അനന്യസസംസസ്ഥാനതത്ത് നനിനസം കകേരളതനികലേകത്ത് വരുന്നതനിനുള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
1.

കനസ്ഥാര്കയുടടെ കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില് രജനിസ്റ്റര് ടചെയ്തവര് തങ്ങളകത്ത് ലേഭനിച്ച രജനിസ്റ്റര് നമ്പര്
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചത്ത് 'covid19jagratha' കപസ്ഥാര്ട്ടല് (covid19jagratha.kerala.nic.in) വഴനി
യസ്ഥാതസ്ഥാനുമതനിക്കുള്ള പസ്ഥാസനിനസ്ഥായനി ബന്ധടപ്പെട്ട ജനിലസ്ഥാ കേളക്ടര്കത്ത് അകപക
നല്കകേണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.

2.

ഇതനിനസ്ഥായനി covid19jagratha.kerala.nic.in എന്ന കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില് ടമസ്ഥാബബല് നമ്പറസം
കനസ്ഥാര്കയുടടെ രജനിസ്റ്റര് നമ്പറസം ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചത്ത് തങ്ങളുടടെ വനിവരങ്ങള പരനികശസ്ഥാധനിച്ച
കശഷസം ഒകര വസ്ഥാഹനതനില് കൂടടെ യസ്ഥാത ടചെയ്യുന്നവര് ഉടണ്ടങനില് (കുടസംബകമസ്ഥാ
അലസ്ഥാടതകയസ്ഥാ) അതനിനസ്ഥായനി ഒരു ഗ്രൂപ്പെത്ത് തയസ്ഥാറസ്ഥാകകണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.
തസ്ഥാടഴപറയുസം പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണത്ത് ഈ നടെപടെനിക്രമങ്ങള ടചെകയണ്ടതത്ത്.
[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]

3.

രജനിസ്റ്റര്നമ്പര്
മറനകപസ്ഥായവര്കത്ത്
അതത്ത്
'Covidjagratha' കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില് ലേഭന്യമസ്ഥാണത്ത്.

4.

ഇതുവടര രജനിസ്റ്റര് ടചെയസ്ഥാതവര് ഉടണ്ടങനില് പുതുതസ്ഥായനി രജനിസ്റ്റര് ടചെയ്യുവസ്ഥാനുള്ള
സസൗകേരന്യവസം 'Covidjagratha' കപസ്ഥാര്ട്ടലേനില് ലേഭന്യമസ്ഥാണത്ത്.

5.

വന്യതന്യസ്ത ജനിലകേളനില് എകതണ്ടവര് ഒകര ഗ്രൂപ്പെനില് ഉടണ്ടങനില് ജനിലസ്ഥാതലേതനില്
ഗ്രൂപ്പുകേള ഉണ്ടസ്ഥാകനി ഓകരസ്ഥാ ഗ്രൂപ്പെനിലസം ഒകരസ്ഥാ വസ്ഥാഹനനമ്പര് നല്കകേണ്ടതസ്ഥാണത്ത് .

6.

ഇതരതനില് ഗ്രൂപ്പെത്ത് തയസ്ഥാറസ്ഥാകനിയകശഷസം സസംസസ്ഥാനകതകത്ത് പ്രകവശനികകണ്ട
ടചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റത്ത്, അവനിടടെ എത്തുന്ന തതീയതനി, സമയസം (slot) എന്നനിവ കരഖടപ്പെടതനി
അനുമതനികസ്ഥായനി സമര്പ്പെനികകണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.

7.

പരനികശസ്ഥാധനയ്ക്കു കശഷസം ജനിലസ്ഥാ കേളക്ടര്മസ്ഥാര് അനുമതനി നല്കുകമ്പസ്ഥാള ടമസ്ഥാബബല് നമ്പര്
വഴനിയുസം ഇ.ടമയനില് വഴനിയുസം യസ്ഥാതസ്ഥാനുമതനിക്കുള്ള പസ്ഥാസത്ത് ലേഭനിക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.

8.

ഏതു സസംസസ്ഥാനുത്തുനനിന്നസ്ഥാകണസ്ഥാ യസ്ഥാത തനിരനിക്കുന്നതത്ത് ആ സസംസസ്ഥാനത്തുനനിനള്ള
അനുമതനിയുസം സതീനനിങസം ആവശന്യമുടണ്ടങനില് ആയതത്ത് യസ്ഥാത തനിരനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പത്ത്
ഉറപ്പെസ്ഥാകകണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.

