
GOVERNMENT OF KERALA 
Abstract 

GAD- Novel Corona Virus disease (COVID-19)- Interstate movement of migrant labourers, 
tourists, students and other persons stranded in Kerala and other States owing to 
national lock down- guidelines for infrastructure arrangements and procedures- orders 
issued 

GENERAL ADMINISTRATION (POLITICAL) DEPARTMENT 

G.O (Rt) No. 1411/2020/GAD                        Dated, Thiruvananthapuram, 02.05.2020 

 
Read: Order No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 29.04.2020 from the Ministry of Home Affairs,  
         Government of India. 

 

ORDER 

 
The Ministry of Home Affairs, Government of India vide order read above has 

permitted interstate movement of persons stranded in different parts of the country 

owing to general lock down implemented to contain the COVID-19 disease outbreak. 

  

2.   Accordingly, the following guidelines are issued for facilitating the interstate 

movement of migrant labourers, students, tourists and other people for the exit from 

and entry to Kerala, as follows:  

 

A. Procedure for going out of Kerala:     

 

(a) District Collectors concerned will issue movement passes for stranded persons 

along with a health certificate in enclosed format. 

 

(b) District Administration as per the requirement will designate the centers/ offices 

for medical screening and issuing the passes. Wide publicity about the locations of 

designated centres/offices shall be given by District Collector.  

 

(c) The medical screening will be limited to convey asymptomatic status of the 

person, and the contact history with COVID-19 confirmed cases will be recorded in 

the certificate as per self declaration by the person. 

 

(d) Vehicle pass will also be issued along with the movement pass mentioning Vehicle 

Number and permissible number of persons as per social distancing norms. The 

social distancing norms for a bus/Van are half of the permitted seating capacity. 

Maximum 4 passengers will be allowed in a car/five seater vehicle and 5 

passengers in a 7 seater vehicle. Social distancing norms shall be strictly followed 

throughout the journey. 

 

(e) The proper use of Sanitizers and Masks by the passengers shall be ensured. 

 

 



(f) An exit and entry pass/passes shall be issued by District Collectors to those 

persons who seek to go outside states to bring back their stranded child/ children, 

spouse and parent/s. It must be ensured that entry passes for such person must 

contain the detail/s of such family member/s whom he is intending to bring back. 

The journey outside state will be subject to approval by the counterpart state/s, 

entry inside on return will be subject to observance of procedure prescribe for 

medical screening, quarantine etc. 

 

(g) The movement pass issued shall be valid for beginning journey within two days 

from the date of issue of pass. 

 

(h) A record and database will be maintained by District collector. A daily report will 

have to be submitted to the state War room operational in Secretariat. 

 

B. Procedure for coming into Kerala: 

 

The inbound movement of people stranded in other parts of India is also permitted. 

However, this facility as of now will not be extend to the passenger train service in 

the country which is suspended till 17th May.  For facilitating the same, State 

Government has designated six entry points for receiving the stranded persons from 

other States to enter Kerala, viz. 

i.  Inchivila in Thiruvananthapuram 

ii.  Aryankavu in Kollam 

iii.  Kumily in Idukki 

iv.  Walayar in Palakkad 

v.   Muthanga in Wayanad and 

vi.  Manjeshwaram in Kasaragod 

 

Detailed SoP for facilitating the inbound movement of persons to Kerala is appended. 

 

C. Infrastructure requirements at entry points: 

 

The District administration shall ensure the following facilities at the designated 

entry points immediately. 

 

i. A duly lit up parking area on both sides of roads with levelled land to 

accommodate substantial number of vehicles. Checks for water logging 

may be kept in mind as rainy days are expected. Facilities for disinfecting 

vehicles need be ensured. 

 

ii. An all-weather Pandal to accommodate not less than 500 persons at a time 
with ample waiting area with chairs, lights and fans. The Pandal should 
have following facilities too:  
(a)  Drinking water supply.  
 
(b)  Separate rest rooms for males and females. 

 
(c)  Functional space for office at one end of the pandal with Queue      

   system to attend the inbound. 



 

(d) There should a proper Queue system to reach the desks. 
 

