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നമ്പര്. 40-3/320-DM-I (A) 

ഭഺരതസര്ക്കഺര് 

ആഭയന്തരമന്ത്ന്തഺലയം 

ുനഺര്ത്ുകഺക്ക്,നയാഡല്ഹ഻-110001 

ത഻യ്യത഻,15ഏന്ത്ര഻ല്2020 

ഉതരവ് 

ദഽരന്തന഻വഺരണ ന഻യമം 2005-ീന്പ ീസക്ഷന്  10(2)(I)-ല്  പരഺമര്ശ഻ച്ചിട഻ടുള്ള 
ുദശ഼യ എക്സ഻ഔയാടുള഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ അധ഻ഔഺരങ്ങള്  പ്പുയഺഖ഻ച്ചിട് 
ീഔഺണ്ട്  ീെയര് ുപഴ്സൺ എന്ന പദവ഻ പ്പഔഺരം ന്ഫ഻ടുള് 2020 ഏപ്പ഻ല്  
14ീല ഉത്തരവ് പഽറീന്ഫെഽവ഻ച്ചിട഻ടുള്ണ്ട്. അത഻ന്പ്പഔഺരം COVID-19 
പഔര് ച്ചിടവയഺധ഻ ന഻യപ്ന്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ആഭയന്തര മപ്ന്തഺലയം 
പഽറീന്ഫെഽവ഻ച്ചിട഻ടുള്ള ഏഔ഼ഔര഻ച്ചിട മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള഻ല്  പറയഽന്ന ന഻ശ്ച഻ത 
ുലഺക്ക്ീഡൌൺ  നെപെ഻ഔള്  രഺജ്യത്ത് COVID-19-ീന്പ വയഺപനം 
ന഻യപ്ന്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 2020 ീമയ് 3 വീര പ്പഺബലയത്ത഻ല്  തഽെരഽന്നതഺണ്. 

അുതസമയംതീന്ന ീപഺതഽജ്നങ്ങള് ക്ക് ഉണ്ടഺഔഽന്ന ബഽദ്ധ഻മഽടുള്ഔള്  
ലഗാഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ീതരീെെഽക്കീന്ഫടുള അധ഻ഔ പ്പവര് ത്തനങ്ങള്   
അനഽവദ഻ക്കഽന്നതഽം അവ 2020 ഏപ്പ഻ല്  20 മഽതല്  ന഻ലവ഻ല്  
വരഽന്നതഽമഺണ്. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം ഈ  അധ഻ഔ പ്പവര് ത്തനങ്ങള്  
സംസ്ഥഺനങ്ങള്, ുഔപ്രഭരണ പ്പുദശങ്ങള്  ജ്഻ലലഺ ഭരണഔാെങ്ങള് 
ന഻ലവ഻ലഽള ുലഺക്ക്ഡൌൺ നെപെ഻ഔള്ീെ മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള് 
ഔര്ശനമഺയ഻ പഺല഻ച്ചിട് ീഔഺണ്ട് നെന്ഫ഻ലഺക്കഽം. ഈ ഇളവഽഔള് 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽ മഽുന്നഺെ഻യഺയ഻  ഒഫ഼സഽഔള്, ുജ്ഺല഻സ്ഥലങ്ങള്, 
ഫഺക്െറ഻ഔള്, സ്ഥഺപനങ്ങള് എന്ന഻വയ഻ീല സഺമാഹ഻ഔ അഔലവഽം 
ുമകലഺ ആവശയഔതഔള്ം സംബന്ധ഻ച്ചിട എലലഺ തയ്യഺീറെഽന്ഫ് 
പ്ഔമ഼ഔരണങ്ങള്ം സംസ്ഥഺനങ്ങള് / ുഔപ്ര ഭരണ പ്പുദശങ്ങള്  / ജ്഻ലലഺ 
ഭരണഔാെങ്ങള് ഉറന്ഫ് വരഽുത്തണ്ടഺതഺണ്. ഈ ഇളവഽഔള്  ഉള് ീക്കഺള്ന്ന 
പഽതഽക്ക഻യ ഏഔ഼ഔിത മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള്  ഇുതഺീെഺന്ഫം 
ുെര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

അുതസമയം, സംസ്ഥഺനങ്ങള് / ുഔപ്ര ഭരണ പ്പുദശങ്ങള്   / ജ്഻ലലഺ 
ഭരണഔാെങ്ങള് അത഻ര്ത്ത഻ ന഻ര്ണയ഻ച്ചിട഻ടുള്ള ന഻യപ്ന്തണ ുമകലഔള഻ല്  ഈ 
പഽതഽക്ക഻യ ഏഔ഼ഔിത മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള്  ബഺധഔമഺഔ഻ലല. പഽത഻യ 
ഏീതങ്ക഻ലഽം പ്പുദശങ്ങള്  ന഻യപ്ന്തണ ുമകലയഺയ഻ വര്ഖ഼ഔര഻ച്ചിട് 
ഉള്ീന്ഫെഽത്ത഻യഺല്  ഭഺരത സര്ക്കഺര് ആുരഺഖയ ഔഽെഽംബ ുക്ഷമ 
മപ്ന്തഺലയത്ത഻ന്ീറ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള്  പ്പഔഺരം പ്പുതയഔമഺയ഻ 
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അനഽവദ഻ച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്ന പ്പവര് ത്തനങ്ങീളഺഴ഻ീഔ, ആ പ്പുദശം ന഻യപ്ന്തണ 
ുമകലയഺയ഻ വര്ഖ഼ഔര഻ക്കീന്ഫടുള സമയത്ത഻ മ മഽന്പഽവുരയഽള എലലഺ 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ം ന഻ര്ത്ത഻ ീവക്കീന്ഫെഽം. 

ദഽരന്തന഻വഺരണ ന഻യമം 2005-ീന്പ ീസക്ഷന് 10(2)(I)-ല്  പരഺമര്ശ഻ച്ചിട഻ടുള്ള 
ുദശ഼യ എക്സ഻ഔയാടുള഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ അധ഻ഔഺരങ്ങള്  പ്പുയഺഖ഻ച്ചിട് 
ീഔഺണ്ട്  ീെയര്ുപഴ്സൺ എന്ന പദവ഻ പ്പഔഺരം ന്ഫ഻ടുള് ഭഺരത 
സര്ക്കഺറ഻ മീറ എലലഺ   മപ്ന്തഺലയങ്ങള്ക്കഽം വഔഽന്ഫ്ഔള്ക്കഽം സംസ്ഥഺന / 
ുഔപ്രഭരണ പ്പുദശ സര്ക്കഺരഽഔള്ക്കഽം, സംസ്ഥഺന / ുഔപ്ര 
ഭരണഺധ഻ഔഺര഻ഔള്ക്കഽം തഺീഴ ുെര്ത്ത഻ടുള്ള ഏഔ഼ഔിത പര഻ഷ്ഔര഻ച്ചിട 
മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള് ഔര്ശനമഺയ഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള ന഻ര്ുദശങ്ങള്  
നല്ഔ഻ ഉത്തരവഺഔഽന്നഽ. 

ുഔപ്ര ആഭയന്തര ീസപ്ഔടുളറ഻   

1. ീസപ്ഔറ഻മഺര്, മപ്ന്തഺലയങ്ങള്, വഔഽന്ഫ്ഔള്  ഭരത സര്ക്കഺര്  
2. െ഼ഫ് ീസപ്ഔടുളറ഻മഺര്, അെമ഻ന഻സ്ടപ്െെര്മഺര്, സംസ്ഥഺന ുഔപ്രഭരണ 

പ്പുദശങ്ങള്  (പടുള഻ഔ പ്പഔഺരം)   

പഔര്ന്ഫ്  

1. ുദശ഼യ എക്സ഻ഔയാടുള഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ീല എലലഺ അംഖങ്ങള് ക്കഽം   
2. ീമമ്പര്  ീസപ്ഔടുളറ഻ ുദശ഻യ ദഽരന്ത ന഻വഺരണ  അുധഺര഻റ്റ഻  
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രഺജ്യത്COVID-19 ന഻യന്ത്ന്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ഭഺരതസര്ക്കഺര്,മന്ത്ന്തഺലയങ്ങൾ/
വകഽപ്പുകൾ, സംസ്ഥഺന/ുകന്ത്രഭരണസര്ക്കഺരഽകൾ,സംസ്ഥഺന/ുകന്ത്രഭരണ
അധ഻കഺര഻കൾ സവ഼കര഻ുക്കണ്ട നടരട഻കളുീട രഽതഽക്ക഻യ ഏക഼കിത
മഺര്ഗന഻ര്ുേശങ്ങൾ 

(ആഭയന്തരമന്ത്ന്തഺലയത഻ന്ീറ15ഏന്ത്ര഻ല്2020-ീല ഉതരവ്നമ്പര്. 40-3/320-
DM-I (A)ന്ത്രകഺരം) 

