
 
 

“ഭരണ ഭാഷ മാതൃഭാഷ” 

കേരള സർക്കാർ 
സംഗ്രഹം 

ദുരന്തനിവാരണ വകപ്്പ-കകാവിഡ-്19 പ്രതികരാധ പ്രവര്ത്തനളുടെ ഭാ ഭായമാ ി 

സംസ്ഥാനത ് ഏര്ത്ഭപ്പാുതി ിരിക്കുന്ന നി പ്ന്തണളുടള്- രരിഷ്കരിച്ച മാര്ത്ഗ 

നിര്ത്കേശങ്ങളളുടള് രുറഭപ്പാുവിച്ച ്ഉതരവാകുന്നു. 

 

ദുരന്ത നിവാരണ (എ) വേുപ്്പ 
സ.ഉ. (സാധാ).നം. 68/2022/ദു.നി.വ                   തീ തി, തിരുവനന്തരുരം, 20.01.2022         
 
1. സ.ഉ (സാധാ) നം.564/2021/ഡിഎംഡി തീ തി 04. 08.2021 
 
2 സ.ഉ (സാധാ) നം.669/2021/ഡിഎംഡി തീ തി 02.10.2021 
 
3. സ. ഉ (സാധാ। നം. 729/2021/ഡിഎംഡി തീ തി 05.11.2021 
 
4. സ.ഉ (സാധാ) നം.08/2022/ഡിഎംഡി തീ തി 04. 01.2022 
 
5. സ.ഉ (സാധാ) നം.22/2022/ഡിഎംഡി തീ തി 10.01.2022 
 
6. സ.ഉ (സാധാ) നം.40/2022/ഡിഎംഡി തീ തി 14.01.2022 
 
7. സ.ഉ (സാധാ) നം.47/2022/ഡിഎംഡി തീ തി 15.01.2022    
         

ഉത്തരവ് 

 

സംസ്ഥാനത ് കകാവിഡ ് വവറസിഭെ വയാരനം വര്ത്ധിക്കുന്ന സായതരയതി് 

രരാമര്ത്ശങ്ങളിത ഉതരവുകെ ഭാ തുാര്ത്ച്ച ാ ി സംസ്ഥാനദുരന്തനിവാരണ റകതാറിിി ുഭാ 

സംസ്ഥാന എക്സികയട്ടിവ് കമ്മിിി ഭത ര്ത്മാന് എന്ന നില ി് ദുരന്തനിവാരണ നി മം 

2005 ഭസക്ഷന് 20 (3)-് നിക്ഷിര്തമാ  റധികാരം ഉരക ായിച്ച് ബന്ധഭപ്പട്ട 

റധികാരികള് കര്ത്ശങ്ങളനമാ ി നാപ്പിലാക്കുന്നതിനാ ി താഭപപ്പറ ുന്ന മാര്ത്ഗനിര്ത്കേശങ്ങളളുടള് 

രൂറഭപ്പാുവിച്ച ഭകാണ്ട ്ഉതരവാകുന്നു: 

1. നിലവിഭല കകാവിഡ് സായതരയം കണക്കിഭലാുത് ജനുവരി 23, 30 (ഞാ റാപ്ത) 

തീ തികെി് എല്ലാ ജില്ലകെിലും റവശങ്ങളയ സര്ത്വീസുകള് (റനുബന്ധം) മാപ്തകമ 

റനുവദിക്കുക ുള്ളൂ. 



 
2. സര്ത്ക്കാര്ത് / സവകാരയ സ് ഥാരനളുടെി് കജാലി ഭതയ്യ ന്ന, രണ്ടു വ സ്സിനു താഭപ 

പ്രാ മുള്ള കുട്ടികെ ള്ള റമ്മമാര്ത്, കയാന്സര്ത് കരായികള്, തീപ്വ കരായബാധിതര്ത് 

എന്നിവര്ത്ക്ക് വര്ത്ക്ക് പ്രം കയാം സംവിധാനതിലൂഭാ കജാലി ഭതയ്യാന് സര്ത്ക്കാര്ത് 

കഡാക്ടറുഭാ (റകലാപ്പതി) സാക്ഷയരപ്തതിഭെ റാിസ് ഥാനതി്   

റനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.  