(e) Required IT infrastructure with proper support should be provided at 
the desks. 

 

(f) Provision for health check-up cubicles. This could be arranged in 
open area also adhering to COVID-19 containment protocol. 

 

(g) Office space/rooms with washroom facilities for the officials 
deployed. 

 

(h)  Ambulance with paramedics. 
 

(i) Wheel Chair facility. 
 

(j) Dedicated vehicles for taking symptomatic passengers to pre-
quarantine designated centres for testing/ sample collections.  

 

(k) PPEs as per requirement. 
 

(l) Standby power for entire area. 
 

(m) Display facilities for information for waiting passengers.  
 

(n) Public address systems.  
 

(o) The approach area towards the entry/parking area should be 
adequately lit up. 

 

(p) Entire area to be sanitised at regular intervals. 
 

(q) Food counters to be operated on payment basis. 
 

(r) Proper waste management. 
 

(s) Spot registration facilities for serving unregistered inbounds. 
 

iii. The following will be given priority over others for entering Kerala: 

 

a) Those from neighboring states seeking Medical aid in Kerala 

b) Pregnant ladies with family 

c) Families members including children separated due to lockdown 

d) Students  
e) Senior citizens with family members 

f) Persons who lost job 

 



 

 

 

 

3.  No deviation from the above SoP/guidelines shall be entertained under any 

circumstances without obtaining prior clearance from the State Nodal officer, 

Interstate transit. 

 

                                   (By Order of the Governor) 

 
   BISHWANATH SINHA 

                                                                                       PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT & 
                                                                                   STATE CO-ORDINATOR FOR INTERSTATE TRANSIT 
 

To 

Additional Chief Secretary to Government (Home & Vigilance) 

State Police Chief, Thiruvananthapuram 

All Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries 
Resident Commissioner, Kerala House, New Delhi 
All District Collectors 

All District Police Chiefs 

All heads of departments 

Office copy/ Spare/ Stock File  
 

Copy to: 
Private Secretary to Chief Minister and all Ministers 

Special Secretary to Chief Secretary 

I & PRD (Web and new media) 

       

   Forwarded/By order 

                                                                         
                         SECTION OFFICER   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
GOVERNMENT OF KERALA 

 

District Administration, …………………….. (Name of the District) 

 
 

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN 
 

 

This is to certify that 

Mr/Ms………………………………………………………………………………………….(Name) 

holding Aadhar Card/Election ID/ Driving License/ Labour Department ID/Other ID bearing 

number................................................................................(ID card#) has been living at  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….(Address) in Kerala and has been screened for COVID-19 

symptoms. He/ She has no symptom of COVID-19 and does not have any history of contact with 

confirmed COVID-19 cases detected up to……….. (date). This certificate is issued to facilitate his 

travel from ……………………….. (Starting Place) to ………………………………. (Designation 

State). 

 
District Medical Officer of Health 

(Name of the district) Kerala. 

Date: 

Place: 

 

Disclaimer: The information about contact history of the bearer of the certificate is 
based on self-declaration and Government of Kerala is not responsible for 
development of symptom during his/her travel. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Guidelines to be followed by people returning to Kerala 

 

 

During the time of COVID 19 pandemic Kerala state has strengthened the surveillance 

and taken control measures against the spread of disease and providing timely health 

interventions to affected persons. Many Keralites who are stranded in different parts of 

the country and are desirous to come to their home state are welcomed by the state. 

The Government of Kerala has appealed to people returning to Kerala from other states 

to register in NORKA Roots website which has provision to update information on travel 

details preferred by people.  

 

It is important for all of us to be responsible and sensitive enough to co-operate with 

work done by our State to contain the outbreak with the lowest fatality rate.  