1. ുലഺക്ക്ീഡൌണ് കഺലയളവ്ക േ഼ര്ഘ഻പ്പ഻ക്കഽന്നുതഺീടഺപ്പം  തഺീഴപ്പറയഽന്ന
ന്ത്രവര്തനങ്ങൾ2020 ീമയ്3 വീരരഺജ്യത്ന഻ുരഺധ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
i. കണ്ഡ഻ഔ 4 (ix)-ല്  വ഻വര഻ച്ചിട഻ടുള്ളതഽം സഽരക്ഷ സംബന്ധമഺയതഽ 

ീമഺഴ഻ീഔയഽള എലലഺ  ആഭയന്തര, അന്തര്ുദശ഼യ വ഻മഺന 
യഺപ്തഔള് .    

ii. സഽരക്ഷഺ ആവശയങ്ങള് ഴ഻ീഔയഽള യഺപ്ത഻ഔരഽീെ ീപ്െയ഻ന്  
യഺപ്തഔള് . 

iii. ീപഺതഽഖതഺഖതങ്ങള്ക്കഽള ബസഽഔള് 
iv. ീമുപ്െഺ ീറയ഻ല് ുസവനങ്ങള് 
v. ൂവദയ സംബന്ധവഽം അീലലങ്ക഻ല് ഈ മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള഻ല്  

അനഽവദ഻ച്ചിട഻ടുള്ളതഽമഺയ പ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഴ഻ീഔയഽള 
വയക്ത഻ഔള്ീെ അന്തര്-ജ്഻ലലഺ, അന്തര് സംസ്ഥഺന യഺപ്തഔള് . 

vi. എലലഺ വ഻ദയഺഭയഺസ, പര഻ശ഼ലനം, ുഔഺച്ചിട഻ംഗ് സ്ഥഺപനങ്ങള് 
തഽെങ്ങ഻യവ അെച്ചിട് തീന്ന തഽെരഽം. 

vii. ഈ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള് ക്ക് ഔ഼ഴ഻ല് പ്പുതയഔമഺയ഻ 
അനഽവദന഼യമഺയവ ഴ഻ീഔയഽള എലലഺ വയഺവസഺയ഻ഔ വഺണ഻ജ്യ 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ം  

viii. ഈ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള് ക്ക് ഔ഼ഴ഻ല് പ്പുതയഔമഺയ഻ 
അനഽവദന഼യമഺയവ ഴ഻ീഔയഽള എലലഺ  ആത഻ഥയ ുസവനങ്ങള്ം. 

ix. െഺക്സ഻ഔള്  (ഒുടുളഺറ഻ക്ഷഔള്ം ൂസക്ക഻ള് റ഻ക്ഷഔള്ം ഉള്ീന്ഫീെ) 
ഔയഺബ് ഇെന഻ലക്കഺരഽീെ  ുസവനങ്ങള്ം. 

x. എലലഺ സ഻ന഻മഺ ഹഺള്ഔള്, മഺള്ഔള്, ുഷഺന്ഫ഻ംഗ് ുഔഺംപ്ലക്സഽഔള്, 
ജ്഻ംുനഷയം, സ്ടുപഺര്ട്സസ്ട ുഔഺംപ്ലക്സഽഔള്, സവ഻മ്മ഻ംഗ് പാള്ഔള് , 
വ഻ുനഺദ പഺര്ക്കഽഔള്, ത഻ുയറ്ററഽഔള്, ബഺറഽഔള്ം 
ഒഡ഻ുറ്റഺറ഻യങ്ങള്ം, അസംബ്ല഻ ഹഺള്ഔള്ം സമഺന സ്ഥലങ്ങള്ം. 

xi. എലലഺ സഺമാഹ഻ഔ / രഺപ്ര഼യ / ഔഺയ഻ഔ / വ഻ുനഺദ / അക്കഺദമ഻ക്/ 
സഺംസ്ടഔഺര഻ഔ / മത പര഻പഺെ഻ഔള്  / മറ്റ് ത്തഽുെരലഽഔള് 

xii. ീപഺതഽജ്നങ്ങള്ക്കഺയഽള എലലഺ മതസ്ഥലങ്ങള്ം 
ആരഺധനഺലയങ്ങള്ം അെച്ചിട഻െഽം. മതപരമഺയ സുമ്മളനങ്ങള്  
ഔര്ശനമഺയ഻ ന഻ുരഺധ഻ച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
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xiii. ശവസംസ്ടഔഺരത്ത഻ മീറ ഔഺരയത്ത഻ല്, ഇരഽപത഻ലധ഻ഔം ആള്ഔള഻ല്  
ഔാെഽതലഽള ത്തഽുെരല്  അനഽവദ഻ക്കഽന്നതലല. 
 

2. ുഹഺട്ട്സ്ുരഺട്ടുകളുീടയഽം ന഻യന്ത്ന്തണ ുമഖലകള഻ീലയഽം മഺര്ഗ
ന഻ര്ുേശങ്ങളുീടന്ത്രവര്തനം. 
i. 'ുഹഺടുള് സ്ടുപഺടുള്ഔള് ', അതഺയത്, വല഻യ ര഼ത഻യ഻ല്  COVID-19 

ീപഺടുള഻ന്ഫ്റീന്ഫടുള പ്പുദശങ്ങള് , അീലലങ്ക഻ല്  COVID-19-ീന്പ പ്ശുദ്ധയമഺയ 
വയഺപനം ഉണ്ടഺയ ക്ലസ്റ്ററഽഔള് , ആുരഺഖയ ഔഽെഽംബ ുക്ഷമ 
മപ്ന്തഺലയം ഭഺരത സര്ക്കഺര്  പഽറീന്ഫെഽവ഻ച്ചിട഻ടുള്ള  
മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള് ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ന഻ര് ണ്ണയ഻ക്കീന്ഫെഽം 

ii. സംസ്ഥഺനങ്ങള്  / ുഔപ്രഭരണ പ്പുദശങ്ങള്  / ജ്഻ലലഺ ഭരണഔാെങ്ങള് 
ഇവ ആുരഺഖയ ഔഽെഽംബ ുക്ഷമ മപ്ന്തഺലയത്ത഻ീന്പ 
മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള് അനഽസര഻ച്ചിട് ഈ ുഹഺടുള് സ്ടുപഺടുള്ഔള്, ന഻യപ്ന്തണ 
ുമകലഔള്  ഇവയഽീെ അത഻ര്ത്ത഻ഔള്  ന഻ര്ണയ഻ക്കഽം.    

iii. ഈ ന഻യപ്ന്തണ ുമകലഔള഻ല്, ഈ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള഻ല്  
അനഽവദന഼യമഺയ രഽ പ്പവര് ത്തനങ്ങള്ം അനഽവദ഻ക്ക഻ലല. അവശയ 
ുസവനങ്ങള്ീെ പര഻പഺലനം (ീമഡ഻ക്കല് അതയഺഹ഻തങ്ങള്, 
പ്ഔമസമഺധഺനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടുള ഔെമഔള് ഉള്ീന്ഫീെ), സര്ക്കഺര് 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ീെ തഽെര്ച്ചിട എന്ന഻വീയഺഴ഻ീഔ ഈ ുമകലഔള഻ല് 
ന഻ന്ന് പര഻ുശഺധനക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻ടുളലലഺീത ീപഺതഽജ്നങ്ങള്ീെ 
ആന്തര഻ഔ / ബഺഹയ യഺപ്തഔീളഺന്നഽമ഻ീലലന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻ മ  
ന഻യപ്ന്തണ ുമകല പര഻ധ഻യ഻ല്  ഔര്ശനമഺയ ന഻യപ്ന്തണ പര഻ധ഻ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആുരഺഖയ ഔഽെഽംബ ുക്ഷമ മപ്ന്തഺലയം 
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ഻ടുള്ള മഺര്ഖന഻ര്ുദശങ്ങള്  സംസ്ഥഺന / ുഔപ്ര ഭരണ 
സര്ക്കഺരഽഔള്ം പ്പഺുദശ഻ഔ ജ്഻ലലഺ അധ഻ഔഺര഻ഔള്ം ഔര്ശനമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺുക്കണ്ടതഺണ്.  
 

