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കേരള     സംസ്ഥാന     സർക്കാർ     ജീവനക്കാരുടെ     ലീവ്     റൂൾസ്    

( Part  1  KSR,   Rule   61  മുതൽ  124  ) 

തയ്യാറാക്കിയ തീയതി   :   19-09-2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ ജീവനക്കാർക്ക് അവധിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. 

➢ എന്നിരുന്നാലും അർഹതയുടെ കേരിൽ അവധിക്കുകവണ്ടി അവോശം 

ഉന്നയിക്കാവുന്നതലല. ( Leave  cannot  be  claimed  as  a  matter  of  right. ) [ Rule  65  Part 1 

KSR ] 

➢ കേരളത്തിലെ സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കകും അവധിക്കായി ഈ ചട്ടങ്ങൾ 

തലെയാണ് ബാധേമായിട്ടുളളത്. 

➢ അവധിക്കകളള അകപക്ഷകയാ, അവധി നീട്ടിക്കിട്ടാനകളള  അകപക്ഷകയാ ക ാറും നമ്പർ - 13 ൽ 

അവധി അനകവദിക്കാൻ അധിോരമകളള ഉകദയാഗസ്ഥന് സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. ( Rule -  113 

) 

➢ ഏതക തരത്തിെകളള അവധിയകും നിരാേരിക്കകെതികനാ റദ്ദാക്കകെതികനാ ഉളള 

അധിോരും, അവധി അനകവദിക്കാൻ അധിോരമകളള ഉകദയാഗസ്ഥനിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുളളതാണ്.  ( Rule -  65 ) 

➢ അവധിക്ക്  അകപക്ഷിച്ചു എെ ോരണത്താൽ അവധി അനകവദിക്കകെതിന് മകമ്പ് 

ജീവനക്കാർ ഒരക ോരണവശാെകും അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കാൻ പാടിെല. 

➢ ഒരക അവധിക്കകളള അർഹത തീരകമാനിക്കകെത് അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ 

തീയതിയിൽ ആണ്. അതായത് ഒരക അവധി നീട്ടിക്കിട്ടുവാൻ അകപക്ഷിക്കകകമ്പാൾ, ആദയും 

അവധിയിൽ കപായതിനകകശഷും ആർജ്ജിക്കകെ അവധിേൾ ഒരക അവധികയാട് േൂട്ടി 

എടകക്കകവാൻ േഴിയിെല. 

➢ ഏലതാരക തരത്തിെകളള അവധിയകും വിരമിക്കെിന് പ്പാരുംഭമായകളള അവധിയായി ( LPR 

) എടകക്കാവകെതാണ്. എൊൽ വിരമിക്കെിന് പ്പാരുംഭമായകളള അവധി എടകത്തക 

േഴിഞ്ഞാൽ പിെീട് സർക്കാർ ഉത്തരവിെലാലത കജാെിയിൽ തിരിലേ പ്പകവശിക്കാൻ 

സാധിക്കിെല. 
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➢ അവധിയിൊയിരിക്കകെ ഒരക ജീവനക്കാരൻ നിയമനാധിോരിയകലട മകൻേൂട്ടിയകളള 

അനകവാദും േൂടാലത മകേലതങ്കിെകും കസവനത്തികെർലപ്പടാകനാ, ഏലതങ്കിെകും കജാെി 

സവീേരിക്കാകനാ പാടകളളതെല. ( Rule -  69 ) 

➢ അവധി അനകവദിച്ച അധിോരിയകലട അനകമതിയിെലാലത , അവധിക്കാെും തീരകെതിനക 

മകൻപ് ഒരക ജീവനക്കാരന് കജാെിയിൽ തിരിലേ പ്പകവശിക്കാൻ സാധിക്കിെല.   ( Rule -  72 

) 

➢ ഏത് അവധിയകും Appendix XII A, B, C  ഒഴിലേയകളള അവധിേകളാട് കചർെ് 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. എൊൽ Appendix  A യകും C ഒെിന് പകറലേ ഒൊയി കചർെ് 

അനകവദിക്കാവകെതാണ് ( Rule -  73). 

➢ `ഒരക ജീവനക്കാരൻ വിരമിക്കകെ തീയതിക്ക് കശഷമകളള ോെകത്തക്ക്, ഒരക അവധിയകും 

അനകവദിക്കകേയിെല ( Rule -  75). 

➢ ഒരിക്കൽ അനകവദിച്ച അവധി, അനകവദിച്ച തീയതി മകതൽ ഒരക വർഷത്തിനകളളിൽ 

മകൻോെ പ്പാബെയകത്താലട അവധി അനകവദിക്കകെ സമയത്ത് അനകവദനീയമായ മേ് 

ഏലതാരക അവധിയായകും മാോവകെതാണ് ( Rule 76, 89 ). എൊൽ ഇത് ഒരക 

അവോശമെല. എൊൽ ഒരിക്കൽ അനകവദിച്ച Earned Leave  മലോരവധിയാക്കി മാോൻ 

േഴിയിെല. 

➢ അവധി േഴിഞ്ഞിട്ടുും മനഃപൂർവ്വും കജാെിക്ക് ഹാജരാോതിരകൊൽ അത് ചട്ടും 21 

പ്പോരമകളള  ‘ ലപരകമാേ ദൂഷയും ‘  ആയി പരിഗണിക്കകും. 

➢ ശരിയായ അവധി അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കാലത ഒരക ജീവനക്കാരൻ കജാെിക്ക് 

ഹാജരാോതിരകൊൽ, ആ സമയത്ത് അനകവദനീയമായ മേ് അവധിേൾ 

ഉണ്ടായിരകൊെകും സർക്കാരിന് മകൻോെ പ്പാബെയകത്താലട കജാെിയിൽ നിെ് വിട്ടു 

നിെ ദിവസങ്ങൾ ശൂനയകവതനാവധിയാക്കി മാോവകെതാണ് ( Rule - 88 ).  

➢ അവധിയിെകളള ഒരക ജീവനക്കാരലന അവധി തീരകെതിന് മകൻപക തലെ തിരിലേ 

വിളിക്കാൻ വയവസ്ഥയകണ്ട്. ( Rule -  70 ) 

➢ അവധിയിൽ കപായ ജീവനക്കാരലന തിരിച്ചു വിളിക്കകകമ്പാൾ Compulsory  ആകണാ 

Optional  ആകണാ എെ് ഉത്തരവിൽ വയക്തമാക്കിയിരിക്കണും. Optional ആലണങ്കിൽ 
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അവധിയിെകളള ജീവനക്കാരന് പ്പകതയേും ആനകേൂെയങ്ങലളാെകും െഭിക്കകേയിെല. 

Compulsory ആലണങ്കിൽ ജീവനക്കാരൻ അവധിക്കാെത്ത് താമസിക്കകെ സ്ഥെത്തക നിെകും 

കജാെി സ്ഥെകത്തക്ക് യാപ്ത തിരിക്കകെ തീയതി മകതൽ അയാൾ കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിച്ചതായി േണക്കാക്കകും. നിയമാനകസൃതമായ യാപ്തപ്പടിക്കകും 

അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകും. എൊൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ തീയതി 

വലര അവധിക്കാെകത്തക്ക് അർഹതലപ്പട്ട കവതനും മാപ്തലമ െഭിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ഒരക ജീവനക്കാരൻ അകപക്ഷിച്ച അവധിയകലട തരും മാേുവാൻ അവധി അനകവദിക്കകെ 

അധിോരിക്ക് അനകവാദമിെല.  ( Rule -  65 Note ) 

➢ അകപക്ഷേന് മാപ്തലമ തലെ അകപക്ഷ പ്പോരമകളള അവധി മലോരക വിഭാഗത്തിൽലപ്പട്ട 

അവധിയാക്കി മാേുവാൻ അവോശമകള്ളൂ.  ( Rule -  65 Note ) 

➢ അവധി ആരുംഭിക്കകെത് അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ ജീവനക്കാരൻ തലെ ഔകദയാഗിേ 

ചകമതെ മലോരാൾക്ക് കേമാറകെ ദിവസും മകതൊണ്. 

➢ അവധി അവസാനിക്കകെത്, വീണ്ടകും ചകമതെ ഏലേടകക്കകെതിലെ തകെ ദിവസും ആണ്. 

➢ അവധി ആരുംഭിക്കകെതിന് ലതാട്ടു മകൻപകളള ദിവസും ഒരക ലപാതക ഒഴിവക ദിവസകമാ 

അലെലങ്കിൽ തകടർച്ചയായ ഒഴിവക ദിവസങ്ങകളാ ആയി വരകേയാലണങ്കിൽ അങ്ങലനയകളള 

ദിവകമാ ദിവസങ്ങളുലടകയാ ലതാട്ട് മകൻപകളള പ്പവൃത്തി ദിവസും  കവേകകെരും 

ചകമതെ കേമാറി അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കാവകെതാണ്. 

➢ അവധിക്ക് മകൻപകളള  ലപാതക ഒഴിവ് ദിനങ്ങൾ Prefix ലചയ്താൽ അവധിയകലട 

ഭാഗമായി േണക്കാക്കകേയിെല. 

➢ അവധി അവസാനിക്കകെതിന് കശഷമകളള ലതാട്ടടകത്ത ദിവസും ഒരക ലപാതക ഒഴിവക 

ദിവസകമാ അലെലങ്കിൽ തകടർച്ചയായ ഒഴിവക ദിവസങ്ങകളാ ആയി വരിേയാലണങ്കിൽ  

അങ്ങലനയകളള ഒഴിവക ദിവസങ്ങൾ േഴിഞ്ഞകളള ആദയ ദിവസും കജാെിക്ക് ഹാജരായാൽ 

മതി. 

➢ അവധി  േഴിഞ്ഞകളള  ലപാതക ഒഴിവ് ദിനങ്ങൾ Suffix ലചയ്താൽ അവധിയകലട 

ഭാഗമായി േണക്കാക്കകേയിെല. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ അവധിലയടകക്കകകമ്പാൾ, കഡാക്ട ർ സർട്ടിക  

ലചയ്യുെ ദിവസത്തിന് മകമ്പകളള ദിവസങ്ങൾ ലപാതക അവധി ദിവസങ്ങൾ ആലണങ്കിൽ 
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ആ ദിവസങ്ങൾ Prefix ലചയ്യാൻ അനകവദിക്കകും. ഈ ദിവസങ്ങൾ അവധിയകലട ഭാഗമെല. 

