
ക ൊവിഡ് 19 - രണ്ൊാം തരാംഗാം - ല ൊക്്ക 

ഡൗണ ാം ല ൊ ി ക് മീ രണവ ാം 2021ൽ 

ക ൊവിഡ ് 19 മഹൊമൊരിയ കെ രണ്ൊാം തരാംഗത്തിൽ ല ൊക്ക് 

കഡൗണ മൊയി ബന്ധകെട്്ട 2021 ഏക്രിൽ മ തൽ  ൂൺ വകര 

 ീവനക്കൊർ ഓഫീസിക ത്ത ന്നത മൊയി ബന്ധകെട്്ട നിരവധി 

സർക്കൊർ ഉത്തരവ  ൾ നി വിൽ വന്നിട്ട ണ്്. ഹൊ ർ ര സ്ത ത്തിൽ 

 ൃതയമൊയി ലേർത്ത് രരിരൊ ിക്ക ന്നതിനൊയി, അങ്ങകനയ ള്ള 

ഓഫീസ് ല ൊ ി ക് മീ രണങ്ങള ാം ക്രധൊനകെട്ട ഉത്തരവ  ള ാം 

എകതൊകക്കയൊകണന്ന ്രരില ൊധിക്കൊാം. 

(തൊകെ േ വന്ന നിറത്തിൽ  ൊണ ന്ന ഉത്തരവ ്നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക ്കേയ്തൊൽ, ബന്ധകെട്ട 

ഉത്തരവ  ൾ കഡൗൺല ൊഡ ്കേയ്യൊവ ന്നതൊണ്). 

GO (P) No. 1247/2020, dated 20.03.2020  

 ീവനക്കൊര കെ വീെ  ളിൽ Home quarantine നിർലേ ിക്കകെട്ടവർ 

ഉകണ്ങ്കിൽ അത്തരാം  ീവനക്കൊർക്ക് സർക്കൊർ കമഡിക്കൽ 

ഓഫീസറ കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്കറ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ 14 

ദിവസകത്ത special casual leave അന വദിക്കൊാം. 

GO(MS) 128/2020 dt.02.07.2020 

Quarantine നിർലേ ിക്കകെട്ട  ീവനക്കൊർക്ക്, സർക്കൊർ കമഡിക്കൽ 

ഓഫീസറ കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്കറ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ക്രസ്ത ത 

 ൊ യളവ് special casual leave അന വദിച്ച ്work from home നൽ ൊാം. 

1. G.O.(Rt)No.378/2021/DMD Dated, 21/04/2021 

24.04.2021  നിയൊഴ്ച അവധി. അവ യ സർവ്വീസ  ൾ, Covid containment-

ലസവന ല ൊ ി ൾ കേയ്യ ന്ന വ  െ  ൾ, വനാം, എ ്സസസ ്എന്നീ 

വ  െ  ള കെ ഫീൽഡ ് സ്റ്റൊഫ് ഒെിക യ ള്ള എല്ലൊ 

ഓഫീസ  ളി  ാം കറൊലട്ടഷൻ ക് മത്തിൽ 50%  ീവനക്കൊകര work from 

home അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ല ൊ ി കേയ്യൊൻ അന വദിക്കൊാം. ഇ-ഓഫീസ ്

കസൗ രയമികല്ലങ്കിൽ, ഇത്തരാം ഓഫീസ  ളിക   ീവനക്കൊകര 

 ില്ലൊ   ക്ടർമൊര കെ  ീെിൽ ക ൊവിഡ ് ഡയൂട്ടിക്കൊയി 

നിലയൊഗിക്കണാം. 