3. 2020 ീമയ് 20 മഽതല് ന്ത്രഺബലയത഻ല് വരഽന്ന അനഽവധ഻ക്കീപ്പടഽന്ന
ന്ത്രവര്തനങ്ങൾത഻രീെടഽക്കഽക: 
i. അുത സമയം തീന്ന ീപഺതഽജ്നങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടഺഔഽന്ന ബഽദ്ധ഻മഽടുള്ഔള് 

ലഗാഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ീതരീെെഽക്കീന്ഫടുള  അധ഻ഔ 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്  അനഽവദ഻ക്കഽന്നതഽം അവ 2020 ഏപ്പ഻ല് 20 
മഽതല് ന഻ലവ഻ല്  വരഽന്നതഽമഺണ്. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം ഈ അധ഻ഔ 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള് സംസ്ഥഺനങ്ങള്, ുഔപ്രഭരണ പ്പുദശങ്ങള്  ജ്഻ലലഺ 
ഭരണഔാെങ്ങള് ന഻ലവ഻ലഽള ുലഺക്ക്ഡൌൺ നെപെ഻ഔള്ീെ  
മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള് ഔര്ശനമഺയ഻ പഺല഻ച്ചിട് ീഔഺണ്ട് നെന്ഫ഻ലഺക്കഽം. 
ഔാെഺീത, ഈ ത഻രീെെഽത്ത അധ഻ഔ പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 
അനഽവദ഻ക്കഽന്നത഻നഽമഽമ്പ്, ഒഫ഼സഽഔള്, ുജ്ഺല഻സ്ഥലങ്ങള്, 
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ഫഺക്െറ഻ഔള്, സ്ഥഺപനങ്ങള് എന്ന഻വയ഻ല് സഺമാഹ഻ഔ അഔലം 
പഺല഻ക്കഽന്നത഻നഽള സ്റ്റഺന്ുഡര്ഡ് ഒന്ഫുററ്റ഻ംഗ് നെപെ഻പ്ഔമങ്ങള്ം 
(എസ്ടപ഻) അുതഺീെഺന്ഫം ുമകലഺ ആവശയഔതഔള്ം സംബന്ധ഻ച്ചിട 
എലലഺ തയ്യഺീറെഽന്ഫ് പ്ഔമ഼ഔരണങ്ങള്ം സംസ്ഥഺനങ്ങള് / ുഔപ്ര ഭരണ 
പ്പുദശങ്ങള്  / ജ്഻ലലഺ ഭരണഔാെങ്ങള് ഉറന്ഫ് വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.  

ii. ത഻രീെെഽത്ത അനഽവദന഼യമഺയ ഈ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്  
ഉള് ീക്കഺള്ന്ന ഏഔ഼ഔിത പഽതഽക്ക഻യ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള്  
െഽവീെയഽള 5-20 കണ്ഡ഻ഔഔള഻ല്  വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 
4. ുലഺക്ക്ഡൌണ്മഺര്ഗന഻ര്ുേശങ്ങൾകര്ശനമഺയ഻നടപ്പ഻ലഺക്കഽക 

i. സംസ്ഥഺന / ുഔപ്ര ഭരണ സര്ക്കഺരഽഔള് 2005-ീല ദഽരന്തന഻വഺരണ 
ന഻യമപ്പഔഺരം പഽറീന്ഫെഽവ഻ച്ചിട ഈ മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള് രഽ 
തരത്ത഻ലഽം ലയ഻ന്ഫ഻ക്കഺീത ഔര്ശനമഺയ഻ നെന്ഫഺക്കഽഔ. 

ii. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, സംസ്ഥഺന / ുഔപ്ര ഭരണ സര്ക്കഺരഽഔള്ക്ക് 
പ്പഺുദശ഻ഔ ആവശയമനഽസര഻ച്ചിട് ഈ മഺര് ഗ്ഗ ന഻ര് ുേശങ്ങുളക്കഺള്  
ഔര്ശനമഺയ നെപെ഻ഔള് ഏര്ീന്ഫെഽത്തഺം. 
 

5. എലലഺആുരഺഗയുസവനങ്ങളും(ആയഽഷ്ഉൾീപ്പീട)ന്ത്രവര്തനംതഽടരഽം 
i. ആശഽപപ്ത഻ഔള്, നഴ്സ഻ംഗ് ുഹഺമഽഔള്, ക്ല഻ന഻ക്കഽഔള്, 

ീെല഻ീമഡ഻സ഻ന് സൌഔരയങ്ങള്. 
ii. ഡ഻സ്ടീപന്സറ഻ഔള്, ീഔമ഻സ്റ്റ്ഔള്, ഫഺര്മസ഻ഔള്, ജ്ന് ഓഷധ഻ 

ുഔപ്രങ്ങള് ഉള്ീന്ഫീെ എലലഺത്തരം ീമഡ഻സ഻ന് ുഷഺന്ഫ്ഔള്ം 
ീമഡ഻ക്കല് ഉപഔരണ ുഷഺന്ഫ്ഔള്ം 

iii. ീമഡ഻ക്കല് ലുബഺറടുളറ഻ഔള്ം ഔളക്ഷന് (ുശകരണ) ുഔപ്രങ്ങള്ം. 
iv. COVID-19 അനഽബന്ധ ഖുവഷണങ്ങള് നെത്തഽന്ന സ്ഥഺപനങ്ങള്, 

ഫഺര്മസയാടുള഻ക്കല്, ീമഡ഻ക്കല് റ഻സര്ച്ചിട് ലഺബഽഔള്,  
v. ീവറ്ററ഻നറ഻ ുഹഺസ്ടപ഻റ്റലഽഔള്, ഡ഻സ്ടീപന്സറ഻ഔള്, ക്ല഻ന഻ക്കഽഔള്, 

പഺുത്തഺളജ്഻ ലഺബഽഔള്, വഺക്സ഻ന്, മരഽന്ന് എന്ന഻വയഽീെ 
വ഻ല്ന്ഫനയഽം വ഻തരണവഽം 

vi. അവശയ ുസവനങ്ങള് നല്ഔഽന്നത഻ീന പ഻ന്തഽണയ്ക്കഽന്ന അീലലങ്ക഻ല് 
ുഔഺവ഻ഡ്-19 ന഻യപ്ന്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽള പ്ശമങ്ങള് ീെയ്യ്ന്ന അംഖ഼ഔിത 
സവഔഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ം  ുഹഺം ീഔയര് ദഺതഺക്കള്, 
ഡയുനഺസ്റ്റ഻ക്സ്ട, ആശഽപപ്ത഻ഔള഻ല് ുസവനമനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്ന വ഻തരണ 
ശിംകല സ്ഥഺപനങ്ങള് എന്ന഻വയഽള്ീന്ഫീെ 

vii. മരഽന്നഽഔള്, ഫഺര്മസയാടുള഻ക്കല്സ്ട, ീമഡ഻ക്കല് ഉപഔരണങ്ങള്, 
ീമഡ഻ക്കല് ഒക്സ഻ജ്ന്, അവയഽീെ പഺുക്കജ്഻ംഗ് ീമറ്റ഼ര഻യല്, 
അസംസ്ടഔിത വസ്ടതഽക്കള് എന്ന഻വയഽീെ ന഻ര്മ്മഺണ യാണ഻റ്റ്ഔള്ം 
ഇെന഻ലക്കഺരഽം  
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viii. ആംബഽലന്സഽഔള്ീെ ന഻ര്മ്മഺണം ഉള്ീന്ഫീെയഽള ീമഡ഻ക്കല് / 
ആുരഺഖയ അെ഻സ്ഥഺന സൌഔരയങ്ങള്ീെ ന഻ര്മ്മഺണം 

ix. എലലഺ ീമഡ഻ക്കല്, ീവറ്റ഻നറ഻ ഉുദയഺഖസ്ഥര്, ശഺസ്ടപ്തജ്ഞര്, 
നഴ്സഽമഺര്, പഺരഺ ീമഡ഻ക്കല് സ്റ്റഺഫ്, ലഺബ് ീെക്ന഼ഷയന്മഺര്, മ഻ഡ്-
ൂവവ്സ്ട, ആംബഽലന്സഽഔള് ഉള്ീന്ഫീെയഽള മറ്റ് ആശഽപപ്ത഻ 
സഹഺയ ുസവനങ്ങള്ം എന്ന഻വരഽീെ (സംസ്ഥഺനത്ത഻ മീറ അഔത്തഽം 
പഽറത്തഽം) യഺപ്ത. 

