
 

                               കേരള സര്ക്കാര്ക് 
പ ാതുഭരണ (രഹസയ വിഭാഗം) വകുപ്്പ 

 
നം.90/എസ്.എസ.്1/2020/പ ാഭവ                             തീയതി, തിരുവനന്തപുരം,11.04.2020 

 
സര്ക്ുലരര്ക് 

 

വിഷയം :-   പ ാതുഭരണ വകുപ്പ് - കോവിഡ് 19 വയാ നം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതികരാധ 
പ്രവര്ക്തനള് - കലരാക്ഡൗണ് ഏര്ക്പപ്പടുത്തുന്നതന്നതു ായി പ്പെപപ്പ ് കേര-
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുേ് പുറപപ്പടുത്തുവിച്ചിട്ടുള്ള  ാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങളള പട 
കരാഡീേരണം - സംപ്പെിച്്ച 

 
  കോവിഡ് 19 നിര്ക്വയാ നംതപ്രതികരാധ പ്രവര്ക്തനള  ായി പ്പെപപ്പ ് 
സംസ്ഥാനപ ാ ാപേ കലരാക്ഡൗണ് ഏര്ക്പപ്പടുത്തുന്നതന്നതു ായി പ്പെപപ്പ ് കേര-സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരുേ് പുറപപ്പടുത്തുവിച്ചിട്ടുള്ള  ാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങളള് താപെ റയും പ്രോരം 
കരാഡീേരിച്ചിരിുന്നു. 
 

1 കേര സര്ക്കാരിപകീഴ േീെിള ള്ള താപെപ്പറയുന്ന പ ാതുക സലരാ സ്ഥാ നള് , 
സവയംഭരണ സ്ഥാ നള് ഒെിപേയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുേ ം അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ള കേര സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേ് ത സ്ഥാ നള് 

 i. കേര പ്രതികരാധ സായുധ കസനാ വിഭാഗള് 
ii. ക  ആകീഴ് അകൗണ്്ടസ് ഓഫീസ്, സാമ്പതിേ ഉ കേഷ്ടാക്, 

േണ്കരാളര്ക് ആകീഴ് ആഡിറ്്  റനറലരിപകീഴ േീെിള ള്ള ഓഫീസുേ് 
(ആവശങ്ങളയ ായ ഏറ് വം കുറ ഞ റീവനകാപര വച്്ച) 

iii. പ കരാളിയം, സിഎന്റി, എല് ിറി,  ിഎന്റി, വവേുതി ഉല് ാേന 
വിതരണ സ്ഥാ നള്, ക ാസ്റ്റാഫീസുേ് തുടളിയ പ ാതുകസവന 
സ്ഥാ നള് 

iv. ദുരന്തനിവാരണ, ോലരാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനള് 
v. നാഷണല് ഇന്ഫര്ക് ാറ് ിസ് ് പസകീഴര്ക് 
vi. തുറമുസള്, വി ാനതാവളള്, േര അതിര്ക്തിേ് 

തുടളിയിടളളിപലര േസ്റ്റംസ് ക്ലിയറന്സ് , GSTN, MCA 21 രറിസ്റ്ററി 
സംവിധാനള് (ആവശങ്ങളയ ായ ഏറ് വം കുറഞ റീവനകാപര വച്്ച) 

vii. റിസര്ക്വ് പാക്, റിസര്ക്വ് പാകിപകീഴ നിയന്ത്രണതിള ള്ള സാമ്പതിേ 
സ്ഥാ നള് NPCI, CCIL, ക യ്പ കീഴ് സിസ്റ്റം ഓപ്പകറകറ് ഴ്സ്, മുതലരായവ 
(ആവശങ്ങളയ ായ ഏറ് വം കുറഞ റീവനകാപര വച്്ച)  

 
 
 

"മാതൃഭാഷ  -  മലയാളം" 



 

 

2 സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിപകീഴ േീെിള ള്ള താപെപ്പറയുന്ന സര്ക്കാര്ക് ത അര്ക്ധ സര്ക്കാര്ക് 
സ്ഥാ നള്, സവയം ഭരണ സ്ഥാ നള്, കോര്ക്പ്പകറഷനുേ് ഒെിപേയുള്ള 
എല്ലാ സ്ഥാ നള ം അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുേ് ത സ്ഥാ നള് 

 i. ക ാലരീസ്, കഹാംഗാര്ക്ഡ്, സിവില് ഡിഫന്സ്, അഗ്നിശങ്ങള ന രക്ഷാ കസന, 
ദുരന്തനിവാരണം, റയിള േ് 

ii. റില്ലാ ഭരണം, രഷറി 
iii. വവേുതി, കുടിപവള്ള വിതരണം, ശുചീേരണം 
iv. തകേശങ്ങളസവയംഭരണ സ്ഥാ നള്ക് േീെിള ള്ള അവശങ്ങളയ സര്ക്വീസുേളായ 

ശുചീേരണം, കുടിപവള്ള വിതരണം തുടളിയവ 
v. നൂഡല്ഹിയിപലര റസിഡകീഴ് േമീഷീഷണടെപട ഓഫീസ് 
vi. വനം വകുപ്പ് സ്ഥാ നള്, മൃഗശങ്ങളാലര, നഴ്സറിേ്, വനയറീവി സകകതള്, 