 

Please follow the steps to reach your home state  

1. Please get permission from your destination District Collector by submitting 

information related to accompanying members in Covid19 Jagratha using the 

registration ID obtained while registering in Norka Roots website by following the 

link https://covid19jagratha.kerala.nic.in/. [covid-19 jagratha portal   Public 

services      Domestic return pass     Register (with Mobile number)     Add group, 

Vehicle No., Check post, time of arrival, etc.   Submit]  One has to select a  

check post entry date depending on queue and the maximum limit allowed on a 

particular day 

2. You can also apply in Covid19 Jagratha, even if you do not have NORKA 

registration ID 

3. After submitting the required information your details will be verified for the 

genuineness of the request and travel permit will be issued with a QR Code in 

your registered mobile number and email. They can use won vehicle or rented 

vehicle for travel to their home 

4. Necessary permission, if any, required from the State where you are presently 

located need to be taken for ensuring a smooth journey till Kerala border. 

5. All people have to enter through Check posts notified by the State and will 

undergo medical screening for symptoms. To reduce crowding at the check posts, 

daily entry will be limited to a fixed number which will be decided by the District 

Administration. You can choose the check post and day of travel according to the 

availability of slots through ‘Covid19Jagrata’. 

6. If the journey is planned as a group or family in one vehicle, group may be formed 

https://covid19jagratha.kerala.nic.in/


using the individual register nos. If persons bound to more than one district is 

involved in a group, separate group may be formed district wise and same vehicle 

number may be entered in each group 

7. You are requested to start travel only after receiving the travel permit from 

Kerala Government and the local authority of your present location to avoid 

any problem during travel 

8. Please carry the permit for verification by the enforcement squads at check posts 

9. To maintain social distance only 4 will be permitted to travel in a car, 5 in an SUV, 

10 in a van and 25 in a bus. Keep sanitizer, use masks and maintain physical 

distancing during travel 

 

10. Those who come in a rented vehicle up to Kerala check posts can 

use the vehicle from their domestic vehicle for their further onward journey. 

Those who taking such persons back home shall also undergo home quarantine. 

Only driver shall be allowed to come for pick up. Those who travel to the Border 

to pick the relatives can obtain a pass from their District Collector by applying for 

an “Emergency Travel Pass”  in Covid-19 Jagaratha.  

 

11. An exit and entry pass/passes shall be issued by District Collectors to those 

persons who seek to go outside states to bring back their stranded child/ children, 

spouse and parent/s. It must be ensured that entry passes for such person must 

contain the detail/s of such family member/s whom he is intending to bring back. 

The journey outside state will be subject to approval by the counterpart state/s, 

entry inside on return will be subject to observance of procedure prescribe for 

medicalscreening,quarantine,etc. 

 

12. You will have to undergo medical screening for any symptoms of COVID-19. Those 

without symptoms will be allowed to enter and have to be in home quarantine 

and those with symptoms will be sent to either COVID Care Center or Hospital.  

 

13. The District Collector concerned will issue the return pass for the rented 

vehicles carrying passengers from other States  

 

14. All those who enter Kerala should mandatorily install Covid-19 Jagratha Mobile 

App. 

 

15. If any unexpected issues crop up during travel you may please contact the Covid-

19 War Room set up at the State Secretariat (0471-2781100/2781101) or 

concerned border check posts 

 

 

 



 

മാതൃസംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവ൪ പാലിത്തേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള് 
 

 
ത്ത ാവിഡ് 19 വയാപനം തടയുന്നതിനായി നിയന്ത്രണനടപടി ള് 

ക ക്ോള്ളുന്നതിനം ത്ത ാഗബാധിത൪േ് സമയബന്ധിതമായി കൃതയമായ ചി ിത്സ 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനം ത്ത  ള സ൪ോ൪ ഒട്ടനവധി നടപടി ള് സവീ  ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 ാജ്യവയാപ മായി പ്രഖ്യാപിച്ച ത്തലാക്ഡൗണിക്ന തുട൪ന്ന് ഒട്ടനവധി മലയാളി ള് 
 ാജ്യേിക്െ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഇേ േിലുള്ള എല്ലാ 
സത്ത ാദ ങ്ങത്തളയും ത്ത  ളേിത്തലയ്ക്ക് സവാഗതം ക്ചയ്യുന്നു. ത്ത  ളേിത്തലയ്ക്ക് വരുന്നതിനായി 
യാത്രയുക്ട വിശദാംശങ്ങള് അടേം ത്തനാ൪േയുക്ട ക്വബ്കസറ്റില്  ജ്ിസ്റ്റ൪ ക്ചയ്യാന് 
സ൪ോ൪ ഇതിന ം അഭയ൪ത്ഥിച്ചിരുന്നു. 
 
