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(ദുരന്തനിവാരണ നിയമം 2005, വകുപ്പ്  26, 30, 34എന്നിവ പ്രകാരം ഉത്തരവാകുന്ന ് )

DDMA/01/2020/COVID/H7

ീയ ി : 04/02/2022

വിഷയം : തകാവിഡ് -19 പ്ര ിതരാധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ജില്ലയിൽ
ഏർചപ്പടുത്തിത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്  േരിഷ്ക്കരിച്ച മാർയനിർതേെശങ്ങളങ്ങള് 
പുറചപ്പടുത്തിവിച്ച്  ഉത്തരവാകുന്നു.
േരാമർശങ്ങളം : 1.സ.ഉ (MS) No. 54/2020 H&FWD നമ്പർ 243/2020 ീയ ി
21/03/2020 ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ് .
2. സ.ഉ (Rt) No. 68/2022/DMD നമ്പർ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ് .

ീയ ി 20/01/2022 ല് 

3.സ.ഉ (Rt) No. 109/2022/DMD നമ്പർ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ് .

ീയ ി 04/02/2022 ല് 

4.ഈ കാരയാലയത്തിചല 24.01.2022-ചല ഇത
5.

(

)

നമ്പർ ഉത്തരവ് 
04 .2 .22

***********************************
തകാവിഡ്  - 19
തരാഗബാധ അന്താരാഷ്ട്ര
ലത്തില്  േകർച്ചാവയാധിയായി
തലാകാതരാഗയ സംഘെന പ്രഖ്യാേിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഭാര സർകാരും തകാവിഡ്  19 ചന ദുരന്തമായി
പ്രഖ്യാേിക്കുകയം നിരവധി വയാേന ലഘൂകരണ നെേെികള്  സവീകരിക്കുകയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .
തകരള സർകാരും നിരവധി തകാവിഡ്  വയാേന ലഘൂകരണ നെേെികള്  സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .
കർശങ്ങളന നിരീ്ഷണണമാണ്  ഈ േകർച്ചവയാധി
െയന്ന ി്ള ഏറ ഏറ്റ ം പ്രധാന
മാർയമായ ിനാല്  ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിതയാെ്  തകാവിഡ്  പ്ര ിതരാധിക്കുന്ന ിന് 
സാധയമായ എല്ലാ നെേെികളം സവീകരിക്കുന്ന ിന്  നിർതേെശങ്ങളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .
തകരള സർകാർ തകരള േകർച്ചവയാധിയായി പുറചപ്പടുത്തിവിച്ച SRO വിജ്ഞാേനം,
ഔതദയാഗിക ഗസറ്റിൽ 2020-ചല തകാവിഡ്  19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ, തരാഗം
െയന്ന ിന് 
സാധയമായ എല്ലാ നെേെികളം ഉൾചപ്പടുത്തിത്തണചമന്ന്  വയവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
തകരള സർകാര്  മൂന്നാം സൂെന പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത്  ഏർചപ്പടുത്തിത്തിയിരിക്കുന്ന
നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ േരിഷ്ക്കരിച്ച മാർയനിർതേെശങ്ങളങ്ങള്  പുറചപ്പടുത്തിവിച്ച്  ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .
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തമൽ സാഹെരയത്തിൽ ിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചെയർതേഴ്സണ്  &
ജില്ലാകളക്ടർ (ഇൻൊർജ് ) ആയ ഇ. മുഹമ്മദ്  സഫീർ എന്ന ഞാന്  ദുരന്തനിവാരണ നിയമം
2005 പ്രകാരം എന്നിൽ നി്ഷണിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഇത നിയമത്തിചെ വകുപ്പ്  26, 30, 34 പ്രകാരം
ാചെ േറയന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർചപ്പടുത്തിത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.
ഉത്തരവ് 
ജില്ലയിൽ
ാചെ േറയന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള് 
കർശങ്ങളനമായി നെപ്പിലാതകണ്ട ാണ് .
1)

ജില്ലയിൽ ജ്ളവരി 23, 30

ഇനിചയാരു ഉത്തരവ് 

ഉണ്ടാകുന്നതുവചര

ീയ ികളിൽ ഏർചപ്പടുത്തിത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള് 

ചഫബ്രൂവരി 6 ഞായറാഴ്ചയം തുെരുന്ന ാണ്  . െി ദിവസത്തിൽ (06.02.2022) ഇത ാചൊപ്പം
ഉ ഏറെകം