3. ജില്ലകെിഭല വയാരാരസ്ഥാരനളുടള്, മാെ കള്, ബീച്ച കള്, തീം രാര്ത്ക്കുകള് 

ഉള്ഭപ്പഭാ ുള്ള വികനാദസഞ്ചാര കകപ്രളുടള് എന്നിവിാളുടെി് ആള്ക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല 

എന്നും, ആെ കള് കകാവിഡ് മാനദണ്ഡം കൃതയമാ ി രാലിക്കുന്നു എന്നും ജില്ലാഭരണകൂാം 

ഉറപ്പ വരുകതണ്ടതാണ്. ഇതിനാ ി ആവശങ്ങളയാനുസരണം ഭസക്ടറ് മജിസക്പ്ാി മാഭര 

വിനയസിക്കാവുന്നതാണ്.   

4. മാെ കള്, കലയാണ യാെ കള്, തീം രാര്ത്ക്കുകള് മി് സവകാരയ സ് ഥാരനളുടള് 

എന്നിവാളുടെി് സാനിവിസര്ത് ഉരക ായം, സാമൂയിക റകലം ഉള്ഭപ്പഭാ ുള്ള എല്ലാ 

കകാവിഡ് മാനദണ്ഡളുടെ ം രാലിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരയം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സ് ഥാരന 

ഉാമ ുഭാ ഉതരവാദിതവമാ ിരിക്കും. 

5. ഒന്രതാം ക്ലാസ് വഭര ുെെ ക്ലാസുകള് ജനുവരി 21 മുത് രണ്ടാപ്ച്ചകതക്ക ്

ഓൺവലന് സംവിധാനതിലൂഭാ മാപ്തം നാകതണ്ടതാണ.് എന്നാ് ഭതറാപ്പി 

റാിസ് ഥാനതി് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ് ഭരഷയ് സ് കൂെ കള്ക്ക് ഇത് 

ബാധകമാ ിരിക്കില്ല. 

6. നിലവിഭല കകാവിഡ് സായതരയതി് ഭാസ്റ്റ് കരാസിിിവിിി നിരക്ക ്

റാിസ്ഥാനഭപ്പാുതി ുള്ള നി പ്ന്തണളുടള്ക്ക് രകരം ആശങ്ങളുരപ്തികെി് റഡ് മിി ്

ആകുന്നവരുഭാ എണ്ണം കണക്കാക്കി ജില്ലാാിസ്ഥാനതി് നി പ്ന്തണളുടള് 

ഏര്ത്ഭപ്പാുതാവുന്നതാണ്. ഇതുമാ ി ബന്ധഭപ്പട്ട വിവരളുടള് ആകരായയവകുപ്്പ ജില്ലാ 

ദുരന്തനിവാരണ റകതാറിിികള്ക്ക് ന്കകണ്ടതാണ.് ഇതിഭന റാിസ്ഥാനഭപ്പാുതി 

ദുരന്തനിവാരണ റകതാറിിി ജില്ലകഭെ A, B, C എന്നിളുടഭന തരം തിരിച്ച ്താഭപപ്പറ ുന്ന 

രീതി ി് നി പ്ന്തണളുടള് ഏര്ത്ഭപ്പാുകതണ്ടതാണ:് 

 
A വിഭായം 
 

i . എല്ലാ രാഷ്പ്ാീ , സാമൂയയ, സാംസ്കാരിക, മതരരമാ , സാമുദാ ിക, 

ഭരാതു രരിരാാികള്ക്കും വിവായം, മരണാനന്തര താളുടുകള്ക്കും 

രരമാവധി 50 കരര്ത്ക്ക് രഭൊുക്കാവുന്നതാണ.് 

 



 
B. വിഭായം 
 

i. രാഷ്പ്ാീ , സാമൂയയ, സാംസ്കാരിക, മതരരമാ , സാമുദാ ിക, ഭരാതു 

രരിരാാികള് ഉള്ഭപ്പഭാ  ാഭതാരുവിധ കൂാികച്ചരലുകെൂം  റനുവദിക്കില്ല. 