ോട്ടുതീ പ്രതികരാധം, പ്ലാകകീഴഷനുേ പട റലരകസചനംതപ കരാളിംഗ് 
തുടളിയവ 

vii. സാമൂഹിേ കക്ഷ  വകുപ്പ്, കു ിേ്ും വിേലരാംഗര്ക്ും മുതിര്ക്ന്ന 
 ൗരന് ാര്ക്ും ീീേ്ും കവണ്ടിയുള്ള സ്ഥാ നള്, ഒബ്സര്ക്കവഷന് 
വീടുത്തുേ്, പ ന്ഷന് വിതരണം 

viii. ോര്ക്ഷികോല്പ്പന്നള് സംഭരികാനും താങ്ങു വിലര 
നിര്ക്ണയിുന്നതിനുമുള്ള  പ്രവര്ക്തനള് 

ix. കൃഷി വകുപ്പിപകീഴ േീെിള ള്ള സംഭരണ വിതരണ സ്ഥാ നള് 

 
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് ഉതരവ ്പ്രോരം ഒെിവാകപപ്പ ിട്ടുള്ള സ്ഥാ നള് 

       (സ.ഉ (സാധാ) 1282/2020/പ ാഭവ തീയതി 27.03.2020 ര  നമ്പര്ക് (I) മുതല് (xxi വപര) 
i.     പോയ്ത്ത,് ോര്ക്ഷിേ വിളപവടുത്തുപ്പ,് സ ാഹരണം എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ ്   

    പ്രവര്ക്തിുന്ന കൃഷിവകുപ്പ ്ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 
ii.     മൃഗാശു ത്രി റീവനകാര്ക് 
iii.     ചിേിത്സയു ായി കനരി ് പ്പെപപ്പട്ടും കോവിഡ്-19 പ്രതികരാധവ ായി പ്പെപപ്പട്ടും  

    പ്രവര്ക്തിുന്ന ആകരാഗയക സലരയിപലര റീവനകാര്ക് 

iv.     ഡ്രഗ്സ ്േണ്കരാ് വകുപ്പിനു േീെിള ള്ള  രികശങ്ങളാധന സ്ഥാ നളളിപലര റീവനകാര്ക് 
v.     സഹേരണവകുപ്പിപലര സാമൂഹയ സുരക്ഷ പ ന്ഷന്, അവശങ്ങളയവസ്തുക പട വിതരണം  

    എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ  വിവിധ വിഭാഗളളിപലര റീവനകാര്ക് 
vi.     റലരഗതാഗത വകുപ്പിപലര ആംബുലരന്സ് സര്ക്വ്വീസ ്
vii.     ഭക്ഷയ-ഉ കഭാക്തൃോരയ വകുപ്പിപലര വിതരണശംസലരയു ായി പ്പെപപ്പ വര്ക് 
viii.     പ്രതികരാധ പ്രവര്ക്തനതിനാവശങ്ങളയ ായ ഉല്പ്പന്നള പട ഉല്പ്പാേനം, വിതരണം,  

    സ ാഹരണം എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ  വയവസായവകുപ്പിന ്േീെിള ള്ള  
    സ്ഥാ നളളിപലര ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

ix.     വിവര സാകകതിേ വകുപ്പിനു േീെില് കോവിഡ് േണ്കരാ് റം, കോ് പസകീഴര്ക്,  
    ഡാറ്  പസകീഴര്ക് എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ ് പ്രവര്ക്തിുന്നവര്ക് 

x.     അതിഥി പതാെിലരാളിേ പട കക്ഷ ം ഉറപ്പാുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ക്തനവ ായി  
    പ്പെപപ്പ  പതാെില് വകുപ്പ ്ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

xi.     കനാര്ക്ക റ ്സിപകീഴ ഭാഗിേ ായ പ്രവര്ക്തനം ഉറപ്പാുന്നതിന ്അവശങ്ങളയം കവണ്ട  
    ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

xii.     പ ാതു രാ ത് വകുപ്പിപലര പേ ിട വിഭാഗവ ായി പ്പെപപ്പ വര്ക് 



 

xiii.    റവനു വകുപ്പിപലര ദുരന്തനിവരാണ സംവിധാനവ ായി പ്പെപപ്പ  ചു തലരയുള്ള     
   ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

xiv.      ിേറാതി-  ിേവര്ക്ഗ വകുപ്പുേളില് കക്ഷ പ്രവര്ക്തനള  ായി പ്പെപപ്പ ്     
   പ്രവര്ക്തിുന്നവര്ക് 

xv.    സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിപകീഴ വകയാറന കേരള്, സ ാന സ്ഥാ നള്,    
   അകണവാടിേ് 

xvi.     ഭിന്നകശങ്ങളഷികാരുപട കക്ഷ ം, രാന്്റന്ഡര്ക് ാര്ക്ുള്ള കസ്റ്റകഹാമുേ്   
   എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ വര്ക് 

xvii.     കോവിഡു ായി പ്പെപപ്പ ് യാത്രാസൗേരയളപളാരുുന്ന ക ാക ാര്ക് വാഹന    
   വകുപ്പിപലര ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

xviii.     അച്ചടിവകുപ്പിനു േീെിള ള്ള ഗവണ്പ കീഴ് പ്രസുേളില് അച്ചടിയു ായി പ്പെപപ്പ ് കറാലരി    
   നിര്ക്വ്വഹിുന്നതിന ്ഏറ് വം അവശങ്ങളയം കവണ്ട  ഉകേയാഗസ്ഥര്ക് 