എൊൽ കഡാക്ട ർ സർട്ടിക  ലചയ്യുെ തീയതികയാ അതിലന തകട ർെകളള ദിവസങ്ങകളാ 

ലപാതക അവധിയാലണങ്കിൽ, ആ ദിവസങ്ങൾ അവധിയായി േണക്കാക്കകും ( Rule - 68 ). 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിെകളള അവധിക്ക് കശഷും കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കകകമ്പാൾ ഹാജരാക്കകെ ലമഡിക്കൽ  ിേ്നസ് സർട്ടി ിക്കേിൽ എെക മകതൽ 

തിരിലേ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കാൻ കയാഗയനാലണെ് സാക്ഷയലപ്പടകത്തകെകകവാ, ആ 

ദിവസും ഉൾലപ്പലട തകടർെക വരകെ ലപാതക അവധി ദിവസങ്ങൾ Suffix ലചയ്യാൻ 

അനകവദിക്കകും. ഈ ദിവസങ്ങൾ അവധിയകലട ഭാഗമെല. എൊൽ കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കാൻ കയാഗയനാലണെ് സാക്ഷയലപ്പടകത്തകെ തീയതിക്ക് മകമ്പകളള ലപാതക അവധി 

ദിവസങ്ങൾ അവധിയായി േണക്കാക്കകും. 

➢ ലമിഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ െീവ് അനകവദിക്കലപ്പട്ട ജീവനക്കാർ 

കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെതിന് മകമ്പ്  ിേ്നസ് സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാക്കണും. 

➢ പ്പകതയേതരും അവധിേളായ Maternity Leave,   Special  Disability Leave,   Hospital Leave,   Leave 

Not Due  തകടങ്ങിയ അവധിേൾ എടകത്തത് സുംബന്ധിച്ച് ഒരക രജിസ്റ്റ ർ ഓ ീസ് കമധാവി 

തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ കേരള സുംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനകവദിക്കകെ അവധിേൾ രണ്ട് 

വിഭാഗമായി തരും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

1. സാധാരണ അവധി     ( Ordinary Leave ) 

2. പ്േകതേേ അവധി       ( Special Leave ) 

ആേസ്മിോവധി   ( Casual Leave ) 

➢ മകേളിൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾലപ്പടാത്ത അവധിയാണ് ആേസ്മിോവധി   ( Casual   

Leave ).  

➢ യാദൃശ്ചിേമായി ഉണ്ടാേകെ ോരയങ്ങൾക്കക കവണ്ടി കജാെിയിൽ നിെ് വിട്ടു നിൽക്കാൻ 

നൽേകെ ഒരക അനകവാദും മാപ്തമാണ് ആേസ്മിോവധി. 
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➢ ഈ അവധി ഡയൂട്ടിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കകെത്. ശമ്പളത്തികനാ ബത്തേൾകക്കാ 

യാലതാരക േകറവകും ഉണ്ടാേകെിെല. 

➢ മേ് അവധിേൾക്കകളളതകകപാലെ ചകമതെേൾ കേമാകറണ്ട ആവശയമിെല. 

➢ ഒരക േെണ്ട ർ വർഷത്തിൽ ഉപകയാഗിക്കാവകെ പരമാവധി ആേസ്മിോവധി 20 

ദിവസത്തിൽ േൂടാൻ പാടിെല. ലവകക്കഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്ലമെിലെ ലവകക്കഷൻ 

ഉപകയാഗലപ്പടകത്തകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് 15 ദിവസും മാപ്തമാണ്. 

➢ ഒേ തവണയായി എടകക്കകെ ആേസ്മോവധി ലപാതക അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉൾലപ്പലട 

15 ദിവസത്തിൽ അധിേരിക്കാൻ പാടിെല. 

➢ ഒരക വർഷത്തിൽ േകറഞ്ഞ കസവന കദർഘ്യും ഉളള ജീവനക്കാർക്ക്, അവധി 

അനകവദിക്കകെ ഉകദയാഗസ്ഥലെ വികവചനാധിോരത്തിന് വികധയമായി ഒരക േെണ്ടർ 

വഷത്തിൽ 20 ദിവസും എെ േണക്കിൽ അവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ ഓ ീസിൽ ഹാജരാകേണ്ട സമയത്തിനക കശഷും, അനകവാദമിെലാലത കവേിലയത്തകെ 

ജീവനക്കാലര കവേിലയത്തകെവരായി േണക്കാക്കകെതകും ( Late Attendance )   3  Late 

Attendance  ന് ഒരക Casual Leave അതിലെ Account ൽ നിെ് േകറവ് ലചയ്യുെതകമാണ്. 

ഒരക േെണ്ടർ വർഷാവസാനും  3 ൽ േകറവ്  Late Attendance ആണ് ഉളളലതങ്കിൽ 

അത്  ഒഴിവാക്കകും. ( Rule -  14  Note - 1 ) 

➢ അനകവാദമിെലാലത കവേിലയത്തകെ ജീവനക്കാരകലട Casual Leave അെലാലത മലോരക 

അവധിേളുും ഈ ആവശയത്തിനായി അവരകലട Leave Account ൽ നിെ് േകറവ് ലചയ്യാൻ 

പാടകളളതെല. Casual Leave Account ൽ ആ ജീവനക്കാരന് അവധിേലളാെകും 

ബാക്കിയിലെലങ്കിൽ  Kerala Civil Services  ( C. C. and  A. )  Rules 1960 പ്പോരമകളള അച്ചടക്ക 

നടപടിേൾ ടിയാലനതിലര സവീേരിക്കാവകെതാണ്. ( Rule -  14  Note - 2 ) 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ പരമാവധി 20 

ദിവസത്തിലത്ത ആേസ്മിോവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ മേ് അവധിേളുമാകയാ, ഒഴിവകോെും, പ്പകവശനോെും എെിവകയാട് കചർകത്താ 

ആേസ്മിോവധി അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ ആേസ്മിോവധി പൂർവ്വോെ പ്പാബെയകത്താലട മേ് അവധിേളാക്കി മാോൻ 

സാധിക്കിെല.  
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➢ ഈ അവധിയിൽ കപാേകെ ജീവനക്കാരൻ, തകടർച്ചയായി മേ് അവധിക്ക് 

അകപക്ഷിക്കകേയാലണങ്കിൽ അങ്ങലനയകളള അവധി അയാൾ ആേസ്മിോവധിയിൽ 

പ്പകവശിച്ച ദിവസും മകതൽ ആരുംഭിക്കകെതായി േണക്കാക്കകും. 

➢ ആേസ്മിേ അവധി ോെയളവിൽ Earned  Leave  ആർജ്ജിക്കകും. 

➢ ആേസ്മിോവധി ആവശയമകളള ജീവനക്കാർ ഓ ീസ് കമധാവിയകലട മകൻേൂർ 

അനകവാദും വാങ്ങിയിരിക്കണും. 

➢ അവധി ദിവസും അധിോര പരിധിക്ക് പകറത്ത് വിനികയാഗിക്കകേയാലണങ്കിൽ മകൻേൂർ 

അനകവാദും വാങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ ജീവനക്കാരകലട അകപക്ഷ പ്പോരും അര ദിവസകത്തക്ക് ആേസ്മിോവധി 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ ഓകരാ ഓ ീസിെകും ക ാറും നമ്പ ർ - 19 ൽ Casual  Leave  Register  സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ ഒരക വേകപ്പിൽ / ഓ ീസിൽ / ലസക്ഷനിൽ നിെ് മലോരിടകത്തക്ക് ഒരക ഉകദയാഗസ്ഥലന 

സ്ഥെും മാേുകമ്പാൾ Casual Leave Register  ലെ ജീവനക്കാരനകമായി ബന്ധലപ്പട്ട ഭാഗത്തിലെ 

സാരും നിയപ്രണാധിോരി ഒപ്പിട്ട് രണ്ടാമലത്ത നിയപ്രണാധിോരിക്ക് കേമാകറണ്ടതാണ്. 

➢ ഈ വിവരും േിട്ടാലത തൻ വർഷത്തിലെ ബാക്കിയകളള ആേസ്മിോവധി 

അനകവദിക്കാൻ പാടകളളതെല. 

➢ Employment Exchange  വഴികയാ കോൺപ്ടാക്ട് നിയമനും വഴികയാ കജാെി െഭിച്ച 

ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക മാസും ഒരക ദിവസലത്ത ആേസ്മിോവധി മാപ്തലമ െഭിക്കകേയകളളൂ. 

എൊൽ Employment Exchange  വഴി നിയമനും െഭിച്ചവർക്ക് ആദയ മാസങ്ങളിൽ 

ആേസ്മിോവധി ഒെകും തലെ എടകത്തിട്ടിലെലങ്കിൽ നാൊമലത്ത മാസും മകതൽ, 

തകടർച്ചയായി പരമാവധി 4 ദിവസലത്ത ആേസ്മിോവധി മാപ്തലമ ഒെിച്ച് എടകക്കാൻ 

സാധിക്കൂ. കോൺപ്ടാക്ട് നിയമനും െഭിച്ചവർക്ക് ആദയ മാസങ്ങളിൽ ആേസ്മിോവധി 

ഒെകും തലെ എടകത്തിട്ടിലെലങ്കിൽ ആറാമലത്ത മാസും മകതൽ, തകടർച്ചയായി പരമാവധി 

6 ദിവസലത്ത ആേസ്മിോവധി മാപ്തലമ ഒെിച്ച് എടകക്കാൻ സാധിക്കൂ. 

പ്േകതേേ ആേസ്മിോവധി   ( Special Casual Leave ) 
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ആേസ്മിോവധിക്ക് പകറലമ താലഴ പറയകെ സാഹചരയങ്ങളിൽ പ്പകതയേ ആേസ്മിേ 

അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ ജീവനക്കാരലെ വാസസ്ഥെത്ത് സാുംപ്േമിേ കരാഗും ോണലപ്പട്ടിരിക്കകെക എെ ഒരക 

ലമഡിക്കൽ ഓ ീസറകലടകയാ സാനിേറി ഉകദയാഗസ്ഥലെകയാ റികപ്പാർട്ടിൻകമൽ ഓ ീസ് 

കമധാവി ജീവനക്കാരകനാട് കജാെിയിൽ നിെകും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആവശയലപ്പടകകമ്പാൾ, 

പേരും ആലള നിയമികക്കണ്ടതിെലാത്തകപ്പാഴകും സർക്കാരിന് അധിേലച്ചെവ് 

ഉണ്ടാോത്തകപ്പാഴകും മാപ്തും, പ്പകതയേ ആേസ്മിേ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ പേരക്കാരലന നിയമിക്കകെ അവസരങ്ങളിൽ അവധിക്കണക്കിൽ കചർക്കകെ 

അനകവദനീയമായ മേ് അവധിേളാണ് അനകവദിക്കകെത്. 

➢ ഒരക ജീവനക്കാരന് തലെ കരാഗബാധ ഉണ്ടാവകേയാലണങ്കിൽ പ്പകതയേ ആേസ്മിേ 

അവധി അനകവദിക്കാലത അനകവദനീയമായ മേ് അവധിേളാണ് അനകവദിക്കകെത്. 

➢ വസൂരി, കോളറ, കേഗ്, കടക ായ്്, തീപ്വമായ നയകകമാണിയ, മസ്തിഷ്േ ചർമ 

വീക്കും, ഡിഫ്തീരിയ, കോവി് – 19 തകടങ്ങിയ കരാഗങ്ങൾക്കാണ് പ്പകതയേ ആേസ്മിേ 

അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ സാധാരണഗതിയിൽ പ്പകതയേ ആേസ്മിേ അവധി 21 ദിവസത്തിൽ േവിയാൻ പാടിെല. 

