കകേരള സര്കക്കാര്

സസംഗ്രഹസം
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അകപപട്ടുകപപൊയ മലയപൊളവികള്കപ്പ് കകരളതവികലകപ്പ് മടങ്ങവി വരുനതവിനസം കകരളതവില നെവിനസം മറപ്പ്
സസംസപൊനെങ്ങളവികലകപ്പ്
ആളുകള്
കപപൊകുനതവിനമപൊയവി
സര്കപൊര്
പുറപപടുവവിചവിട്ടുള
മപൊര്ഗ്ഗനെവിര്കദ്ദേശങ്ങള് സസംഗ്രഹവിചപ്പ് ഉതരവപ്പ് പുറപപടുവവിക്കുന.

പപക്കാതുഭരണ (പപക്കാളളിറളികല) വകുപപ
സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ.) നമ്പര്. 1690/2020/പപക്കാ.ഭ.വ.

തതീയതളി, തളിരുവനന്തപുരസം, 30.05.2020

പരപൊമര്ശസം :- 23.05.2020 പല സ.ഉ.(സപൊധപൊ) 1599/2020/പപപൊ.ഭ.വ നെമ്പര് ഉതരവപ്പ്.

ഉത്തരവപ
കലപൊകപ്പ് ഡഡൗണവിപനെ തുടര്നപ്പ് അനെന്യ സസംസപൊനെങ്ങളവില അകപപട്ടുകപപൊയ മലയപൊളവികള്കപ്പ്
കകരളതവികലകപ്പ് മടങ്ങവി വരുനതവിനസം കകരളതവില നെവിനസം മറപ്പ് സസംസപൊനെങ്ങളവികലകപ്പ് ആളുകള്
കപപൊകുനതവിനമപൊയവി സര്കപൊര് പുറപപടുവവിചവിട്ടുള മപൊര്ഗ്ഗനെവിര്കദ്ദേശങ്ങള് സസംഗ്രഹവിചപ്പ് ഉതരവപ്പ്
പുറപപടുവവിക്കുന.
1. സസംസക്കാനത്തളിനപ പുറകത്തക്കുള്ള യക്കാത

(എ) കറക്കാഡപ മക്കാര്ഗസം
(1) ഏതപ്പ് സസംസപൊനെകതകപൊകണപൊ കപപൊകകണ്ടതപ്പ് ആ സസംസപൊനെതവിപന്റെ പ്രകവശനെ പപൊസപ്പ്
കനെടവിയ കശഷസം കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടല വഴവി ബന്ധപപട്ട ജവിലപൊ കളക്ടറവില നെവിനസം
എകവിറപ്പ് പപൊസപ്പ് വപൊകങ്ങണ്ടതപൊണപ്പ്. ഏതപ്പ് സസംസപൊനെകതകപൊകണപൊ കപപൊകകണ്ടതപ്പ് ആ
സസംസപൊനെതവിപന്റെ പ്രകവശനെ പപൊസപ്പ് ഇലപൊപത അതവിര്തവി കടകപൊന് അനവദവിക്കുനതല.
(2) ജവിലപൊ കളക്ടര് അനവദവിക്കുന മൂവപ്പ്പമന്റെപ്പ് പപൊസവിനെപ്പ് രണ്ടപ്പ് ദവിവസപത കപൊലപൊവധവി
ഉണ്ടപൊയവിരവിക്കുനതപൊണപ്പ്.
(3) അനെന്യ സസംസപൊനെങ്ങളവില കുടുങ്ങവികപപൊയവപര കൂട്ടവി പകപൊണ്ടുവരുനതവിനെപൊയവി കപപൊകുനവര്,
വപൊഹനെങ്ങളുസം വന്യകവികളുസം പുറകതകപ്പ് കപപൊകുനതവിനെപ്പ് മുന്പപൊയവി സസംസപൊനെകതകപ്പ് യപൊത
പചെയ്യുന വന്യകവിയുപട domestic returnees പപൊസവില കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന് കപപൊകുന
വപൊഹനെതവിപന്റെ രജവിസ്റ്റര് നെമ്പര് അടകസം കരഖപപടുതവി സസംസപൊനെകതകപ്പ് വരപൊനള പപൊസപ്പ്
(domestic returnees pass) മുന്കൂറപൊയവി കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്. അതവിനകശഷസം പുറകതകപ്പ്
കപപൊകകണ്ട വപൊഹനെസം,
സസംസപൊനെത്തു നെവിനപ്പ് കപപൊകുനതവിനള എമര്ജന്സവി പപൊസപ്പ്
കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്. അതപൊയതപ്പ് സസംസപൊനെകതകപ്പ് വരുനതവിനെപ്പ് domestic returnees pass ഉസം
സസംസപൊനെത്തു നെവിനപ്പ് കൂട്ടവിപകപൊണ്ടപ്പ് വരപൊന് കപപൊകുനതവിനെപ്പ് എമര്ജന്സവി പപൊസസം,
ഉപകയപൊഗവികകണ്ടതപൊണപ്പ്. കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവിപല എമര്ജന്സവി പപൊസപ്പ്
ഓപപ്പ്ഷന് പല സസ്വകപൊരന്യ വപൊഹനെങ്ങളുസം ദുരുപകയപൊഗസം പചെയ്യുനപവനതപ്പ് ശ്രദ്ധയവിലപപട്ടവിട്ടുണ്ടപ്പ് .
ആയതവിനെപൊല ജവിലപൊ കളക്ടര്മപൊര് ഇകപൊരന്യതവില പ്രകതന്യക ശ്രദ്ധപചെലുകതണ്ടതപൊണപ്പ് .