xix.     കോവിഡ്-19- ായി പ്പെപപ്പ ് തകേശങ്ങളസവയംഭരണ വകുപ്പിനു േീെില് നടുന്ന എല്ലാ  
   പ്രവര്ക്തനള്ുമുള്ള റീവനകാരും അതില്  കാളിേളാകുന്ന കുടുത്തുംപശ്രീ  
   ഉ്പ്പപടയുളള വിവിധ വിഭാഗളളിപലര റീവനകാര്ക് 

xx.     ആസൂത്രണ സാമ്പതിേോരയ വകുപ്പില് Essential Commodities Act-പകീഴ   
    രിധിയില് പ ടുത്തുന്നവയുപടയും  റ്റു സാധനള പടയും വിലരകശങ്ങളസരണം , Consumer  
   Price Index തയ്യാറാുന്നതിനുള്ള വിലരകശങ്ങളസരണം എന്നിവ കഫാണ് മുകസന   
   കശങ്ങളസരികകണ്ടതാണ്. ഒെിവാകാനാവാത സന്ദര്ക്ഭതില്  ാത്രം ഫീല്ഡ് സര്ക്കവ്വ  
   നടകതണ്ടതാണ്. 

xxi.     പസരക റിയറ് ിപലര ഭരണനിര്ക്വ്വഹണതിനായി റവനു, ദുരന്തനിവാരണം,  
   പ ാതുഭരണ (പ ാളിറ് ികല്), പ ാതുഭരണ (രഹസയ വിഭാഗം), തകേശങ്ങളസവയംഭരണം,  

   ആകരാഗയ-കുടുത്തുംപകക്ഷ ം, ആഭയന്തരം, ഗതാഗതം, ഭക്ഷയപ ാതുവിതരണം എന്നീ  

   വകുപ്പുേളില് ‘എ’, ‘പി’ ോറ് ഗറിയിപലര ഒകരാ ഉകേയാഗസ്ഥരുപട കസവനം എല്ലാ  
   േിവസവം ഉണ്ടായിരികണം. പ്പെപപ്പ  വകുപ്പ ്പസര റി ാര്ക് ഇകാരയതില്  
   ആവശങ്ങളയ ായ നട ടി സവീേരികകണ്ടതാണ.് പ ാതുഭരണ (ഹൗസ ്േീപ്പിംഗ്) വകുപ്പിപലര  
   സാനികറ് ഷന്, പസേൂരിറ് ി,  റ്റു അടിയന്തര സവഭാവമുള്ള കറാലരിേ്  
   നിര്ക്വ്വഹിുന്നവരും നിര്ക്കേശങ്ങളാനുസരണം ഹാറരാകേണ്ടതാണ.് 

xxii.    എക്വസസ ്വകുപ്പ ് (സ.ഉ (വേ) 52/2020/പ ാഭവ തീയതി 30.03.2020) 
xxiii.    കുടിപവള്ള വിതരണവം ഡാമുേളിപലര റലരനിരപ്പു ര ീേരണവ ായി പ്പെപപ്പ    

   റലരകസചനവകുപ്പ ്റീവനകാര്ക് (സ.ഉ (വേ) 68/2020/പ ാഭവ തീയതി 08.04.2020) 
xxiv.    സര്ക്കാര്ക് അതിഥി  ന്ദിരള് പോകറാണ നിര്ക്വയാ ന പ്രവര്ക്തനള  ായി   

   പ്പെപപ്പ  അടിയന്തര ആവശങ്ങളയള്കായി  ാത്രം പ്രവര്ക്തിുന്നതാണ.് 
 മുേളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പുേ പട വേനംേിന പ്രവര്ക്തനള്കാവശങ്ങളയ ായ ഏറ് വം 

കുറവ ്റീവനകാപര  ാത്രക  നികയാഗിുവാന്  ാടുത്തുള്ളൂ. 
 അടിയന്തര സാഹചരയമുണ്ടായാല്  േരം ഉകേയാഗസ്ഥപര ചു തലര ഏല്പ്പിുന്ന ോരയം 

എല്ലാ വകുപ്പ ് പസര റി ാര്ക്തവകുപ്പത്റില്ലാ ക ധാവിേ് മുന്ൂ ി ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതാണ.് 
തുറന്നു പ്രവര്ക്തിുന്ന സ്ഥാ നളളില് ആവശങ്ങളയ ായ ശുചീേരണപ്രവര്ക്തനള ം 
റീവനകാര്ക്ക് സാനിപ സര്ക് ഉ്പപ്പപടയുള്ള സംവിധാനള ം ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതാണ.് 

 ഇതിനുപുറക  ചീഫ് പസര റിക് ഏപതാരു ഉകേയാഗസ്ഥപനയും അടിയന്തര 
സാഹചരയതില് വിളിച്ചുവരുതാവന്നതാണ്. റീവനകാപര ഡൂ ിക് നികയാഗിുകമ്പാ് 
നഗരാതിര്ക്തിയില് താ സിുന്നവപര  ാത്രം  രിഗണികകണ്ടതും അതിനാവശങ്ങളയ ായ 
ര ീേരണള് ഏര്ക്പപ്പടുത്തുകതണ്ടതു ാണ്. 



