്.
3. ഗ്രതീന് കസഭണ് ജവില്ലകേളവിലുസം പപഭതുവവിലുള്ള സുരകഭ മഭനദണ്ഡങ്ങള പഭലവികകണതഭണപ്പ്.
4. കകേന്ദ്ര ആകരഭഗവ-കേകുടുസംബകകമ മന്ത്രഭലയത്തവിപന്റെ നവിര്കദ്ദേശപ്രകേഭരസം കേണയവിന്പമന്റെപ്പ് കസഭണുകേള
കകേസുകേളപടയുസം കകേഭണഭക്ടുകേളപടയുസം മഭപവിസംഗപ്പ്, കകേസുകേളപടയുസം കകേഭണഭക്ടുകേളപടയുസം വവഭപനസം
എന്നവിവ പരവിഗണവിചപ്പ് ജവില്ലഭ ഭരണകൂടസം നവിശ്ചയവികകണതഭണപ്പ് . ഇത്തരസം നവിര്കദ്ദേശങ്ങള ജവില്ലഭ
കേളക്ടര്മഭര് സസംസഭനപത്ത ആഭവന്തര വകുപപ്പ് അഡതീഷണല് ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവി അദവകനഭയുള്ള
സമവിതവികപ്പ് സമര്പവിചകശഷസം സമവിതവിയുപട നവിര്കദ്ദേശപ്രകേഭരസം വവിജഭപനസം പചകയ്യേണതഭണപ്പ് . കകേന്ദ്ര
സര്കഭര് പപഭതുവവില് അനുവദവിചവിട്ടുള്ള ഇളവുകേള സസംസഭനത്തപ്പ് പ്രകതവകേസം എടുത്തു പറയഭത്ത
കേഭരവങ്ങളവില് പ്രഭവര്ത്തവികേമഭക്കുന്നതഭണപ്പ്.
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5. തഭപഴെപറയുന്ന കേഭരവങ്ങള ഗ്രതീന് കസഭണുകേളവില് ഉളപപപട അനുവദവിക്കുന്നതല്ല.
1.
പപഭതുഗതഭഗതസം
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

സസ്വകേഭരവ വഭഹനങ്ങളവില് കഡ്രൈവര്ക്കു പുറപമ രണ്ടു കപരവില് കൂടുതല് യഭത്ര പചയ്യേഭന്
പഭടവില്ല. എസവി പ്രവര്ത്തവിപവിക്കുന്നതപ്പ് കേഴെവിവതുസം ഒഴെവിവഭകണസം (കഹഭടപ്പ്കസഭട്ടുകേളവില്
ഒഴെവിപകേ)
ടു വതീലറുകേളവില് പവിന്സതീറപ്പ് യഭത്ര കേഴെവിയുന്നതുസം ഒഴെവിവഭകണസം. അതവഭവശവ
സര്വതീസവിനഭയവി കപഭകുന്നവര്കപ്പ് ഇളവപ്പ് അനുവദവികണസം (കഹഭടപ്പ്കസഭട്ടുകേളവില് ഒഴെവിപകേ)
ആളകേള കൂടവികചരുന്ന പരവിപഭടവികേള.
സവിനവിമഭ ടഭകതീസപ്പ്, ആരഭധനഭലയങ്ങള തുടങ്ങവിയവയവില് നവിലവവിപല നവിയന്ത്രണസം തുടരുസം.
പഭര്ക്കുകേള, ജവിസംകനഷവസം
മദവഷഭപ്പുകേള
മഭളകേള, ബഭര്ബര് ഷഭപ്പുകേള തുറകരുതപ്പ്.
വവിവഭഹ/മരണഭനന്തര ചടങ്ങുകേളവില് ഇരുപതവിലധവികേസം ആളകേള പപങ്കെടുക്കുന്നതപ്പ്
അനുവദവിക്കുന്നതല്ല.
വവിദവഭഭവഭസ സഭപനങ്ങള തുറകഭന് അനുവദവിക്കുന്നതല്ല. പരതീക നടത്തവിപവിനഭയവി മഭത്രസം
നവിബന്ധനകേള പഭലവിചപ്പ് തുറകഭവുന്നതഭണപ്പ്.
അവശവ സര്വതീസുകേളല്ലഭത്ത സര്കഭര് ഓഫതീസുകേള 22.04.2020 എസപ്പ്.എസപ്പ്1/91/2020/പപഭ.ഭ.വ. സര്ക്കുലറവിപല വവവസകേളകപ്പ് വവികധയമഭയവി പമയപ്പ് 17 വപര
പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതഭണപ്പ്. (ശനവിയഭഴ്ച സര്കഭര് ഓഫതീസുകേളകപ്പ് കലഭകപ്പ്ഡഡൗണ്
അവസഭനവിക്കുന്നതുവപര അവധവി ദവിവസമഭയവിരവിക്കുസം) ഗ്രൂപപ്പ് എ & ബവി ഉകദവഭഗസരുപട 50
ശതമഭനവുസം സവി & ഡവി ഉകദവഭഗസരുപട 33 ശതമഭനവുസം ഓഫതീസുകേളവില്
ഹഭജരഭകകേണതഭണപ്പ്.