(ബളി) പട്രെയളിന് മക്കാര്ഗസം
(1) പട്രെയവിന് യപൊതയ്ക്കുള ടവികറപ്പ് കനെടവിയ കശഷസം പട്രെയവിന് പുറപപടുന സമയതവിനെപ്പ് രണ്ടപ്പ്
മണവിക്കൂര് മുന്പപൊയവി ബന്ധപപട്ട പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനെവില എതവി കചെകരണ്ടതപൊണപ്പ്.

(2) പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനെവികലക്കുള യപൊതയപ്പ് പറയവിലകവ ടവികറവിപന്റെ പകര്പപ്പ് മതവിയപൊകുസം.
(3) പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനെവില ജവിലപൊ ഭരണകൂടസം ഒരുകവിയവിട്ടുള പമഡവികല പരവികശപൊധനെയപ്പ് കശഷസം
യപൊത നെടതപൊവുനതപൊണപ്പ്.

(സളി) വളിമക്കാന മക്കാര്ഗസം
(1) വവിമപൊനെ യപൊതയ്ക്കുള ടവികറപ്പ് കനെടവിയ കശഷസം വവിമപൊനെസം പുറപപടുന സമയതവിനെപ്പ് മൂനപ്പ് മണവിക്കൂര്
മുന്പപൊയവി ബന്ധപപട്ട എയര്കപപൊര്ട്ടവില എതവി ജവിലപൊ കളക്ടര് ഒരുകവിയവിട്ടുള പമഡവികല
പരവികശപൊധനെയപ്പ് കശഷസം യപൊത നെടതപൊവുനതപൊണപ്പ്.
(2) എയര്കപപൊര്ട്ടവികലക്കുള യപൊതയപ്പ് വവിമപൊനെ ടവികറവിപന്റെ പകര്പപ്പ് മതവിയപൊകുസം.
2. സസംസക്കാനത്തളിനപ പുറത്തുനളിനപ സസംസക്കാനത്തളിനപ അകേകത്തക്കുള്ള യക്കാത