 

 അതയാവശങ്ങളയ റീവനകാപര നികയാഗിുകമ്പാ് ഭിന്നകശങ്ങളഷികാരായ റീവനകാപര 
ഒെിവാകകണ്ടതാണ്. 

 

3 ആശു ത്രിേ്, മൃഗാശു ത്രിേ്, എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ  എല്ലാ 
വസ്തുക പടയും നിര്ക് ാണവം, വിതരണവം നടന്നതന്ന പ ാതുതസവോരയ ക സലരാ 
സ്ഥാ നള് - ഡി്പ ന്സറിേ്, പേ ിസ്റ്റുേ്, ഫാര്ക് സിേ് (റന് ഔഷധി 
കേരള് ഉ്പപ്പപട) പ ഡികല് ഉ േരണള് വില്ുന്ന സ്ഥാ നള്, 
ലരകപാറ റിേ്, ക്ലിനിുേ്, നഴ്സിള് കഹാമുേ്, ഫാര്ക് സൂ ികല് റിസര്ക്ച്്ച 
ലരാബുേ്, ആംബുലരന്സ്, പ ഡികല്, ആശു ത്രി, ആകരാഗയ റീവനകാരുപട 
യാത്രാ സൗേരയം മുതലരായവ 
 

4 താപെ റയുന്ന സ്ഥാ നള് ഒെിപേയുള്ള എല്ലാ വാണിറയ ത സവോരയ 
സ്ഥാ നള ം അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

 കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാ നള് 

i കറഷന് േടേ്, േണ്സൂ ര്ക്പഫഡ്, സവപ്ലകോ സ്ഥാ നള് ,  െം, 
 ച്ചകറിേ്, ഭക്ഷയ വസ്തുക്,  ലരവയഞ്ജനള്,  ാല്,  ാള ല്പ്പന്നള്,  ീന്, 
ഇറച്ചി, ോലരിതീറ് , വളം, വിന്നതേ്, േീടനാശങ്ങളിനിേ് എന്നിവയു ായി പ്പെപപ്പ  
സ്ഥാ നള്തേടേ് (റില്ലാ അധിോരിേ് േെിയുന്നതും കഹാം പഡലരിവറി 
കപ്രാല്സാഹിപ്പികകണ്ടതും പ ാതുറനള പട വീടിനു പുറകതുള്ള യാത്ര 
നിരുല്സാഹപപ്പടുത്തുകതണ്ടതു ാണ്.  സ സ്ഥാ നള് 26.03.2020 പലര സ.ഉ. (വേ) 

51/2020/പ ാഭവ ഉതരവിപലര നിപ്പെനേ്ക് വികധയ ായി രാവിപലര 7  ണി മുതല് 
വവകുകന്നരം 5  ണി വപര  ാത്രക  പ്രവര്ക്തികാന്  ാടുത്തുള്ളൂ). 

ii പാങ്കുേ്, ഇന്ഷവറന്സ് സ്ഥാ നള്, എ.ടി.എമ്മുേ്, പാകിള് 
പ്രവര്ക്തനള്കാവശങ്ങളയ ായ വിവര സാകകതിേ വിേയാ സ്ഥാ നള് , പാകിള് 
േറ്ക ാണ്ടകീഴ്, എ.ടി.എം പ്രവര്ക്തനവ ായി പ്പെപപ്പ  ഏറന്സിേ്. 

iii പ്രികീഴ്തഇലരകരാണിേ്  ാധയ ള് 

iv പടലരിേമീഷൂണികകഷന്സ്, ഇകീഴര്ക്പനറ്്  സര്ക്വീസ്, കരാഡ്ോസ്റ്റിംഗ്, കേപി് 
സര വീസ്, ഐ.ടി സര വീസുേ് (അവശങ്ങളയ സര്ക്വീസുേ്). സ സര്ക്വീസുേ് 

 ര ാവധി ‘Work from home’  നയം സവീേരികകണ്ടതാണ്. 

v ഇ-പോക ഴ്സു ായി പ്പെപപ്പ ് അവശങ്ങളയ വസ്തുക് ഭക്ഷയ, ഫാര്ക് സൂ ികല്സ്, 
പ ഡികല്  ഉ േരണള് 

vi പ കരാ്  മ്പുേ്, എല്. ി.റി. പ കരാളിയം,  ാചേ വാതേതിപകീഴ റീപടയ്ല് & 
കസ്റ്റാകററ് ഔ ് പലരറ്റുേ് 

vii വവേുതി ഉല്പ്പാേനം, വിതരണം എന്നിവ സംപ്പെിച്ച സ്ഥാ നള ം 
കസവനള ം 

viii SEBI കനാ ിവഫ പചയ്ത േയാപ്പിറ് ല് ത പഡബ്റ്്   ാര്ക്കറ്്  സര്ക്വീസുേ് 

ix കോ്ഡ് കസ്റ്റാകററ് ത പവയര്ക് ഹൗസിള് സര വീസുേ് 

x വപ്രവറ്്  പസേൂരിറ് ി സര്ക്വീസുേ് 

xi സര്ക്കാര്ക് പ്രവര്ക്തനള  ായി പ്പെപപ്പ  കഡറ് തോ് പസകീഴടെേ് 



 