 നാം എല്ലാവരും അത്തങ്ങയറ്റം ഉേ വാദിേത്തോക്ടയും ശ്രദ്ധാപൂ൪വ്വവം സംസ്ഥാന 
സ൪ോ൪ ത്ത ാവിഡ് നി൪വയാപനവമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ നടപടി ളുമായും സ   ിച്ച് 
പ്രവ൪േിേണക്മന്ന് അഭയ൪ത്ഥിക്കുന്നു. 

 
 താക്െപ്പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള് താങ്കളുക്ട മാതൃസംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനായി 
സവീ  ിേണക്മന്ന് താല്പ്പ യക്പ്പടുന്നു. 
   

1. മടങ്ങിവ ാന് ഉത്തേശിക്കുന്ന ജ്ില്ലയുക്ട  ളക്ടറില് നിന്നും യാത്രാ അനമതി 
വാത്തങ്ങണ്ടതാണ്.  ആയതിനായി യാത്ര ക്ചയ്യുന്ന അംഗങ്ങളുക്ട വിവ ങ്ങള് ത്തനാ൪ോ 
 ജ്ിത്തേഷന് ഐഡി ഉപത്തയാഗിച്ച് "ത്ത ാവിഡ്-19 ജ്ാഗ്രത" ക്വബ്കസറ്റില്  ജ്ിസ്റ്റ൪ 
ക്ചത്തയ്യണ്ടതാണ്.  (വെബ് െിലാസം: covid19jagratha.kerala.nic.in) ഓത്ത ാ ദിവസവം 
ത്ത  ളേിത്തലയ്ക്ക് മടങ്ങിവ ാന് അനമതി നല് ിയിട്ടുള്ള യാത്രാോരുക്ട എണവുവം 
തി ക്കും മനസ്സിലാേി എന്ട്രി ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റ് ഓത്ത ാ യാത്രാോരും 
തി ക്െടുത്തേണ്ടതാണ്.  ത്തനാ൪ോ ക്വബ്കസറ്റില്  ജ്ിസ്റ്റ൪ ക്ചയ്യാേവ൪ക്കും  
covid19jagratha.kerala.nic.in വെി പുതുതായി  ജ്ിസ്റ്റ൪ ക്ചയ്യാവന്നതാണ്. [covid-19 

jagratha portal   Public services      Domestic return pass     Register (with Mobile 
number)     Add group, Vehicle No., Check post, time of arrival, etc.    Submit] 
 

2. പുറക്പ്പടുന്നത്തതാ യാത്രക്ചയ്യുന്നത്തതാ ആയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും യാത്രാനമതി 
ആവശയമുക്ണ്ടങ്കില് ആയതു കൂടി   സ്ഥമാോന് ഓത്ത ാ യാത്രോരും പ്രത്തതയ ം 
ശ്രദ്ധിത്തേണ്ടതാണ്. 

3. സംസ്ഥാനം ത്തനാട്ടികൈ ക്ചയ്തിട്ടുള്ള അതി൪േി ക്ചക്ത്തപാസ്റ്റു ളില്ൂടി മാത്രം 
ആളു ള് സംസ്ഥാനേിന ത്തേയ്ക്ക് പ്രത്തവശിത്തേണ്ടതും ത്ത ാഗലക്ഷണങ്ങള് ഉത്തണ്ടാ 
എന്ന ആത്ത ാഗയപ ിത്തശാധനയ്ക്ക് വിത്തധയമാത്ത ണ്ടതുമാണ്.  ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റു ളിക്ല 
തി േ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചിത എണവും ആളു ക്ള മാത്രത്തമ ഓത്ത ാ ദിവസവം 
അതി൪േി ളിലൂക്ട  ടേി വിടു യുള്ളൂ. "ത്ത ാവിഡ്-19 ജ്ാഗ്രത" ക്വബ്കസറ്റില് 
ലഭയമായ ത്തലാട്ടു ളുക്ട അടിസ്ഥാനേില് യാത്രാ തീയതിയും എന്ട്രി ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റും 
ഓത്ത ാ യാത്രാോ൪ക്കും തി ക്െടുോവന്നതാണ്. 