(എ) കറക്കാഡപ മക്കാര്ഗസം
(1) കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവിപല പഡപൊമസ്റ്റവികപ്പ് റവികട്ടര്ണണീസപ്പ് പപൊസപ്പ് വഴവി
സസംസപൊനെതവിനെപ്പ് അകകതകപ്പ് പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റപ്പ് വഴവി പ്രകവശവികപൊനള പപൊസപ്പ് കനെടവിയ കശഷസം
മറപ്പ് സസംസപൊനെതപ്പ് നെവിനള മൂവപ്പ്പമന്റെപ്പ് പപൊസപ്പ് (ആവശന്യപമങവില) കനെടവിയ കശഷസം യപൊത
തുടങ്ങപൊവുനതപൊണപ്പ്.
(2) ഒകര വപൊഹനെതവില ഒനവില കൂടുതല കപര് യപൊത പചെയ്യുനപണ്ടങവില, അതവില ഒരപൊള് ഗ്രൂപപ്പ്
ലണീഡറപൊയവി കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവില ഗ്രൂപപ്പ് രൂപണീകരവിചപ്പ്, ഗ്രൂപപ്പ് ലണീഡര് ജവിലപൊ
കളക്ടര്കപ്പ് അകപക്ഷ സമര്പവികകണ്ടതപൊണപ്പ്.
(3) തകദ്ദേശ സസ്വയസം ഭരണ സപൊപനെങ്ങള് എലപൊ അസംഗങ്ങളുപടയുസം വവിലപൊസമടങ്ങുന, കഹപൊസം
കസ്വപൊറന്റെയവിന് സസംബന്ധവിച റവികപപൊര്ട്ടപ്പ് ലഭന്യമപൊക്കുന മുറയപ്പ് പപൊസ്സുകള് അനവദവിക്കുനതപൊണപ്പ്.
(4) യപൊതയപ്പ് അനമതവി കവിട്ടവിയ തണീയതവികളവില മപൊതകമ പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റവില എതവികചരുവപൊന്
പപൊടുള.
(5) സപൊമൂഹന്യ അകലസം പപൊലവിക്കുനതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി അഞപ്പ് സണീറ്റുള വപൊഹനെതവില നെപൊലുസം, ഏഴപ്പ്
സണീറ്റുള വപൊഹനെതവില അഞസം, മറ്റു വപൊഹനെങ്ങളവില സണീറവിസംഗപ്പ് കപപൊസവിറവിയുപട 50% ആളുകള്
മപൊതകമ യപൊത പചെയ്യുവപൊന് പപൊടുള.
(6) യപൊതയവിലുടനെണീളസം മുഖപൊവരണസം ധരവിക്കുകയുസം സപൊനെവിററസര് ഉപകയപൊഗവിക്കുകയുസം ശപൊരണീരവിക
അകലസം പപൊലവിക്കുകയുസം കവണസം.
(7) ഒകര വപൊഹനെതവില യപൊത പചെയ്യുനവര്കപ്പ് വന്യതന്യസ്ത ദവിവസങ്ങളവിലപൊണപ്പ് പപൊസപ്പ്
ലഭന്യമപൊയപതങവില അതവില ഏപതങവിലുസം ഒരപൊളുപട പപൊസവിപന്റെ ദവിവസതവില യപൊത
നെടതപൊവുനതപൊണപ്പ്.
(8) മറപ്പ് സസംസപൊനെത്തു നെവിനസം പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റുകള് വപര എതവി കചെരുനവര്കപ്പ് അവവിപട നെവിനസം
വണീടുകളവികലകപ്പ് യപൊത പചെയ്യുവപൊന് വപൊഹനെസം ആവശന്യമുപണ്ടങവില ജവിലപൊ കളക്ടര്
ഒരുകകണ്ടതപൊണപ്പ്.
(9) ഗര്ഭവിണവികള്, മരണപൊനെന്തര ചെടങ്ങവിനെപ്പ് പപങടുകകണ്ടവര്, അതണീവ ഗുരുതരപൊവസയവിലുള
കരപൊഗവികപള സന്ദര്ശവികകണ്ടവര് തുടങ്ങവിയവര്കപ്പ് കകപൊവവിഡപ്പ് -19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവില വഴവി
എമര്ജന്സവി യപൊതപൊ പപൊസപ്പ് കനെടവി യപൊത നെടതപൊവുനതപൊണപ്പ്.
(ബളി) പട്രെയളിന് മക്കാര്ഗസം (പറഗുലര് പട്രെയളിന്)
(1) അനെന്യസസംസപൊനെത്തു നെവിനസം വരുനവര് പട്രെയവിന് യപൊതയ്ക്കുള ടവികറപ്പ് IRCTC ബുകവിസംഗപ്പ് വഴവി
കനെടവിയ കശഷസം കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവിപല പഡപൊമസ്റ്റവികപ്പ് റവികട്ടര്ണണീസപ്പ് പപൊസപ്പ്
ഓപപ്പ്ഷന് വഴവി കകരളതവികലക്കുള പ്രകവശനെ പപൊസപ്പ് കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്.