xii ോര്ക്ഷിേ ത്തിേളികലരര്ക്പപ്പടുത്തുന്ന പതാെിലരാളിേ്തേര്ക്ഷേര്ക്തഫാം േര്ക്ഷേര്ക് 

xiii ഫാം പ ഷിനറീസു ായി പ്പെപപ്പ  Custom Hiring Centres (CHC) 

xiv ോര്ക്ഷിേ ഉ േരണള്, ്പ യര്ക്  ാര്ക്സസുേ്, റിപ്പയര്ക് േടേ് 

xv രുേ് റിപ്പയറിംഗു ായി പ്പെപപ്പ  കേശങ്ങളീയ  ാതേളിപലര വര്ക്ക് കഷാപ്പുേ് 

xvi  ത്സയപ്പെന അേവാേ്ച്ചര്ക് വയവസായള് - ഇവയുപട തീറ് ,  രി ാലരനം, 
വിളപവടുത്തുപ്പ്,  ാകകറിള്, വില്പ്പന,  ാര്ക്കറ് ിള്, ഹാച്ചറിേ്,  ത്സയ, ത്സയ 
വിഭവള പട ചരക് നീകം,  ത്സയതീറ്  കൃഷി ഉ്പപ്പപടയുള്ള എല്ലാ അനുപ്പെ 
പ്രവര്ക്തനള ം. 

xvii ടൂ വീലരര്ക് ഉ്പപ്പപടയുള്ളവയുപട റിപ്പയറിങ്ങു ായി പ്പെപപ്പ  വര്ക്ക് കഷാപ്പുേ് 
വയാൊഴ്ചയും, ഞായറാഴ്ചയും രാവിപലര 10  ണിമുതല് 5  ണിവപര  ാത്രം തുറന്നു 
പ്രവര്ക്തികകണ്ടതാണ്. 
 (സ.ഉ.(വേ) നം. 67/2020/പ ാ.ഭ.വ തീയതി 8.4.2020) 

xvii പ ാവപല് കഫാണ്, േമ്പൂ ടെേ്, അനുപ്പെ ഉ േരണള് എന്നിവയുപട സര്ക്വീസ് 
പസകീഴടെേ്, പ ാവപല് കഫാണ് റീച്ചാര്ക്റിള ് പസകീഴടെേ് എന്നിവ ഞായറാഴ്ച 
രാവിപലര 10  ണിമുതല് 5  ണിവപര  ാത്രം തുറന്നു പ്രവര്ക്തികകണ്ടതാണ്. 
(സ.ഉ (വേ) നം. 66/2020, തീയതി 8/4/2020) 

xix അംഗീകൃത ഇലരരീഷയന് ാര്ക്, പ്ലംപര്ക് ാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് വീടുത്തുേളിള ം റ്ാറ്റുേളിള ം അടിയന്തിര 
അറ് കുറ്   ണിേ് നടതാനും വേപതാെിലരാളിേ്ക് റ്ാറ്റുേളിപലര അടിയന്തിര 
അറ് കുറ്   ണിേ് നടതാനുമുള്ള അനു തി. (സ.ഉ.(വേ) 69/2020, തീയതി 9/4/2020) 

xx എയര്ക്േണ്ടീഷണര്ക്, ഫാന് എന്നിവ വില്ുന്ന േടേ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിപലര 
 ന്നത  ണി മുതല് വവകുകന്നരം അഞ്ചു  ണി വപരയും േണടേ് വില്ുേയും റിപ്പയറിംഗ് 
നടന്നതേയും പചയ്യുന്ന സ്ഥാ നള് എല്ലാ തികളാഴ്ചയും രാവിപലര  ന്നത  ണി മുതല് 
വവകുകന്നരം അഞ്ചു  ണി വപരയും പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്. 
(സ.ഉ.(വേ) 71/2020, തീയതി  10/4/2020) 

xxi ആശു ത്രി  ാലരിനയം ഉ്പപ്പപടയുള്ള  ാലരിനയ സംണം രണം നടന്നതന്ന സ്ഥാ നള് ത 
ഏറന്സിേ് 

xxii ഫ്രിഡ്റ്, വാഷിംഗ് പ ഷീന്,  ിസ് ി തുടളിയവയുപട റിപ്പയറിംഗ് നടന്നതന്ന േടേ്ക് 
തികളാഴ്ച േിവസം രാവിപലര  ന്നത  ണി മുതല് വവകുകന്നരം അഞ്ചു  ണി വപര തുറന്നു 
പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്.  (സ.ഉ.(വേ) 72/2020, തീയതി 10/4/2020) 

xxiii ബുക് കഷാപ്പുേ് ആഴ്ചയില് പചാവ്വ, പവള്ളി േിവസളളില് രാവിപലര  ന്നത  ണി മുതല് 
വവകുകന്നരം അഞ്ചു  ണി വപര തുറന്നു പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്.  (സ.ഉ.(വേ) 72/2020, 
തീയതി 10/4/2020) 

xxiv റബ്ബര്ക് കതാ ളളില്  രള പട പറയിന് ഗാര്ക്ഡ് പചയ്യാനായി ക ാകുന്ന 
പതാെിലരാളിേ്ുള്ള യാത്രാനു തി. (സ.ഉ.(വേ) 72/2020, തീയതി 10/4/2020) 

xxv സംസ്ഥാന അതിര്ക്തിേ്ക് സ ീ മുള്ള റസ്റ്റാറകളിലേളിപലര ‘Take Away 

േൗണ്ടടെേ്’ രാത്രി 8  ണി വപര തുറന്നു പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്. (സ.ഉ (വേ) 
55/2020/dt. 01.04.2020) 

xxvi റസ്റ്റാറകളിലേളിപലര Take Away േൗണ്ടടെേളില് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണസാധനള പട 
online/door delivery രാവിപലര 7  ണിമുതല് രാത്രി 9  ണി വപര 
പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്. പ്രസ്തുത കഷാപ്പുേ പട പ്രവര്ക്തനം രാത്രി 8  ണികയാടുത്തുൂടി 
അവസാനിപ്പികകണ്ടതാണ്. (സ.ഉ (വേ) 56/2020/dt. 02.04.2020) 