4. ഓത്ത ാ വയക്തിയും സമ൪പ്പിച്ച വിവ ങ്ങളുക്ട വിശവാസയത ഉറപ്പുവരുേിയതിനത്തശഷം 
 ജ്ിസ്റ്റ൪ ക്ചയ്തിട്ടുള്ള ക്മാകബല് നമ്പ ിത്തലയ്ക്കം, ഇ-ക്മയിലിത്തലയ്ക്കം QR Code 
സ ിതമുള്ള യാത്രാനമതി ബന്ധക്പ്പട്ട ജ്ില്ലാ  ളക്ട൪ നല്കുന്നതാണ്. ഇപ്ര ാ മുള്ള 
യാത്രാനമതി ലഭിച്ചതിനത്തശഷം മാത്രത്തമ നി൪േിഷ്ടയാത്ര തുടങ്ങുവാന് പാടുള്ളൂ. 

 



 
 

5. ഒരു വാ നേില് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി/കുടുംബമായി യാത്ര ആസൂത്രണം ക്ചയ്തിട്ടുക്ണ്ടങ്കില് 
വയക്തിഗത  ജ്ിസ്റ്റ൪ നമ്പ൪ ഉപത്തയാഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീ  ിോവന്നതാണ്. വയതയസ്ത 
ജ്ില്ല ളിലുള്ള വയക്തി ള് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഉള്ക്പ്പട്ടിട്ടുക്ണ്ടങ്കില് ജ്ില്ലാ അടിസ്ഥാനമാേി 
പ്രത്തതയ  ഗ്രൂപ്പു ള് രൂപീ  ിത്തേണ്ടതും, ഓത്ത ാ ഗ്രൂപ്പിനം ഒത്ത  വാ ന നമ്പ൪ 
നല്ത്ത ണ്ടതുമാണ്.   

6. ക്ചേ്ത്തപാസ്റ്റു ളിക്ല എന്ത്തൈാഴ്സ്മ്ക്മെ് ക്വാവാകള ളുക്ട പ ിത്തശാധനയ്ക്കായി പ്രതുത 
യാത്രാ ക്പ൪മിറ്റ് ക യ്യില്  രുത്തതണ്ടതാണ്. 

7. സാമൂ ി  അ ലം പാലിക്കുന്നതിനായി ഒരു 5 സീറ്റ൪ വാ നേില് 4ഉം, 7 സീറ്റ൪ 
വാ നേില് 5 ഉം, വാനില്  10 ഉം, ബസ്സില്   25ഉം ആളു ള് മാത്രത്തമ യാത്ര 
ക്ചയ്യുവാന് പാടുള്ളൂ. യാത്രാ ത്തവളയില് ശാ ീ ി  അ ലം പാലിത്തേണ്ടതും, മാക്വാ്, 
സാനികറ്റസ൪ എന്നിവ ഉപത്തയാഗിത്തേണ്ടതുമാണ്. 

8. അതി൪േി ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റു വക്  മാത്രം വാട  വാ നേില് വരു യും 
അതിനത്തശഷം മക്റ്റാരു വാ നേില് യാത്ര തുട ാന് ആഗ്ര ിക്കു യും ക്ചയ്യുന്ന 
വയക്തി ള് അതത് സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും വാ നങ്ങള് ക്രമീ  ിത്തേണ്ടതാണ്. 
യാത്രോക്  കൂട്ടിക്ോണ്ട് ത്തപാകുന്നതിനായിവരുന്ന വാ നേില് കൈവക്റ 
മാത്രത്തമ അനവദിക്കു യുള്ളൂ.  പ്രതുത കൈവറം യാത്രയ്ക്ക ത്തശഷം ത്ത ാം 
 വാറകെനില് പ്രത്തവശിത്തേണ്ടതാണ്.  യാത്രോക്  കൂട്ടുന്നതിനായി അതി൪േി 
ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റിത്തലയ്ക്ക് ത്തപാ ണ്ട വാ നേിക്െ കൈവ൪ ത്ത ാവിഡ് ജ്ാഗ്രതാ 
ക്വബ്കസറ്റിലൂക്ട അതത്  ളക്ട൪മാ ില് നിന്നും എമ൪ജ്ന്സി പാസ്സ് 
വാത്തങ്ങണ്ടതാണ്. 