എൊൽ വളലര അതയാവശയമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 30 ദിവസും വലരയാോും. 

➢ ആേസ്മിേ അവധി ഉൾലപ്പലട സാധാരണ അവധിയകമായി ( Ordinary Leave ) കചർത്ത് 

ഈ അവധി അനകവദിക്കകെതാണ്. 

➢ ഓ ീസ് കമധാവിേൾക്കകും ഈ അവധിക്ക് അർഹതയകണ്ട്. 

പ്േകതേേ ആേസ്മിേ അവധി അനുവദിക്കുന്ന ചില സാഹചരേങ്ങൾ താടെ 

കചർക്കുന്നു. 

➢ കപവിഷും ബാധിച്ച ഏലതങ്കിെകും മൃഗത്തിലെ േടികയൽക്കകേകയാ, മേു ോരണങ്ങളാൽ 

കപവിഷബാധയ്ലക്കതിരായ ചിേിത്സ സവീേരികക്കണ്ടി വരകകമ്പാകഴാ വാക്സിൻ 

എടകക്കകെതിനാവശയമായ യഥാർത്ഥ ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി െഭിക്കകും. ( G.O (P) No. 

15  / 2018 /Fin.  Dated  :  06/12/2018 ) 
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➢ കോവി് 19 കരാഗും കപാസിേീവ് ആയവരകും പ്പാഥമിേ സമ്പർക്ക പട്ടിേയിെകളള 

ജീവനക്കാരകും േവാറെയിൻ ഉപകദശിക്കലപ്പട്ട് 7 ദിവസും ( ലപാതക അവധിേൾ ഉൾലപ്പലട 

) േഴിഞ്ഞ് ലടസ്റ്റ് ലചയ്ത് ലനഗേീവ് ആയാൽ കജാെിക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതകും ഈ 

ോെയളവ് ആകരാഗയ വേകപ്പിലെകയാ തകദ്ദശ സവയുംഭരണ വേകപ്പിലെകയാ 

സാക്ഷയപപ്തത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ Special  Casual  Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( 

G.O (Rt.) No. 634 / 2021 / DMD.  Dated  :  15/09/2021 ) 

➢ കോവി് 19 കരാഗും മൂർഛിച്ച് ആശകപപ്തിയിൽ ചിേിത്സ കതകടണ്ടി വരകെ 

ജീവനക്കാർക്ക് ചിേിത്സ ോെയളവ് മകഴകവനകും ലമഡിക്കൽ കരഖേളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  Special  Casual  Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്.     ( G.O (Rt.) No. 634 

/ 2021 / DMD.  Dated  :  15/09/2021 ) 

➢ വിഗൊുംഗരായ ജീവനക്കാർ േൃപ്തിമ അവയവും മാേി വയ്ക്കകെതികനാ, അത് 

സുംബന്ധിച്ച ചിേിത്സയ്കക്കാ കപാേകകമ്പാൾ യാപ്ത ഉൾലപ്പലട 15 ദിവസത്തിൽ േൂടാത്ത 

ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ ശാരീരിേമാകയാ മാനസീേമാകയാ ആയ ലവെലുവിളി കനരിടകെ േകട്ടിയകളള ജീവനക്കാരന് 

ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ പരമാവധി 15 ദിവസും വലര ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

ഈ അവധി പെ പ്പാവശയമായി, ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 15 ദിവസും വലര 

അനകവദിക്കകും. േകട്ടിലയ ചിേിത്സിക്കകെ കഡാക്ടറകലട സർട്ടി ിക്കേ് ഈ അവധിക്ക് 

അകപക്ഷിക്കകെ ഒകരാ പ്പാവശയവകും ഹാജരാക്കണും. സാധാരണ അവധിയകമാകയാ 

ആേസ്മിേ അവധിയകമാകയാ കചർത്ത് ഈ അവധി എടകക്കാും. ഇടയ്ക്ക് വരകെ 

അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കകും. േകട്ടിയകലട അച്ഛനകും അമ്മയകും സർക്കാർ 

ഉകദയാഗസ്ഥരാലണങ്കിൽ ഒരാൾ േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഈ അവധി ഉപകയാഗിച്ചിട്ടിലെലെ 

ബന്ധലപ്പട്ട അധിോരിയകലട കമലൊകപ്പാടകേൂടിയ ഒരക പ്പസ്താവന േൂടി രണ്ടാമലത്തയാൾ 

സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ േീകമാ ലതറാപ്പി, കറഡികയഷൻ, ശസ്പ്തപ്േിയ തകടങ്ങിയ ചിേിത്സേൾക്ക് ലമഡിക്കൽ 

സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ 6 മാസും വലര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്പകതയേ 

ആേസ്മിേ അവധി അനകവദിക്കകെതാണ്. ( Rule 19, Section  II,  Appendix  VII , Part 1 KSR ) 
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➢ സർക്കാർ ജീവനക്കാരകലട 18 വയസ്സിൽ താലഴയകളള േകട്ടിേൾക്ക് േീകമാ ലതറാപ്പി, 

ഡയാെിസിസ് എെിവ ലചയ്യുെതികനാ  HIV  ബാധിതരായിട്ടുലണ്ടങ്കികൊ ഒരക േെണ്ടർ 

വർഷത്തിൽ 15 ദിവസലത്ത Special  Casual  Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( Rule 20 A, 

Appendix  VII , Part 1 KSR ) 

➢ ആൻജികയാോസ്റ്റി ലചയ്ത ജീവനക്കാർക്ക് 30 ദിവസലത്ത Special  Casual  Leave  

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( G.O (P) No. 153  / 2019 /Fin.  Dated  :  06/11/2019 ) 

➢ ഹൃദയ ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് വികധയരാേകെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലമഡിക്കൽ 

സർട്ടി ിക്കേിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 45 ദിവസലത്ത Special  

Casual  Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( Rule 19, Section  II,  Appendix  VII , Part 1 KSR ) 

➢ േി്നിയകും മേ് പ്പധാന അവയവങ്ങളുും മാേി വയ്ക്കകെതിന് വികധയരാേകെ 

ജീവനക്കാർക്ക് 90 ദിവസലത്ത Special  Casual  Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്.         ( 

20/01/2016  തീയതിയിലെ  G.O (P) No. 07  / 2016 /Fin. നമ്പർ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ 

ഉത്തരവിലെ ഇനും 34 ) 

➢ രക്ത ദാനും നടത്തകെ ജീവനക്കാർക്ക് രക്ത ദാനും നടത്തിയ സർട്ടി ിക്കേിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 4 ദിവസലത്ത Special  Casual  Leave  

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( Rule 21, Section  II,  Appendix  VII , Part 1 KSR ) 

➢ ആദയമായി വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്കക വികധയനാേകെ ഒരക പകരകഷ ജീവനക്കാരന് 

6 ദിവസത്തിൽ േൂടാലത ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. ഇടയിൽ വരകെ ലപാതക അവധി 

ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കകും. 

➢ ആദയ വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയ  െപ്പദമായിട്ടിലെലങ്കിൽ രണ്ടാമലത്ത ശസ്പ്തപ്േിയ 

നടത്തിയ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ വീണ്ടകും 6 ദിവസത്തിൽ േൂടാലത ഈ 

അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്കക വികധയയാേകെ വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് 14 

ദിവസത്തിൽ േൂടാത്ത ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ ആദയ വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയ  െപ്പദമായിട്ടിലെലങ്കിൽ രണ്ടാമലത്ത ശസ്പ്തപ്േിയ 

നടത്തിയ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ വീണ്ടകും 14 ദിവസത്തിൽ േൂടാലത 

ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 
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➢ ഒരക പകരകഷ ജീവനക്കാരൻ, തലെ ഭാരയ പ്പസവകത്താടനകബന്ധിച്ചെലാലത ഗ ർഭനികരാധന 

ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് വികധയ ആയതായി  ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാക്കിയാൽ, 

അയാൾക്ക് 7 ദിവസത്തിൽ േൂടാത്ത ഈ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയയിെകണ്ടായ സങ്കീർണ്ണത മൂെും ചിേിത്സയിൽ േഴികയണ്ടി 

വരകെ ജീവനക്കാർക്ക്, ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ ചിേിത്സയ്ക്കക കവണ്ട 

ോെയളവികെക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. ആശകപപ്തിയിൽ േിടത്തിയകളള ചിേിത്സ 

അലെലങ്കിൽ പകരകഷ ജീവനക്കാക്ക് 7 ദിവസമായകും  വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 14 

ദിവസമായകും അവധി പരിമിതലപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

➢ െൂപ്പ് നികക്ഷപും കപാെകളള ഗ ർഭനികരാധന മാർഗ്ഗും സവീേരിക്കകെ വനിതാ 

ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക ദിവസലത്ത ഈ അവധി െഭിക്കകും. ഈ ആവശയത്തിന് രണ്ടാമലതാരക 

പ്പാവശയകത്തക്ക് േൂടി ഒരക ദിവസലത്ത ഈ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ 3 ൽ േകറവ് മാപ്തും േകട്ടിേളുളള വനിതാ ജീവനക്കാർ M.T.P  ക്ക് വികധയരാേകകമ്പാൾ, 

ആ ദിവസും ഉൾലപ്പലട 6 ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. ഇത് 

കസവനോെത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാപ്തലമ െഭിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ഗർഭച്ഛിപ്ദത്തിനക കശഷും ഗർഭനികരാധനത്തിനകളള ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് വികധയരാേകെ 

വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 14 ദിവസത്തിൽ േൂടാത്ത ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ ഇങ്ങലനയകളള ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് വികധയരാേകെ വനിതാ ജീവനക്കാരിയകലട 

ഭർത്താവിന് ഭാരയലയ പരിചരിക്കകെതിന് 7 ദിവസും വലര ഈ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ വന്ധയുംേരണ ശസ്പ്തപ്േിയ നടത്തിയ ഒരക ജീവനക്കരലെ എെലാ ആൺമക്കളുും അലെലങ്കിൽ 

എെലാ ലപൺമക്കളുും, അങ്ങലനയകളള ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് കശഷും നഷ്ടലപ്പടകേയാലണങ്കിൽ 

പകനരകജ്ജീവന ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക് കവണ്ടി 21 ദിവസകത്തകക്കാ അലെലങ്കിൽ ലമഡിക്കൽ 

സർട്ടി ിക്കേ് പ്പോരും ആശകപപ്തിയിൽ േഴികയണ്ടി വരകെ ദിവസങ്ങൾകക്കാ ഇതിൽ 

ഏതാകണാ േകറവ് അപ്തയകും ദിവസകത്തക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ സർവ്വേൊശാെയകലട കയാഗത്തിൽ സുംബന്ധിക്കാകനാ ഏലതങ്കിെകും കജാെി 