 

 

5 താപെ റയുന്നവ ഒെിപേയുള്ള വയവസായ സ്ഥാ നള് അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

 കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ളവ 

i  രുന്നുേ്, ഫാര്ക് സൂ ികല്, പ ഡികല് ഉ േരണള് എന്നിവ ഉ്പപ്പപടയുള്ള 
അവശങ്ങളയ വസ്തുക്, അവയുപട അസംസ്കൃത വസ്തുക് എന്നിവയുപട നിര്ക്മീഷാണ 
യൂണിറ്റുേ് 

ii േല്കരി, ധാതു നിര്ക്മീഷാണം, അവയുപട വിതരണം, വ നിങ്ങു ായി പ്പെപപ്പ  
കഫാടേ വസ്തുക്  റ്്  ഉ േരണള് എന്നിവയുപട വിതരണം 

iii ഭക്ഷയ ഉ േരണള്,  രുന്നുേ്, ഫാര്ക് സൂ ികല് പ ഡികല് ഉ േരണള് 
എന്നിവയുപട നിര്ക്മീഷാണ യൂണിറ്റുേ് 

iv വളള്, വിന്നതേ്, േീടനാശങ്ങളിനിേ്, അണുനാശങ്ങളിനിേ് എന്നിവയുപട നിര്ക്മീഷാണ 
 ാകകറിള് ത വിതരണ യൂണിറ്റുേ് 

v പ്ലാകകീഴഷനുേ് ഉ്പപ്പപടയുള്ള കതയിലര വയവസായ സ്ഥാ നള് ഇവ 
 ര ാവധി 50% പതാെിലരാളിേപള  ാത്രം ഉ്പപ്പടുത്തുതി പ്രവര്ക്തനം 
നടകതണ്ടതാണ്. 

vi ഏലരം, കോഫി, േശുവണ്ടി,  ാക ായില്, ഗ്രാമ്പു എന്നീ പ്ലാകകീഴഷനുേ്  
(സ.ഉ (വേ) 59/2020, തീയതി 03.04.2020) 

vii റബ്ബര്ക് ത സര്ക്റികല് വേയ്യുറേ പട നിര്ക്മീഷാണവ ായി പ്പെപപ്പ  ഫാികളറിേ്, 
റബ്ബര്ക് പ്ലാകകീഴഷനുേ പട പ്രവര്ക്തനള് തുടളിയവ 
(സ.ഉ (വേ) 70/2020, തീയതി 09.04.2020 പ്രോരമുള്ള നിപ്പെനേ്ക് വികധയ ായി) 

viii േളി ണ് കറാലരിയു ായി പ്പെപപ്പ  റീവനകാര്ക്ക് ഒരു വര്ക്ഷകതുള്ള  ണ് 
സംഭരിുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ക്തി , പതാെിലരാളിേ പട എണം  ര ാവധി കുറച്്ച 
നിര്ക്വ്വഹികാവന്നതാണ്. 
(സ.ഉ (വേ) 71/2020, തീയതി  10.04.2020) 

ix പീഡി പതാെിലരാളിേ്ക് ആവശങ്ങളയ ായ അസംസ്കൃത വസ്തുക് സ്ഥാ നളളില് 
നിന്നും വീ ികലരപകതിുന്നതിനും പതടെത പീഡിേ് വീ ില് നിന്നും തിരിപേ 
സ്ഥാ നളളികലരപകതിുന്ന പ്രത്തിേ  ായി പ്പെപപ്പ  സ്ഥാ നള് തിക്, 
പചാവ്വ േിവസളളില്  ര ാവധി റീവനകാപര കുറച്്ച തുറന്നു 
പ്രവര്ക്തികാവന്നതാണ്. 
(സ.ഉ (വേ)  71/2020, തീയതി  10.04.2020) 

x കേരള  ിനറല്സ് & പ റ് ല്സ് ലരി ിറ് ഡ്, ചവറ 
ഇന്ഡയന് പറയര്ക് എര്ക്ത്സ് ലരി ിറ് ഡ്, ചവറ 
രാവന്ൂര്ക് വടറ് ാനിയം കപ്രാഡികള്സ് ലരി ിറ് ഡ് , പോച്ചുകവളി 
രാവന്ൂര്ക് സി കീഴ്സ് ലരി ിറ്  ഡ്, കോ യം 
 ലരപാര്ക് സി കീഴ്സ് ലരി ിറ് ഡ്,  ാലരകാട് 
രാവന്ൂര്ക് പോച്ചിന് പേ ികല്സ് ലരി ിറ് ഡ്, േള കേരി എന്നീ സ്ഥാ നള് 
(സ.ഉ (വേ)  60/2020, തീയതി 04.04.2020 പ്രോരമുള്ള നിപ്പെനേ്ക് വികധയ ായി) 

xi തുടര്ക് പ്രവര്ക്തനം ആവശങ്ങളയമുള്ള പപ്രാഡക്ഷന് യൂണിറ്റുേ് [സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരിപകീഴ മുന്ൂര്ക് അനുവാേം വാളിയതിനു കശങ്ങളഷം  ാത്രം പ്രവര്ക്തനം 
നടകതണ്ടതാണ്.] 