9.

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സമയതത്ത് ടചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റനിടലേതനികചെര്ന്ന കശഷസം യസ്ഥാതസ്ഥാപസ്ഥാസത്ത് കേസ്ഥാണനിച്ചത്ത്
ആവശന്യമസ്ഥായ ബവദന്യപരനികശസ്ഥാധനകേളക്കുകശഷസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണത്ത് സസംസസ്ഥാനകതക്കുള്ള
പ്രകവശനസം അനുവദനിക്കുന്നതത്ത്.

തനിരനിടച്ചടക്കുവസ്ഥാനുള്ള

സസൗകേരന്യസം

10

ടചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റുകേളനിടലേ എന്കഫസ്ഥാഴത്ത്ടമനത്ത് സസസ്ഥാഡുകേളുടടെ പരനികശസ്ഥാധനയസ്ഥായനി പ്രസ്തുത
യസ്ഥാതസ്ഥാ ടപ൪മനിറത്ത് ബകേയനില് കേരുകതണ്ടതസ്ഥാണത്ത് (ടമസ്ഥാബബല് കഫസ്ഥാണനില് സൂകനിച്ചസ്ഥാലസം
മതനിയസ്ഥാകുസം )

11

സസ്ഥാമൂഹനികേ അകേലേസം പസ്ഥാലേനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി 5 സതീറ്റുള്ള വസ്ഥാഹനതനില് 4 ഉസം, 7 സതീറ്റുള്ള
വസ്ഥാഹനതനില് 5 ഉസം, വസ്ഥാനനില് 10 ഉസം, ബസനില് 25 ഉസം ആളുകേള മസ്ഥാതകമ യസ്ഥാത
ടചെയ്യുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടള. യസ്ഥാതസ്ഥാ കവളയനില് ശസ്ഥാരതീരനികേഅകേലേസം പസ്ഥാലേനികകണ്ടതുസം, മസ്ഥാസത്ത്,
സസ്ഥാനനിബറസ൪ എന്നനിവ ഉപകയസ്ഥാഗനികകണ്ടതുമസ്ഥാണത്ത്.
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അതനി൪തനി ടചെകത്ത് കപസ്ഥാസ്റ്റു വടര മസ്ഥാതസം വസ്ഥാടെകേ വസ്ഥാഹനതനില് വരുകേയുസം
അതനിനുകശഷസം മടറസ്ഥാരു വസ്ഥാഹനതനില് യസ്ഥാത തുടെരസ്ഥാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയുസം ടചെയ്യുന്ന
വന്യകനികേള തുടെ൪യസ്ഥാതക്കുള്ള വസ്ഥാഹനങ്ങള സസനസം നനിലേയത്ത് ക്രമതീകേരനികകണ്ടതസ്ഥാണത്ത് .
യസ്ഥാതകസ്ഥാടര കൂട്ടനിടകസ്ഥാണ്ടത്ത് കപസ്ഥാകുന്നതനിനസ്ഥായനിവരുന്ന വസ്ഥാഹനതനില് ബഡ്രൈവടറ
മസ്ഥാതകമ അനുവദനിക്കുകേയുള.
പ്രസ്തുത ബഡ്രൈവറസം യസ്ഥാതയ്ക്കു കശഷസം കഹസ്ഥാസം
കേസസ്ഥാറബനനനില് പ്രകവശനികകണ്ടതസ്ഥാണത്ത്. യസ്ഥാതകസ്ഥാടര കൂട്ടുന്നതനിനസ്ഥായനി അതനി൪തനി
ടചെകത്ത് കപസ്ഥാസ്റ്റനികലേയത്ത് കപസ്ഥാകേണ്ട വസ്ഥാഹനതനിടന ബഡ്രൈവ൪ കകേസ്ഥാവനിഡത്ത് ജസ്ഥാഗ്രതസ്ഥാ
ടവബ്ബസറനിലൂടടെ
അതതത്ത്
കേളക്ട൪മസ്ഥാരനില്
നനിനസം
എമ൪ജന്സനിപസ്ഥാസത്ത്
വസ്ഥാകങ്ങണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.
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അതനി൪തനി ടചെകത്ത്കപസ്ഥാസ്റ്റുകേളനില് ടമഡനികല് പരനികശസ്ഥാധന നടെത്തുന്നതസ്ഥാണത്ത് .