നിർവ്വഹിക്കകെതികനാ അനകമതി േിട്ടിയ ഉകദയാഗസ്ഥന് മാറി നിൽക്കകെ മകഴകവൻ 

സമയകത്തക്കകും ഈ അവധി െഭിക്കകും. 
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➢ മൂെയ നിർണ്ണയത്തിനാകയാ  ( Assessor), വയവഹാര വിചാരത്തിനാകയാ ( as a Juror ), 

സിവിൽ കേസികനാ പ്േിമിനൽ കേസികനാ ലതളിവക നൽോനാകയാ നികയാഗിക്കകകമ്പാൾ, 

അങ്ങലന മാറി നിൽകക്കണ്ടി വരകെ സമയകത്തക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ സ്റ്റാഫ് ലേൌൺസിൽ കയാഗത്തിൽ പലങ്കടകക്കകെതിന് സ്റ്റാഫ് ലേൌൺസിൽ അുംഗത്തിന്  

കജാെി സ്ഥെത്തക നിെകും കയാഗ സ്ഥെകത്തക്കകും തിരിച്ചുും യാപ്ത ലചയ്യുെതിനക കവണ്ട 

ദിവസങ്ങളികെക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ ലമഡിക്കൽ, ലവറററിനറി അകസാസികയഷനകേളുലട അഖികെരയാ കോൺ റൻസിൽ 

പലങ്കടകക്കകെ കഡാക്ടർമാർകക്കാ, മൃഗകഡാക്ടർമാർകക്കാ ആ ദിവസങ്ങളികെക്കകും, 

യാപ്തയ്ക്കക കവണ്ടി വരകെ ദിവസങ്ങളികെക്കകും ഈ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ സർവ്വീസിെകളള കടപ്പിസ്ററകേൾക്ക് ലസ്റ്റകനാപ്ഗാ റായി നിയമനും െഭിക്കകെതിന് 

കവണ്ടിയകളള പ്പാകയാഗിേ പരീക്ഷ, ൊസ്റ്റ് കപ്ഗ് ജീവനക്കാലര അേൻഡർ 

തസ്തിേയികെക്ക് പരിഗണിക്കകെതിനകളള പരീക്ഷ തകടങ്ങിയ വേകപ്പ് തെ 

ലപ്പാകമാഷനകളള പരീക്ഷ എഴകതകെ ജീവനക്കാർക്ക് പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളികെക്കകും 

യാപ്തയ്ക്കക കവണ്ട സമയകത്തക്കകും ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ സസ്ലപൻഷനിെെലാത്ത, േകോകരാപിതനായ ഒരക ജീവനക്കാരന് അച്ചടക്ക നടപടി 

കപ്ടബയൂണൽ മകമ്പാലേ ഹാജരാോൻ കവണ്ടി ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ കോകളജിലെ അദ്ധ്യാപേ ജീവനക്കാർ യകവജകനാത്സവും, ോയിേ മത്സരങ്ങൾ 

തകടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിദയാർത്ഥിേളുലട ടീമിലെ േൂലട യാപ്ത ലചയ്യുകമ്പാൾ, ഒരക േെണ്ടർ 

വർഷത്തിൽ യാപ്ത ഉൾലപ്പലട 15 ദിവസും വലര ഈ അവധി അനകവദിക്കകും.  

➢ താെൂക്ക് / ജിെല / കസ്റ്റേ് കെപ്ബറി ലേൌൺസിൽ അുംഗങ്ങളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കകും 

അദ്ധ്യാപേർക്കകും അതാത് ലേൌൺസിൽ കയാഗങ്ങളിൽ പലങ്കടകക്കകെതിന് അതാത് 

ലേൌൺസിെകേളുലട പ്പസിഡെുമാർ നൽേകെ ഹാജർ സർട്ടി ിക്കേിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 20 ദിവസും വലര ഈ അവധി െഭിക്കകും.  

➢ സുംസ്ഥാനത്തിനേത്ത് നടത്തലപ്പടകെ ചാമ്പയൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ പലങ്കടകക്കകെതികനാ,    

കദശീയ ചാമ്പയൻഷിപ്പിനകളള പരിശീെന പരിപാടിയിൽ പലങ്കടകക്കകെതികനാ 

അനകവദിക്കലപ്പടകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 15 ദിവസത്തിൽ 

േവിയാത്ത സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധി നൽേകും. 
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➢ കദശീയ തെത്തിെകളള ചാമ്പയൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ പലങ്കടകക്കകേകയാ, അരർകദശീയ 

തെത്തിെകളള മത്സരങ്ങൾക്കക കവണ്ട കദശീയ പരിശീെന പരിപാടിയിൽ പലങ്കടകക്കകേകയാ 

ലചയ്യുെ സുംസ്ഥാന ടീമകേളിലെ അുംഗങ്ങൾക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 45 

ദിവസത്തിൽ േൂടാലത സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധി അനകവദിക്കകും.   

➢ അരർകദശീയതെത്തിൽ ഇരയലയ  പ്പതിനിധീേരിക്കകേകയാ, അരർകദശീയ തെത്തിൽ 

നടകത്തണ്ട പ്പേടനത്തിനകകവണ്ടി നടത്തകെ കദശീയ േയാമ്പകേളിൽ പലങ്കടകക്കകേകയാ 

ലചയ്യുെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ 90 ദിവസത്തിൽ േവിയാത്ത 

സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധി അനകവദിക്കകും.  

➢ സ്കപാർട്സ്, ലഗയിുംസ് എെിവയ്ക്കകളള കദശീയ സുംഘ്ടനയകലട ഔകദയാഗിേ 

ഭാരവാഹിേളായ ഉകദയാഗസ്ഥർക്കകും, കേരളാ സ്കപാർട്സ് ലേൌൺസിെിലെ 

അുംഗങ്ങൾക്കകും അവയകലട കയാഗങ്ങളിൽ പലങ്കടകക്കകെതിന് 30 ദിവസത്തിൽ േൂടാത്ത 

ോെയളവികെക്ക് സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധിക്ക് അർഹതയകണ്ട്. ഇതിനക പകറകമ 

യാപ്തയ്ക്ക് ആവശയമായ ഏേവകും േകറഞ്ഞ സമയവകും െഭിക്കകും.  

➢ കമൽപ്പറഞ്ഞ അവധിേലളെലാും പ്പകതയേും പ്പകതയേമായി അനകവദിക്കകെതാണ്. 

സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധിക്ക് ഇടയിൽ വരകെ ലപാതക ഒഴിവകദിവസങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്കകും. േൂടകതൽ വരകെ ോെയളവ് അവോശലപ്പട്ട മേ് അവധിേളായി 

േണക്കാക്കകും.  

➢ ബന്ധലപ്പട്ട സുംഘ്ടനേളുലട സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൊണ് അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

കോച്ചുേളുും ടീമിലെ നടത്തിപ്പുോരകും ടീും അുംഗങ്ങളായിത്തലെ പരിഗണിക്കലപ്പടകും. 

➢ ഡിസ്പ്ടിക്ട് സ്കപാർട്സ് അകസാസികയഷലെകയാ, ഡിസ്പ്ടിക്ട് സ്കപാർട്സ് 

ലേൌൺസിെിലെകയാ ഔകദയാഗിേ ഭാരവാഹിേൾക്ക് അവയകലട കയാഗങ്ങളിൽ 

പലങ്കടകക്കകെതിന് 10 ദിവസത്തിൽ േവിയാലത സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധി 

അനകവദിക്കകും . 

➢ കറ ിൾ പരിശീെനും സുംബന്ധിച്ച ോരയങ്ങളിൽ അനകവാദകത്താലട പലങ്കടകക്കകെ 

വാളെിയർമാരകലട ഇതകമൂെമകളള അസാെിദ്ധ്യും സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധിയായി 

പരിഗണിക്കകും ( Rule 5, Section  II,  Appendix  VII , Part 1 KSR ) 

➢ കൊക് സഹായക് കസനയിൽ നിെ് സർട്ടി ിക്കേ് േിട്ടിയിട്ടുളള ജീവനക്കാർക്ക് 

ഡൽഹിയിലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പകരഡിൽ പലങ്കടകക്കാൻ 14 ദിവസത്തിൽ േൂടാലത 
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സ്ലപഷയൽ ോഷവൽ അവധി അനകവദിക്കകും. ഇതിനക പകറകമ യാപ്തയ്ക്ക് കവണ്ട 

ഏേവകും േകറഞ്ഞ സമയവകും േിട്ടുും ( Rule 6, Section  II,  Appendix  VII , Part 1 KSR ) 

 

 

കോമ്പൻകസഷൻ ലീവ് 

➢ ലപാതകഅവധി ദിവസങ്ങളിൽ അതയാവശയ കജാെിേൾ ലചയ്യുെതിന് ഓ ീസ് 

കമധാവിയകലട നിർകദ്ദശ പ്പോരും ഓ ീസിൽ ഹാജരാേകെ ജീവനക്കാർക്ക് അങ്ങലനയകളള 

ഓകരാ അവധി ദിവസത്തിനകും ഒെ് എെ േണക്കിൽ കോമ്പൻകസഷൻ െീവ് 

അനകവദിക്കകെതാണ്. 

➢ ഓ ീസ് കമധാവിേൾക്ക് ഈ അവധിക്ക് അർഹതയിെല. 

➢ കമൽ പ്പോരും ഓ ീസിൽ ഹാജരായി 3 മാസത്തിനേും കോമ്പൻകസഷൻ െീവ് 

എടകത്തിരിക്കണും. 

➢ ഓ ീസ് കമധാവിയകലട  മകൻേൂർ അനകവാദകത്താലട മാപ്തലമ ഈ അവധി എടകക്കാൻ 

പാടകള്ളൂ. 

➢ ഇങ്ങലനയകളള അവധി 10 ദിവസത്തിൽ േൂടകതൽ േൂട്ടികച്ചർത്ത് വയ്ക്കകവാൻ 

സാധിക്കകേയിെല.  

➢ ഒരക വർഷും എടകക്കാവകെ പരമാവധി കോമ്പൻകസഷൻ െീവ് 15 ദിവസമാണ്. 

➢ ഈ അവധി ആേസ്മിേ അവധികയാട് േൂട്ടികച്ചർത്ത് എടകക്കാവകെതാണ്. 

➢ ആർജ്ജിതാവധി   ( Earned Leave ) , പേകതി ശമ്പളകത്താടകേൂടിയ അവധി    (  Half Pay Leave ) 

തകടങ്ങിയ മേ് അവധിേകളാട് കചർത്ത് കോമ്പൻകസഷൻ െീവ് എടകക്കാൻ സാധിക്കിെല. 

➢ ഈ അവധി ആേസ്മിേ അവധികയാകടാ മേ് അുംഗീേൃത അവധി ദിവസങ്ങകളാകടാ 

കചർത്ത് എടകക്കകകമ്പാൾ കജാെിയിൽ നിെകും വിട്ടു നിൽക്കകെ ലമാത്തും ദിവസങ്ങൾ 15 

ൽ േൂടകതൽ ഉണ്ടാോൻ പാടിെല. 