2. G.O.(Rt)No.383/2021/DMD Dated, 26/04/2021 

https://drive.google.com/file/d/1FMM3zLzLuj9hi8qFVNpfqdan5EhCtKX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMM3zLzLuj9hi8qFVNpfqdan5EhCtKX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HFc52JLF8NCID57PYpuSIfqMh3kg5F6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPNWDGoGTJPuCNdaCRz6T2iT9kFa-cuK/view?usp=sharing


അവ യ സർവ്വീസ  ൾക്ക് മൊക്താം  നിയ ാം ഞൊയറ ാം 

ക്രവർത്തിക്കൊാം. എല്ലൊ സർക്കൊർ/അർദ്ധ സർക്കൊർ/ കരൊത ലമഖ ൊ 

സ്ഥൊരനങ്ങൾക്ക ാം ഇനികയൊര  ഉത്തരവ ണ്ൊ  ന്നത  വകര 

 നിയൊഴ്ച ളിൽ അവധി. എല്ലൊ വ  െ  ള ാം അതൊത് വ  െ് 

ലമധൊവി തീര മൊനിക്ക ന്ന ക്ര ൊരാം അതയൊവ യമ ള്ള 

 ീവനക്കൊകരമൊക്താം കവച്ച ് ക്രവർത്തിെിക്കൊാം. അവ യലസവന 

വിഭൊഗമൊയ Health, Revenue, Disaster Management, Police, LSGD, Labour, Food and Civil 

Supplies എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നിയക്തണങ്ങൾ ബൊധ മല്ല. 
 

3. G.O.(Rt)No.391/2021/DMD Dated,30/04/2021 
 

അവ യ സർവ്വീസ  ൾക്ക ാം ഇ ക്ഷന മൊയി ബന്ധകെട്ടവർക്ക ാം 

മൊക്താം കമയ് 1, 2 തിയ്യതി ളിൽ ക്രവർത്തിക്കൊാം.   

ല ക്ര-സാംസ്ഥൊന സർക്കൊർ വ  െ  ളിക  അവ യ സർവ്വീസ  ൾ, 

(Revenue & Disaster Management, Health, Home, LSGD, Civil Supplies, Transport, 

Animal Husbandry, Fire& Rescue, Industries, Forest, Labour, Social Justice, 

Factories & Boilers, KWA, KSEBL etc) and COVID 19 containment and management 

duties) ഒെിക യ ള്ള വ  െ  ൾ അവ യ ീവനക്കൊകര മൊക്താം കവച്ച് 

ക്രവർത്തിെിക്കൊാം. കസ ്ക്െൽ മ ിസ്ലക്െറ്റ മൊർക്ക ് നിയക്തണങ്ങൾ 

ബൊധ മല്ല.  
 

4. G.O.(Rt)No.397/2021/DMD Dated,03/05/2021 
 

Revenue & Disaster Management, LSGD, Police, Health and Health Care Institutions 

including laboratories and pharmacies, Labour, Factories and Boilers, Transport, 

Food & Civil Supplies, Government Press, Consumerfed, MILMA, KEPCO, 

Mathsyafed, etc. dealing with items of food, KWA, KSEBL, IT and ITeS services, 

Telecom Service Providers, Government Press, Postal Services, Internet Service 

Providers and Infrastructure Providers, All private Transport Agencies (passenger 

and goods) ,Courier Services and all those connected with the production, supply and 

distribution of medical items needed for health and COVID care (including Medical 

Oxygen). എന്നിവ ഒെിക യ ള്ള എല്ലൊ വ  െ  ള ാം രരമൊവധി 25%  

 ീവനക്കൊകര കവച്ച ്ക്രവർത്തിെിക്കൊാം.  

 

5. G.O.(Rt)No.394/2021/DMD Dated,03/05/2021 
 

ഇനി ഒര  ഉത്തരവ ് ഉണ്ൊവ ന്നത  വകര, അന്ധകരയ ാം മറ്റ് 

ഭിന്നല ഷിക്കൊകരയ ാം ഓഫീസിൽ ലനരിട്്ട ഹൊ രൊ  ന്നതിൽ 

https://drive.google.com/file/d/1EKycboIa_Qon-pg8BdhqgvHtRLXyKks9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaTaHQwab3_PCCVyWPJSZlZF4i8iWCX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mpqf28aD225_B2AlQWbIxb8XkcWMrknP/view?usp=sharing


നിന്ന ാം ഒെിവൊക്കി.  ഇവരിൽ work from home കേയ്യൊൻ  െിയ ന്നവർക്ക ്

work from home നൽ ൊവ ന്നതൊണ.്  

6. G.O.(Rt)No.404/2021/DMD Dated, 06/05/2021 

കമയ് 8 മ തൽ കമയ് 16  വകര സമ്പൂർണ്ണ ല ൊക്ക ്കഡൗൺ. 