6. അനുവദനതീയമഭയ കേഭരവങ്ങള :
1.
ഗ്രതീന് കസഭണുകേളവില് കേടകേളപട പ്രവര്ത്തന സമയസം രഭവവിപല 7 മുതല് രഭത്രവി 7.30
വപര ആയവിരവിക്കുസം. അകേലസം സസംബന്ധവിച നവിബന്ധനകേള പഭലവികകണതഭണപ്പ്. ഇതപ്പ്
ആഴ്ചയവില് ആറു ദവിവസസം അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്. ഓറഞപ്പ് കസഭണുകേളവില് നവിലവവിപല
സവിതവി തുടരുസം. ഞഭയറഭഴ്ച ദവിവസങ്ങളവില് എല്ലഭ കസഭണുകേളവിലുസം പൂര്ണ്ണമഭയ
കലഭകപ്പ്ഡഡൗണഭയവിരവിക്കുസം. ഈ ദവിവസസം അനുവദനതീയമഭയ കേഭരവങ്ങള സസംബന്ധവിചപ്പ്
പ്രകതവകേ നവിര്കദ്ദേശ്ശങ്ങള പുറപപടുവവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.
2.

3.

ഗ്രതീന് കസഭണുകേളവിപല കസവന കമഖലയവിപല സഭപനങ്ങള ആഴ്ചയവില് മൂന ദവിവസസം
പരമഭവധവി
50
ശതമഭനസം
ജതീവനകഭരുപട
കസവനസം
ഉപകയഭഗവിചപ്പ്
പ്രവര്ത്തവികഭവുന്നതഭണപ്പ്. ഓറഞപ്പ് കസഭണുകേളവില് നവിലവവിപല സവിതവി തുടരുസം.
കഹഭടപ്പ് കസഭട്ടുകേള ഒഴെവിപകേയുള്ള സലങ്ങളവില് കഹഭടല് & റസഭറന്റുകേളകപ്പ് പഭഴ്സലുകേള
നല്കേഭനഭയവി തുറന്നപ്പ് പ്രവര്ത്തവികഭന് അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ് . നവിലവവിലുള്ള സമയക്രമസം
പഭലവികകണതഭണപ്പ്.
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4.

കഷഭപപ്പ് & എസഭബവിപഷ്മെന്റപ്പ് ആക്ടവില് രജവിസര് പചയ്യേപപടവിട്ടുള്ള സഭപനങ്ങളകപ്പ്
നവിലവവിപല സവിതവി തുടരഭവുന്നതഭണപ്പ്. ഒന്നവിലധവികേസം നവിലകേളവില്ലഭത്ത പചറുകേവിട പടക്സയവില്
സഭപനങ്ങള അഞവില് തഭപഴെ ജതീവനകഭരുപട കസവനകത്തഭപട തുറന
പ്രവര്ത്തവികഭന് അനുവദവികഭവുന്നതഭണപ്പ്. ഇളവുകേള ഗ്രതീന്/ ഓറഞപ്പ് കസഭണുകേളകപ്പ്
മഭത്രസം ബഭധകേമഭണപ്പ്.