ചെയ്തിരിക്കുന്ന

അ്ളബന്ധ

പ്രകാരമു ഏറ

അവശങ്ങളയ

സർവീസുകള് 

മാത്രചമ

പ്രവർത്തിക്കുവാന്  ോടുത്തിള്ളു.
2)

ചഫബ്രുവരി 7 മു ൽ ജില്ലയിചല 10, 11, 12 ക്ലാസുകള് , ബിരുദ ബിരുദാനന്തര ക്ലാസുകള് ,

െൂഷൻ ക്ലാസുകൾ തുെങ്ങിയ വിദയാഭയാസ സ്ഥാേനങ്ങൾക്  ലഫ്  യലനായി പ്രവർത്തികാൻ
അ്ളമ ി നൽകുന്നു
3)

ചഫബ്രുവരി 14 മു ൽ 1 മു ൽ 9 വചരയ ഏറ ക്ലാസുകള് , ക്രഷുകള് , കിെര്  ഗാർ്ൻ

ക്ലാസുകൾ തുെങ്ങിയവയം ലഫ്  യലനായി പ്രവർത്തികാൻ അ്ളമ ി നൽകുന്നു
4)

ജില്ലയിചല ആരാധാനാലയങ്ങളിൽ േരമാവധി 20 തേർക്  മാത്രം അ്ളമ ി നൽകുന്നു.

ചഫബ്രുവരി 6 ഞായറാഴ്ചയം 20 തേതര മാത്രം ഉൾചപ്പടുത്തിത്തിയ ഏറ ആരാധന അ്ളവദിക്കുന്നു.
5)

ആറ്റുകാൽ ചോങ്കാല പ്രമാണിച്ച്  200 തേർക്  ത്ഷണത്രേരിസരത്ത്  െെകള്കകൾക് 

അ്ളമ ി നൽകുന്നു.

കെിഞ്ഞവർഷചത്തചപ്പാചല ചോങ്കാലയിടുത്തിന്ന ിന്  വീടുത്തികളിൽ മാത്രം

അ്ളമ ി നൽകുന്ന ാണ്  .
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അ്ളബന്ധം
തകാവിഡ്  19 മായി ബന്ധചപ്പ്്  അവശങ്ങളയ സർവീസുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തകന്ദ്ര,
സംസ്ഥാന സവയംഭരണ, ചോതുതമഖ്ലാ സ്ഥാേനങ്ങള്  എന്നിവ വകുപ്പ്  ലവൻമാര് 
ആവശങ്ങളയചപ്പടുത്തിന്ന മുറയ്ക്ക്  പ്രവർത്തികാ ന്ന ാണ് . െി സ്ഥാേനങ്ങളിചല ജീവനകാർ
യാത്രയ് കായി ിരിച്ചറിയല്  കാർഡ്  കരുത ണ്ട ാണ് .
അെിയന്തിര ം
അവശങ്ങളയ മായി
പ്രവർത്തിതകണ്ട
കമ്പനികള് ,
വയവസായ
സ്ഥാേനങ്ങൾ,
മറ്റു
സ്ഥാേനങ്ങള് 
എന്നിവ
24x
7
സമയക്രമത്തില് 
പ്രവർത്തികാ ന്ന ാണ്  . െി സ്ഥാേനങ്ങളിചല ജീവനകാർ പ്രസ്തു സ്ഥാേനങ്ങള് 
നൽകിയിട്ടു ഏറ
അംഗീത 
ിരിച്ചറിയല് 
കാർഡ് 
യാത്രയ് കായി
ഉേതയാഗിതകണ്ട ാണ് . ഐ.െി തമഖ്ലകളിൽ അവശങ്ങളയ ജീവനകാര്  മാത്രചമ
ലഫീസുകളില്  ഹാജരാകാന്  ോടുത്തിള്ളു.
അെിയന്തിര സാഹെരയങ്ങളിൽ തരാഗികള് , കൂ്ിരിപ്പുകാര് , വാക്സിതനഷ്ളമായി
ബന്ധചപ്പ്
വയക്തികൾ
എന്നിവർക് 
മ ിയായ
ആ്രേത്രി
തരഖ്കളചെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ്  ആ്രേത്രികളിതലക്കും വാക്സിതനഷന്  തകന്ദ്രങ്ങളിതലക്കും
യാത്രകൾ അ്ളവദിക്കുന്നു.
ദീർഘ ൂരര ബ്്  യാത്രകള് , ചെയിന്  , വിമാന സർവീസുകള്  അ്ളവദിച്ചിട്ടു ഏറ
സാഹെരയത്തിൽ ബന്ധചപ്പ് യാത്രാ തരഖ്കളമായി ബ്്  ചെർമിനകളകള് , ചറയിൽചവ
തേഷ്ളകൾ,
വിമാനത്താവളങ്ങള് 
എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിതലക്കു ഏറ
യാത്രകള് 
അ്ളവദിക്കുന്നു.
േെം, േച്ചകറി, ോൽ, മത്സ്യ – മാംസങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തഷാപ്പുകള് , ക ഏറ്  ഷാപ്പുകള് 
എന്നിവ
രാവിചല 7 മു ൽ രാത്രി 9 മണിവചര പ്രവർത്തികാ ന്ന ാണ്  . െി
സ്ഥാേനങ്ങൾ
തഹാം ചഡലിവറി തപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിതകണ്ട ാണ്  .
ചറതോറന്റുകളം തബകറികളം രാവിചല 7 മു ൽ രാത്രി 9 വചര ോഴ്സൽ
സംവിധാനം/ തഹാം ചഡലിവറിക്കും മാത്രതമ അ്ളവദിക്കൂ.
20 തേരായി േരിമി ചപ്പടുത്തിത്തിയം തകാവിഡ് -19 തപ്രാത്ാതകാളകൾ കർശങ്ങളനമായി
ോലിച്ചം വിവാഹങ്ങളം ശങ്ങളവസംസ്കാര െെകള്കകളം അ്ളവദനീയമാണ്  .
തഹാം ചഡലിവറി ചെയ്യുന്ന ി്ള ഏറ ഇ-ചകാതമെ് സ് , ചകാറിയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
രാവിചല 7
മു ൽ രാത്രി 9 വചര അ്ളവദനീയമാണ്  .
4