7. G.O.(Rt)No.406/2021/DMD Dated, 08/05/2021 

Labour Department is also included in the exception category of Government of India 

establishments. 

 

8. G.O.(Rt)No.416/2021/DMD Dated, 14/05/2021 
 

കമയ്  17 മ തൽ 23 വകര ല ൊക്ക ്കഡൗൺ. 
 
 

9. G.O.(Rt)No.432/2021/DMD Dated, 21/05/2021 
 

കമയ്  24  മ തൽ 30 വകര ല ൊക്ക ്കഡൗൺ. 
 

10. IGR/1978/2020-IT1 Dated 27/05/2021  
 

ര ിസ്ലക്െഷൻ ഐ. ി യ കെ ഉത്തരവ് - എല്ലൊ സബ്്ബ ര ിസക്്െൊർ 

ഓഫീസ  ള ാം രരമൊവധി മൂന്ന ്  ീവനക്കൊര കെ ഹൊ ർ 

ഉറെൊക്കികക്കൊണ് ് ക്രവർത്തിലക്കണ്തൊണ.്  കഡരയൂട്ടി 

ഇൻസ്കരക്ടർമൊര കെ ഓഫീസ  ള ാം  ില്ലൊ ര ിസക്്െൊർമൊര കെ 

ഓഫീസ  ള ാം ഏറ്റവ ാം   റഞ്ഞ  ീവനക്കൊകര കവച്ച ്

ക്രവർത്തിലക്കണ്തൊണ.് 
 

11. G.O.(Rt)No.444 /2021/DMD Dated, 29 May, 2021  
 

കമയ് 31 മ തൽ  ൂൺ 9 വകര ല ൊക്ക് കഡൗൺ.  
Industrial establishments and production centres (including cashew, coir and printing) can 

function with minimum staff not exceeding 50% of the staff strength. 

 

12. G.O.(Rt)No.448/2021/DMD Dated, 31/05/2021  
 

2021  ൂൺ 7 മ തൽ, എല്ലൊ ല ക്ര-സാംസ്ഥൊന സർക്കൊർ 

വ  െ  ളിക യ ാം  ീവനക്കൊർ, രരമൊവധി 50% കറൊലട്ടഷൻ 

അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഹൊ രൊ ണാം.  
 

13. സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം.452/2021/DMD തീയതി, 03/06/2021  
 

ഭിന്നല ഷിക്കൊർ, ഗ ര തര ലരൊഗബൊധിതർ, ഓട്ടിസാം, കസറിക്ബൽ 

രൊൾസി, മറ്റ ് മൊനസി വ ാം  ൊരീരി വ മൊയ കവല്ല വിളി ൾ 

https://drive.google.com/file/d/17imZZgglYzrUorKnFu24F4k_TJNIWPbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drUq9R7L-2IrhKAJCHScktRqwvw7BPiZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mp16kPG4iRRjj9ULcLTRpB97Wb8U1jAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pyGY_YhkUICVKUdNZ04Jo7B-wXQOhBBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18T4q-BuNEJLhqoc_KjReTSKkgLUqy2jo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB95f8hJD4DB8RDiwjYOGXp93Q2KreoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1al3ofTPQOKmE_NfRLheAy7ItFqXNP3bD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnAMBQp498B33L1yL4s31creWbuVjjUk/view?usp=sharing