(2) ഒകര ടവികറവില ഒനവില കൂടുതല ആളുകള് യപൊത പചെയ്യുനപണ്ടങവില അവരവില ഒരപൊള് ഗ്രൂപപ്പ്
ലണീഡറപൊയവി ഗ്രൂപപ്പ് രൂപണീകരവിചപ്പ് എലപൊവരുപടയുസം വവിശദപൊസംശങ്ങള് കരഖപപടുതവി പപൊസവിനെപൊയവി
അകപക്ഷകകണ്ടതപൊണപ്പ്.
(3) യപൊതയവിലുടനെണീളസം ശപൊരണീരവിക അകലസം, സപൊനെവിററസര്, മപൊസപ്പ് എനവിവയുപട ഉപകയപൊഗസം, മറപ്പ്
കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ആകരപൊഗന്യ സരക്ഷപൊ മപൊനെദണ്ഡങ്ങള് എനവിവ പപൊലവികകണ്ടതുമപൊണപ്പ്.
(4) പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനകളവില നെവിനസം കൂട്ടവി പകപൊണ്ടുവരപൊന് വപൊഹനെസം സസ്വന്തമപൊയവി
സജണീകരവിക്കുപനങവില, കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന് കപപൊകുനവര് യപൊതകപൊരുമപൊയവി കൃതന്യമപൊയ
ശപൊരണീരവിക അകലസം പപൊലവികകണ്ടതപൊണപ്പ്. പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റപ്പ് വപര എത്തുനതവിനസം
മടങ്ങുനതവിനമപൊയവി യപൊതകപൊരപന്റെ പട്രെയവിന് ടവികറവിപന്റെ ഒരു പകര്പപ്പ് റകയവില കരുതവിയപൊല
മതവിയപൊകുസം.

(സളി) വളിമക്കാന മക്കാര്ഗസം
(1) വവിമപൊനെ യപൊതയ്ക്കുള ടവികറപ്പ് കനെടവിയ കശഷസം കകപൊവവിഡപ്പ് -19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവിപല
പഡപൊമസ്റ്റവികപ്പ് റവികട്ടര്ണണീസപ്പ് ഓപപ്പ്ഷന് വഴവി കകരളതവികലക്കുള പ്രകവശനെ പപൊസപ്പ്
കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്.
(2) എയര്കപപൊര്ട്ടുകളവില
നെവിനസം
കൂട്ടവി
പകപൊണ്ടുവരപൊന്
വപൊഹനെസം
സസ്വന്തമപൊയവി
സജണീകരവിക്കുപനങവില, കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന് കപപൊകുനവര് യപൊതകപൊരുമപൊയവി കൃതന്യമപൊയ
ശപൊരണീരവിക അകലസം പപൊലവികകണ്ടതപൊണപ്പ്. പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റപ്പ് വപര എത്തുനതവിനസം മടങ്ങുനതവിനസം
യപൊതകപൊരപന്റെ വവിമപൊനെ ടവികറവിപന്റെ പകര്പപ്പ് റകയവില കരുതവിയപൊല മതവിയപൊകുസം.
പസ്പെഷഷ്യല പട്രെയളിനുകേള
മറപ്പ് സസംസപൊനെങ്ങളുപട അനമതവികയപൊടു കൂടവി മപൊതകമ പസ്പെഷന്യല പട്രെയവിനകള് സര്വണീസപ്പ്
നെടത്തുകയുള. യപൊതക്കുള ക്രമണീകരണങ്ങള് ബന്ധപപട്ട സര്കപൊരുകളപൊണപ്പ് നെടത്തുനതപ്പ് . യപൊതപൊ
ടവികറപ്പ് ഉറപപൊകവിയകശഷസം തപൊപഴ പറയുന നെവിര്കദ്ദേശങ്ങള് പപൊലവികകണ്ടതപൊണപ്പ്.
(a) മറപ്പ് സസംസപൊനെ സര്കപൊരപൊണപ്പ് പട്രെയവിന് സസംവവിധപൊനെസം ഒരുക്കുനപതങവില ആ
സസംസപൊനെതവിപല കനെപൊഡല ഓഫണീസര് വഴവി യപൊതക്കുള ടവികറപ്പ് കരസമപൊകകണ്ടതപൊണപ്പ് .
കകരള
സര്കപൊരവിനെപ്പ്
അനവദവിക്കുന
പട്രെയവിനെപൊപണങവില
കനെപൊര്കയുപട
www.registernorkaroots.org എന കപപൊര്ട്ടല വഴവി യപൊതപൊ ടവികറപ്പ് കരസമപൊകപൊവുനതപൊണപ്പ് .
ഇതരതവില പട്രെയവിന് അനവദവിക്കുകയപൊപണങവില കനെപൊര്ക വഴവി മുന്കൂര് അറവിയവിപപ്പ്
ലഭവിക്കുനതപൊണപ്പ്.
(b) യപൊത ഉറപപൊക്കുനതവിനെപൊയവി ടവികറപ്പ് ലഭവിചപൊല ഉടന്തപന
കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ
കപപൊര്ട്ടലവില കയറവി കകരളതവികലക്കുള പ്രകവശനെ പപൊസവിനെപ്പ് അകപക്ഷവിക്കുക.
(c) മറപ്പ് സസംസപൊനെങ്ങളവിപല പല ജവിലകളവില നെവിനസം പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനെവില എതവി
കചെരുനതവിനള ക്രമണീകരണങ്ങള് അതതപ്പ് സസംസപൊനെങ്ങള് ഒരുകകണ്ടതപൊണപ്പ്.
(d) യപൊതകപൊര് കകരളതവിപല പറയവിലകവ കസ്റ്റഷനകളവില ഏര്പപടുതവിയവിട്ടുള പമഡവികല
പരവികശപൊധനെകള്കപ്പ് വവികധയരപൊകകണ്ടതപൊണപ്പ്.
കേപല മക്കാര്ഗസം
(a) അനെന്യസസംസപൊനെത്തു നെവിനസം വരുനവര് കപല യപൊതയ്ക്കുള ടവികറപ്പ് അതതു സര്കപൊരുകള്
വഴവി കനെടവിയ കശഷസം കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവിപല പഡപൊമസ്റ്റവികപ്പ് റവികട്ടര്ണണീസപ്പ്