5.

ഗ്രതീന് / ഓറഞപ്പ് കസഭണുകേളവില് നവിലവവില് പുറപപടുവവിചവിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകേളവില്
അനുവദവികപപടവിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള കഹഭടപ്പ്കസഭട്ടുകേള ഒഴെവിപകേയുള്ള സലങ്ങളവില്
തുടര്നസം പ്രവര്ത്തവികഭവുന്നതഭണപ്പ്.

7. ഓകരഭ പ്രകദശത്തവിപന്റെയുസം സവവികശഷതകേള മനസവിലഭകവി, പ്രഭകദശവികേ കഭദഗതവികേള സസംബന്ധവിച
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള ജവില്ലഭ ഭരണകൂടസം പരവിഗണവിചപ്പ് ജവില്ലഭ കേളക്ടര്, ആഭവന്തരവകുപപ്പ് അഡതീഷണല് ചതീഫപ്പ്
പസക്രടറവികപ്പ് ശവിപഭര്ശ സമര്പവികകണതഭണപ്പ്. സസംസഭനതലത്തവില് ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവി, ആഭവന്തരധനകേഭരവവകുപപ്പ് അഡതീഷണല് ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്, റവനന-തകദ്ദേശ-ആകരഭഗവ-ഐ.ടവി വകുപപ്പ്
പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവിമഭര് എന്നവിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സമവിതവി ഈ ശവിപഭര്ശകേള പരവികശഭധവിചപ്പ്
ഉത്തരവപ്പ് പുറപപടുവവികകണതഭണപ്പ്. ഇത്തരത്തവില് പപഭതുവഭയ സമതീപനത്തവില് നവിനപകേഭണപ്പ്
ആവശവമഭയ പ്രഭകദശവികേ കഭദഗതവികേള മഭനുഷവികേപരവിഗണന കൂടവി കേണകവിപലടുത്തപ്പ് കവണസം ജവില്ലഭ
കേളക്ടര്മഭര് തയ്യേഭറഭകകണതപ്പ്.
8. പ്രകതവകേ ശ്രദ പതവിപവികകണ കേഭരവങ്ങള :
കകേഭവവിഡപ്പ് കരഭഗബഭധ ചവില പ്രകതവകേ വവിഭഭഗങ്ങളവില് സവവികശഷമഭയ പ്രശ്നങ്ങള
സൃഷവിക്കുനപണന്നപ്പ് കേണകവിപലടുത്തുള്ള ഇടപപടലുകേള ആവശവമഭണപ്പ്. അതവിനഭയവി
പ്രഭയമഭയവര്, കേവിഡ്നവി, ഹൃകദഭഗസം, കേഭന്സര് തുടങ്ങവിയ കരഭഗബഭധവിതര് എന്നവിവരുപട
കേഭരവത്തവില്
പ്രകതവകേ
ശ്രദ
പചലുകത്തണതുണപ്പ്.
അതവിനഭയവി
വതീട്ടുകേഭപര
കബഭധവല്കരവിക്കുന്നതവിനപ്പ് എല്ലഭ വതീടവിലുസം ഇകഭരവങ്ങള ഉളപകഭള്ളുന്ന വതീഡവികയഭ
സകന്ദേശങ്ങള
എത്തവികഭന്
നടപടവികേള
സസ്വതീകേരവികണസം.
അകതഭപടഭപസം
ആകരഭഗവപ്രവര്ത്തകേരുപട ഗൃഹസന്ദേര്ശനവുസം കബഭധവല്കരണവുസം ഉറപഭകകണതഭണപ്പ്.
ഇതുമഭയവി ബന്ധപപടപ്പ് തഭപഴെപറയുന്ന കേഭരവങ്ങള നടപവിലഭകകണതഭണപ്പ്.
1.

സര്കഭര് പപഭതുവവില് തതീരുമഭനവിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തഭപഴെത്തടവില്
നടക്കുനപണന്നപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതവിനഭയവി പ്രഭകദശവികേ കമഭണവിററവിസംഗപ്പ് സമവിതവികേള
രൂപതീകേരവിക്കുകേയുസം അവയപ്പ് ചുമതലകേള നവിശ്ചയവിചപ്പ് പ്രവര്ത്തവിപവിക്കുന്നതവിനുസം നടപടവി
സസ്വതീകേരവികണസം.