ലനരിെ ന്ന   ട്ടി ള കെ രക്ഷിതൊക്കൾ, ഗർഭിണി ൾ, അവയവ മൊറ്റ 

 സ്ക്തക് ിയയ്ക്ക ് വിലധയരൊവൊൻ ലരൊ  ന്നവർ/വിലധയമൊയവർ 

(ഹൃദയ വൊൽവ ് മൊറ്റികവയ്ക്കകെട്ടവർ ഉൾകെകെ), ഒര  മൊസത്തിന  

മ മ്പ് ഗ ര തരമൊയ  സ്ക്തക് ിയയ്ക്ക് വിലധയമൊയിട്ട ള്ളവര ാം  

വിലധയരൊവൊൻ ലരൊ  ന്നവര മൊയ ലരൊഗി ൾക്ക ്  സ്ക്തക് ിയ 

 െിഞ്ഞ ് രരമൊവധി ഒര  മൊസലത്തക്ക ാം ഡയൊ ിസിസിന് 

വിലധയമൊയികക്കൊണ്ിരിക്ക ന്ന  ീവനക്കൊകരയ ാം ഓഫീസിൽ 

ഹൊ രൊവ ന്നതിൽ നിന്ന ാം ഒെിവൊക്കൊാം. ഇവര കെ സൊഹേരയാം 

വി യിര ത്തി ഇവർക്ക് work from home രീതിയിൽ ല ൊ ി ത െരൊന ള്ള 

കസൗ രയാം അതൊത ് ലമ  ലദയൊഗസ്ഥൻമൊർ നൽല ണ്ത ാം, work from 

home വയവസ്ഥയിൽ ല ൊ ി കേയ്യൊൻ കസൗ രയാം  ഭയമല്ലൊത്ത 

 ീവനക്കൊര കെ  ൊരയത്തിൽ, വയക്തിഗത അലരക്ഷ ൾ 

രരില ൊധിച്ച ാം സൊഹേരയങ്ങൾ വി യിര ത്തിയ ാം ബന്ധകെട്ട 

ലമ ധി ൊരിക്ക ് യ ക്തമൊയ തീര മൊനാം സ കക്കൊള്ളൊവ ന്നതൊണ.് 

അവർ ഓഫീസിൽ ഹൊ രൊ ൊതിര ന്ന തിയ്യതി ൾ ക്രലതയ  

 ൊഷവൽ  ീവൊയി  ണക്കൊക്കൊവ ന്നത മൊണ്.  
 

14. G.O.(Rt)No.455/2021/DMD Dated, 03/06/2021 
 

എല്ലൊ ല ക്ര-സാംസ്ഥൊന സർക്കൊർ വ  െ  ളി  ാം മിനിമാം 

 ീവനക്കൊർ, രരമൊവധി 50%, കറൊലട്ടഷൻ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ 

ഹൊ രൊ ണാം എന്നത ്  ൂൺ 10 മ തൽ എന്നൊക്കി മൊറ്റി.  
 

15. സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം.456/2021/DMD തീയതി, 04/06/2021  
 

ഒര  വയസ്സിന് തൊകെ ക്രൊയമ ള്ള   ഞ്ഞ ങ്ങള കെ അമ്മമൊരൊയ 

ഉലദയൊഗസ്ഥർക്ക ് ല ൊ ിക്ക ് ലനരിട്്ട ഹൊ രൊ  ന്നതിൽ നിന്ന ാം 

അന വദിച്ചിര ന്ന ഇളവ,് ഇനികയൊര  ഉത്തരവ ണ്ൊ  ന്നത വകര 

നി നിൽക്ക ന്നതൊണ്. ഇവർക്ക ് work from home വയവസ്ഥയിൽ ല ൊ ി 

ത െരൊവ ന്നതൊണ്.  
 

16. സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം.458/2021/DMD തീയതി, 05/06/2021  
 

ല ൊവിഡ ് ലക്രൊലട്ടൊലക്കൊൾ  ൃതയമൊയി രൊ ിക്കണകമന്ന 

വയവസ്ഥയിൽ,  ൃഷി ഭവന  ൾ അതയൊവ യാം  ീവനക്കൊകര 

നിലയൊഗിച്ച ്ത റന്ന  ക്രവർത്തിെിക്കൊാം. 
 

