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േകരള മ െതാഴിലാളി േ

മ േബാർഡ്, എറണാ ളം

നം.ഇ1-4219/2020

തീയതി: 07.07.2021

സർ ലർ നം. 15/2021-2022
വിഷയം:

േകാവിഡ്-19 തിേരാധ വർ ന ൾ - േകരള മ ് െതാഴിലാളി
േ മ േബാർഡിെ വിവിധ ഓഫീ കളിെല ജീവന ാ െട ഹാജർ
സംബ ി ്
താത്കാലിക
മീകരണ ൾ
ഏർെ
ത്
സംബ ി ്
ിയ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി
.

പരാമർശം:

(1) 2002-െല േകരള മ െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡ് ാഫ്(നിയമന ം,
േസവനവ വ
ക ം, െപ മാ ം, അ ട
ം) ച
ൾ.
(2) 16.06.2021 തീയതിയിെല േബാർഡ് സർ ലർ നം.12/2021-2022.
(3) 23.06.2021 തീയതിയിെല േബാർഡ് സർ ലർ നം.14/2021-2022.
(4) 06.07.2021 തീയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ)നം.500/2021/ഡി.എം.ഡി.

േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി െട വ ാപനം തട
തിനായി ഏർെ
ിയി
േലാക്ഡൗൺ നിയ ണ ളിൽ 08.07.2021 തൽ ശരാശരി െട ് േപാസി ിവി ി േറ ിെ
(ടി.പി.ആർ) അടി
ാന ിൽ ഭാഗികമായി ഇളവ് വ
ിെകാ ് പരാമർശം(4) കാരം
സർ ാർ ഉ രവ് റെ വി ി
താണ്. ശരാശരി െട ് േപാസി ിവി ി േറ ിെ (ടി.പി.ആർ)
വെയ
അടി
ാന ിൽ തേ ശ സ യം ഭരണ
ാപന െള ടി.പി.ആർ 5%-ൽ താെഴ
‘എ’ വിഭാഗ ി ം, ടി.പി.ആർ 5% ം 10% ം ഇടയി
വെയ ‘ബി’ വിഭാഗ ി ം, ടി.പി.ആർ
10%- ം 15%- ം ഇടയി
വെയ ‘സി’ വിഭാഗ ി ം, ടി.പി.ആർ 15%- ് കളി
വെയ ‘ഡി’
വിഭാഗ ി ം ഉൾെ
ിയി
താണ്. ടി ഉ രവ് കാരം ഓഫീ ക െട വർ ന ൾ
സംബ ി
മീകരണ ൾ ആവശ മായ േഭദഗതികേളാെട േബാർഡിെല ജീവന ാർ ം
ബാധകമാ ി താെഴ പറ ം കാരം
ിയ നിർേ ശം റെ വി
.
1. േകരള മ െതാഴിലാളി േ മ േബാർഡിെ
ഓഫീ ക െട
വർ ന ൾ ്
തട ം വരാ
രീതിയിൽ 08.07.2021 തൽ ശരാശരി െട ് േപാസി ിവി ി േറ ിെ
(ടി.പി.ആർ) അടി
ാന ിൽ ‘എ’ ം ‘ബി’ വിഭാഗ ളിൽ ഉൾെ
തേ ശ സ യം
ഭരണ
ാപന
െട പരിധിയിൽ
ിതി െച
ഓഫീ കളിൽ 100% ജീവന ാ ം
േജാലി ് ഹാജരാേക താണ്. ‘സി’ വിഭാഗ ിൽ ഉൾെ
തേ ശ സ യം ഭരണ
ാപന
െട പരിധിയിൽ
ിതി െച
ഓഫീ കളിൽ െറാേ ഷൻ
വവ
യിൽ 50% ജീവന ാർ േജാലി ് ഹാജരായാൽ മതിയാ
താണ്.
(എ ി
ാ ം, അടിയ ിര ഘ
ളിൽ േമ േദ ാഗ
ർ നിർേ ശി
ത സരി ്
ജീവന ാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാേക താണ്.) ശരാശരി െട ് േപാസി ിവി ി േറ ിെ
(ടി.പി.ആർ) അടി
ാന ിൽ അ
ഒരാ േ
് ഓേരാ തേ ശ സ യം ഭരണ
ാപന ം ‘എ’, ‘ബി’, ‘സി’, ‘ഡി’ എ ി െന ഏത് വിഭാഗ ിൽെ
എ ത്
ബ െ
ജി ാ കള ർ
റെ വി
ഉ രവിൽ/പ ികയിൽ നി ം
മന ിലാേ
താണ്.
ജീവന ാെര ഇ ര ിൽ ഓേരാ ദിവസ ം േജാലി ്
നിേയാഗി
തിന് ആവശ മായ
മീകരണ ൾ അതത് ഓഫീസ് േമധാവികൾ
നടേ
താണ്.
ിരം ജീവന ാ െട േജാലി മീകരണം സംബ ി ഉ രവ്,
ഡ ി ചാർ ് എ ിവ ത ാറാേ
ം അവ െട പകർ കൾ ജി ാക ി ി തല ിൽ
േ ാഡീകരി ് ഈ ഓഫീസിേല ് അയ തേര
മാണ്.
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2. േജാലി ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാ
ദിവസ ളിൽ ജീവന ാർ െടലിേഫാൺ വഴിേയാ
മ ് ഇലേ ാണിക്/സ ഹ മാധ മ ൾ വഴിേയാ ത
െട േമ േദ ാഗ
മായി
എേ ാ ം ബ െ ടാൻ കഴി
എ ് ഉറ വ േ
താണ്.
3. ഓഫീ കളിൽ
ഹാജരാകാ
ദിവസ ളിൽ
ജീവന ാർ
ത
േമ േദ ാഗ
മായി ആശയ വിനിമയം നടേ
ം ലഭ മായ സൗകര
ഉപേയാഗി ് സാധ മായ ഓഫീസ് േജാലികൾ വീ ിലി
് െചേ
മാണ്.