9. അതി൪േി ക്ചേ്ത്തപാസ്റ്റു ളില് ക്മഡിേല് പ ിത്തശാധന നടത്തുന്നതാണ്. 
ത്ത ാഗലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ലാേവ൪േ് വീട്ടിത്തലയ്ക്ക് ത്തപാ ാവന്നതും ത്ത ാം 
 വാറകെനില് പ്രത്തവശിത്തേണ്ടതുമാണ്. ത്ത ാഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള യാത്രോക്  
ത്ത ാവിഡ് ക് യ൪ ക്സെ൪/ത്ത ാസ്പ്പ്പിറ്റലിത്തലയ്ക്ക് അയയ്ക്കന്നതാണ്. 

10. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കുടിങ്ങിത്തപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടി ള്/ഭാ യ/ഭ൪ോവ്/മാതാപിതാേള് 
എന്നിവക്  കൂട്ടിക്ോണ്ടുവരുവാന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിത്തലയ്ക്ക് യാത്ര 
ക്ചയ്യുന്നവരുക്ണ്ടങ്കില് അവ൪േ് ജ്ില്ലാ  ളക്ട൪ പുറത്തുത്തപ്പാകുവാനം തി ിച്ച് 
വരുവാനമുള്ള പാസ്സ് നല്ത്ത ണ്ടതാണ്.  പ്രതുത പാസ്സില് യാത്ര ക്ചയ്യുന്ന ആളുക്ട 
ത്തപ ്, ക് ാണ്ടുവരുവാനത്തേശിക്കുന്ന ബന്ധുവിക്െ ത്തപ ് എന്നിവ ഉണ്ടാത്ത ണ്ടതാണ്.  
ഇേ ം യാത്ര ള് നടത്തുന്നവ൪  വാറകെന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും 
പാലിത്തേണ്ടതാണ്. ഏത് സംസ്ഥാനേിത്തലയ്ക്കാത്തണാ ത്തപാത്ത ണ്ടത് ആ 
സംസ്ഥാനേിക്െ അനമതി ഉക്ണ്ടങ്കില് മാത്രത്തമ യാത്ര ക്ചയ്യുവാന്  െിയു യുള്ളൂ. 

11. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും യാത്രാോക് ക് ാണ്ടുവരുന്ന വാട  വാ നങ്ങള്ക്കുള്ള 
മടേ പാസ്സ് ത്ത  ളേിക്ല അതത് ജ്ില്ലാ  ളക്ട൪മാ൪ നല്ത്ത ണ്ടതാണ്. 

12. ത്ത  ളേിത്തലയ്ക്ക് പ്രത്തവശിക്കുന്ന എല്ലാ യാത്രോരും ത്ത വിഡ് 19 ജ്ാഗ്രതാ 
ക്മാകബല് ആപ്പ് അവ വരുക്ട ത്തൈാണു ളില് നി൪ബന്ധമായും ഇന്സ്റ്റാള് 
ക്ചത്തയ്യണ്ടതാണ്. 

13. യാത്രയുമായി ബന്ധക്പ്പട്ട് അവിചാ ിതമായി എക്െങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് 
ത്തന ിടു യാക്ണങ്കില് ഗവ.ക്സക്രത്തട്ടറിയറ്റിക്ല വാ൪ റൂമുമാത്തയാ (0471 
2781100/2781101) നി൪േിഷ്ട അതി൪േി ക്ചേ് ത്തപാസ്റ്റുമാത്തയാ 
ബന്ധക്പ്പത്തടണ്ടതാണ്   

     ........................ 