കരസ്ഥാഗലേകണങ്ങള ഒനസം ഇലസ്ഥാതവ൪കത്ത് വതീട്ടനികലേയത്ത് കപസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നതുസം കഹസ്ഥാസം
കേസസ്ഥാറബനനനില് പ്രകവശനികകണ്ടതുമസ്ഥാണത്ത്. കരസ്ഥാഗലേകണങ്ങള ഉള്ള യസ്ഥാതകസ്ഥാടര
കകേസ്ഥാവനിഡത്ത് ടകേയ൪ ടസന൪/ കഹസ്ഥാസനിറലേനികലേകത്ത് അയയ്ക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.
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മറത്ത്
സസംസസ്ഥാനങ്ങളനില്
കുടങ്ങനികപ്പെസ്ഥായനിട്ടുള്ള
കുട്ടനികേള/
ഭസ്ഥാരന്യ/
ഭ൪തസ്ഥാവത്ത്/
മസ്ഥാതസ്ഥാപനിതസ്ഥാകള എന്നനിവടര കൂട്ടനിടകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന് പ്രസ്തുത സസംസസ്ഥാനങ്ങളനികലേയത്ത് യസ്ഥാത
ടചെയ്യുന്നവരുടണ്ടങനില് അവ൪കത്ത് മസ്ഥാതൃജനിലസ്ഥാകേളക്ട൪ അവനിടെങ്ങളനില് കപസ്ഥായനി തനിരനിച്ചത്ത്
വരുവസ്ഥാനുമുള്ള പസ്ഥാസത്ത് നല്കകേണ്ടതസ്ഥാണത്ത്. പ്രസ്തുത പസ്ഥാസനില് യസ്ഥാത ടചെയ്യുന്ന ആളുടടെ
കപരത്ത്, ടകേസ്ഥാണ്ടുവരുവസ്ഥാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ബന്ധുവനിടന കപരത്ത് എന്നനിവ ഉണ്ടസ്ഥാകകേണ്ടതസ്ഥാണത്ത് .
ഇതരസം യസ്ഥാതകേള നടെത്തുന്നവ൪ കേസസ്ഥാറബനന് സസംബന്ധനിച്ച എലസ്ഥാ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുസം
പസ്ഥാലേനികകണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.
ഏതത്ത്
സസംസസ്ഥാനതനികലേയസ്ഥാകണസ്ഥാ
കപസ്ഥാകകേണ്ടതത്ത്
ആ
സസംസസ്ഥാനതനിടന അനുമതനി ഉടണ്ടങനില് മസ്ഥാതകമ യസ്ഥാത ടചെയ്യുവസ്ഥാന് കേഴനിയുകേയുള.
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മറത്ത് സസംസസ്ഥാനങ്ങളനില് നനിനസം യസ്ഥാതസ്ഥാകസ്ഥാടരടകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്ന വസ്ഥാഹനങ്ങളക്കുള്ള മടെക
പസ്ഥാസത്ത് കകേരളതനിടലേ അതതത്ത് ജനിലസ്ഥാ കേളക്ട൪മസ്ഥാ൪ നല്കകേണ്ടതസ്ഥാണത്ത്.
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കകേരളതനികലേയത്ത് പ്രകവശനിക്കുന്ന എലസ്ഥാ യസ്ഥാതകസ്ഥാരുസം കകേവനിഡത്ത് 19 ജസ്ഥാഗ്രതസ്ഥാ ടമസ്ഥാബബല്
ആപ്പെത്ത് അവരവരുടടെ കഫസ്ഥാണുകേളനില് നനി൪ബന്ധമസ്ഥായുസം ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള ടചെകയണ്ടതസ്ഥാണത്ത് .
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യസ്ഥാതയുമസ്ഥായനി
ബന്ധടപ്പെട്ടത്ത്
അവനിചെസ്ഥാരനിതമസ്ഥായനി
എടനങനിലസം
ബുദനിമുട്ടത്ത്
കനരനിടകേയസ്ഥാടണങനില് ഗവ.ടസക്രകട്ടറനിയറനിടലേ വസ്ഥാ൪റൂമുമസ്ഥാകയസ്ഥാ (0471 2781100/
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