17. G.O.(Rt)No.459/2021/DMD Dated, 07/06/2021  
 

 ൂൺ 10  മ തൽ  ൂൺ 17 വകര ല ൊക്ക് കഡൗൺ.  

എല്ലൊ ല ക്ര-സാംസ്ഥൊന സർക്കൊർ വ  െ  ളി  ാം  ീവനക്കൊർ, 

രരമൊവധി 50% വകര, കറൊലട്ടഷൻ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഹൊ രൊ ണാം 

എന്നത ്  ൂൺ 17 മ തൽ എന്നൊക്കി മൊറ്റി.  
 

https://drive.google.com/file/d/16_1ZaEpjqOzwhA2sU-nyOt0bJzkIzcP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124x2ZKx3igNET9VOtYs-S0AqBNUCjrBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119LSK--iyAjLOh7jcrrP-65USD-Iycc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dty4JQPGEjMuxrxUZLioBnpo2r4BM5Rt/view?usp=sharing


18. G.O.(Rt)No.467/2021/DMD Dated, 15/06/2021  
 

തലേ  സവയാംഭരണ സ്ഥൊരനങ്ങകള A,B,C,D  ൊറ്റഗറിയൊയി 

തരാംതിരിച്ച്,  ീവനക്കൊർ ഹൊ രൊവ ന്നതിന് നിബന്ധന ൾ 

ഏർകെെ ത്തി.  

ഗവ. കസക് ലട്ടറിയറ്റ,് അകക്കൗണ്ന്റ് ഓഫീസ് എന്നിവ 50% 

 ീവനക്കൊകര വകര നിലയൊഗിച്ച,് കറൊലട്ടഷൻ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ 

ക്രവർത്തിക്ക ന്നതൊണ.്  

േി  ല ക്ര സർക്കൊർ ഓഫീസ  ൾ ആവ യമൊയ  ീവനക്കൊകര 

കവച്ച ്ക്രവർത്തിക്കൊവ ന്നതൊണ.്  

സാംസ്ഥൊന സർക്കൊരിന   ീെി  ള്ള 33 വ  െ  ൾ ആവ യമൊയ 

 ീവനക്കൊകര ഉരലയൊഗിച്ച ്ക്രവർത്തിക്കൊവ ന്നതൊണ.്   

അലത സമയാം,  ൊറ്റഗറി A യി  ാം B യി  ാം ഉൾകെട്ട എല്ലൊ സർക്കൊർ 

ഓഫീസ  ൾ, കരൊത ലമഖ ൊ സ്ഥൊരനങ്ങൾ, ഗവൺകമന്റ് 

 മ്പനി ൾ,  മ്മീഷന  ൾ, ല ൊർെലറഷന  ൾ, സവയാംഭരണ 

സ്ഥൊരനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കറൊലട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ 25% 

 ീവനക്കൊകര നിലയൊഗിച്ച ാം, ഓഫീസിൽ ഹൊ രൊ ൊത്ത 

 ീവനക്കൊർക്ക് work from home വയവസ്ഥയി  ാം 

ക്രവർത്തിക്കൊവ ന്നതൊണ ്എന്ന ാം ഉത്തരവൊയി. 
 

19. G.O.(Rt)No.479/2021/DMD Dated, 22/06/2021  
 

 ൊറ്റഗറി  A യി  ാം B യി  ാം 50 % വകര എന്ന ക് മത്തി  ാം  ൊറ്റഗറി C 

യിൽ 25% വകര എന്ന ക് മത്തി  ാം  ീവനക്കൊർ ല ൊ ിക്ക് 

ഹൊ രൊ ണാം.  
 
 

ഷിനിൽ   മൊർ, 

 ൂനിയർ സൂക്രണ്,് 

 ില്ലൊ ര ിസ്ക്െൊർ (ഓഡിറ്റ)് ഓഫീസ്, 

രൊ ക്കൊെ്. 

https://drive.google.com/file/d/1npiT0MAv-_6mT-2KwF1jIoIF54MectKw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gy2-jqLnBBLiUYozLbBG7ov2W4etTccT/view?usp=sharing