 
6. കഺര്ഷ഻കവഽംഅനഽബന്ധന്ത്രവര്തനങ്ങൾ 

A. എലലഺ കഺര്ഷ഻ക, ഉേയഺനന഻ര്മഺണ ന്ത്രവര്തനങ്ങളും രാര്ണ്ണമഺയഽം
ന്ത്രവര്തനക്ഷമമഺയ഻തഽടരഽം: 

i. വ഻ളഭാമ഻യ഻ല്  ഔര്ഷഔരഽം ഔഺര്ഷ഻ഔ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ം നെത്തഽന്ന 
ഔഺര്ഷ഻ഔ പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

ii. ഔഺര്ഷ഻ഔ ഉല്ന്ഫന്നങ്ങള് സംഭര഻ക്കഽന്നതഽം MSP പ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ല്  
ഉള്ീന്ഫീെ വയഺപിതരഺയ഻ര഻ക്കഽന്ന ഏജ്ന്സ഻ഔള്. 

iii. അപ്ഖ഻ഔള്ച്ചിടര് ീപ്പഺഡയാസ്ട മഺര്ക്കറ്റ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ (എപ഻ എ ംസ഻) 
നെത്തഽന്ന ‘മന്ഡ഻സ്ട' അീലലങ്ക഻ല് സംസ്ഥഺന / യഽ.െ഻ സര്ക്കഺര്  
പ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ചിട  പ്പഔഺരം (ഉദഺ. സഺറ്റൂലറ്റ് മന്ഡ഻സ്ട). സംസ്ഥഺന 
/ ുഔപ്ര ഭരണ സര്ക്കഺര് ുനര഻ടുള്ള വ഻പണന പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 
അീലലങ്ക഻ല് വയവസഺയ ുമകലയഽീെ, ഔര്ഷഔര് / ഔര്ഷഔരഽീെ 
സംഗം, എഫ്പ഻ ഔള്ീെ സഹഔരണ സ്ഥഺപനങ്ങള് എന്ന഻വയ഻ല് 
ന഻ന്ന് ുനര഻ടുള്. സംസ്ഥഺനങ്ങള് / ുഔപ്രഭരണ പ്പുദശങ്ങള് പ്പഺുദശ഻ഔ 
തലത്ത഻ല് വ഻ുഔപ്ര഼ഔിത വ഻പണന സംഭരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 
ുപ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കണം 

iv. ഔഺര്ഷ഻ഔ യപ്ന്തങ്ങള്ീെ ഔെഔള്, അറ്റഔഽറ്റന്ഫണ഻ഔള്, അത഻ മീറ 
സ്ടീപയര് പഺര്ട്സസ്ട (വ഻തരണ ശിംകല ഉള്ീന്ഫീെ) ഔെഔള്  തഽറന്നഽ 
പ്പവര്ത്ത഻ക്കഽം. 

v. ഔഺര്ഷ഻ഔ യപ്ന്തങ്ങള്മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടുള ഔസ്റ്റം ഹയറ഻ംഗ് 
ീസ മററഽഔള് (സ഻എച്ചിട്സ഻). 

vi. രഺസവളങ്ങള്, ഔ഼െനഺശ഻ന഻ഔള്, വ഻ത്തഽഔള് എന്ന഻വയഽീെ 
ന഻ര്മ്മഺണം, വ഻തരണം, െ഻ലലറ വ഻ല്ന്ഫന. 

vii. വ഻ളീവെഽന്ഫ഻ീന്പയഽം വ഻തയ്ക്കഽന്നത഻ീന്പയഽം സംുയഺജ്഻ത 
ീഔഺയ്ത്തഽയപ്ന്തവഽം മറ്റ് ഔഺര്ഷ഻ഔ ഉദയഺന ന഻ര്മഺണ  അനഽബന്ധ 
യപ്ന്തങ്ങള്ീെയഽം (സംസ്ഥഺനത്ത഻നഔത്തഽം, അന്തര് സംസ്ഥഺനവഽം) 
െലനം. 

B. മത്സ്യബന്ധനം-ഇന഻പ്പറയഽന്നന്ത്രവര്തനങ്ങൾന്ത്രവര്തനക്ഷമമഺകഽം 
i. മത്സയബന്ധനം (സമഽപ്ദ-ഉള്നഺെന്) / ഭക്ഷണം, പര഻പഺലനം, 

വ഻ളീവെഽന്ഫ്, സംസ്ടഔരണം, പഺുക്കജ്഻ംഗ്, ുഔഺള്ഡ് ീെയ഻ന്, 
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വ഻ല്ന്ഫന, വ഻പണനം എന്ന഻വയഽള്ീന്ഫീെയഽള ജ്ലഔിഷ഻ 
വയവസഺയത്ത഻ീന്പ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്. 

ii. ഹഺച്ചിടറ഻ഔള്, ത഼റ്റ സസയങ്ങള്, വഺണ഻ജ്യ അുഔവറ഻യ എന്ന഻വ. 
iii. മത്സയം / ീെമ്മ഼ന്, മത്സയ ഉല് പന്നങ്ങള്, മത്സയ വ഻ത്ത് / ത഼റ്റ, 

എന്ന഻വയഽീെ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കഺയഽള ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ീെ യഺപ്ത. 
C. ുതഺട്ടങ്ങൾ-ഇന഻പ്പറയഽന്നന്ത്രവര്തനങ്ങൾന്ത്രവര്തനക്ഷമമഺകഽം 
i. പരമഺവധ഻ 50% ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔുളഺട്സ ഔാെ഻ ുതയ഻ല, ുഔഺഫ഻, റബ്ബര് 

ുതഺടുളങ്ങള്ീെ പ്പവര്ത്തനം. 
ii. പരമഺവധ഻ 50% ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔുളഺട്സ ഔാെ഻ െഺയ, ുഔഺഫ഻, റബ്ബര്, 

ഔശഽവണ്ട഻ എന്ന഻വയഽീെ ുപ്പഺസസ്഻ംഗ്, പഺുക്കജ്഻ംഗ്, വ഻ല്ന്ഫന, 
വ഻പണനം. 

D. കന്നഽകഺല഻ വളര്തല് - ഇന഻പ്പറയഽന്ന ന്ത്രവര്തനങ്ങൾ
ന്ത്രവര്തനക്ഷമമഺകഽം 

i. ഖതഺഖത വ഻തരണ ശിംകല ഉള്ീന്ഫീെയഽള പഺല് ുപ്പഺസസ്഻ംഗ് 
പ്ലഺ മറഽഔള്ീെ പഺല്, പഺല് ഉല് പന്നങ്ങള്ീെ ുശകരണം, പ്പപ്ഔ഼യ, 
വ഻തരണം, വ഻ല് പന ഉള്ീന്ഫീെ. 

ii. ുഔഺഴ഻ ഫഺമഽഔള്ം ഹഺച്ചിടറ഻ഔള്ം വളര്ത്തഽ 
മിഖങ്ങള്ള്ീന്ഫീെയഽള ഔന്നഽഔഺല഻ വളര്ത്തല് ഫഺമഽഔള്ീെ 
പ്പവര്ത്തനം. 

iii. മിഖ ത഼റ്റ ഉല്പഺദനവഽം പഽലല്  വളര്ത്തലഽം അുതഺീെഺന്ഫം 
ുെഺളം, ുസഺയ എന്ന഻വ ുപഺലഽള അസംസ്ടഔിത വസ്ടതഽക്കള്ീെ 
വ഻തരണവഽം  

iv. ുഖഺശഺലഔള്  ഉള്ീന്ഫീെയഽള മിഖ സംരക്ഷണ ുഔപ്രങ്ങള്ീെ 
പ്പവര്ത്തനം 

7. സഺമ്പത഻കുമഖല:തഺീഴരറയഽന്നവയഽീടന്ത്രവര്തനംതഽടരഽം 

i. റ഻സര്വ് ബഺങ്ക് ഒഫ് ഇന്തയ (ആര് ബ഻ ഐ), ആര് ബ഻ ഐ 
ന഻യപ്ന്തണത്ത഻ലഽള സഺമ്പത്ത഻ഔ മഺര്ക്കറ്റ്ഔള്ം  സ്ഥഺപനങ്ങള്ം 
അതഺയത് എന് പ഻ സ഻ ഐ, സ഻ സ഻ ഐ എല്, ീപയ്ീമ മ് 
സ഻സ്റ്റം ഒന്ഫുററ്റര്മഺറഽം ഔയഺഷ് മഺുനജ്ീമന്് ഏജ്ന്സ഻ഔള്ം  

ii. ബഺങ്ക് ശഺകഔള്, എ.െ഻.എമ്മഽഔള്, ബഺങ്ക഻ങ്ങ്  
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കഺയഽള  ഐ െ഻ ീവന്ഡര്മഺര്, ബഺങ്ക഻ംഗ് 
ഔറസ്ടുപഺണ്ടന്സ്ട, എ.െ഻.എം. പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ം  ധന 
മഺുനജ്ീമ മറഽം  ീെയ്യ്ന്ന  ഏജ്ന്സ഻ഔള്  
a. ഡ഻ ബ഻ റ്റ഻ ധനവ഻തരണം പാര്ത്ത഻യഺഔഽന്നതഽവീര ബഺങ്കഽള് 

സഺധഺരണ സമയത്ത് പ്പവര്ത്തനം തഽെരഺന് അനഽവദ഻ക്കഽം    
b. ബഺങ്ക് ശഺകഔള഻ലഽം ബ഻ സ഻ ഔള഻ലഽം സഺമാഹയ അഔലം 