പപൊസപ്പ് ഓപപ്പ്ഷന് വഴവി കകരളതവികലക്കുള പ്രകവശനെ പപൊസപ്പ് കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്.
(b) കകരളതവിപല തുറമുഖങ്ങളവില ഏര്പപടുതവിയവിട്ടുള പമഡവികല പരവികശപൊധനെകള്കപ്പ്
കശഷസം കരപൊഗലക്ഷണമവിലപൊതവര് പതവിനെപൊലപ്പ് ദവിവസപത കഹപൊസം കസ്വപൊറന്റഡനസം
അലപൊതവര് തുടര് പരവികശപൊധനെകള്ക്കുസം വവികധയമപൊകകണ്ടതുമപൊണപ്പ്.
കേപല/വളിമക്കാനസം/പട്രെയളിന് മക്കാര്ഗസം മറപ സസംസക്കാനത്തളികലകപ എത്തളികച്ചേര്ന കശേഷസം കകേരളത്തളികലക്കുള്ള
പ്രകവശേനസം:
(a) മുന്കൂറപൊയവിതപന മറപ്പ് സസംസപൊനെങ്ങളവില നെവിനസം കകരളതവികലകപ്പ് പ്രകവശവികപൊനള
പപൊസപ്പ് കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടല വഴവി കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്.
(b) വവിമപൊനെസം/കപല/പട്രെയവിന് ടവികറപ്പ് എനവിവ പ്രകവശനെ പപൊസവിപനെപൊപസം കപൊണവിചപൊല ഏതപ്പ്
ദവിവസകതക്കുള പപൊസപ്പ് ആയപൊലുസം അതവിര്തവി വഴവി കറപൊഡുമപൊര്ഗ്ഗസം പ്രകവശനെസം
കനെടപൊവുനതപൊണപ്പ്.
(c) എയര്കപപൊര്ട്ടുകളവില
നെവിനസം
കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന്
വപൊഹനെസം
സസ്വന്തമപൊയവി
സജണീകരവിക്കുപനങവില, കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന് കപപൊകുനവര് യപൊതകപൊരുമപൊയവി കൃതന്യമപൊയ
ശപൊരണീരവിക അകലസം പപൊലവികകണ്ടതപൊണപ്പ്.
പചെകപ്പ് കപപൊസ്റ്റപ്പ് വപര എത്തുനതവിനസം
മടങ്ങുനതവിനസം യപൊതകപൊരപന്റെ കപല/വവിമപൊനെസം/പട്രെയവിന് ടവികറവിപന്റെ പകര്പപ്പ് റകയവില
കരുതവിയപൊല മതവിയപൊകുസം.
കേപല/വളിമക്കാനസം/പട്രെയളിന്
കപക്കാകുനവര്

