കകരള സരകകര
ദുരന്ത നനിവവാരണ വകുപപ്പ് - കകവാവനിഡപ്പ് 19 - കലവാകപ്പ് ഡഡൗണ് ഇളവുകള് - ശരവാശരനി പ്രതനിവവാര ടടെസപ്പ്
കപവാസനിറനിവനിറപ്പ് നനിരകപ്പ് അടെനിസവാനമവാക തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സവാപനങ്ങളുടടെ പുനര്വനിഭവാഗഗീകരണയം - 2021
ജൂലല 8 മുതല് അധനിക മവാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നടെപനില് വരുതനി ഉതരവപ്പ് പുറടപടുവനിക്കുന.
.............................................................................................................................................................................................

സ.ഉ(സവാധവാ)നയം.500/2021/ദു.നനി.വ

തഗീയതനി, തനിരുവനന്തപുരയം, 06/07/2021

പരവാമര്ശയം :

ഉതരവപ്പ്

കകവാവനിഡപ്പ് വവവാപനയം തടെയുന്നതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി ടടെസപ്പ് കപവാസനിറനിവനിറനി നനിരകപ്പ് (ശരവാശരനി
ടെനിപനിആർ) അടെനിസവാനമവാകനി സയംസവാനടത തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സവാപനങ്ങടള തരയംതനിരനിചപ്പ്
കലവാകപ്പ് ഡഡൗണനിടന്റെ ചനില ഇളവുകൾ ടടെസപ്പ് കപവാസനിറഗീവപ്പ് നനിരകപ്പ് കുറവുള്ള കമഖലകളനികലയപ്പ്
വവവാപനിപനിചയം ടെനിപനിആർ കൂടുതലുള്ള പ്രകദേശങ്ങളനിൽ പ്രകതവക കര്ശന നനിയന്ത്രണങ്ങള് നടെപനിലവാകനിയുയം
മവാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണപ്പ്.
2) സയംസവാനടത നനിലവനിടല കകവാവനിഡപ്പ് മഹവാമവാരനിയുടടെ വവവാപനയം വനിലയനിരുതനിയതനിനു കശഷയം
സയംസവാന ദുരന്ത നനിവവാരണ അകതവാറനിറനിയുടടെ സയംസവാന എകനികക്യൂടഗീവപ്പ് കമനിറനി ടചയർമവാൻ എന്ന
നനിലയനിൽ ദുരന്ത നനിവവാരണ നനിയമയം 2005 ടസക്ഷൻ 20 (3) -ല് നനിക്ഷനിപ്തമവായ അധനികവാരയം
ഉപകയവാഗനിചപ്പ് സയംസവാനടത തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സവാപനങ്ങടള 7 ദേനിവസടത ശരവാശരനി
ടെനിപനിആർ നനിരകനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില് ചുവടടെ പറയുന്ന രഗീതനിയനില് പുനര്വര്ഗ്ഗഗീകരനിചടകവാണപ്പ്
പരവാമര്ശ ഉതരവനിടല തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സവാപനങ്ങളനില് 2021 ജൂലല 8 00:00 മണനിക്കൂര്
മുതല് നനിയന്ത്രണങ്ങള് നടെപനിലവാക്കുന്നതനിനപ്പ് ഉതരവവാകുന.
കവാറഗറനി

മവാനദേണയം

A

ശരവാശരനി ടടെസപ്പ് കപവാസനിറനിവനിറനി നനിരകപ്പ് 5 ശതമവാനതനില് തവാടഴെ (വവവാപനയം
കുറഞ്ഞ സലങ്ങള്)

B

ശരവാശരനി ടടെസപ്പ് കപവാസനിറനിവനിറനി നനിരകപ്പ് 5 നുയം 10 ശതമവാനതനിനുയം ഇടെയപ്പ് (മനിത
വവവാപനമുളള സലങ്ങള്)

C

ശരവാശരനി ടടെസപ്പ് കപവാസനിറനിവനിറനി നനിരകപ്പ് 10 നുയം 15 ശതമവാനതനിനുയം ഇടെയപ്പ് (അതനി
വവവാപനമുളള സലങ്ങള്)