9)

മുൻകൂര്  ബുക്  ചെയ്ത തേ വൗച്ചറുകൾ സഹി ം ഞായറാഴ്ച ടൂറിസത്തിന്  അവരുചെ
കാറുകളിൽ/ൊക്സികളിൽ യാത്ര ചെയ്യാ്ളം തഹാ്ൽ/റിതസാർ്്  േരിസരത്ത് 
ാമസികാ്ളം അ്ളവദിക്കുന്ന ാണ് .
10) സി എൻജി/ഐ എൻ
ജി/ എൽ
േി ജി ഇവയചെ വി രണം
അ്ളവദനീയമാണ് 
11)
മത്സ്ര േരീ്ഷണകൾ നെത്താ ന്നതും അഡ്  മിറ്റ്  കാർഡുകൾ/ഐഡെിറ്റി കാർഡ്  /ഹാൾ
െികറ്റ്  ഉേതയാഗിച്ച്  ഉതദയാഗാർത്ഥികളചെയം േരീ്ഷണാ ഉതദയാഗസ്ഥരുചെയം നീകം
അ്ളവദികാ ന്ന ാണ് .
12) ഡിചെൻസറികൾ/ചമഡികൽ തോറുകൾ/ആ്രേത്രികൾ/ചമഡികൽ
ഉേകരണ
തോറുകൾ/തനെ് സിംഗ്  തഹാമുകൾ/ആംബുലൻസുകൾ/അ്ളബന്ധ തസവനങ്ങൾ,
ജീവനകാരുചെ നീകങ്ങൾ.
13) തൊൾ ബൂത്തുകള്  പ്രവർത്തിപ്പികാ ന്ന ാണ് .
14) പ്രിെ് , ഇലതരാണിക് , വിഷവൽ, തസാഷയൽ മീഡിയ ഹൗസുകൾ എന്നിവയചെ
പ്രവർത്തനങ്ങള്  അ്ളവദികാ ന്ന ാണ്  .
15) ്രെീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്  വിലക്കുകളില്ല
16)

അെിയന്തര

വാഹന

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു ഏറ

പ്രവർത്തികാ ന്ന ാണ് 

*2

5

വർക് 

തഷാപ്പുകൾ