 

സാധാരണ അവധി     ( Ordinary Leave ) 

1. Earned Leave    (  EL  ) 
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2. Half Pay Leave  (  HPL  ) 

3. Commuted Leave 

4. Leave Not Due   (  LND ) 

5. Leave Without Allowance  (  LWA ) 

 

1. ആർജ്ജിതാവധി   Earned Leave    (  EL  )   

➢ കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളികെക്ക് ആർജ്ജിക്കകെ അവധിയാണിത്. 

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത് മകഴകവൻ ശമ്പളവകും അെവൻസകേളുും ജീവനക്കാരന് െഭിക്കകും. ( 

Rule -  92 ) 

➢ ഒഴിവകോെമിെലാത്ത വേകപ്പിലെ ഒരക സ്ഥിരും ജീവനക്കാരന് അയാളുലട കജാെി ലചയ്ത 

ദിവസങ്ങളിലെ  ഓകരാ 11 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത Earned Leave  എെ 

പ്േമത്തിൽ െഭിക്കകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ കജാെിയിെകണ്ടായിരകെ ദിവസങ്ങൾ, ലപാതക 

അവധിേൾ,  ആേസ്മിേ അവധി , പ്പകവശനോെും (  Joining Time  ), ഡയൂട്ടിയായി 

പരിഗണിക്കകെ പരിശീെനോെും, എെിവ Earned Leave  െഭിക്കകെതിനകളള ഡയൂട്ടിയായി 

പരിഗണിക്കകെതാണ്. 

➢ ഏതക തരും അവധി എടകക്കകെ  ദിവസങ്ങളുും , ഡയസ്കനാൺ ദിവസങ്ങളുും   Earned 

Leave  െഭിക്കകെതിനകളള ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കകെതെല. 

➢ സ്ഥിരും വിഭാഗത്തിൽ  ലപടാത്ത ( Officiating ) ജീവനക്കാർക്ക് ആദയലത്ത ഒരക വർഷും 

കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളിലെ  ഓകരാ 22 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത Earned Leave 

എെ പ്േമത്തിൽ െഭിക്കകും ( Rule -  86 ).  അടകത്ത വർഷും മകതൽ കജാെി ലചയ്ത 

ദിവസങ്ങളിലെ  ഓകരാ 11 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത  Earned Leave    എെ 

പ്േമത്തിൽ െഭിക്കകും. 

➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ 3 വർഷലത്ത തകടർച്ചയായ കസവനോെും പൂർത്തീേരിച്ചു 

േഴിഞ്ഞാൽ ഒൊമലത്ത വർഷലത്ത Earned Leave , കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളിലെ  

ഓകരാ 11 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത  Earned Leave എെ പ്േമത്തിൽ 
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പകനഃപ്േമീേരിക്കകും. ഈ വയവസ്ഥ നിെവിൽ വെത് 27/02/2007 മകതൊണ്. ( G.O.(P) No. 

75/2007/Fin. dated 27/02/2007 ) 

➢ Earned Leave  1/22 ൽ നിെ് 1/11 ആയി മാറകകമ്പാൾ ഉളള സമയലത്ത ഭിെസുംഖയ ½ 

വിൽ േകറവാലണങ്കിൽ പിെികെക്കകും ½ കവാ അതിൽ േൂടകതകൊ ആലണങ്കിൽ 

മകെികൊട്ടുും ലറൌണ്ട് ലചയ്യുും  ( Rule - 86 ). 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക വർഷും കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളിലെ  

ഓകരാ 22 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത Earned Leave  എെ പ്േമത്തിൽ െഭിക്കകും. 

➢ എൊൽ ഇവർക്ക് ഒരക വർഷും പരമാവധി 15 Earned Leave േൾ മാപ്തകമ 

െഭിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ഇവർക്ക് ഒരക സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാപ്തും, Leave Account  ൽ ഉലണ്ടങ്കിൽ, 

പരമാവധി 20 ദിവസലത്ത Earned Leave  സറണ്ടർ ലചയ്യാവകെതാണ്. ( സ്ലപഷയൽ 

റൂൾസ് പ്പോരും ) 

➢ ഇവർക്ക് ഒരക  സമയും  Earned Leave Account ൽ  ബാക്കിയകണ്ടാോവകെ  Earned Leave  

േളുലട എണ്ണും 120  ദിവസമായി പരിമിതലപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

➢ ലപൻഷകനാടനകബന്ധിച്ച് Leave Account ൽ ബാക്കിയകളള മകഴകവൻ Earned Leave േളുും 

ലടർമിനൽ സറണ്ടർ ലചയ്യാവകെതാണ്. 

➢ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകെതകും , വിനികയാഗിക്കകെതകും , സറണ്ട ർ ലചയ്യുെതകും 

ജീവനക്കാരലെ കസവന പകസ്തേത്തിലെ ഇതിനായകളള കപജിൽ കരഖലപ്പടകത്തി ഓ ീസ് 

കമധാവി സക്ഷയലപ്പടകകത്തണ്ടതാണ്. 

➢ Earned Leave എടകക്കകകമ്പാൾ 180 ദിവസത്തിൽ േൂടകതൽ  ഒകര സമയും അനകവദിക്കാൻ 

പാടിെലാത്തതാണ്.  ( Rule -  79 ) 

➢ Earned  Leave  എടകക്കകകമ്പാൾ അവധിയകും Prefix / Suffix  ലചയ്യുെ ലപാതക അവധിയകും 

ലവകക്കഷനകും ഉൾലപ്പലട ഒരക തവണ 180 ദിവസത്തിൽ േൂടാൻ പാടിെല. 

➢ എൊൽ Earned Leave, Commuted Leave  എെിവ രണ്ടകും േൂടി തകടർച്ചയായി 240 

ദിവസത്തിൽ േൂടാൻ പാടിെല. ( Rule -  74 )   
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➢ എൊൽ ലപൻഷന് പ്പാരുംഭമായി അവധി എടകക്കകകമ്പാൾ 300 ദിവസും വലരയകളള 

Earned Leave  അനകവദിക്കാവകെതാണ്.  

➢ ഒരക  സമയും  Earned Leave Account ൽ  ബാക്കിയകണ്ടാോവകെ  Earned Leave  േളുലട 

എണ്ണും 300  ദിവസമാണ്. 

➢ 300  ദിവസത്തിൽ അധിേരിക്കകകമ്പാൾ  300  ദിവസമായി പരിമിതലപ്പടകത്തി  ബാക്കി 

ഉകപക്ഷിക്കകും. 

➢ ഒരക സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാപ്തും  പരമാവധി 30 ദിവസലത്ത Earned Leave  

സറണ്ടർ ലചയ്യാവകെതാണ്. 

➢ ലപൻഷകനാടനകബന്ധിച്ച് 300 ദിവസും വലരയകളള Earned Leave ലടർമിനൽ സറണ്ടർ 

ലചയ്യാവകെതാണ്. 

➢ Earned Leave  െകളള ഒരക ജീവനക്കാരന് ലപ്പാകമാഷൻ നൽേിയാൽ, അയാളുലട 

ഡയൂട്ടിയിൽ മാേും ഉണ്ടാേകെകലണ്ടങ്കിൽ ലപ്പാകമാഷലെ സാമ്പത്തിേ ആനകേൂെയങ്ങൾ 

പകതിയ തസ്തിേയിൽ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ തീയതി മകതൽ മാപ്തലമ 

െഭിക്കകേയകളളൂ ( Rule - 92 ). 

➢ ഒരിക്കൽ അനകവദിച്ച Earned Leave മലോരക അവധിയാക്കി മാോൻ സാധിക്കിെല. ( Rule 

-  89 )   

 

 ഒെിവുോലം   ഉളള   വേുപ്പുേളിടല   ജീവനക്കാരുടെ   ആർജ്ജിതാവധി 

 

➢ ഒഴിവകോെും ഉളള വേകപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്ക് Earned Leave  ന് അർഹതയിെല. 

➢ എൊൽ ഈ ജീവനക്കാലര ഒഴിവകോെത്തിൽ പൂർണ്ണമാകയാ ഭാഗീേമാകയാ 

േൃതയനിർവ്വഹണത്തിന് നികയാഗിച്ചാൽ ലമാത്തും ഒഴിവക ദിവസങ്ങളിൽ എപ്ത 

ദിവസലത്ത ഡയൂട്ടി ഉലണ്ടെ് േണക്കാക്കി അതിലന 30 ലോണ്ട് ഗകണിക്കകകമ്പാൾ 

േിട്ടുെതാണ് അർഹതയകളള Earned Leave  േളുലട എണ്ണും. 

➢ സർവ്വീസിലെ ഒൊമലത്ത വർഷും ഒഴിവകോെത്തിൽ ഡയൂട്ടി ലചയ്താെകും Earned Leave 

െഭിക്കകേയിെല. ( Rule -  86 )   
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➢ ആലേ 60 ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ ഉളളതിൽ,  15 ദിവസും  ഡയൂട്ടി കനാക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ  

അർഹതയകളള  Earned Leave  = 15   /  60  X  30 =  7½ ദിവസും . ½ ദിവസകമാ അതിൽ 

േൂടകതകൊ വൊൽ  ഒരക ദിവസമായി േണക്കാക്കാും. ½ ദിവസത്തിൽ േകറവാലണങ്കിൽ  

പരിഗണികക്കണ്ടതിെല. ആയതിനാൽ  ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ  8  ദിവസലത്ത Earned Leave  

േിട്ടുും. 

➢ ഒരക ഒഴിവകോെത്തിന് ഇടയ്ക്ക്, ഒഴിവകോെും ഉളള വേകപ്പിൽ നിെ് ഒഴിവകോെും 

ഇെലാത്ത  വേകപ്പികെക്ക് ഒരക ജീവനക്കാരലന സ്ഥെും മാേിയാൽ ഒഴിവകോെും 

അവസാനിക്കകെതിലെ  അടകത്ത ദിവസും മകതൽ Earned Leave ന് അർഹതയകളള 

സർവ്വീസായി പരിഗണിക്കകും. 

➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ ഒഴിവകോെത്തിനിടയിൽ കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളികെക്ക് 

ആനകപാതിേമായ Earned Leave ന് അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകും. 

➢ ഒഴിവകോെത്തിനക കശഷും ഒരക വിദയാെയ വർഷും തകടങ്ങി അടകത്ത ഒഴിവകോെും 

ആരുംഭിക്കകെതിന് ഇടയിെകളള ഏതക ദിവസും ഈ സ്ഥെും മാേും ഉണ്ടായാെകും ആ 

വിദയാെയ വർഷും തകടങ്ങകെ  ദിവസും മകതൽ ഒഴിവകോെമിെലാത്ത വേകപ്പിലെ 

കജാെിയായിട്ടാണ് േണക്കാക്കകെത്. 

