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അണുനശീകരണ ടീമുകളുചട കസവനം 
ഉപകയാികാചമന്ന സര്കാര് ഉത്രവ് 
ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. 

സര്കാര് ഉത്രവ് (G.O (Rt) 
No.1695/2020/LSGD തീയതി, 
തിരുവനന്തപുരം, 20/09/2020) പ്രകാരം 
എല്ാ സര്കാര് വകുപ്പുകള്ക്കും ഈ 
ടീമുകളുചട കസവനം ഉപകയാികാനാകും. 
http://kudumbashree.org/pages/878 
എ ന്ന  ല ി ങ് ി ല്  ഈ  ഉ ത് ര വ് 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. അണുനശീകരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുള് ഉത്രവ ്പ്രകാരമുള് 
നിരക്കുകള് താചഴ നല്കുന്നു.

1. അണുനാശിനി തളികല് പ്രക്രിയ- ദിവസം 
ഒരു തവണ : സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 1.85 രൂപ 
(സര്കാര്), സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 2.25 രൂപ 
(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്).

കകാവിഡ് മഹാമാരിയചട ഈ 
കാലഘ്ത്ില് �ില്കളില് പ്രാകദശി 
കതലത്ില് അണുനശീകരണം 
നടത്ാനള് സംവിധാനത്ിച് 
അഭാവം ശ്ദ്യില്ചപ്്ത് ചകാണ്് 
ഇൗ പ്രവര്ത്നം സംരംഭമാതൃകയായി 
വികസിപ്ികാന് ഞങ്ങള് തീരുമാ 
നിക്കുകയം ഇതിനായള് നടപടികള് 
്കചകാണ്ടുവരികയമായിരുന്നു. ഇത് 
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള് Making an 
Impact 348ല് നല്കിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഇകപ്ാള് സകന്താഷകത്ാചട പറയച്, 
കകരളത്ില് എല്ാ �ില്കളിലും ഇപ്രകാരം 
കുടംബശ്ീയചട അണുനശീകരണ 
(ഡിസിന്ച�കന്) യൂണിറ്റുകള് 
രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആചക 468 കപര്ക് 
പരിശീലനം നല്കുകയം 68 യൂണിറ്റുകള് 
രൂപീകരിക്കുകയം ചചയ്തു. ഇകപ്ാള് 
എല്ാ വകുപ്പുകള്ക്കും കുടംബശ്ീയചട 

കുടുംബശ്രീ അണുനശരീകരണ 
യൂണിറ്റുകളുടെ കസവനും സര്ക്ോര് 

വകുപ്പുകള്ക്് ഉപകയോഗിക്ോന് ഉത്രവ്
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ബസ്, ട്രക് - 1350 രൂപ (സര്കാര്), 2000 
രൂപ(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്). 
  ഓകരാ �ില്യിലും രൂപീകരിച്ച 
ഡിസിന്ച�കന് ടീമുകളുചട എണ്ണവം 
പരിശീലനം കനടിയവരുചട എണ്ണവം ഈ 
കസവനം കതടാനായി ബന്ധചപ്ടാനള് 
നമ്രുകളും താചഴ നല്കുന്നു. 

1. തിരുവനന്തപുരും - 5, 46 (9048503553)
2. ടകോല്ും - 1- 28 (9846562666)
3. പത്നുംതി് - 6- 32 (9645323437)
4. ആലപ്പുഴ- 15- 91 (9645754081)
5. കകോ്യും - 9- 54 (9074457224)
6. ഇടക്ി - 4- 20 (9074876440)
7. എറണോകുളും - 3- 14 (9947767743)
8. തൃശ്ശൂര് - 3- 21 (8086673619)
9. പോലക്ോെ് - 2- 10 (8943689678)
10. വയനോെ് - 6- 42 (8848478861)
11. കകോഴികക്ോെ് - 2- 19 (9447338881)
12. കണ്ണൂര് - 2- 12 (8848295415)
13. മലപ്പുറും - 1- 6 (9633039039)
14. കോസര്കഗോഡ്- 9-73 (9846710746). 

ഇത്രചമാരു പ്രതിസന്ധിഘ്ത്ിലും 
ചകാകറാണ ്വറസ് വ്യാപനം 
തടയന്നതിനം നാട്ടുകാരുചട സുരകയ്ക്കും 
കവണ്ി ഇങ്ങചനചയാരു കസവനം നല്കാന് 
തയാറായി മുകന്നാ്് വന്ന കുടംബശ്ീ 
കുടംബാംങ്ങള്ക ്ഒരികല്ക്കൂടി എല്ാവിധ 
അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയികച്. ഈ 
സര്കാര് ഉത്രവ് അനസരിച്ച് എല്ാ 
വകുപ്പു കമധാവികളും ഈ ഒരു സൗകര്യം 
പ്രകയാ�നചപ്ടത്ചമന്ന് കരുതച്.

2. അണുനാശിനി തളികല് പ്്രക്രിയ - 
ദിവസം രണ്ടുതവണ : സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 2.45 
രൂപ (സര്കാര്), സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 3 രൂപ 
(സ്വകാര്യ സ്ാപനങ്ങള്/ വ്യക്ികള്). 
3. തീവ്ര ശുചീകരണവം അണുനാശിനി 
തളികലും - ദിവസം ഒരു തവണ : സ് ക്വയര് 
�ീറ്ിന് 2.95 രൂപ (സര്കാര്), സ് ക്വയര് 
�ീറ്ിന് 3.45 രൂപ ((സ്വകാര്യ സ്ാപനം/
വ്യക്ികള്).
4. തീവ്ര ശുചീകരണവം അണുനാശിനി 
തളികലും - ദിവസം രണ്് തവണ : സ് ക്വയര് 
�ീറ്ിന് 3.75 രൂപ (സര്കാര്), സ് ക്വയര് 
�ീറ്ിന് 4.50 രൂപ (സ്വകാര്യ സ്ാപനം/
വ്യക്ികള്). 
5. തീവ്ര ശുചീകരണവം അണുനാശിനി 
തളികലും- ദിവസം ഒരു തവണയം + 
അണുനാശിനി തളികല് പ്രക്രിയ ദിവസം 
ഒരു തവണയം (പരിണികാവന്ന 
പ്രവര്ത്നം) : സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 3.15 രൂപ 
(സര്കാര്), സ് ക്വയര് �ീറ്ിന് 3.80 രൂപ 
(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്). 
6. വാഹനം അണുവിമുക്മാകല് :
a. അണുനാശിനി തളികല് മാ്ം
കാറ്, �ീപ്് - 450 രൂപ (സര്കാര്), 550 രൂപ 
(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്)
വാന്, മിനി ബസ് - 950 രൂപ (സര്കാര്), 
1200 രൂപ (സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്)
ബസ്, ട്രക് - 1200 രൂപ (സര്കാര്), 1500 
രൂപ(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്). 
b. ശുചീകരണവം അണുനാശിനി തളികലും
കാറ്, �ീപ്് - 650 രൂപ (സര്കാര്), 850 രൂപ 
(സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്)
വാന്, മിനി ബസ് - 1200 രൂപ (സര്കാര്), 
1600 രൂപ (സ്വകാര്യ സ്ാപനം/വ്യക്ികള്)