 



 

6 താപെപ്പറയുന്നവ ഒെിപേയുള്ള എല്ലാ കവയാ , പറയില്, കറാഡ് ഗതാഗതള് 
പ്രവര്ക്തനം നിര്ക്കതണ്ടതാണ്. 

കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ളവ 
i. അവശങ്ങളയവസ്തുക പട വിതരണം 
ii. ക ാലരീസ്, ഫയര്ക് സര്ക്വീസ്, ആംബുലരന്സ് ഉ്പപ്പപടയുള്ള അവശങ്ങളയ 

സര്ക്വീസുേ് 
iii. ചരക് നീകതിനായുള്ള കവയാ , പറയില്, തുറമുസ സര്ക്വീസുേ് ഇവയു ായി 

പ്പെപപ്പ  സ്ഥാ നള് ത ഏറന്സിേ് 
iv. േയറ്റു തിും ആഭയന്തര വിതരണതിനുമുള്ള ചരുേ പട അന്തര്ക് സംസ്ഥാന 

ഗതാഗതം 
v. പ കരാളിയം ഉല്പ്പന്നള്, എല്. ി.റി, ഭക്ഷയ വസ്തുക്, പ ഡികല് 

ഉ േരണള് ഉ്പപ്പപടയുള്ള അവശങ്ങളയ വസ്തുക പട 
സംസ്ഥാനതഅന്തര്ക്സംസ്ഥാന വിതരണം 

vi. പോയ്ത്ത് യന്ത്രള് ഉ്പപ്പപടയുള്ള ോര്ക്ഷിേ ഉ േരണള പട സംസ്ഥാന 
അന്തര്ക് സംസ്ഥാന ഗതാഗതം 

vii. വികേശങ്ങള  ൗരന് ാരുപട യാത്രാ ര ീേരണള് (കേര സര്ക്കാര്ക് 
പുറപപ്പടുത്തുവിച്ചിട്ടുള്ള വികധയ ായി  ാത്രം) 

 

7 കഹാസ്പിറ് ാലരിറ് ിയു ായി പ്പെപപ്പ ് താപെപ്പറയുന്നവ ഒെിപേയുള്ള സ്ഥാ നള് 
അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

കലരാകഡ്ൗണില് നിന്നും ഒെിവാകിയിട്ടുള്ളവ 
 

i. കലരാക്ഡൗണ് മൂലരം ഒറ് പപ്പട്ടു ക ായ ടൂറിസ്റ്റുേ്, ആകരാഗയ പ ഡികല് ക സലര 
ഉ്പപ്പയുള്ള അവശങ്ങളയസര്ക്വീസ് റീവനകാര്ക്, വി ാന, േപ്പല് റീവനകാര്ക് 
തുടളിയവപര താ സിപ്പിച്ചിരിുന്ന കഹാ ള േ്, കലരാഡ്റ േ്, കഹാംകസ്റ്റേ് 

ii. േവാറകീഴീന് സൗേരയള്കായി േപണ്ടതിയിട്ടുള്ള സ്ഥാ നള്തകഹാ ള േ് 
തുടളിയവ 

8. എല്ലാ വിേയാഭയാസ  രിശങ്ങളീലരന, ഗകവഷണ, സ്ഥാ നള ം, കോച്ചിള് പസകീഴടെേ ം 
അടച്ചികടണ്ടതാണ്. 

 
9. എല്ലാ ആരാധനാലരയള ം അടച്ചികടണ്ടതാണ്.  ത രവം, സാണം ാരിേവ ായ 

ൂടികച്ചരള േ് അനുവേിുന്നതല്ല. 
 
10.  ത രവം, രാഷ്ട്രീയവം, ോയിേവം വികനാേവം സാംണം ാരിേവം, അകാേ ിേ  രവ ായ 

എല്ലാ ൂടികച്ചരള േ ം നികരാധിച്ചിരിുന്നു. 
 
11. ശങ്ങളവസംണം ാര ചടങ്ങുേ്ക് 20 വയക്തിേളില് ൂടുത്തുതല് ആ േ് ഒന്നതകച്ചരുന്നത് 

അനുവേിുന്നതല്ല. 
 
12. 15.02.2020നു കശങ്ങളഷം ഇന്തയയില് എതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വയക്തിേ ം ആകരാഗയ 

പ്രവര്ക്തേരുപട നിര്ക്കേശങ്ങളാനുസരണം നിചിതിത േിവസം േവാറകീഴീന് 
വികധയ ാകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത ക്ഷം IPC പസക്ഷന് 188 പ്രോരമുള്ള 
നിയ നട ടിേ് ഇതരകാര്ക്പകതിപര വേപകാകള്ളണ്ടതാണ്. 