➢ ഒഴിവകോെും ഇെലാത്ത  വേകപ്പിൽ നിെകും ഒരക ജീവനക്കാരലന ഒഴിവകോെും ഉളള 

വേകപ്പികെക്ക് മാേുകമ്പാൾ, ജീവനക്കാരൻ കജാെിയിൽ പ്പകവശിച്ച തീയതിക്ക് ലതാട്ടു  

മകൻപകളള  ഒഴിവകോെും അവസാനിക്കകെ തീയതി വലരയകളള ോെയളവ് മാപ്തലമ 

Earned Leave നകളള അർഹതാോെമായി േണക്കിലെടകക്കകേയകളളൂ.  അടകത്ത ദിവസും  

അയാൾ ഒഴിവകോെും ഉളള വേകപ്പിൽ കസവനും  നടത്തകെത്  ലോണ്ട്   അെക മകതൽ  

Earned Leave ന് അവോശമിെല.  

 

2. അർദ്ധകവതനാവധി      (  Half Pay Leave   )  [ Rule  82,  83 ] 

➢ പൂർത്തീേരിച്ച ഓകരാ കസവന വർഷങ്ങളികെക്കകും ആർജ്ജിക്കകെ അവധിയാണിത്.  

➢ കേരള സർക്കാർ സർവ്വീസിലെ എെലാ ജീവനക്കാർക്കകും പേകതി ശമ്പളകത്താടകേൂടി 

അനകവദിക്കകെ അവധിയാണിത്. 
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➢ ഒരക വർഷും പൂർണ്ണമായി കസവനും അനകഷ്ഠിച്ചു േഴിയകകമ്പാൾ 20 ദിവസലത്ത 

അവധിയാണ് െഭിക്കകെത്. ( Rule -  83 )   

➢ 8 വർഷവകും 11 മാസവകും പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരന്, പൂർത്തിയായ 8 വർഷത്തിന് 

160  ( 8   X    20 )  ദിവസലത്ത അർദ്ധ്കവതനാവധിയാണ് െഭിക്കകെത്. 

➢ ബാക്കിയകളള 11 മാസകത്താലടാപ്പും ഒരക മാസലത്ത കസവനും േൂടി പൂർത്തിയാക്കകകമ്പാൾ 

അടകത്ത 20 ദിവസലത്ത അവധി െഭിക്കകെതാണ്. 

➢ ഈ അവധി സവോരയ ആവശയങ്ങൾകക്കാ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തികൊ 

എടകക്കാവകെതാണ്.  ( Rule -  82 )   

➢ ഈ അവധി ോെയളവിൽ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല. 

➢ ഇരയയ്ക്ക് അേകത്താ പകറകത്താ മലോരക കജാെി സവീേരിക്കകെതിനായി എടകക്കകെ 

ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി ( K.S.R.  Appendix  XII -  A  ),  പഠനാവശയത്തിന് എടകക്കകെ 

ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി  ( K.S.R.  Appendix  XII -  B  ),  ഭാരയകയാകടാ ഭർത്താവികനാകടാ 

ഒപ്പും താമസിക്കകെതിനായി എടകക്കകെ ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി ( K.S.R  Appendix  XII -  C 

) എെിവ ഈ അവധി ആർജ്ജിക്കകെതിനകളള ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കിെല. 

➢ ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കാത്ത സസ്ലപൻഷൻ ോെും, ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കാത്ത 

ശമ്പളമിെലാത്ത അവധിക്കാെും എെിവ ഈ അവധി ആർജ്ജിക്കകെതിനകളള ഡയൂട്ടിയായി 

പരിഗണിക്കിെല. 

➢ ഡയസ്കനാൺ ോെയളവ് ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കകും.  

➢ ഈ അവധി അനകവദിക്കാവകെ ദിവസങ്ങൾക്ക് പരിധിയിെല. 

➢ 50,200/- രൂപയ്ക്ക് മകേളിൽ Basic Pay  ഉളള ജീവനക്കാരന്  Basic Pay  യകലട പേകതിയകും 

DA  യകലട പേകതിയകും അർദ്ധ്കവതനാവധി ശമ്പളമായി െഭിക്കകും. 6 മാസും വലര HRA   

മകഴകവനായകും െഭിക്കകും ( Rule -  93 ). 6 മാസത്തിനക കശഷും HRA   െഭിക്കകെതെല. 

➢ 50,200/- രൂപയകും അതിന് താലഴയകും Basic Pay   ഉളളവർക്ക്,   ( G.O.(P) No. 79/2021/Fin. 

dated 01/06/2021 ) 

 

 Basic Pay  യകലട പേകതിയകും  മകഴകവൻ ശമ്പളത്തിലെ  DA യകും  
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Or 

മകഴകവൻ  Basic Pay  യകും മകഴകവൻ ശമ്പളത്തിലെ  DA യകും കചർെതിലെ 65 

ശതമാനും  

➢ മകേളിൽ കചർത്തതിൽ ഏത് ശമ്പളമാകണാ േൂടകതൽ അത് െഭിക്കകും. 

➢ ഇതിൽ മകഴകവൻ  Basic Pay  യകും മകഴകവൻ ശമ്പളത്തിലെ  DA യകും കചർെതിലെ 65 

ശതമാനമാണ് ആദയകത്തതികനക്കാൾ േൂടകതൽ എങ്കിൽ വയതയാസലത്ത സ്ലപഷയൽ െീവ് 

അെവൻസ് എെ് വിളിക്കകും. 

➢ HPL ൽ ഉളള ഒരക ജീവനക്കാരന് ലപ്പാകമാഷൻ നൽേിയാൽ, അയാളുലട ഡയൂട്ടിയിൽ മാേും 

ഉണ്ടാേകെകലണ്ടങ്കിൽ ലപ്പാകമാഷലെ സാമ്പത്തിേ ആനകേൂെയങ്ങൾ പകതിയ തസ്തിേയിൽ 

കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ തീയതി മകതൽ മാപ്തലമ െഭിക്കകേയകളളൂ ( Rule - 93 ). 

➢ ഈ അവധി െഭിക്കകകമ്പാഴകും, എടകക്കകകമ്പാഴകും കസവന പകസ്തേത്തിലെ Half Pay Leave  

ലെ കപജിൽ കചർകക്കണ്ടതാണ്. 

 

3. േരിവർത്തിതാവധി  (  Commuted Leave  ) [ Rule  84 ] 

➢ Half Pay Leave  ലെ ഒരക വേകഭദമാണ് ഈ അവധി.  

➢ ഒരു ജീവനക്കാരലെ   Half Pay Leave  Account ൽ ബാക്കി നിൽക്കകെ അവധിലയ ഈ 

അവധിയായി പരിവർത്തനും ലചയ്യുേയാണ് ലചയ്യുെത്. 

➢ രണ്ട് ദിവസടത്ത  Half Pay Leave  പരിവർത്തനും ലചയ്ത് പേരും ഒരക ദിവസലത്ത 

പൂർണ്ണകവതനാവധിയാക്കി മാേി ഈ അവധി എടകക്കാവകെതാണ്. 

➢ സ്ഥിരും ജീവനക്കാർക്കകും   3 വർഷലത്ത കസവനും പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥിരമെലാത്ത 

ജീവനക്കാർക്കകും ഈ അവധി എടകക്കാവകെതാണ്. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ക്കേിലെ   ബെത്തിെകും അെലാലതയകളള മേ് ഏലതാരാവശയത്തിനകും 

ഈ അവധി എടകക്കാും.  

➢ സർവ്വീസിൽ നിെ് വിരമിക്കകെതിന് പ്പാരുംഭമായി ഈ െീവ് അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ ഈ അവധി അനകവദിക്കാവകെ ദിവസങ്ങൾക്ക് പരിധിയിെല. 
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➢ എൊൽ Earned Leave, Commuted Leave  എെിവ രണ്ടകും േൂടി തകടർച്ചയായി 240 

ദിവസത്തിൽ േൂടാൻ പാടിെല. ( Rule -  74 )   

➢ ഈ അവധി എടകക്കകകമ്പാൾ മകഴകവൻ Basic Pay  യകും എെലാ അെവൻസകേളുും 

മകഴകവനായകും െഭിക്കകും. 

➢ ഈ അവധി എടകക്കകകമ്പാൾ കസവന പകസ്തേത്തിലെ Half Pay Leave  ലെ കപജിലെ ഈ 

അവധിക്കായകളള കോളത്തിൽ കചർകക്കണ്ടതാണ്. 

 

4. മുൻേൂർ അവധി    (Leave  Not  Due )   [ Rule -  85 ]   

➢ ഒരക ജീവനക്കാരന്  ശമ്പളകത്താടേൂടി എടകക്കാവകെ അവധിേൾ ഒെകും േണക്കിൽ 

ബാക്കിയിെലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പേകതി ശമ്പളകത്താടകേൂടി  അനകവദിക്കകെ 

അവധിയാണിത്. 

➢ സ്ഥിരും തസ്തിേയിെകളള  ജീവനക്കാർക്കക മാപ്തകമ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയകള്ളൂ.  

➢ മകൻേൂറായി അനകവദിക്കകെ  ഈ അവധിക്കകളള   അർഹത കനടകെതക വലര 

കജാെിയിൽ തകടരകലമെകും  അവധിക്കക കശഷും  കജാെിയിൽ തിരിച്ചു വരകലമെകും അവധി 

അനകവദിക്കകെ അധിോരിക്ക്  കബാധയലപ്പട്ടാൽ  മാപ്തകമ  ഈ  അവധി 

അനകവദിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ഈ അവധി അനകവദിക്കകകമ്പാൾ Half Pay Leave Account ൽ, എപ്ത അവധിയാകണാ 

അനകവദിക്കകെത് അപ്തയകും കമനസ് സുംഖയ കചർക്കണും. 

➢ ഒരക സമയും  തകടർച്ചയായി 90 ദിവസമാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ Leave Not Due  ആയി ലമിഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിെകും 90 ദിവസും 

തകടർച്ചയായി െഭിക്കകും. അങ്ങലന ആലേ തകടർച്ചയായി 180 ദിവസും വലര ഈ അവധി 

െഭിക്കകും. 

➢ ലമാത്തും കസവനത്തിനിടയിൽ  പരമാവധി  360 ദിവസത്തിൽ  േൂടകതൽ ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ ഇതിൽ 180 ദിവസും  ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മാപ്തവകും 180 ദിവസും 

ലമഡിക്കൽ  സർട്ടി ിക്കേ്  ഇെലാലതയകും  ഈ അവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 
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➢ ലപൻഷന്  പ്പാരുംഭമായി  ഈ  അവധി  അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ Half Pay Leave  ന് അർഹമായ നിരക്കിൽ തലെ ഈ അവധിക്കാെത്തകും ശമ്പളും െഭിക്കകും. 