മക്കാര്ഗസം

കകേരളത്തളില

എത്തളിയ

കശേഷസം

അയല സസംസക്കാനകത്തകപ

കപല/വവിമപൊനെസം/പട്രെയവിന് യപൊതപൊ ടവികറപ്പ് ഉപകയപൊഗവിചപ്പ് യപൊതപൊ നെടതപൊവുനതപൊണപ്പ് .
ഇതവിനെപൊയവി പ്രകതന്യക exit pass കനെകടണ്ടതല. അയല സസംസപൊനെതവികലക്കുള പ്രകവശനെ
പപൊസപ്പ് ആവശന്യപമങവില ആയതപ്പ് കനെടവിയവിരവികണസം.
വളികദേശേത്തപ നളിനസം മറപ സസംസക്കാനങ്ങളളില എത്തുനവരുപടെ യക്കാത
വവികദശങ്ങളവില നെവിനസം ഏതപ്പ് സസംസപൊനെതപൊകണപൊ എതവികചരുനതപ്പ് അകത സസംസപൊനെതപ്പ്
കസ്വപൊറന്റെയവിനെപ്പ്
വവികധയമപൊകകണ്ടതപൊണപ്പ്.
ഏപതങവിലുസം
സസംസപൊനെസം
ഇതരതവില
മറപ്പ്
സസംസപൊനെങ്ങളവില എത്തുനവപര കൂട്ടവിപകപൊണ്ടപ്പ് വരപൊന് വപൊഹനെസം ഏര്പപടുതവിയവിട്ടുപണ്ടങവില പ്രസ്തുത
സസംസപൊനെതവിപന്റെ
അനമതവികയപൊടപ്പ്
കൂടവി
മപൊതസം
ഇതരസം
യപൊതകപൊപര
അതപൊതപ്പ്
സസംസപൊനെങ്ങളവികലകപ്പ് അയയ്ക്കുനതപൊണപ്പ്.
സസംസക്കാനകത്തക്കുളള സളിരയക്കാതകേള
അതവിര്തവി സസംസപൊനെങ്ങളവില നെവിനസം കകരളതവികലകപ്പ് സവിരമപൊയവി കജപൊലവികപൊയുസം മറപ്പ്
ആവശന്യങ്ങള്കപൊയുസം യപൊതപൊ പചെയ്യുനവര് Covid-19 ജപൊഗ്രത കപപൊര്ട്ടലവിപല short/regular visit
ഓപപ്പ്ഷന് വഴവി റഗുലര് വവിസവിറപ്പ് പപൊസപ്പ് കതകടണ്ടതപൊണപ്പ് . ഒരു പപൊസവിനെപ്പ് 6 മപൊസ കപൊലപൊവധവിയുണ്ടപൊകുസം.
അതതപ്പ് ജവിലപൊ കളക്ടര്മപൊര് ആവശന്യമപൊയ പരവികശപൊധനെകള്ക്കുകശഷസം പപൊസപ്പ് അനവദവിക്കുനതപൊണപ്പ് . മറപ്പ്
സസംസപൊനെങ്ങളവിപല കറണ്ടന്പമന്റെപ്പ് ഏരവിയയവില നെവിനസം വരുനവര്കപ്പ് സവിരയപൊതകള്
അനവദവിക്കുനതല.