D

ശരവാശരനി ടടെസപ്പ് കപവാസനിറനിവനിറനി നനിരകപ്പ് 15 ശതമവാനതനിനു മുകളനില് (അതനിതഗീവ
വവവാപനമുളള സലങ്ങള്)

ബന്ധടപട അധനികവാരനികള് തവാടഴെപറയുന്ന അധനിക മവാർഗ്ഗനനിർകദ്ദേശങ്ങള് കൂടെനി ഉടെനടെനി
നടെപനിലവാകകണതവാണപ്പ്.
i. അതവാതു കവാറഗറനി പ്രകദേശങ്ങളനില് ഇതനിനകയം ലഭവമവായ ഇളവുകളുയം നനിയന്ത്രണങ്ങളുയം തുടെരുയം.
ii. എ, ബനി കവാറഗറനി പ്രകദേശങ്ങളനിടല തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സവാപനങ്ങള് ടപവാതുകമഖലവാ
സവാപനങ്ങൾ,
കമഗീഷനുകൾ,
കമ്പനനികൾ,
സസ്വയയംഭരണ
സവാപനങ്ങൾ,
കകവാര്പകറഷനുകള് എന്നനിവയുൾടപടടെയുളള എലവാ പബനികപ്പ് ഓഫഗീസുകളുയം 100%
ജഗീവനകവാകരവാടുകൂടെനിയുയം
'സനി'
വനിഭവാഗതനിൽ
50%
വടര
ജഗീവനകവാകരവാടുകൂടെനിയുയം
പ്രവർതനികവാവുന്നതവാണപ്പ്.
iii. എ, ബനി
കവാറഗറനി പ്രകദേശങ്ങളനിടല കഹവാടലുകളനില് നനിനയം ടറകസവാറന്റുകളനിൽ നനിനമുളള
ഭക്ഷണയം കടെകപ്പ് എടവ/ കഹവായം ടഡലനിവറനിയവായനി മവാതയം രവാതനി 9.30 വടര
അനുവദേനികവാവുന്നതവാണപ്പ്.
iv. എ, ബനി
കവാറഗറനി പ്രകദേശങ്ങളനിടല ഇന്കഡവാര് കസവാര്ടപ്പ്സപ്പ്/ ജനിമ്മുകളുയം എ.സനി
ഉപകയവാഗനികവാടത ആവശവതനിനപ്പ് വവായു സഞവാരമുളള ഹവാളുകളനില്/ സലങ്ങളനില് ഒരു
സമയയം 20 കപടര പരനിമനിതടപടുതനിടകവാണപ്പ് പ്രവര്തനിപനികവാവുന്നതവാണപ്പ്.
v. എ, ബനി കവാറഗറനി പ്രകദേശങ്ങളനിടല ടൂറനിസയം കമഖലയനില് തവാമസ സഡൗകരവയം ഒരുക്കുന്ന
സവാപനങ്ങള് കകന്ദ്ര ആകരവാഗവ കുടുയംബകക്ഷമ മന്ത്രവാലയതനിടന്റെ സവാന്കഡര്ഡപ്പ്
ഓപകററനിയംഗപ്പ്
നടെപടെനിക്രമവുയം
(എസപ്പ്.ഒ.പനി),
കകന്ദ്ര
ടൂറനിസയം
മന്ത്രവാലയതനിടന്റെ
മവാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുയം അനുസരനിചപ്പ് പ്രവര്തനിപനികവാവുന്നതവാണപ്പ്. ഇതരയം സവാപനങ്ങളനിടല
ജഗീവനകവാര് ഒരു കഡവാസപ്പ് കകവാവനിഡപ്പ് വവാകനിനപ്പ് എടുതതനിടന്റെ ടതളനിവപ്പ് ലകവശയം കരുതണയം.
ഒരു കഡവാസപ്പ് വവാകനിടനങനിലുയം എടുതതനിടന്റെകയവാ 72 മണനിക്കുര് മുന്ടപങനിലുയം എടുത
ആര്.ടെനി.പനി.സനി.ആര് ടനഗറഗീവപ്പ് സര്ടനിഫനികറപ്പ് ലകവശമുളള അതനിഥനികടള മവാതകമ
അനുവദേനിക്കുകയുളള.
vi. ബവാങ്കുകൾക്കുയം മറപ്പ് ധനകവാരവ സവാപനങ്ങൾക്കുയം 2021 ജൂലല 10 (ശനനിയവാഴ)
ടനകഗവാഷവബനിൾ ഇൻസ്ട്രുടമന്റെപ്പ്സപ്പ് ആകപ്പ്, 1881 പ്രകവാരമുളള അവധനിയവായനിരനിക്കുയം.
vii. അവശവ സവാധനങ്ങള് വനില്ക്കുന്ന കടെകളനിടല തനിരകപ്പ് കുറയ്ക്കുകയ്ക്കുന്നതനിനവായനി ഓകരവാ
പ്രകദേശടതയുയം കടെയുടെമകളുമവായനി കൂടെനിയവാകലവാചനിചപ്പ് അവശവസവാധനങ്ങളുടടെ വവാതനിൽ പടെനി
വനിതരണയം കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുന്നതനിനപ്പ് ജനിലവാ കളക്ടർമവാർ ആവശവമവായ നടെപടെനികൾ
ലകടകവാകള്ളണതവാണപ്പ്.
viii. 2021 ജൂലല 10, 11 (ശനനിയവാഴയുയം ഞവാറവാഴയുയം) തഗീയതനികളനില് 07.06.2021-ടല
സ.ഉ(സവാധവാ)നയം.459/2021/ഡനി.എയം.ഡനി-യുയം 10.06.2021 തഗീയതനിയനിടല സ.ഉ(സവാധവാ)നയം.461/
2021/ഡനി.എയം.ഡനി പ്രകവാരവുയം 2021 ജൂണ് 12,13 തഗീയതനികളനില് നടെപവാകനിയ നനിയന്ത്രണങ്ങള്
അനുസരനിചളള പൂര്ണ്ണമവായ കലവാകപ്പ് ഡഡൗണ് നടെപവാക്കുന്നതവാണപ്പ്.
(ഗവര്ണ്ണറുടടെ ഉതരവനിന്പ്രകവാരയം)
കഡവാ. വനി പനി കജവായപ്പ്
ചഗീഫപ്പ് ടസക്രടറനി
അഡഗീഷണല് ചഗീഫപ്പ് ടസക്രടറനി, ആഭവന്തര, വനിജനിലന്സപ്പ് വകുപപ്പ്
അഡഗീഷണല് ചഗീഫപ്പ് ടസക്രടറനി, റവനക്യൂവുയം ദുരന്ത നനിവവാരണവുയം വകുപപ്പ്