 

5. ശൂനേകവതനാവധി   (  Leave  Without  Allowances  )   [ Rule -  88 ]   

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത്  ജീവനക്കരന് ഒരക തരത്തിെകളള കവതനത്തിനകും  അർഹത 

ഉണ്ടായിരിക്കകേയിെല.  ( Rule -  95 )   

➢ ഒരക ജീവനക്കാരന്  നിയമ  പ്പോരമകളള  മേ് അവധിേൾ ഒെകും ഇെലാതിരിക്കകകമ്പാകഴാ, 

മേ് അവധിേൾ ഉണ്ടായിട്ടുും ശൂനയകവതനാവധി കവണലമെ് ബന്ധലപ്പട്ട ജീവനക്കാരൻ 

കരഖാമൂെും അകപക്ഷിക്കകേകയാ ലചയ്യുകമ്പാഴകും ഈ അവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ സ്ഥിരും ജീവനക്കാർക്കകും ,  സ്ഥിരും ജീവനക്കാരെലാത്ത  തകടർച്ചയായി 3 വർഷലത്ത 

കസവനും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കകും 3 മാസത്തിൽ േൂടകതൽ ഈ അവധി ഒേ 

തവണയായി  അനകവദിക്കകും. 

➢ 3 വർഷത്തിൽ താലഴ മാപ്തും കസവന ോൊവധിയകളള സ്ഥിരമെലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക്  

അവധി ഒകര സമയും  3 മാസും േവിഞ്ഞാൽ  അവലര സർവ്വീസിൽ നിെകും നീക്കും 

ലചയ്യുും.  എൊൽ  താലഴ പറയകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 3 മാസലത്ത പരിധി 

ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

1. സസ്ലപൻഷനിൽ  േഴിഞ്ഞ ോെയളവ്  പിൽക്കാെ പ്പാബെയകത്താലട ശമ്പളമിെലാത്ത 

അവധിയായി േണക്കാക്കകകമ്പാൾ. 

2. മലോരക കജാെി ഏലേടകക്കാനായി ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി അനകവദിക്കകകമ്പാൾ     ( 

K.S.R.  Appendix  XII -  A  ). 

3. പഠനാവശയത്തിന് ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി അനകവദിക്കകകമ്പാൾ ( K.S.R.  Appendix  XII 

– B ). 

4. അേലെയകളള ഭാരയകയാകടാ, ഭർത്താവികനാകടാ ഒപ്പും കചരകെതിന്  ശമ്പളമിെലാത്ത 

അവധി അനകവദിക്കകകമ്പാൾ  ( K.S.R.  Appendix  XII -  C ). 

5. ഒരക വർഷലത്ത കസവനും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളള സ്ഥിരമെലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് 

ക്ഷയും, േകഷ്ഠും, അർബകദും, മാനസീേ കരാഗും എെിവയ്ക്കകളള ചിേിത്സയ്ക്കായി  
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18 മാസും വലരയകളള ോെയളവികെക്ക്  ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി അനകവദിക്കകും.  

ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള ോെയളവ് അലെലങ്കിൽ 18 മാസും 

ഇതിൽ ഏതാകണാ േകറവ് അപ്തയകും ോെകത്തക്കാണ് അവധി അനകവദിക്കാവകെത്. 

➢ 120 ദിവസും വലരയകളള ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും 

നിയമനാധിോരിക്കകും 180 ദിവസും വലരയകളള ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കാനകളള 

അധിോരും വേകപ്പ് കമധാവിക്കകും 180 ദിവസത്തിൽ േൂടകതെകളള ശൂനയകവതനാവധി 

അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും ഗവൺലമെിെകും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ( G.O. (P) 102/2017/Fin. 

dated 07/08/2017.)  എൊൽ സസ്ലപൻഷനിൽ േഴിഞ്ഞ ോെയളവ് പ്േമലപ്പടകത്തകെതിന്  

ഈ പരിധി ബാധേമെല. 

➢ ഈ അവധി എടകക്കകകമ്പാൾ സർവ്വീസ് ബകക്കിലെ ഈ അവധിക്കായകളള കപജിൽ അവധി 

സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കരഖലപ്പടകകത്തണ്ടതാണ്. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ ഈ അവധി എടകക്കകകമ്പാൾ സർവ്വീസ് 

ബകക്കിലെ അവധി അനകവദിക്കകെ സമയത്തകളള സർവ്വീസ് ഹിസ്റ്ററി കരഖലപ്പടകത്തകെ 

ഭാഗത്ത് വെതക വശത്തായി വിവരങ്ങൾ േൃതയമായി കരഖലപ്പടകകത്തണ്ടതാണ്. 

➢ ലമിഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ െീവ് അനകവദിക്കലപ്പട്ട ജീവനക്കാർ 

കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെതിന് മകമ്പ്  ിേ്നസ് സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാക്കണും. 

➢ ശൂനയകവതനാവധി ോെയളവിൽ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല. 

➢ ചട്ടും 88 , 91 എെിവ പ്പോരും ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി അനകവദിക്കകകമ്പാൾ സർവ്വീസിലെ 

മേു ോരയങ്ങൾക്കകും ലപൻഷൻ ആനകേൂെയങ്ങൾക്കകും ഈ അവധിക്കാെും 

പരിഗണിക്കകകമാ ഇെലകയാ എെ് അവധി അനകവദിക്കകെ അധിോരി നിർബന്ധമായകും 

വയക്തമാകക്കണ്ടതാണ്. 

➢ ചട്ടും 91 അനകസരിച്ച് ശൂനയകവതനാവധിക്ക് അർഹതയിെലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് 3 

മാസത്തിൽ േവിയകെ ോെയളവികെക്ക് താലഴ പറയകെ വയവസ്ഥേൾക്ക് വികധയമായി 

അവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

1. അവധി േഴിഞ്ഞ് തിരിലേ വരകകമ്പാൾ ആദയമായി കജാെിക്ക് ഹാജരായതായി മാപ്തും 

പരിഗണിക്കകും.  അതായത് മകൻോെ സർവ്വീസ് പരിഗണിക്കകേയിെല. 

2. ആ തീയതി മകതൽ ലപ്പാകബഷൻ ോെയളവ് തകടങ്ങകും. 
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➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ പ്പകതയേ 

സാഹചരയങ്ങളിൽ / ലമഡിക്കൽ ആവശയങ്ങൾക്ക്  240 ദിവസും വലര ശൂനയകവതനാവധി 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് 120 ദിവസും വലരയകളള ശൂനയകവതനാവധി 

അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും നിയമനാധിോരിക്കകും അതിനക മകേളിൽ 240 ദിവസും 

വലര ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും ബന്ധലപ്പട്ട ഭരണ 

വേകപ്പിനകമായിരിക്കകും. 

➢ എൻപ്ടി കേഡറിൽ റഗകെർ സർവ്വീസിൽ പ്പകവശിക്കകെ ജീവനക്കാരൻ  K.S.R.  Appendix  

XII -  A  , Appendix  XII - C പ്പോരും   ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി എടകത്താൽ വീണ്ടകും 

കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെ ദിവസും മകതൽ ലപ്പാകബഷൻ ആരുംഭിക്കണും. അതായത് 

മകൻോെ സർവ്വീസ് നഷ്ടലപ്പടകും. 

➢ ലപ്പാകബഷൻ ോെയളവിൽ ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കകെ ഒഴിവിൽ പകതിയ 

നിയമനും നടത്തകലമെതിനാൽ, ോൊവധി േഴിയാലത, അനകവദിച്ച അവധി േയാൻസൽ 

ലചയ്ത് സർവ്വീസിൽ പ്പകവശിക്കാൻ ജീവനക്കാരന് േഴിയിെല. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ എടകക്കകെ ശൂനയകവതനാവധി സീനികയാരിേി, 

ലപ്പാകമാഷൻ, ഇൻപ്േിലമെ്, ലപൻഷൻ, ഹയർ കപ്ഗ്,  Half Pay leave  എെിവയ്ക്ക് 

പരിഗണിക്കകും. എൊൽ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല.  ( Circular No. 72/2005/Fin.  Dated  

30/12/2005 ) 

➢ പ്പസവാവധിലയ തകടർെ് 60 ദിവസത്തിൽ േവിയാത്ത ോെകത്തക്ക് എടകക്കകെ 

ശൂനയകവതനാവധി സീനികയാരിേി, ലപ്പാകമാഷൻ, ഇൻപ്േിലമെ്, ലപൻഷൻ, Half Pay leave, 

ഹയർ കപ്ഗ് എെിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കകും. എൊൽ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല.  ( 

Circular No. 72/2005/Fin.  Dated  30/12/2005 ) 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ അെലാലത ശൂനയകവതനാവധി എടകത്താൽ 

സീനികയാരിേി, ലപ്പാകമാഷൻ, Half Pay leave എെിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കകും. ഇൻപ്േിലമെ്, 

ലപൻഷൻ, ഹയർ കപ്ഗ്, Earned Leave എെിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കിെല.  ( Circular No. 

72/2005/Fin.  Dated  30/12/2005 ) 
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➢ Rule -  91  പ്പോരും, രണ്ടക വർഷകമാ അതിൽ േൂടകതകൊ സ്ഥിരും അലെലങ്കിൽ 

താൽക്കാെിേ സർവ്വീസ് ഉളള ജീവനക്കാർക്ക്, അർഹതലപ്പട്ട മേ് അവധിേൾക്ക് പകറലമ, 

അധിേ കയാഗയത കനടകെതിന് കോഴ്സിലെ മകഴകവൻ ോൊവധി വകരയ്ക്ക് 

ശൂനയകവതനാവധി െഭിക്കകും. SC / ST  വിഭാഗത്തിൽ ലപടകെ ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ട് വർഷ 

സർവ്വീസ് കവണും എെ നിബന്ധന ബാധേമെല. കോഴ്സിൽ പരാജയലപ്പടകെവർക്ക് 

കോഴ്സ് പാസാവകെതക വലര അവധി നീട്ടിലക്കാടകക്കകെതാണ്. 

➢ Rule -  91 പ്പോരും പഠനാവശയത്തിന് ശൂനയകവതനാവധി എടകത്താൽ സീനികയാരിേി, 

ലപ്പാകമാഷൻ, Half Pay leave എെിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കകും. ഇൻപ്േിലമെ്, ലപൻഷൻ, 

ഹയർ കപ്ഗ്, Earned Leave എെിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കിെല.  ( Circular No. 72/2005/Fin.  Dated  

30/12/2005 )  

➢ Rule -  91 A  പ്പോരും, 5 വർഷകമാ അതിൽ േൂടകതകൊ സർവ്വീസകളള സ്ഥിരകമാ 

താൽക്കാെിേകമാ ആയ കഡാക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, അദ്ധ്യാപേർ എെീ 

ജീവനക്കാർക്ക്, അർഹതലപ്പട്ട മേ് അവധിേൾക്ക് പകറലമ, സുംസ്ഥാനത്തിലെ 

താൽപരയാർത്ഥും ബിരകദാനരര ബിരകദും എടകക്കകെതിന് കോഴ്സിലെ മകഴകവൻ 

ോെയളവികെക്ക് അവധി അനകവദിക്കകെതാണ്. 