സസംസക്കാനകത്തയ്ക്കുളള ബളിസളിനസപ യക്കാതകേള
(a) സസംസപൊനെകതകപ്പ് തപൊമസവിക്കുവപൊനെലപൊപത മറപ്പ് ഔകദന്യപൊഗവിക/ബവിസവിനെസപ്പ് ആവശന്യങ്ങള്,
വവിവവിധ കമഖലകളവിപല ഉപകരണങ്ങളുപട അറകുറപണവികള്കപൊയവി വരുനവര്
തുടങ്ങവിയവര്കപ്പ് സപൊമൂഹവിക അകലവുസം മറപ്പ് ആകരപൊഗന്യ സരക്ഷപൊ മപൊനെദണ്ഡങ്ങളുസം പപൊലവിചപ്പ്
പകപൊണ്ടപ്പ് തങ്ങളുപട കൃതന്യസം നെവിര്വഹവിചപ്പ് കപപൊകപൊവുനതപൊണപ്പ്. അവവിചെപൊരവിത കപൊരണങ്ങളപൊല
സന്ദര്ശനെസം നെണീകട്ടണ്ടവി വനപൊല ഒരുതവണ അതപ്പ് നെണീട്ടപൊനസം അവസരമുണ്ടപൊകുസം. ഏഴപ്പ്
ദവിവസമപൊയവി ഇവരുപട സന്ദര്ശനെ കപൊലയളവപ്പ് ചുരുകവിയവിരവിക്കുസം. ഇവര്കപ്പ് കസ്വപൊറന്റെയവിന്
ഉണ്ടപൊയവിരവിക്കുനതല. എനപൊല ഇവര് കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവില തങ്ങളുപട
ആവശന്യസം കപൊണവിച്ചുപകപൊണ്ടപ്പ് സന്ദര്ശവിക്കുന സലങ്ങള് ആരുമപൊപയപൊപക ഇടപപടുന
എനണീ വവിവരങ്ങള് കപൊണവിചപ്പ് short/regular visit ഓപപ്പ്ഷന് വഴവി short visit pass
റകപകറണ്ടതപൊണപ്പ്. വന്യകമപൊയ കപൊരണമവിലപൊപത മറപ്പ് സലങ്ങളവില സന്ദര്ശവിക്കുകകയപൊ
ആളുകപള കപൊണുകകയപൊ പചെയ്യുനവര്കപ്പ് നെടപടവികള് കനെരവികടണ്ടവി വരുനതപൊണപ്പ്.
(b) സസംസപൊനെകതകപ്പ് കൂട്ടമപൊയവി കജപൊലവികപൊയവി അതവിഥവി പതപൊഴവിലപൊളവികപള
പകപൊണ്ടുവരുനവര് NIC യുപട അതവിഥവി കപപൊര്ട്ടലവില രജവിസ്റ്റര് പചെകയ്യേണ്ടതപൊണപ്പ്. ഇതവിനളള
നെടപടവി ക്രമങ്ങള് കലബര് വകുപപ്പ് സസ്വണീകരവികകണ്ടതപൊണപ്പ്.
അന്തര്ജളിലക്കാ യക്കാതകേള സസംബനളിച്ചേ മക്കാര്ഗനളിര്കദ്ദേശേങ്ങള
(a) ജവിലപൊന്തര യപൊതകള്കപ്പ് പ്രകതന്യക
ഒഴവിച്ചുകൂടപൊനെപൊകപൊത യപൊതകള്മപൊതസം
ശ്രദ്ധവികകണ്ടതപൊണപ്പ്.

യപൊതപൊ പപൊസപ്പ് ആവശന്യമവില.
നെടത്തുവപൊന് എലപൊ വവിഭപൊഗസം

എനപൊല
ജനെങ്ങളുസം

(b) രപൊതവി 9 മണവി മുതല രപൊവവിപല 5 മണവി വപരയുളള യപൊതകള് നെവികരപൊധവിചവിരവിക്കുന.
എനപൊല കനെരപത തുടങ്ങവിയ യപൊതകള് പൂര്തവിയപൊക്കുനതവിനെപ്പ് ഈ നെവിബന്ധനെ
ബപൊധകമല. അതന്യപൊവശന്യ യപൊത നെടകതണ്ടവര് ബന്ധപപട്ട കപപൊലണീസപ്പ് കസ്റ്റഷനെവില നെവികനപൊ
Covid-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടല വഴവികയപൊ പപൊസപ്പ് കനെകടണ്ടതപൊണപ്പ്. എനപൊല കനെരകത
തുടങ്ങവിയ യപൊതകള്കപ്പ് ഈ നെവിബന്ധനെകള് ബപൊധകമല.
കേകക്കാറന്റയളിന് സസംബനളിച്ചേ മക്കാര്ഗനളിര്കദ്ദേശേങ്ങള
(a) കറപൊഡപ്പ്/വവിമപൊനെസം/പട്രെയവിന്/കപല മപൊര്ഗ്ഗസം സസംസപൊനെകതകപ്പ് വരുനവര് കകരളതവിപല
പചെകപ്പ്കപപൊസ്റ്റുകളവില ഏര്പപടുതവിയവിട്ടുള പമഡവികല പരവികശപൊധനെകള്കപ്പ് കശഷസം
കരപൊഗലക്ഷണമവിലപൊതവര് പതവിനെപൊലപ്പ് ദവിവസപത കഹപൊസം കസ്വപൊറന്റെയവിനസം അലപൊതവര്
തുടര് പരവികശപൊധനെകള്ക്കുസം വവികധയമപൊകകണ്ടതുമപൊണപ്പ്.
(b) സസംസപൊനെകതകപ്പ് പ്രകവശവികപൊന് കകപൊവവിഡപ്പ്-19 ജപൊഗ്രതപൊ കപപൊര്ട്ടലവില രജവിസ്റ്റര് പചെയപ്പ്
പപൊസപ്പ് കരസമപൊകപൊപത വരുനവപരലപൊസം 28 ദവിവസപത നെവിര്ബന്ധവിത കസ്വപൊറന്റെയവിനെവിനെപ്പ്
വവികധയരപൊകകണ്ടവി വരുനതപൊണപ്പ്.
(c) കൂട്ടവി പകപൊണ്ടുവരപൊന് വപൊഹനെസം സസ്വന്തമപൊയവി സജണീകരവിക്കുപനങവില, കൂട്ടവിപകപൊണ്ടുവരപൊന്
കപപൊകുനവര് യപൊതകപൊരുമപൊയവി കൃതന്യമപൊയ ശപൊരണീരവിക അകലസം പപൊലവികകണ്ടതപൊണപ്പ് .
ഏപതങവിലുസം രണീതവിയവിലുള ശപൊരണീരവിക അടുപസം ഉണ്ടപൊയവിട്ടുപണ്ടങവില കൂട്ടവിപകപൊണ്ടു കപപൊകപൊന്
വരുനയപൊളുസം പതവിനെപൊലപ്പ് ദവിവസപത കഹപൊസം കസ്വപൊറന്റെയവിനെവില കപപൊകകണ്ടതപൊണപ്പ് .