പഺല഻ക്കല്, പ്ഔമ സമഺധഺനം, ഇെപഺെഽഔഺരഽീെ പര഻പ്ഭമം  ഇവ 
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ൂഔഔഺരയം ീെയ്യഺന് ആവശയമഺയ സഽരക്ഷഺ ജ്഼വനക്കഺീര 
പ്പഺുദശ഻ഔ ഭരണഔാെം നല്ഔണം 

iii. ീസബ഻, ീസഔയാര഻റ്റ഼സ്ട എക്സ്ടുെഞ്ച് ുബഺര്ഡ്  ഒഫ്  ഇന്തയ 
(ീസബ഻) പരസയീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ടുള്ള ഔയഺപ഻റ്റല്, ീഡബ്റ്റ് മഺര്ക്കറ്റ് 
സര്വ഼സഽഔള്  

iv. ഐ ആര് ഡ഻ ഐ എ യഽം ഇന്ഷഽറന്സ്ട ഔമ്പന഻ഔള്ം 

8.സഺമാഹയുമഖല:തഺീഴരറയഽന്നവയഽീടന്ത്രവര്തനംതഽടരഽം 

i. ഔഽടുള഻ഔള് / ഭ഻ന്ന ുശഷ഻യഽളളവര് / മഺനസ഻ഔ ീവലല്വ഻ള഻ഔള് 
ുനര഻െഽന്നവര് / മഽത഻ര്ന്ന പൌരന്ഩഺര് / ന഻രഺലംബര് / വന഻തഔള് / 
വ഻ധവഔള് എന്ന഻വര്ക്കഺയഽള വ഼െഽഔള്ീെ പ്പവര്ത്തനം 

ii. ജ്ാവൂനല്സ്ടനഽ ുവണ്ട഻യഽള ന഻ര഼ക്ഷണ വ഼െഽഔള്, ആഫ്റ്റര് 
ീഔയര് ുഹഺമഽഔള്, സഽരക്ഷ഻ത ഇെങ്ങള്  

iii. സഺമാഹയ സഽരക്ഷഺ ീപന്ഷന് വ഻തരണം. ഉദഺ : വഺര്ധഔയഔഺല / 
വ഻ധവ / സവഺതപ്ന്തയ സമര ുസനഺന഻ ീപന്ഷനഽഔള്; എംുപ്ലഺയ഼സ്ട 
ീപ്പഺവ഻ഡന്് ഫണ്ട് ഒര്ഖൂനുസഷന് (ഇ പ഻ ഫ് ) നല്ഔഽന്ന 
ീപന്ഷനഽം ീപ്പഺവ഻ഡന്്  ഫണ്ട് ുസവനങ്ങള്ം  

iv. അംഖന്വഺെ഻ഔള്ീെ പ്പവര്ത്തനം : 15 ദ഻വസത്ത഻ീലഺര഻ക്കല് 
ഖഽണുഭഺഔതഺവ഻ മറ വ഼ടുള്പെ഻ക്കല് ഭക്ഷണ-ുപഺഷഔഺഹഺര 
വ഻തരണം. ഉദഺ: ഔഽടുള഻ഔള്, സ്ടപ്ത഼ഔള്, മഽലയാടുളൂന്ന അമ്മമഺര്. 
ഖഽണുഭഺഔതഺവ് അംഖന്വഺെ഻ഔള഻ല്   എത്തഺന്  പഺെ഻ലല 

9. ഓണ്ൂലൻരഠ഻പ്പ഻ക്കല്/വ഻ോരരഠനങ്ങൾുന്ത്രഺത്സ്ഺഹ഻പ്പ഻ക്കണം 

i. എലലഺ വ഻ദയഺഭയഺസ, പര഻ശ഼ലന, ുഔഺച്ചിട഻ങ് ുഔപ്രങ്ങള് അെെഽ 
തീന്ന തഽെരഽം  

ii. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം ഈ സ്ഥഺപനങ്ങള് ഒൺൂലന് പര഻ശ഼ലനങ്ങള഻ലാീെ 
അക്കഺദമ഻ഔ ഔഺരയങ്ങള് പ്ഔമീന്ഫെഽത്ത഻ പര഻പഺല഻ക്കഽം എന്ന് 
പ്പത഼ക്ഷ഻ച്ചിട്ീഔഺള്ന്നഽ  

iii. ദാരദര്ശന്, മറ്റ് വ഻ദയഺഭയഺസ െഺനലഽഔള് എന്ന഻വ 
പഠ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ പരമഺവധ഻  ഉപുയഺഖ഻ക്കണം 

10.എംജ്഻എൻആര്ജ്഻എുജ്ഺല഻കൾഅനഽവേ഻ക്കഽന്നതഺണ് 

i. സമാഹയ അഔലവഽം  മഽകഺവരണവഽം ഔര്ശനമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട് എം.ജ്഻.എന്.ആര്.ജ്഻.എ. ുജ്ഺല഻ഔള് 
അനഽവദ഻ക്കഽന്നതഺണ് 

ii. ജ്ലുസെനം, ജ്ല  സംരക്ഷണം തഽെങ്ങ഻യവയ്ക്കഺഔഽം 
എം.ജ്഻.എന്.ആര്.ജ്഻.എയ഻ല്   മഽന്ഖണന  

iii. മറ്റ് ുഔപ്ര, സംസ്ഥഺന ുമകല പദ്ധത഻ഔള഻ീല  ജ്ലുസെന, ജ്ല 
സംരക്ഷണ  ുമകലഔീളയഽം നെന്ഫ഻ലഺക്കഺനഺയ഻  അനഽവദ഻ക്കഽന്നതഽം 
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അുതഺീെഺന്ഫം എം.ജ്഻.എന്.ആര്.ജ്഻.എ. ുജ്ഺല഻യ഻ല്  
അനഽുയഺജ്യമഺയ഻ ഔാടുള഻ുയഺജ്഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഽമഺണ്. 
 

11. ീരഺതഽുസവനങ്ങൾ:പ്പവര്ത്തനക്ഷമമഺയ഻ തഽെുരണ്ടവ:  
i. റ഻ൂഫന഻ംഗ്, െരക്കഽ ഖതഺഖതം, വ഻തരണം, സംഭരണം, വ഻ല്പന, 

തഽെങ്ങ഻ എലലഺ എണ്ണ, വഺതഔ ുമകലയഽീെ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്. 
ഉദഺഹരണം: ീപുപ്െഺള്, ഡ഼സല്, മീണ്ണണ്ണ, CNG, പഺെഔ വഺതഔം, 
PNG  തഽെങ്ങ഻യവ. 

ii. ുഔപ്ര സംസ്ഥഺന തലങ്ങള഻ീല ൂവദയഽത഻ ഉല്പഺദനവഽം അത഻ മീറ 
വ഻തരണവഽം 

iii. തപഺല് ഒഫ഼സഽഔള്ം അനഽബന്ധ തപഺല് ീസര്വ഼സഽഔള്ം 
iv. സംസ്ഥഺന തുേശ ഭരണ സ്ഥഺപനങ്ങള്ീെ ഔഽെ഻ീവള, ശഽെ഼ഔരണ, 

മഺല഻നയ ന഻ര്മഺര്ജ്ന പ്പവത്തനങ്ങള് 
v. വഺര്ത്തഺവ഻ന഻മയ സംവ഻ധഺനങ്ങള്ം ഇ മറര്ീനറ്റ് ീസര്വ഼സഽഔള്ം 

 
12. അന്തര്സംസ്ഥഺന, സംസ്ഥഺന തല ചരക്കഽ ഗതഺഗതവഽം, അവയഽീട
ുലഺഡ഻ങ്, അണ്ുലഺഡ഻ങ്ന്ത്രവതനങ്ങളും 
i. എലലഺ തരം െരക്ക് ഖതഺഖതങ്ങള്ം അനഽവദ഻ന഼യം.  
ii. ഖഽഡ്സ്ട, പഺര്സല് ീപ്െയ഻നഽഔള്ീെ പ്പവര്ത്തനം 
iii. ഔഺര്ുഖഺ ീപ്ലയ഻നഽഔള്ീെയഽം അനഽബന്ധ സൌഔരയങ്ങള്ീെയഽം 

ഔാെഺീത അെ഻യന്തര ഇവഺഔയഽുവഷന്, റ഻ല഼ഫ്  ുസവനങ്ങള്ക്കഽള 
സൌഔരയവഽം.  

iv. ഔെല് മഺര്ഗ്ഗത്ത഻ലാീെയഽള െരക്കഽ ഖതഺഖതവഽം അനഽബന്ധ 
സ഼ുപഺര്ടുള്ഔള്ീെയഽം ഇന്ലഺന്ഡ് ഔീണ്ടയ്നര് ഡ഻ുന്ഫഺഔഔള്ീെയഽം 
(ICDs) പ്പവര്ത്തനം. 

v. ീപുപ്െഺള഻യം, പഺെഔ വഺതഔം, ഭക്ഷയ വസ്ടതഽക്കള്, മരഽന്നഽഔള് 
തഽെങ്ങ഻യ അവശയ സഺധനങ്ങള്ീെ  അത഻ര്ത്ത഻ ഔെന്നഽള 
ഖതഺഖതത്ത഻നഽള സംവ഻ധഺനങ്ങള്. 

vi. രണ്ടഽ ൂപ്ഡവര്മഺരഽം രഽ സഹഺയ഻യഽം അെങ്ങഽന്ന െരക്കഽ 
ഖതഺഖതത്ത഻നഽപുയഺഖ഻ക്കഽന്ന വഺഹനങ്ങള്. െരക്ക് എെഽക്കഺുനഺ 
ഔയറ്റഺുനഺ ുപഺഔഽന്ന ഔഺല഻ വഺഹനങ്ങള്ം അനഽവദ഻ന഼യം. 