2.

കമഭണവിററവിസംഗപ്പ് സമവിതവിയവില് റസവിഡന്സപ്പ് അകസഭസവികയഷന് ഉപണങ്കെവില് അതവിപന്റെ
പ്രതവിനവിധവി, അപല്ലങ്കെവില് പ്രകദശപത്ത നഭട്ടുകേഭരുപട രണപ്പ് പ്രതവിനവിധവികേള, വഭര്ഡപ്പ് പമമ്പര്/
കേഡൗണ്സവിലര്, കപഭലതീസപ്പ് എസപ്പ്.ഐ, വവികല്ലജപ്പ് ഓഫതീസര് അപല്ലങ്കെവില് പ്രതവിനവിധവി,
ചഭര്ജകുള്ള തകദ്ദേശസമവിതവി ഉകദവഭഗസന്, സന്നദപ്രവര്ത്തകേരുപട പ്രതവിനവിധവി,
അസംഗന്വഭടവി ഉപണങ്കെവില് അതവിപല ടതീചര്, കുടുസംബശ്രതീയുപട ഒരു പ്രതവിനവിധവി, പപന്ഷകനഴ്സപ്പ്
യൂണവിയപന്റെ പ്രതവിനവിധവി, വഭര്ഡവിപല ആശഭ വര്കര് എന്നവിവര് അസംഗങ്ങളഭകുസം.

3

ഉത്തരവഭദവിത്തങ്ങള:
ഈ കമഭണവിററവിസംഗപ്പ് സമവിതവി വതീടുകേളമഭയവി ബന്ധപപടപ്പ് പ്രഭയമഭയവരുപടയുസം മറ്റുസം
കേഭരവത്തവില് പ്രകതവകേ കേരുതല് എടുക്കുന എന്നപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണസം.
3

ഇത്തരത്തവിലുള്ളവര് ഉള്ള വതീടുകേള പ്രകതവകേസം കേണകഭകവി പ്രസ്തുത വതീടുകേളവില്
കമഭണവിററവിസംഗപ്പ് സമവിതവിയുപട ഒരഭള എല്ലഭ ദവിവസവുസം സന്ദേര്ശവികണസം.
ആകരഭഗവകേഭരവങ്ങള
ശ്രദവിക്കുന്നതവിനപ്പ്
ആകരഭഗവപ്രവര്ത്തകേരുപട
കൂടഭയ
രൂപതീകേരവികണസം. എല്ലഭ തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സഭപനങ്ങളവിലുസം കഡഭക്ടര്മഭരുപട പ്രകതവകേ
ചുമതല ഉണഭവണസം. ഡവി.എസം.ഒ ഇതവിപന്റെ വവിശദഭസംശങ്ങള ആസൂത്രണസം പചയ്യേണസം.
ഇകഭരവങ്ങളവില് സസ്വകേഭരവ ആശുപത്രവികേളപട കസവനസം കൂടവി പ്രകയഭജനപപടുകത്തണതഭണപ്പ് .
4.

പ്രധഭനമഭയുസം പചകയ്യേണ കേഭരവങ്ങള:
(എ) പടലവിപമഡവിസവിന് : ഇതുമഭയവി ബന്ധപപട മുഴുവന് കേഭരവങ്ങളസം കനരപത്ത
ആസൂത്രണസം
പചകയ്യേണതഭണപ്പ്.
പടലവിപമഡവിസവിന്
സസംവവിധഭനത്തവില്
ബന്ധപപടഭവുന്ന കഡഭക്ടര്മഭപരക്കുറവിച്ചുള്ള പൂര്ണ്ണ വവിവരസം ഇത്തരസം വതീടുകേളവിലുസം
എത്തവികഭന് നടപടവി സസ്വതീകേരവികകണതഭണപ്പ്.
(ബവി)കഡഭക്ടര്മഭരുമഭയുള്ള
ആശയവവിനവിയമത്തവില്
കഡഭക്ടര്കപ്പ്
കരഭഗവിപയ
കേഭണണപമന്നപ്പ് കതഭന്നവിയഭല് കരഭഗവിയുപട വതീടവികലകപ്പ് കപഭകേഭന് പവി .എചപ്പ്.സവികേള
വഭഹന സഡൗകേരവസം ഒരുകകണതഭണപ്പ്.
(സവി) ഓകരഭ പഞഭയത്തവിലുസം ഒരു പമഭകബല് കവിനവികപ്പ് സസംവവിധഭനസം ഒരുകകണതഭണപ്പ് .
ഈ സസംവവിധഭനത്തവില് കഡഭക്ടര്, സഭഫപ്പ് കനഴ്സപ്പ്, ഒരു പഭരഭപമഡവികല് സഭഫപ്പ്
എന്നവിവര് ഒന്നവിച്ചുണഭവുപമന്നപ്പ് ഉറപഭകകണതഭണപ്പ്.