 



 

13. കലരാക്ഡൗണ്  രിധിയില് നിന്നും ഒെിവാകിയ  മുേളില്  രാ ര്ക്ശങ്ങളികപപ്പ  
സ്ഥാ നള് ത റീവനകാര്ക് ത വയക്തിേ് എന്നിവര്ക് കോവിഡ്-19 വയാ നം 
തടയുന്നതിനുള്ള ആകരാഗയ വകുപ്പിപകീഴ എല്ലാ നിര്ക്കേശങ്ങളള ം േര്ക്ശങ്ങളന ായി 
 ാലരികകണ്ടതാണ്. 

 
14. കോവിഡ്-19 വയാ നം തടയുന്നതിനുള്ള സ നിര്ക്കേശങ്ങളള് വയക്തിേ പട സഞ്ചാര 

നിയന്ത്രണവ ായി പ്പെപപ്പ താപണന്നും അവശങ്ങളയ വസ്തുക പട നീകവ ായി 
പ്പെപപ്പ തല്ല എന്നുമുള്ള വിവരം നടപ്പിലരാകാന് ചു തലരപപ്പ  അധിോരിേ് 
ശ്രധികകണ്ടതാണ്. 

 
15. മുേളില്  റഞിട്ടുള്ള നിര്ക്കേശങ്ങളള് ലരംഘിുന്ന ഏപതാരു വയക്തികയയും ഡിസാസ്റ്റര്ക് 

 ാകനജ്പ കീഴ് ആികള് 2005 പലര 51 മുതല് 60 വപരയുള്ള വകുപ്പുേ്, IPC  188-ാാാം വകുപ്പ് 
എന്നിവ പ്രോരമുള്ള നിയ  നട ടിേ്ക് വികധയ ാകകണ്ടതാണ്. 

 

കുറിപ്പ ്:- കലരാകഡ്ൗണ്  ാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങളളളില് നിര്ക്കേശങ്ങളിച്ച പ്രോരമുള്ള സാമൂഹിേ 
അേലരം, ശുചിതവ രീതിേ് എന്നിവ മുേളില്  രാ ര്ക്ശങ്ങളിച്ചിട്ടുള്ള ഒാാകരാ 
പ്രവര്ക്തിേളിള ം േര്ക്ശങ്ങളന ായി നടപ്പിലരാകകണ്ടതാണ.് ഇവ 
നടപ്പിലരാകാനുള്ള ഉതരവാേിതം അതാത ്
വകുപ്പത്ഏറന്സിതസ്ഥാ നള പട തലരവന് ാര്ക്കായിരിും. റില്ലാ 
അധിോരിേ് പ്രസ്തുത നട ടിേ്  രികശങ്ങളാധിച്ച ്ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതാണ.് 

 
പേ.ആര്ക്.കറയാതിലരാല് 

പ്രിന്സിപ്പല് പസര റി 
 

എല്ലാ റില്ലാ േളികളര്ക് ാര്ക്ും വകുപ്പ ്തലരവ്ാര്ക്ും 
പസരക റിയറ് ിപലര എല്ലാ വകുപ്പുേ്ും പസക്ഷനുേ്ും 
എല്ലാ ഗവണ്പ കീഴ ് അഡീഷണല് ചീഫ ് പസര റി ാര്ക്ുംത പ്രിന്സിപ്പല് പസര റി ാര്ക്ുംത 
പസര റി ാര്ക്ുംത ്പ ഷയല് പസര റി ാര്ക്ുംത അഡീഷണല് പസര റി ാര്ക്ുംത കറായികീഴ ്
പസര റി ാര്ക്ുംത പഡ ൂ ി പസര റി ാര്ക്ുംത അണ്ടര്ക് പസര റി ാര്ക്ും 
ഗവര്ക്ണടെപട പസര റി, രാറ ്ഭവന്, തിരുവനന്തപുരം 
അ ഡവകകറ്  ്റനറല്, എറണാകുളം 
മുസയ ന്ത്രിയുപടയും  റ്  ് ന്ത്രി ാരുപടയും പ്രതി ക്ഷകനതാവിപകീഴയും ഗവണ്പ കീഴ ്ചീഫ ്വിപ്പിപകീഴയും                                                
          വപ്രവറ്  ്പസര റി ാര്ക്ക ്
സ്പീകടെപടയും പഡ ൂ ി സ്പീകടെപടയും വപ്രവറ്  ്പസര റി ാര്ക്ക് 
പസര റി, കേരള നിയ സഭ, തിരുവനന്തപുരം 
പ്രിന്സിപ്പല് അകൗണ്ടകീഴ ്റനറല്ത അകൗണ്ടകീഴ ്റനറല് (ആഡിറ് ത് എ&ഇ), കേരള, തിരുവനന്തപുരം. 
കേരളതിപലര എല്ലാ സര്ക്കാര്ക് ആഫീസുേ്ുംത അര്ക്ധ സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാ നള്ുംത           
പ ാതുക സലരാ സ്ഥാ നള്ും 
ഇന്ഫര്ക്ക ഷന് ഓഫീസര്ക്, പവപ ്& നൂ  ീഡിയ, ഐ& ി.ആര്ക്.ഡി. (വിപുലര ായ പ്രചരണതിന)് 
േരുതല് ഫയല്ത ഓഫീസ് കോപ്പി 

                                                                        ഉതരവിന് പ്രോരം    

                                                                           
പസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്   