(d) വണീടുകളവില കസ്വപൊറന്റെയവിന് സസംവവിധപൊനെമവിലപൊതവര് സര്കപൊര് ഒരുക്കുന ഇന്സ്റ്റവിററ്റ്യൂഷണല
കസ്വറന്റെയവിന്
സസംവവിധപൊനെകമപൊ
പപയപ്പ്ഡപ്പ്
കസ്വറന്റെയവിന്
സസംവവിധപൊനെകമപൊ
ഉപകയപൊഗവികപൊവുനതപൊണപ്പ്. കസ്വറന്റെയവിന് സസംബന്ധവിച മപൊര്ഗ്ഗനെവിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഇകപൊരന്യതവില
ബപൊധകമപൊയവിരവിക്കുസം.
(ഗവര്ണറുപടെ ഉത്തരവളിന് പ്രകേക്കാരസം)
ബളിശേകനക്കാഥപ സളിന്ഹ
പ്രളിന്സളിപല പസക്രട്ടറളി
എലപൊ ജവിലപൊ കളക്ടര്മപൊര്ക്കുസം
എലപൊ ഗവൺപമന്റെപ്പ് അഡണീഷണല ചെണീഫപ്പ് പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ പ്രവിന്സവിപല പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/
പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ പസ്പെഷന്യല പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ അഡണീഷണല പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ കജപൊയവിന്റെപ്പ്
പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ പഡപറ്റ്യൂട്ടവി പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം/ അണ്ടര് പസക്രട്ടറവിമപൊര്ക്കുസം
പഹഡപ്പ്, വപൊര് റസം, ഗവ. പസക്രകട്ടറവിയറപ്പ്
കസ്റ്ററപ്പ് കപപൊലണീസപ്പ് ചെണീഫപ്പ്, തവിരുവനെന്തപുരസം
ഗവര്ണ്ണറുപട പസക്രട്ടറവി, രപൊജപ്പ് ഭവന്, തവിരുവനെന്തപുരസം
അഡസ്വകകറപ്പ് ജനെറല, എറണപൊകുളസം
മുഖന്യമനവിയുപടയുസം മറപ്പ് മനവിമപൊരുപടയുസം പ്രതവിപക്ഷകനെതപൊവവിപന്റെയുസം ഗവൺപമന്റെപ്പ് ചെണീഫപ്പ് വവിപവിപന്റെയുസം
റപ്രവറപ്പ് പസക്രട്ടറവിമപൊര്കപ്പ്
ചെണീഫപ്പ് പസക്രട്ടറവിയുപട പസ്പെഷന്യല പസക്രട്ടറവികപ്പ്
സ്പെണീകറുപടയുസം പഡപറ്റ്യൂട്ടവി സ്പെണീകറുപടയുസം റപ്രവറപ്പ് പസക്രട്ടറവിമപൊര്കപ്പ്
കകരളതവിപല എലപൊ സര്കപൊര് ആഫണീസകള്ക്കുസം
ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫണീസര്, പവബപ്പ് & നെറ്റ്യൂ മണീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമപൊയ പ്രചെരണതവിനെപ്പ്)
കരുതല ഫയല/ ഓഫണീസപ്പ് കകപൊപവി

ഉത്തരവളിന് പ്രകേക്കാരസം

പസക്ഷന് ഓഫതീസര്