9. മടങ്ങവിവരുന്ന പ്രവഭസവികേപള സസംബന്ധവിചപ്പ്
1.

വവികദശരഭജവങ്ങളവില് നവിനസം പ്രവഭസവികേള മടങ്ങവിവരുന്നതുമഭയവി
തഭഴെപറയുന്ന നടപടവിക്രമങ്ങള പഭലവികകണതഭണപ്പ്.

ബന്ധപപടപ്പ്

(എ) കകേരളത്തവിപല എയര്കപഭര്ട്ടുകേളവില് മടങ്ങവിവരുന്ന പ്രവഭസവികേളപട കകേഭവവിഡപ്പ് -19
സ്ക്രതീനവിങ്ങവിനുള്ള സഡൗകേരവങ്ങള ഒരുകകണതഭണപ്പ്.
(ബവി) ശഭരതീരവികേ
അകേലസം
പഭലവിചപ്പ്
മറപ്പ്
സുരകഭ
ക്രമതീകേരണങ്ങള
പഭലവിച്ചുപകേഭണഭയവിരവികണസം സ്ക്രതീനവിസംഗപ്പ് നടകത്തണതപ്പ്. സ്ക്രതീനവിങ്ങവില്
കരഭഗലകണങ്ങളള്ള യഭത്രകഭപര സര്കഭര് ഒരുകവിയവിട്ടുള്ള നവിരതീകണ
കകേന്ദ്രത്തവികലകപ്പ് മഭറ്റുന്നതവിനുള്ള നടപടവി സസ്വതീകേരവികകണതഭണപ്പ്.
(സവി) കമല്പറഞ്ഞ നവിരതീകണ കകേന്ദ്രങ്ങളവില് കേഴെവിയുകമ്പഭള കകേഭവവിഡപ്പ് -19
പരവികശഭധനഭ ഫലസം
കപഭസവിറതീവഭപണങ്കെവില്
അവപര
കകേഭവവിഡപ്പ്
പസന്റെറുകേളവികലകപ്പ് മഭകറണതഭണപ്പ്.
(ഡവി) സ്ക്രതീനവിങ്ങവില് കരഭഗലകണങ്ങള ഇപല്ലന്നപ്പ് കേഭണുന്നവപര പ്രകതവകേ
വഴെവികേളവിലൂപട പുറത്തവിറകവി എയര്കപഭര്ടവില് നവിന്നപ്പ് അവരുപട വതീടുകേളവില്
കപഭകേഭന് അനുവദവിക്കുന്നതഭണപ്പ്. ഇവര് വതീടുകേളവികലകപ്പ് കപഭകുന്ന വഴെവികപ്പ്
എവവിപടയുസം ഇറങ്ങഭകനഭ ആളകേളമഭയവി ഇടപഴെകേഭകനഭ പഭടവില്ല . അവര്
വതീടുകേളവില് 14 ദവിവസസം കേസ്വഭറന്റെയവിനവില് കേഴെവികയണതഭണപ്പ്.
2.

വതീടുകേളവികലകപ്പ് കപഭകുന്ന പ്രവഭസവികേളസം വതീട്ടുകേഭരുസം ശ്രദവികകണ കേഭരവങ്ങള :
പ്രവഭസവികേളസം വതീട്ടുകേഭരുസം പഭലവികകണ അതവഭവശവ
ആവശവമഭയ കബഭധവല്കരണസം നടകത്തണതഭണപ്പ്.