vii. അവശയ വഺഹനങ്ങള്ീെ അറ്റഔഽറ്റ പണ഻ നെത്തഺന് ഔഴ഻യഽന്ന 
വര്ക്ക് ുഷഺന്ഫ്ഔള്ം മ഻ന഻മം ഡ഻സ്റ്റന്സ്ട ന഻യമം പഺല഻ച്ചിട് 
നെത്തഽന്ന ഭക്ഷണ ശഺല/തടുള്ഔെഔള്ം. 

viii. ന഻യമപരമഺയ഻ അനഽവദ഻ച്ചിട പഺസഽഔള് ൂഔവശം ഉള ീറയ഻ല്ുവ 
/ എയര്ുപഺര്ടുള് / സ഼ുപഺര്ട്സ/ ICDs / സംസ്ഥഺന അത഻ര്ത്ത഻ 
ജ്഼വനക്കഺരഽീെയഽം ുഔഺൺപ്െഺക്ട്സ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ീെയഽം ഖതഺഖതം. 
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13. അവശയസഺധനങ്ങളുീടവ഻തരണം:തഺീഴരറയഽന്ന ല഻സ്റ്റ്ന്ത്രകഺരം : 
i. അവശയ വസ്ടതഽക്കള്ീെ ന഻ര്മഺണം, ീമഺത്തവയഺപഺരം, െ഻ലലറ 

വയഺപഺരം തഽെങ്ങ഻യവക്കഺവ഻ശയമഺയ ീെറഽ ഔെഔള്, 
സാന്ഫര്മഺര്ക്കറ്റ്ഔള്, ഒൺൂലന് ുസ്റ്റഺറഽഔള് എന്ന഻വ, 
സമയപര഻ധ഻ ഇലലഺീത, ഔര്ശന സഺമാഹ഻ഔ അഔലം പഺല഻ച്ചിട് 
ീഔഺണ്ട് പ്പവര്ത്ത഻ക്കഺം. 

ii. ൂദനംദ഻ന ഉപുയഺഖത്ത഻നഺവശയമഺയ ആഹഺരം, പലെരക്കഽ, 
പഺല്, പൌള്ടുളറ഻, മല്ത്സയ മഺംസം, പച്ചിടര഻-ഫലവയഞ്ചനങ്ങള്,   
ഔഺല഻ത്ത഼റ്റ തഽെങ്ങ഻യവ വ഻ല്ക്കഽന്ന ീെറഽ ഔെഔള് മഺെ ഔെഔള്, 
ീതള്വണ്ട഻ഔള്, ുറഷന് ഔെഔള്, തഽെങ്ങ഻യവ  സമയപര഻ധ഻ 
ഇലലഺീത, ഔര്ശന സഺമാഹ഻ഔ അഔലം പഺല഻ച്ചിട് ീഔഺണ്ട് 
പ്പവര്ത്ത഻ക്കഺം. 

iii. ജ്഻ലലഺ ഭരണഔാെങ്ങള്ം തുേശഭരണ സ്ഥഺപനങ്ങള്ം ഇ- ുഔഺുമഴ്സ്ട 
സംവ഻ധഺനങ്ങള് ുപ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽം ഉപുയഺഖ഻ക്കഽഔയഽം 
ീെയ്ത് ീപഺതഽജ്നങ്ങള്ീെ ീപഺതഽ ഇെങ്ങള഻ുലക്കഽള സഞ്ചഺരം 
ഔഴ഻വതഽം ഔഽറക്കണം. 
 

14. വഺണ഻ജ്യ സ്ഥഺരനങ്ങളും സവകഺരയ സ്ഥഺരനങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച് 
ന്ത്രവര്ത഻ക്കഺൻഅനഽമത഻ഉള്ളവ : 

i. പപ്ത സഺുങ്കത഻ഔ മ഼ഡ഻യഔള്, DTH, ുഔബ഻ള് സര്വ഼സ്ട തഽെങ്ങ഻യവ 
ii. IT, IT അനഽബന്ധ ുസവനങ്ങള്, ഔാെ഻യ ഹഺജ്ര് പര഻ധ഻ 50 %. 
iii. ഖവീെ മ് ുസവനങ്ങള്ക്കഺവ഻ശയമഺയ ഡഺറ്റ ുഔഺള് ീസ മററഽഔള് 

മഺപ്തം. 
iv. ഖവ അംഖ഼ഔിത പഞ്ചഺയത്ത് തല CSCs 
v. ഇ-ുഔഺുമഴ്സ്ട ഔമ്പന഻ഔള്ം, ീപര്മ഻ഷുനഺട്സ ഔാെ഻യ ീഡല഻വറ഻ 

വഺഹനങ്ങള്ം. 
vi. ീഔഺറ഻യര്  സര്വ഼സ്ട 
vii. ുലഺജ്഻സ്റ്റ഻ക് വ഻ഭഺഖത്ത഻ല് ീപെഽന്ന ുഔഺള്ഡ് ുസ്റ്റഺുറജ്ഽഔള്, മറ്റ് 

അതയഺവശയ അനഽബന്ധ ുസവനങ്ങള് 
viii. ഒഫ഼സ഻നഽം റസ഻ഡ മ്ഷ഻യല് ുമകലക്കഽം ആവശയമഺയ 

മഺുനജ്മ മ് ുസവനങ്ങള്ം, ീസഔയാര഻റ്റ഻ സംബന്ധ ുസവനങ്ങള്ം, 
ix. ുലഺക്ക് ീഡൌൺ  മാലം അഔീന്ഫടുള വ഻ുദശ഻ഔള്ക്ക് ആവശയമഺയ 

ുഹഺടുളലഽഔള്, ുഹഺംുസ്റ്റഔള്, ുലഺഡ്ജ്ഽഔള്, ഔാെഺീത ീമഡ഻ക്കല്, 
എമര്ജ്ന്സ഻ സ്റ്റഺഫഽഔള്, വഺയഽ ഔര ഔെല് മഺര്ഗ്ഗ വ഻ഭഺഖങ്ങള്   

x. ഔവഺറ മൂറന് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻ ക്കഽ ുവണ്ട഻ ന഼ക്ക഻ ീവച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്ന/ 
ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനങ്ങള്. 

xi. ഇീലക്പ്െ഻ഷയന്, പ്ലംബര്, ുമഺുടുളഺര് ീമക്കഺന഻ക്, ഔഺര്ീപ മീറര്, 
തഽെങ്ങ഻യവരഽീെ ുസവനങ്ങള്. 
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15. വയവസഺയ ശഺലകൾ (ഗവണ്ീമന്റഽം ൂന്ത്രവറ്ും) തഺീഴ രറയഽന്നവ
ന്ത്രവര്ത഻ക്കഺൻഅനഽവേ഻ന഼യം: 

i. പ്ഖഺമ഼ണ ുമകലയ഻ല് അഥവഺ ുഔഺര്പുറഷന് മഽന഻സ഻ന്ഫഺല഻റ്റ഻ 
തഽെങ്ങ഻യവയഽീെ പര഻ധ഻ക്കഽ പഽറത്തഽ വരഽന്ന വയവസഺയ ശഺലഔള്. 

ii. സ്ടീപഷയല് ഇക്കുണഺമ഻ക് ുസഺണ഻ല് (SEZs) അംഖ഼ഔഺരമഽള 
വയവസഺയ ശഺലഔള്, ഔയറ്റ്മത഻  യാണ഻റ്റ്ഔള്, ഇന്ഡസ്ടപ്െ഻യല് 
െൌൺഷ഻ന്ഫ്ഔള്, തഽെങ്ങ഻യവ. ഈ സ്ഥഺപനങ്ങള് അവയഽീെ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് ഔമ്പന഻ പര഻ധ഻യ഻ല് തീന്ന തഺമസ഻ക്കഽവഺന് 
ുവണ്ടഽന്ന സൌഔരയവഽം സഺമാഹ഻ഔ അഔലം പഺല഻ച്ചിട്ള യഺപ്ത 
സൌഔരയവഽം രഽുക്കണ്ടതഺണ്. 

iii. പ്ഡഗ്സ്ട, ഫഺര്മസയാടുള഻ക്കല്സ്ട, ീമഡ഻ക്കല് ഉപഔരണങ്ങള്, അനഽബന്ധ 
വസ്ടതഽക്കള്, തഽെങ്ങ഻യവ ന഻ര്മ഻ക്കഽന്ന ഔമ്പന഻ഔള്/ യാണ഻റ്റ്ഔള്. 

iv. ുഔഺര്പുറഷന് മഽന഻സ഻ന്ഫഺല഻റ്റ഻ തഽെങ്ങ഻യവയഽീെ പര഻ധ഻ക്കഽ 
പഽറത്തഽ വരഽന്ന ഭക്ഷയ സംസ്ടഔരണ  ശഺലഔള്. 

v. ന഻ര്ത്തഺീത തഽെുരണ്ട ന഻ര്മഺണ ശഺലഔള്. 
vi. IT യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടുള ഹഺര്ഡ്ീവയര് ന഻ര്മഺണ ുമകല. 
vii. ഔല്ക്കര഻ വയവസഺയ ുമകല, ൂമനഽഔള്, കനനം, ഇവയഽീെ 

ഖതഺഖതം, ഇവക്കഽ ആവശയമഺയ ീവെ഻ുക്കഺന്ഫ്ഔള്ം തഽെങ്ങ഻യ 
അസംസിത വസ്ടതഽക്കള് 

viii. ഔവര്  ന഻ര്മഺണ ുമകലയ഻ല് ഉള യാണ഻റ്റ്ഔള് 
ix. സഺമാഹ഻ഔ അഔലവഽം, ുജ്ഺല഻ സംപ്ഔമണവഽം പഺല഻ച്ചിട്ള െണ 

വസ്ടപ്ത ന഻ര്മഺണ ുമകലഔള് 
x. വഺതഔ, ഇന്ധന പരയുവക്ഷണ ശഽദ്ധ഻ഔരണ  ശഺലഔള്. 
xi. പ്ഖഺമ഼ണ ുമകലയ഻ല് ഉള ഔല് ൊളഔള്. 