മതരരമാ  ആരാധനകള് ഓൺവലനാ ി മാപ്തം നാകതണ്ടതാണ.് 

ii. വിവായം, മരണാനന്തര താളുടുകള്ക്ക് രരമാവധി 20 ആെ കഭെ മാപ്തകമ 

റനുവദിക്കുക ുള്ളൂ. 

C. വിഭായം 
 
i. രാഷ്പ്ാീ , സാമൂയയ, സാംസ്കാരിക, മതരരമാ , സാമുദാ ിക ഭരാതു 

രരിരാാികള് ഉള്ഭപ്പഭാ  ാഭതാരുവിധ കൂാികച്ചരലുകെൂം റനുവദിക്കില്ല. 

മതരരമാ  ആരാധനകള് ഓൺവലനാ ി മാപ്തം നാകതണ്ടതാണ.് 

ii. വിവായം, മരണാനന്തര താളുടുകള്ക്ക് രരമാവധി 20 ആെ കഭെ മാപ്തകമ 

റനുവദിക്കുക ുള്ളൂ. 

iii. സിനിമ തീക ിറുകള്, സവിമ്മിംയ് രൂെ കള്, ജിമ്മുകള് എന്നിവ ുഭാ 

പ്രവര്ത്തനം റനുവദിക്കില്ല.  

iv. ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര തലതിഭല വരന് ഇ ര്ത് ക്ലാസ്സ കെ ം, രത,് 

രപ്ന്തണ്ട് ക്ലാസ്സ കെ ം ഒപിഭക ുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സ കെ ം (ായൂഷന് ഭസെറുകള് 

ഉള്ഭപ്പഭാ) ഒരാപ്ച്ചകതക്ക ് ഓൺവലന് സംവിധാനതിലൂഭാ മാപ്തകമ 

റനുവദിക്കുക ുള്ളൂ. റസിഡന്ഷയ് വിദയാഭയാസ സ് ഥാരനളുടള് ബക ാ 

ബബിള് മാതൃക ി് പ്രവര്ത്തിക്കുക ാഭണെി് ഇത് ബാധകമല്ല 

 

7. ജില്ലകെി് റതത് കമഖലകെ ഭാ സവികശങ്ങളഷ സായതരയളുടള്ക്കനുസൃതമാ ി 

നി പ്ന്തണളുടള് തീര് ഭസപ്കട്ടറി ുമാ ി ആകലാതിച്ച് ജില്ലാ കെക്ടര്ത്മാര്ത്ക്ക ്

തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ ് 

                             

(യവര്ത്ണറുഭാ ഉതരവിന് പ്രകാരം) 

                                                                                       കഡാ. വിരി കജാ  ്

                                             തീര ്ഭസപ്കട്ടറി 

 

റഡീഷണ് തീര ്ഭസപ്കട്ടറി, ആഭയന്തര വിജിലന്സ ്വകുപ്്പ 
 
റഡീഷണ് തീര ്ഭസപ്കട്ടറി,റവനയ വും ദുരന്ത നിവാരണവും വകുപ്്പ 



എല്ലാ യവൺഭമെ  ് റഡീഷണ് തീര ് ഭസപ്കട്ടറിമാര്ത്ക്കും, പ്രിന്സിപ്പ് 
ഭസപ്കട്ടറിമാര്ത്ക്കും, ഭസപ്കട്ടറിമാര്ത്ക്കും 
 