പ്രനിന്സനിപല് ടസക്രടറനി, ആകരവാഗവ വകുപപ്പ്
എലവാ അഡഗീഷണല് ചഗീഫപ്പ് ടസക്രടറനിമവാര്/ പ്രനിന്സനിപല് ടസക്രടറനിമവാര്/ ടസക്രടറനിമവാര്
എലവാ വകുപപ്പ് തലവന്മവാര്, സയംസവാന കപവാലഗീസപ്പ് കമധവാവനി ഉള്ടപടടെ
എലവാ ജനിലവാ കളക്ടര്മവാര്ക്കുയം
എലവാ ജനിലവാ കപവാലഗീസപ്പ് കമധവാവനികള്ക്കുയം
പകര്പപ്പ്:മുഖവമന്ത്രനിയുടടെ ലപ്രവറപ്പ് ടസക്രടറനിയപ്പ്
എലവാ മന്ത്രനിമവാരുടടെയുയം ലപ്രവറപ്പ് ടസക്രടറനിമവാര്കപ്പ്
ചഗീഫപ്പ് ടസക്രടറനിയുടടെ ടസഷവല് ടസക്രടറനി
ടവബപ്പ് & നക്യൂ മഗീഡനിയ, ഐ & പനി.ആര്.ഡനി
കസവാകപ്പ് ഫയല്/ ഓഫഗീസപ്പ് കകവാപനി
ഉതരവനിന് പ്രകവാരയം

ടസക്ഷന് ഓഫഗീസര്