മുന്കേരുതലുകേപളക്കുറവിചപ്പ്

(എ) മടങ്ങവിവരുന്നവരവില് കരഭഗലകണങ്ങള ഇല്ലഭത്തവര്കപ്പ് വതീടവില് കേസ്വഭറന്റെയവിനപ്പ്
ആവശവമഭയ സഡൗകേരവമുപണന്നപ്പ് ഉറപഭകകണതഭണപ്പ്. പ്രകതവകേ മുറവിയുസം ബഭത്തപ്പ് റൂമുസം
കടഭയ്ലറ്റുസം കേസ്വഭറന്റെയവിനവില് കേഴെവിയുന്ന ആള ഉപകയഭഗവികണസം. ഈ
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സഡൗകേരവമവില്ലഭത്ത വതീടഭപണങ്കെവില് സര്കഭര് ഇത്തരകഭര്ക്കുകവണവി ഒരുക്കുന്ന
കേസ്വഭറന്റയവിന് പകേടവിടത്തവികലകപ്പ് മഭകറണതഭണപ്പ്.
(ബവി) കമല്പറഞ്ഞ വവിഭഭഗത്തവില്പപടവരുപട വതീടവില് പപപടന്നപ്പ് കരഭഗസം പവിടവിപപടഭന്
സഭധവതയുള്ള ആളപണങ്കെവില് കേരുതല് എന്ന നവിലയപ്പ് മടങ്ങവിവരുന്ന പ്രവഭസവികേള
കവപറ തഭമസവിക്കുന്നതവിനപ്പ് തയ്യേഭറഭകകേണതഭണപ്പ്. അത്തരകഭപര സര്കഭര്
ഒരുക്കുന്ന പകേടവിടത്തവികലകപ്പ് മഭകറണതഭണപ്പ്.
(സവി) കമല്പറഞ്ഞ
വവിഭഭഗത്തവിനപ്പ്
കഹഭടലവില്
പ്രകതവകേ
മുറവിയവില്
തഭമസവികണപമനപണങ്കെവില് അവരുപട പചലവവില് അതവിനുള്ള സഡൗകേരവസം
ഒരുകകണതഭണപ്പ്.
(ഡവി) ഇത്തരകഭപര
തഭമസവിപവികഭന്
കരഭഗലകണമുള്ളവപര
പഭര്പവിക്കുന്ന
കേസ്വഭറന്റയവിന് പകേടവിടമല്ലഭപത മപറഭരു പകേടവിടസം എല്ലഭ ജവില്ലകേളവിലുസം
കേപണകത്തണതഭണപ്പ്.
(ഇ) ഇവപര
ബന്ധപപടുന്നതപ്പ്
കമല്പറഞ്ഞ
കമഭണവിററവിസംഗപ്പ്
സസംവവിധഭനസം
വഴെവിയഭയവിരവികണസം. ഇവരുപട കേഭരവത്തവിലുസം പടലവിപമഡവിസവിന്, പമഭകബല് കവിനവികേപ്പ്
എന്നവിവ ബഭധകേമഭകകണതഭണപ്പ്.
(എഫപ്പ്)ഇപ്രകേഭരമുള്ള ആളകേള കേസ്വഭറന്റെയവിന് നവിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭയവി
പഭലവിക്കുനപവന്നപ്പ് കപഭലതീസപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണസം.
മറപ്പ് സസംസഭനങ്ങളവി ല് നവി ന വരുന്ന കകേരളതീ യ ര്
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(എ) മുന്ഗണനഭ ലവിസവില് പപടവര്കഭണപ്പ് ആദവഘടത്തവില് അനുമതവി നല്കുകേ. ഇതവില്
വവിദവഭര്തവികേള (പ്രകതവകേവിചപ്പ് അവധവികഭല കേവഭമ്പുകേളക്കുസം മറ്റുമഭയവി മറ്റു
സസംസഭനങ്ങളവില് കപഭയവര്), കകേരളത്തവില് സവിരതഭമസകഭരഭയ മുതവിര്ന്ന
പഡൗരന്മഭര്, ഗര്ഭവിണവികേള, മറപ്പ് ആകരഭഗവ ആവശവങ്ങളള്ളവര് മുതലഭയവര്
ഉളപപടുസം.
(ബവി) ഇവരുപട യഭത്രകഭയവി സര്കഭര് ഒരുകവിയവിട്ടുള്ള ഒഭണ്കലന് സസംവവിധഭനസം
ഉപകയഭഗപപടുകത്തണതഭണപ്പ്.
(സവി) നവിശ്ചവിത സസംസഭന അതവിര്ത്തവികേളവില് എത്തുന്നവപര ആകരഭഗവപരവികശഭധനയപ്പ്
വവികധയരഭക്കുസം.
കരഭഗലകണമുള്ളവരഭപണങ്കെവില്
സര്കഭര്
ഒരുകവിയ
കേസ്വഭറന്റെയവിനവികലകപ്പ് മഭറ്റുസം.
(ഡവി) ആകരഭഗവപ്രശ്നമവില്ലഭത്തവര്കപ്പ് വവികദശത്തുനവിന്നപ്പ് വന്ന പ്രവഭസവികേപളകപഭപല കനപര
വതീടവികലകപ്പ് കപഭകേഭസം. 14 ദവിവസസം വതീടവില് കേസ്വഭറന്റയവിനവില് കേഴെവിയണസം.
വവികദശത്തുനവിന്നപ്പ് വരുന്ന പ്രവഭസവികേപളക്കുറവിചപ്പ് പറഞ്ഞ മഭനദണ്ഡങ്ങപളല്ലഭസം
ഇവര്ക്കുസം ബഭധകേമഭണപ്പ്.
(ഇ) ഇത്തരസം ആളകേള കേസ്വഭറന്റയവിന് നവിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭയവി പഭലവിക്കുനപവന്നപ്പ്
കപഭലതീസപ്പ് ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭണപ്പ്.
സമവി ത വി രൂപതീ കേ രവി കേ രണസം :
(എ) പ്രവഭസവികേളപട തവിരവിച്ചുവരവുമഭയവി ബന്ധപപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കമല്കനഭടസം
വഹവിക്കുന്നതവിനപ്പ് അതതപ്പ് തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സഭപനത്തവിപല പചയര്കപഴ്സപന്റെ
അധവകതയവില് ഒരു കേമവിറവി രൂപതീകേരവികകണതഭണപ്പ്. തഭപഴെ പറയുന്നവപര ഈ
കേമവിറവിയവില് ഉളപപടുത്തഭവുന്നതഭണപ്പ്.
I.
II.
III.
IV.
V.