 
16. തഺീഴരറയഽന്നന഻ര്മഺണന്ത്രവര്തനങ്ങൾ 
i. പ്ഖഺമ഼ണ ുമകലയ഻ല് ഉള ജ്ലുസെന പദ്ധത഻ഔള്, ുറഺഡ് 

ന഻ര്മഺണം, വയഺവസഺയ഻ഔ ുമകലയ഻ീല ന഻ര്മഺണ പ്പവത്തനങ്ങള്, 
(MSME  ഉള്ന്ഫീെ) 

ii. ഊര്ജ്  ഉത്പഺദന ുമകലയ഻ീല ീപ്പഺീജ്ക്െഽഔള് 
iii. ുഔഺര്പുറഷന് മഽന഻സ഻ന്ഫഺല഻റ്റ഻ തഽെങ്ങ഻യവയഽീെ പര഻ധ഻ക്കഽ 

അഔത്തഽ വരഽന്ന ന഻ര്മഺണ പ്പവത്തനങ്ങള്. ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് 
ന഻ര്മഺണ ുമകലക്ക് ഉള഻ല് തീന്ന ഉണ്ടഺവണം, പഽറീമ ഉള 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് അനഽവദ഻ന഼യം അലല. 

 
17. ഇന഻പ്പറയഽന്നുകസഽകള഻ല്വയക്ത഻കളുീടചലനംഅനഽവേന഼യമഺണ്:  
i. ീമഡ഻ക്കല്, ീവറ്റ഻നറ഻ ീഔയര് ഉള്ീന്ഫീെയഽള അെ഻യന്ത഻ര 
ുസവനങ്ങള്ക്കഽം അവശയവസ്ടതഽക്കള് വഺങ്ങഽന്നത഻നഽമഽള സവഔഺരയ 
വഺഹനങ്ങള്. അത്തരം സഺഹെരയങ്ങള഻ല്, സവഔഺരയ വഺഹന 
ൂപ്ഡവീറ ഔാെഺീത രഽ യഺപ്തക്കഺരീന പ഻ന്സ഼റ്റ഻ല് 
അനഽവദ഻ക്കഺം, നഺലഽെപ്ഔ വഺഹനങ്ങള്ീെ ഔഺരയത്ത഻ല്; 
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എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, ഇരഽെപ്ഔ വഺഹനങ്ങള്ീെ ഔഺരയത്ത഻ല്, 
വഺഹനത്ത഻ മീറ ൂപ്ഡവര് മഺപ്തുമ അനഽവദ഻ക്കാ. 

ii. സംസ്ഥഺന / പ്പഺുദശ഻ഔ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ന഻ര്ുേശപ്പഔഺരം     
ുജ്ഺല഻സ്ഥലുത്തക്കഽം ത഻ര഻ീഔ ഴ഻വഺക്കീന്ഫടുള വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ുലക്കഽം 
യഺപ്ത, ീെയ്യ്ന്ന എലലഺ ഉുദയഺഖസ്ഥരഽം.  
 

18. തഺീഴീക്കഺടഽത഻ര഻ക്കഽന്നതഽുരഺീല ഇന്തയഺ ഗവണ്ീമന്റ഻ന്ീറ
ഓഫ഼സഽകൾ,  അത഻ന്ീറ സവയംഭരണ / സുബഺര്ഡ഻ുനറ്് ഓഫ഼സഽകൾ
തഽറന്ന഻ര഻ക്കഽം:  

i. പ്പത഻ുരഺധം, ുഔപ്ര സഺയഽധ ുപഺല഼സ്ട ുസന, ആുരഺഖയം, 
ഔഽെഽംബുക്ഷമം, ദഽരന്തന഻വഺരണ, ുനരീത്തയഽള മഽന്നറ഻യ഻ന്ഫ് 
ഏജ്ന്സ഻ഔള് (IMD, INCOIS, SASE, നഺഷണല് ീസ മറര് ഒഫ് 
സ഼സ്ടുമഺളജ്഻, CWC), നഺഷണല് ഇന്ുഫഺര്മഺറ്റ഻ക്സ്ട ീസ മറര് (NIC), 
ഫഽഡ് ുഔഺര്ന്ഫുറഷന് ഒഫ് ഇന്തയ (FCI), NCC, ീനപ്ഹഽ യഽവ 
ുഔപ്രങ്ങള്ം ഔസ്റ്റംസഽം യഺീതഺരഽ ന഻യപ്ന്തണവഽമ഻ലലഺീത 
പ്പവര്ത്ത഻ക്കഽം.  

ii. മറ്റ് മപ്ന്തഺലയങ്ങള്ം വഔഽന്ഫ്ഔള്ം അവരഽീെ ന഻യപ്ന്തണത്ത഻ലഽള 
ഒഫ഼സഽഔള്ം ീഡപയാടുള഻ ീസപ്ഔടുളറ഻യഽീെ 100% ഹഺജ്ര്ന഻ലയഽം 
അത഻നഽ മഽഔള഻ലഽള തലങ്ങള഻ലഽം പ്പവര്ത്ത഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 
ുശഷ഻ക്കഽന്ന ഉുദയഺഖസ്ഥരഽം ജ്഼വനക്കഺര്ക്കഽം ആവശയഺനഽസരണം 
33% വീര ഹഺജ്രഺഔണം.  

 
19. തഺീഴീക്കഺടഽത഻ര഻ക്കഽന്നതഽുരഺീല സംസ്ഥഺന ുകന്ത്രഭരണ

സര്ക്കഺരഽകളുീടയഽം അവരഽീട സവയംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങളുീടയഽം
ന്ത്രഺുേശ഻ക സര്ക്കഺരഽകളുീടയഽം ഓഫ഼സഽകൾ തഽറന്നഽ
ന്ത്രവര്ത഻പ്പ഻ുക്കണ്ടതഺണ്:  

i. ുപഺല഼സ്ട, ുഹഺം ഖഺര്ഡഽഔള്, സ഻വ഻ല് ഡ഻ഫന്സ്ട, ഫയര് ആന്ഡ് 
എമര്ജ്ന്സ഻ സര്വ഼സസ്ട, ഡ഻സഺസ്റ്റര് മഺുനജ്ീമ മ്, ജ്യ഻ലഽഔള്, 
മഽന഻സ഻ന്ഫല് ുസവനങ്ങള് എന്ന഻വ യഺീതഺരഽ ന഻യപ്ന്തണവഽമ഻ലലഺീത 
പ്പവര്ത്ത഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.  

ii. ന഻യപ്ന്ത഻ത ഉുദയഺഖസ്ഥരഽമഺയ഻ പ്പവര്ത്ത഻ക്കഺന് സംസ്ഥഺന / യഽെ഻ 
സര്ക്കഺരഽഔള്ീെ മീറ്റലലഺ വഔഽന്ഫ്ഔള്ം. പ്ഖാന്ഫ് 'എ', 'ബ഻' 
ഒഫ഼സര്മഺര് ആവശയഺനഽസരണം പീങ്കെഽക്കഺം. 'സ഻' പ്ഖാന്ഫ്ം 
അത഻ മ തഺീഴയഽള ന഻ലഔള്ം സഺമാഹ഻ഔ അഔലം 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻ മ ആവശയഔത അനഽസര഻ച്ചിട് 33% വീര ശക്ത഻യ഻ല് 
പീങ്കെഽക്കഺം. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, ീപഺതഽ ുസവനങ്ങള്ീെ വ഻തരണം 
ഉറന്ഫഺക്കഽം, അത്തരം ആവശയങ്ങള്ക്കഺയ഻ ആവശയമഺയ 
ഉുദയഺഖസ്ഥീര വ഻നയസ഻ക്കഽം.  