െട
ൾ

4. േമൽ
ഉ ാ

രവ്

മീകരണ ൾ ഇത് സംബ ി ്
വെര ബാധകമായിരി
താണ്.

ഇനിെയാ

സർ ാർ

ഉ

(ഒ ്)
ചീഫ് എ ിക ീവ്(I/C)
സ ീകർ ാവ്
എ ാ ജി ാ ക ി ി/ െകാ ിൻ േപാർ ്
െചയർമാൻമാർ.

് ഏരിയാക ി ി/ സബ് ഓഫീസ്

പകർ ്
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ/ െസ റി, േക. .െതാ.േ മ േബാർഡ്, എറണാ ളം
അ ൗ ്സ് ഓഫീസർ (W&E, P&A, IA, ാേ ർഡ്)
നിയർ
് (ക ാഷ്, ഫിനാൻസ്, ഓഡി ്, െപൻഷൻ & ി.ബി.പി.എഫ് , ാേ ർഡ്,
െവൽെഫയർ)
ഇ2, ഇ5, എഫ്1, എഫ്4, േ ാ ് ഫയൽ, ഓഫീസ് േകാ ി, േബാർഡിെ െവൈ
്.
//ഉ

രവിൻ
നിയർ

കാരം//
്

GOVERNMENT OF KERALA
Abstract
Disaster Management Department - COVID 19 - Re-categorization of Local
Self Government Institutions, on the basis of Average weekly Test
Positivity Rates - additional guidelines from 8th July 2021- orders issued
DISASTER MANAGEMENT(A)DEPARTMENT
G.O.(Rt)No.500/2021/DMD
Dated,Thiruvananthapuram, 06/07/2021
Read 1. GO(Rt)No.467/2021/DMD dated 15.06.2021
2. GO(Rt)No.469/2021/DMD dated 22.06.2021
3. GO(Rt)No.487/2021/DMD dated 29.06.2021
4. GO(Rt) No.459/2021/DMD dated 07.06.2021
5. GO(Rt) No.461/2021/DMD dated 10.06.2021
ORDER
As part of the COVID-19 containment activities, the LSGIs in the
State were categorized based on the Test Positivity Rate (TPR) and certain
relaxations on lockdown were extended to the areas where the Test Positivity
Rate is less and special intensified stringent restrictions were implemented in
areas where TPR is high.
2) After assessing the current situation of the spread of COVID-19
pandemic in the State, the undersigned, in his capacity as Chairman of the
State Executive Committee of State Disaster Management Authority, in
exercise of the powers under Sec 20(3) of the Disaster Management Act-2005,
hereby re-categorize the Local Self Government Institutions, on the basis of 7day average TPR, as given below from 00:00 hours of 8th July-2021, for
implementation of restrictions by the enforcing authorities.
CATEGORY
CRITERIA
A
Average TPR below 5 percent (Areas with low spread)
Average TPR between 5 and 10 percent (Areas with
B
moderate spread)
Average TPR between 10 and 15 percent (Areas with high
C
spread)
D
Average TPR above 15 percent (Areas with critical spread)

Following additional guidelines are also issued for implementation.

i. The exemptions and restrictions already applicable to the respective
category areas will continue.
ii. All Public offices, PSUs, companies, commissions, corporations,
autonomous organizations will function with 100 % strength in
Category "A" and "B" and with up to 50 % strength in Category "C"
areas.
iii. In 'A' and 'B' category areas, hotels and restaurants are allowed to
function till 9:30 PM for take away and home delivery of food.
iv. In "A" and "B" category areas, gyms and indoor sports are allowed to
function in non-AC halls/spaces with adequate ventilation, restricting to
a maximum of 20 persons at a time.
v. In "A" and "B" category areas, accommodation units in Tourism Sector
are allowed to function adhering to the Standard Operating Procedure
(SOP) issued by the Department of Health, Government of India and the
operational guidelines of the Department of Tourism, Government of
India. The staff working in these places must have atleast one dose of
vaccination. The guests must either have proof of atleast one dose
Covid Vaccination or a RT-PCR negative certificate taken within 72
hours.
vi. Saturday, 10.7.2021 will be a holiday to banks and other financial
institutions under Negotiable Instruments Act,1881.
vii. District Collectors shall take necessary steps to promote door delivery
of essential items, in consultation with the trade associations, so as to
reduce crowding in shops.
viii. There will be complete lockdown on 10 th and 11th July, 2021 (Saturday
&Sunday) with the same guidelines as issued for 12th and 13th
June,2021 vide Government Orders GO(Rt) No.459/2021/DMD dated
07.06.2021 and Go (Rt) No.461/2021/DMD dated 10.06.2021.
(By order of the Governor)
Dr V P Joy
Chief Secretary
To:
Additional Chief Secretary, Home & Vigilance Department
Additional Chief Secretary, Revenue & DM Department
Principal Secretary, Health & Family Welfare Department

All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries
All Heads of Departments including State Police Chief
All District Collectors
All District Police Chiefs
Copy to:
Private Secretary to Chief Minister
Private Secretary to all Ministers
Special Secretary to Chief Secretary
Director, I&PRD/Web and New Media
Office Copy/ Stock file