തകദ്ദേശസഭപനത്തവിപല പ്രതവിപക കനതഭവപ്പ്,
ആകരഭഗവ സഭന്റവിസംഗപ്പ് കേമവിറവി പചയര്കപഴ്സണ്,
എസം.എല്എ/എസം.എല്.എയുപട പ്രതവിനവിധവി
കപഭലതീസപ്പ് കസഷന് ഹഡൗസപ്പ് ഓഫതീസര് അപല്ലങ്കെവില് അകദ്ദേഹത്തവിപന്റെ
പ്രതവിനവിധവി,
വവികല്ലജപ്പ് ഓഫതീസര്,
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

തകദ്ദേശസഭപനത്തവിപന്റെ പസക്രടറവി,
പവി.എചപ്പ്.സവി കമധഭവവി, സഹകേരണ ബഭങ്കെപ്പ് പ്രസവിഡന്റെപ്പ്
സഭമൂഹവസന്നദ കസനയുപട ഒരു പ്രതവിനവിധവി,
കുടുസംബശ്രതീ പ്രതവിനവിധവി,
ആശഭ വര്കര്മഭരുപട പ്രതവിനവിധവി,
പപന്ഷകനഴ്സപ്പ് യൂണവിയപന്റെ പ്രതവിനവിധവി.