iii. ജ്഻ലലഺ ഭരണഔാെവഽം പ്െഷറ഻യഽം (അക്കൌണ്ട മ് ജ്നറല഻ മീറ 
ഫ഼ല്ഡ് ഒഫ഼സഽഔള് ഉള്ീന്ഫീെ) ന഻യപ്ന്ത഻ത ഉുദയഺഖസ്ഥരഽമഺയ഻ 
പ്പവര്ത്ത഻ക്കഽം. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, ീപഺതഽ ുസവനങ്ങള്ീെ 
വ഻തരണം ഉറന്ഫഺക്കഽഔയഽം, അത്തരം ആവശയങ്ങള്ക്കഺയ഻ 
ഉുദയഺഖസ്ഥീര വ഻നയസ഻ക്കഽം. 
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iv. COVID-19 അനഽബന്ധ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ം ആന്തര഻ഔ അെഽക്കള 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ം ഏുഔഺപ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന പര഻ധ഻ വീര മഺപ്തം 
നയാഡല്ഹ഻യ഻ീല റസ഻ഡ മ് ഔമ്മ഼ഷണര് ഒഫ് ുസ്റ്ററ്റ് / യഽെ഻. 
ുഫഺറസ്റ്റ് ഒഫ഼സഽഔള്: മിഖശഺല, നഴ്സറ഻ഔള്, വനയജ്഼വ഻, 
വനങ്ങള഻ല് അന഻ശമന ുസന, ുതഺടുളങ്ങള് നനയ്ക്കല്, പുപ്െഺള഻ംഗ്, 
അവരഽീെ ആവശയമഺയ ഖതഺഖത പ്പസ്ഥഺനം എന്ന഻വ 
പ്പവര്ത്ത഻ന്ഫ഻ക്കഺനഽം പര഻പഺല഻ക്കഺനഽം ആവശയമഺയ ഉുദയഺഖസ്ഥര് 
/ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്. 
 

20. ന഻ര്ബന്ധ഻തകവഺറന്റ഼ൻകഴ഻ുയണ്ടവയക്ത഻കൾ:  

i. പ്പഺുദശ഻ഔ ആുരഺഖയ അുതഺറ഻റ്റ഻ഔള് ത഼രഽമഺന഻ച്ചിട പ്പഔഺരം 
ആുരഺഖയപര഻പഺലന ഉുദയഺഖസ്ഥര് ന഻ര്ുേശ഻ച്ചിട അത്തരം 
വയക്ത഻ഔീളലലഺം രഽ ഔഺലുത്തക്ക് ഔര്ശനമഺയ ഖഺര്ഹ഻ഔ സ്ഥഺപന 
ന഻യപ്ന്തണത്ത഻ല് തഽെരഺന് ന഻ര്ുേശ഻ച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

ii. ഔവഺറ മറ഼ന് ലംഗ഻ക്കഽന്ന വയക്ത഻ഔീള 1860 ീല ഐപ഻സ഻ 
ീസക്ഷന് 188 പ്പഔഺരം ന഻യമ നെപെ഻ഔള്ക്ക് ബഺധയസ്ഥരഺക്കഽം. 
15.2.2020  മ ുശഷം ഇന്തയയ഻ീലത്ത഻യ ഔവഺറന്ൂറന് ഔഺലഺവധ഻ 
അവസഺന഻ച്ചിടത഻നഽുശഷം ുഔഺവ഻ഡ് -19 ീനഖറ്റ഼വ് പര഼ക്ഷ഻ച്ചിടത഻ മ 
ുശഷം ുമഺെ഻ന്ഫ഻ക്കീന്ഫെഽം. MHA നല്ഔ഻യ SOP-ല് ന഻ര്ുേശ഻ച്ചിട഻ടുള്ള 
ുപ്പഺുടുളഺുക്കഺള് അനഽസര഻ച്ചിട.  

21.  മഽകള഻ലഽള്ള ുലഺക്ക് ീഡൌണ് നടരട഻കൾ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ന഻ര്ുേശങ്ങൾ:  

i. അനഽബന്ധം I-ല് വയക്തമഺക്ക഻യ എലലഺ ജ്഻ലലഺ മജ്഻സ്ടുപ്െറ്റ്ഔള്ം 
ുദശ഼യ COVID 19 ന഻ര്ുേശങ്ങള് ഔര്ശനമഺയ഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽം. ഈ 
ന഻ര്ുേശങ്ങള് ലംഗ഻ക്കഽന്ന എലലഺ വയക്ത഻ഔള഻ല് ന഻ന്നഽം 
സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽം ന഻ര്ുേശ഻ച്ചിട പ഻ഴഔള് ഈെഺക്കഽഔയഽം 
ീെയ്യ്ം.   

ii. എലലഺ വയഺവസഺയ഻ഔ, വഺണ഻ജ്യ സ്ഥഺപനങ്ങള്, ുജ്ഺല഻സ്ഥലങ്ങള്, 
ഒഫ഼സഽഔള് തഽെങ്ങ഻യവയഽീെ പ്പവര്ത്തനം ആരംഭ഻ക്കഽന്നത഻ മ മഽമ്പ് 
അനഽബന്ധം Il ുപഺീല SOP നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള പ്ഔമ഼ഔരണങ്ങള് 
ഏര്ീന്ഫെഽത്തണം.  

iii. ഈ ന഻യപ്ന്തണ നെപെ഻ഔള് നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ മ, ജ്഻ലലഺ മജ്഻സ്ടുപ്െറ്റ് 
എക്സ഻ഔയാടുള഼വ് മജ്഻സ്ടുപ്െറ്റ്ഔീള ബന്ധീന്ഫടുള പ്പഺുദശ഻ഔ 
അധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ീല ഇന്സ഻ഡ മ് ഔമഺന്ഡര്മഺരഺയ഻ 
വ഻നയസ഻ക്കഽം. അതത് അധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ല് ഈ നെപെ഻ഔള് 
ീമഺത്തത്ത഻ല് നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ മ ഇന്സ഻ഡ മ് ഔമഺന്ഡറ഻ മ 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഽണ്ട്. ന഻ര്േ഻ര ഏര഻യയ഻ീല മീറ്റലലഺ ൂലന് 
ഡ഻ന്ഫഺര്ടുള് ീമ മ് ഉുദയഺഖസ്ഥരഽം അത്തരം സംഭവ ഔമഺന്ഡറഽീെ 
ന഻ര്ുദശപ്പഔഺരം പ്പവര്ത്ത഻ക്കഽം. വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ചിടതഽുപഺീല അവശയ 
സഞ്ചഺരങ്ങള്  പ്പഺപ്തമഺക്കഽന്നത഻ മ ഇന്സ഻ഡ മ് ഔമഺന്ഡര് 
പഺസഽഔള് നല്ഔഽം. 
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iv. ആശഽപപ്ത഻ അെ഻സ്ഥഺന ഔരയങ്ങള് വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
വ഻പഽല഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽമഽള വ഻ഭവങ്ങള്, ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്, 
വസ്ടതഽക്കള് എന്ന഻വ സമഺഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽള എലലഺ പ്ശമങ്ങള്ം 
രഽ തെസ്വഽമ഻ലലഺീത തഽെരഽീമന്ന് ഇന്സ഻ഡ മ് ഔമഺന്ഡര്മഺര് 
പ്പുതയഔ഻ച്ചിട്ം ഉറന്ഫഺക്കഽം. 

v. മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള്  ഔര്ശനമഺയ഻ നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ മ ആവശയമഺയ 
എലലഺ പ്ഔമ഼ഔരണങ്ങള്ം നെത്ത഻യുശഷം ഈ മഺര് ഗ്ഗന഻ര് ുേശങ്ങള഻ല്  
അനഽവദ഻ച്ചിട഻ര഻ക്കഽന്ന അധ഻ഔ പ്പവര് ത്തനങ്ങള്  ഗടുളം ഗടുളമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽം. 2020 ഏപ്പ഻ല് 20 മഽതല് ഇവ പ്പഺബലയത്ത഻ല് വരഽം. 

22. ശ഻ക്ഷഺവയവസ്ഥകൾ 

ഈ ുലഺക്ക്ഡൺ നെപെ഻ഔള് ലംഗ഻ക്കഽന്ന ഏീതഺരഽ വയക്ത഻ക്കഽം 2005 
ീല ദഽരന്തന഻വഺരണ ന഻യമത്ത഻ീല ീസക്ഷന് 51 മഽതല് 60 വീരയഽള 
വഔഽന്ഫ്ഔള് അനഽസര഻ച്ചിട് നെപെ഻ീയെഽക്കഺന് ബഺധയതയഽണ്ട്. 
ഐപ഻സ഻യഽീെ 188 ഉം ബഺധഔമഺയ മറ്റ് ന഻യമ വയവസ്ഥഔള്ം. ഈ 
ശ഻ക്ഷഺനെപെ഻ഔള്ീെ എക്സ്ടപ്െഺക്റ്റ് അനഽബന്ധം III-ലഺണ് 
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