കമ്മീഷണര്ത്,ലാന്ഡ ്റവനയൂ തിരുവനന്തരൂരം 
 
കമ്മീഷണര്ത്, ദുരന്ത നിവാരണം, തിരുവനന്തരൂരം 
 
എല്ലാ ജില്ലാ കെക്ാര്ത്മാര്ത്ക്കും 
 
എല്ലാ വകുപ്്പ തലവന്മാര്ത്ക്കും 
 
ഭമമ്പര്ത് ഭസപ്കട്ടറി, കസ്റ്റി ്ഡിസാസ്റ്റ൪ മാകനജ്ഭമെ  ്റകതാറിിി, ഒബ്സര്ത്കവിറി യി്സ,്  
 തിരുവനന്തരൂരം-33    
 
എല്ലാ റര്ത്ധ സര്ത്ക്കാര്ത് സ്ഥാരനളുടള്ക്കും/ ഭരാതുകമഖലാ സ്ഥാരനളുടള്ക്കും 
 
ഭവബ ്& നയൂ മീഡി , ഐ & രി.ആര്ത്.ഡി 
 
കസ്റ്റാക്ക ്ര ്/ഓരീസ ്കകാപ്പി 
 
രകര്ത്പ്്പ :- 
മുഖയമപ്ന്തി ുഭാ വപ്രവി് ഭസപ്കട്ടറി ക്്ക ്
തീര ്ഭസപ്കട്ടറി ുഭാ ഭസഷയ് ഭസപ്കട്ടറി ക്്ക ്

      ഉതരവിന് പ്രകാരം  

 
ഭസക്ഷന് ഓരിസര്ത് 

Annexure 

Essential activities and services permitted on Sundays 
 

1. All State and Central Government offices and their autonomous bodies,  

Corporations, PSUs etc. dealing with emergency and essential services and 

COVID-19 containment and management duties may be made functional (if 

required as directed by the HoDs). Movement of the personnel/officers is 

permitted using their identity cards as proof.  

 

2. All industries/companies/organizations dealing with emergency and 

essential services and requiring operations 24x7 shall be permitted to operate. 

Movement of employees of such organizations shall be allowed on producing 

valid ID cards issued by the respective organizations/institutions. 

 



3. Employees and vehicles of telecom and internet service providers shall be 

allowed movement on producing valid ID cards issued by their respective 

organizations/institutions. Only essential staff/employees of IT and ITes 

organizations shall work from office. 

 

4. Patients and their attendants, eligible people intending to take vaccination 

and persons in cases of emergencies shall be allowed with valid proof from 

hospital or vaccination details.  

 

5. Movement of long distance bus services, trains and air travel are permitted. 

Movement of public transport, goods carriage vehicles and private vehicles and 

taxis (Including cabs by aggregators) to and from airports, railway stations and 

bus terminals/stops/stands is allowed for facilitating movement of passengers 

by air, rail and road. The movement will be allowed only on displaying valid 

travel documents/tickets and strictly adhering to COVID protocols. 

 

6. Only neighborhood shops dealing with food, groceries, fruits and vegetables, 

dairy and milk booths, toddy, meat and fish are allowed to function from 7 AM to 

9 PM. Home delivery of essential items shall be encouraged to minimize 

movement of individuals outside their homes. 

 

7. Restaurants and bakeries shall be permitted only for take-away and home 

delivery from 7 AM to 9 PM. 

 

8. Marriages and funerals are permitted with number of persons limited to 20 

and strictly adhering to COVID protocols. 

 

9. E-commerce and courier activities for home delivery are permitted from 7 

AM to 9 PM. 

10. Tourism pre-booked for Sunday with valid stay vouchers are permitted to 

travel in their cars/taxis and stay in hotel/resort premises. 



  

11. CNG/LNG/LPG movement. 

  

12. Conduct of competitive exams and movement of candidates and exam 

functionaries using admit cards/identity card/hall ticket. 

 

13. Dispensaries/Medical stores/hospitals/medical equipment stores/nursing 

homes/ambulances/related services and movement of personnel. 

 

14. Toll Booth. 

 

15. Print, electronic, visual and social media houses. 

 

16. Sanitation activities. 

 

17.  Workshops for urgent vehicle repair. 

 
 

------------------------------ 