(ബവി) ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങപള ജവില്ലഭതലത്തവില് ഏകകേഭപവിപവിക്കുന്നതുസം അവകലഭകേനസം
നടത്തുന്നതുസം ആവശവമഭയ തതീരുമഭനങ്ങള എടുക്കുന്നതുസം ജവില്ലഭ കേളക്ടര്, എസപ്പ്.പവി,
ഡവി.എസം.ഒ, ജവില്ലഭ പഞഭയത്തപ്പ് ഓഫതീസര് എന്നവിവരടങ്ങുന്ന ഒരു സമവിതവിയഭയവിരവിക്കുസം
(സവി) ആകരഭഗവ സസംബന്ധമഭയ പരവികശഭധനയുപടയുസം മറ്റുസം ഉത്തരവഭദവിത്തസം
ആകരഭഗവവകുപവിനഭയവിരവിക്കുസം.
(ഡവി) ആവശവമഭയ സുരക ഒരുകലുസം മഭനദണ്ഡങ്ങള ലസംഘവികവിപല്ലന്നപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തലുസം
കപഭലതീസവിപന്റെ ചുമതലയഭയവിരവിക്കുസം.
(ഇ) സസംസഭനത്തവിപന്റെ
പപഭതുവഭയ കേഭഴ്ചപഭടപ്പ് മനസവിലഭകവി പ്രവര്ത്തവിക്കുന്ന
വവിധത്തവില് വവിവവിധ കേമവിറവികേപള സജരഭക്കുന്നതവിനുസം ആവശവമഭയ നവിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഒകരഭ കേമവിറവിക്കുസം നല്കുന്നതവിനുസം നടപടവി സസ്വതീകേരവിക്കുന്നതഭണപ്പ്.
(ഗവര്ണറുപട ഉത്തരവവിന്പ്രകേഭരസം)
കടഭസം കജഭസപ്പ്
ചതീഫ പ്പ് പസക്രടറവി
പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം, പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം,

എല്ലഭ ഗവണ്പമന്റെപ്പ് അഡതീഷണല് ചതീഫപ്പ്
പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം, പസഷവല് പസക്രടറവിമഭര്ക്കുസം
സസംസഭന കപഭലതീസപ്പ് കമധഭവവി, തവിരുവനന്തപുരസം
ഗവര്ണ്ണറുപട പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി, കകേരള രഭജ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരസം
പസക്രടറവി, കകേരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരസം
അഡസ്വകകറപ്പ് ജനറല്, എറണഭകുളസം
ചതീഫപ്പ് പസക്രടറവിയുപട പസഷവല് പസക്രടറവികപ്പ്
എല്ലഭ ജവില്ലഭ കേളക്ടര്മഭര്ക്കുസം വകുപപ്പ് തലവനഭര്ക്കുസം
നവിയമവുസം ധനകേഭരവവുസം ഉളപപപട പസക്രകടറവിയറവിപല എല്ലഭ വകുപ്പുകേളക്കുസം പസകനുകേളക്കുസം
പ്രവിന്സവിപല് അകഡൗണന്റെപ്പ് ജനറല് (ആഡവിറപ്പ്/ എ&ഇ), കകേരള, തവിരുവനന്തപുരസം.
കകേരളത്തവിപല എല്ലഭ സര്കഭര് ആഫതീസുകേളക്കുസം/ അര്ദ സര്കഭര് സഭപനങ്ങളക്കുസം/
പപഭതുകമഖലഭ സഭപനങ്ങളക്കുസം
പവബപ്പ് & നന മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമഭയ പ്രചരണത്തവിനപ്പ്)
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫതീസപ്പ് കകേഭപവി
പകേര്പപ്പ് :

മുഖവമന്ത്രവിയുപടയുസം മറപ്പ് മന്ത്രവിമഭരുപടയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ്
സതീകറുപടയുസം പഡപനടവി സതീകറുപടയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ്
പ്രതവിപകകനതഭവവിപന്റെയുസം ഗവണ്പമന്റെപ്പ് ചതീഫപ്പ് വവിപവിപന്റെയുസം കപ്രവറപ്പ് പസക്രടറവിമഭര്കപ്പ്
ഉത്തരവവിന് പ്രകേഭരസം
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