➢ Rule -  91 A പ്പോരും  പഠനാവശയത്തിന് ശൂനയകവതനാവധി എടകത്താൽ സീനികയാരിേി, 

ലപ്പാകമാഷൻ, ഇൻപ്േിലമെ്, ലപൻഷൻ, Half Pay leave, ഹയർ കപ്ഗ് എെിവയ്ക്ക് 

പരിഗണിക്കകും. എൊൽ Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല.   ( Circular No. 72/2005/Fin.  Dated  

30/12/2005 ) 

➢ മേ് അനകവദനീയമായ അവധിേളുും ശൂനയകവതനാവധിയകും അനകവദിക്കാൻ 

അധിോരമകളള ഉകദയാഗസ്ഥന് തലെ Rule - 91 പ്പോരമകളള Study Leave വകും 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ ലപ്പാകബഷൻ പൂർത്തീേരിക്കകെതിന് മകകമ്പാ അലെലങ്കിൽ കശഷകമാ K.S.R.  Appendix  XII -  

A  , Appendix  XII – B , Appendix  XII - C എെിവ പ്പോരമകളള ശൂനയകവതനാവധി 

എടകത്താൽ, ഈ ോെയളവ് ഒരക കസവന ആനകേൂെയങ്ങൾക്കകും പരിഗണിക്കകേയിെല.  ( 

Circular No. 72/2005/Fin.  Dated  30/12/2005 ) 
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➢ താൽക്കാെിേ തസ്തിേയിെകളള ഒരക ജീവനക്കാരന്, ഒരക വർഷലത്ത കസവനും 

പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ ക്ഷയും, േകഷ്ടും, േയാൻസർ, മാനസിേകരാഗും 

എെിവയ്ക്കകളള ചിേിത്സയ്ക്കായി 18 മാസും വലരയകളള ോെയളവികെക്ക് 

ശമ്പളമിെലാത്ത അവധി അനകവദിക്കകും. ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള 

ോെയളവ് അലെലങ്കിൽ 18 മാസും, ഇതിൽ ഏതാകണാ േകറവ് അപ്തയകും ോെകത്തക്കാണ് 

അവധി അനകവദിക്കാവകെത്. ( Rule -  90 )   

➢ ഗസേകഡാ കനാൺ ഗസേകഡാ ആയ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ലപട്ടാെകും പ്പതിമാസ Basic Pay  

95,600/- രൂപയിൽ േവിയാത്ത,  കമൽ ഖണ്ഡിേയിൽ പറഞ്ഞ ജീവനക്കാർക്ക്, അവധി 

തകടങ്ങകെതിന് ലതാട്ട് മകമ്പ് വാങ്ങകെ Basic Pay  യകലട 35 ശതമാനും വരകെ തകേ 

എക്സ്കപ്ഗഷയാ അെവൻസ് ആയി െഭിക്കകും. ഈ തകേ പരമാവധി 33,460/- രൂപയിൽ 

േൂടാകനാ 19,120/- രൂപയിൽ േകറയാകനാ പാടിെല.  ( G.O. (P) 79/2021/Fin.  dated 

01/06/2021). 

➢ മേുളള ശമ്പളകത്താടക േൂടിയകളള അവധിേൾലക്കാെകും അ ർഹതയിലെലങ്കിൽ മാപ്തലമ 

എക്സ്കപ്ഗഷയാ അെവൻസ്  െഭിക്കകേയകളളൂ. [ Rule -  90 A (b)]   

➢ താൽക്കാെിേ ജീവനക്കാർക്ക് പരമാവധി 18 മാസവകും സ്ഥിരും ജീവനക്കാർക്ക് 36 

മാസകത്തക്കകും മാപ്തലമ ആലേ സർവ്വീസിൽ ഈ അെവൻസ് െഭിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ആശകപപ്തിയിൽ േിടകൊ, അെലാലതകയാ ഉളള ചിേിത്സയായാെകും ഈ അെവൻസ് 

െഭിക്കകും.  [ Rule -  90 A (c)]   

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാപ്തലമ അെവൻസ് െഭിക്കൂ. 

 

➢ താലഴ പറയകെവർ നൽേകെ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേുേളാണ് അവധിേൾ 

അനകവദിക്കകെതിനായി സവീേരിക്കലപ്പടകെത്. 

 

1.  Medical Officers  of  Govt. not below the rank of an Asst. Surgeon. 

2.  Private Medical Practitioners  of modern medicine  registered in Part A of the Register  of 

Modern Medicines. 

3.  Ayurveda  Physicians and  Homeopathic  Doctors attached to Govt. Hospitals and Dispensaries. 
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4.  Private Practitioners  of Indigenous Medicines registered in Class A of the Register of 

Indigenous Medicines, and  

5.  Private Homeopathic Practitioners registered in Class A of the Register of Homeopathic 

Medicines. 

പ്േകതേേ അവധി       ( Special  Leave ) 

1. പ്േകതേേ  അവശതാവധി  ( Special  Disability  Leave  )  [ Rule -  97 ]   

➢ ഔകദയാഗിേ  േൃതയനിർവ്വഹണത്തിനിടയികൊ , അതിലെ  െമാകയാ, ഔകദയാഗിേ 

സ്ഥാനത്തിലെ പ്പകതയേത ലോകണ്ടാ ഒരക ജീവനക്കാരന് ശാരീരിേ അവശത 

കനരിടകകമ്പാൾ, ചിേിത്സയ്ക്കായി അനകവദിക്കകെ അവധിയാണിത്. 

➢ ശാരീരിേ അവശതയ്ക്ക് ോരണമായ സുംഭവും നടെ് 3 മാസത്തിനേും അവശത 

പ്പേടമാവകേയകും ഈ വിവരും േൃതയമായി പ്ശദ്ധ്യിൽ ലപടകത്തകേയകും ലചയ്തിരിക്കണും. 

➢ 3 മാസത്തിന് കശഷമാണ് അവശത പ്പേടമാവകെലതങ്കിൽ, അതിലെ ോരണങ്ങലള േകറിച്ച് 

തൃപ്തിേരമായി കബാധയും വരകെ പക്ഷും സമയ പരിധിക്ക് മാേും വരകത്താൻ 

സർക്കാരിന് അധിോരമകണ്ട്. 

➢ ചിേിത്സിക്കകെ കഡാക്ടർ ശകപാർശ ലചയ്യുെ ോെയളവികെക്കാണ് ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകെത്. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിെെലാലത ഈ അവധി നീട്ടി നൽോവകെതെല. 

➢ ഈ അവധി ഒരക ോരണവശാെകും 24 മാസത്തിൽ േൂടാൻ പാടിെല. 

➢ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെയകും ഓ ീസ് കമെധിോരിയകലട സർട്ടി ിക്കേിലെയകും 

ബെത്തിൽ മാപ്തലമ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയകള്ളൂ. 

➢ ഈ അവധി മേ് അവധിേകളാട് കചർത്ത് അനകവദിക്കാും. 

➢ ഇകത അവശത വീണ്ടകും പ്പതയക്ഷലപ്പടകേയാലണങ്കിൽ വീണ്ടകും അവധി അനകവദിക്കാും. 

➢ എൊൽ ഒകര അവശതയകലട കപരിൽ ഒരക ോരണവശാെകും 24 മാസത്തിൽ േൂടകതൊയി 

അവധി െഭിക്കകേയിെല. 

➢ ഈ അവധി ലപൻഷന് പരിഗണിക്കകെ ഡയൂട്ടിയായി േണക്കാക്കകും. 
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➢ ഈ അവധിയകലട ആദയലത്ത 4 മാസക്കാെും വലര Earned Leave ന് െഭിക്കകെ ശമ്പളവകും 

അെവൻസകേളുും െഭിക്കകും. 

➢ പിെീടകളള ോെയളവികെക്ക് Half Pay leave ന്  അനകവദിക്കകെ ശമ്പളവകും ബത്തേളുും 

െഭിക്കകും. 

➢ ഈ അവധിക്ക് താൽക്കാെിേ ജീവനക്കാർക്കകും അർഹതയകണ്ട്. 

➢ Special  Disability Leave  അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും അതതക വേകപ്പിലെ 

ലസപ്േകട്ടറിയേിലെ Administrative Department ന് ആണ്. ( G.O. (P) 102/2017/Fin. dated 

07/08/2017) 

 

2. പ്േസവാവധി   ( Maternity Leave )  [ Rule -  100, 101, 102 ]   

➢ താൽക്കാെിേ ജീവനക്കാരിേൾ ഉൾലപ്പലട വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് പ്പസവവകമായി 

ബന്ധലപ്പട്ട് െഭിക്കകെ അവധിയാണിത്. 

➢ പരമാവധി 180 ദിവസകത്തക്കാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാരിേൾക്ക് പ്പസവാവധി പരമാവധി 180 

ദിവസകത്തക്കാണ് അനകവദിക്കകെത്.  

➢ ഈ അവധി ോെയളവിൽ മകഴകവൻ ശമ്പളവകും െഭിക്കകും. 

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത് Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല. 

➢ ഈ അവധി ലപ്പാകബഷനകളള ഡയൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കകും. 

➢ പി.എസ്.സി മകകഖന നിയമിക്കലപ്പടകെ വനിതാ ജീവനക്കാർ പ്പസവ തീയതി മകതൽ 180 

ദിവസത്തിനകള്ളിൽ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകേയാലണങ്കിൽ, പ്പസവ തീയതി മകതൽ 180 

ദിവസും വലരയകളളതിൽ കജാെിയിൽ പ്പകവശിച്ച തീയതിൽ ബാക്കി നിൽക്കകെ 

ദിവസങ്ങളികെക്കകളള അവധി ലതാട്ടടകത്ത ദിവസും മകതൽ അനകവദിക്കകെതാണ്. ഇതിന് 

2 വയവസ്ഥേൾ ഉണ്ട്. 

1. ഈ സാഹചരയത്തിൽ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെതിന് ലതാട്ടു പിൊലെ വരകെ 

അവധി ദിവസങ്ങൾ അവധികയാട് കചർത്ത് ഉപകയാഗിക്കകവാൻ 

അനകവദിക്കകേയിെല.  ( Cannot be prefixed  ) . 
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2. പ്പസവ തീയതി കചർത്തകലോണ്ടകളള, പ്പസവ ോരയങ്ങൾ കനാക്കിയ കഡാക്ടറകലട 

സർട്ടി ിക്കേ്, Rule  13  Part 1 KSR ൽ പറയകെ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് 

എെിവ നിർബന്ധമാണ്. 

➢ പ്പസവാവധിയിെകളള വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് കനരിട്ടുളള നിയമനും, സ്ഥെും മാേും, 

ഉകദയാഗക്കയേും എെിവ മൂെും മലോരക വേകപ്പികൊ അകത വേകപ്പികൊ നിയമനും 

െഭിച്ചാൽ, പ്പസവാവധിയകലട ബാക്കി നിൽക്കകെ ഭാഗും പകതിയ തസ്തിേയിൽ 

പ്പകവശിക്കകെ തീയതിയകലട ലതാട്ടടകത്ത ദിവസും മകതൽ ഉപകയാഗിക്കാവകെതാണ്. ഇത് 

താലഴ പറയകെ വയവസ്ഥേൾക്ക് വികധയമായിരിക്കകും. 

1. അവധിക്കിടയിൽ വരകെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ ഉൾലപ്പലട രണ്ട് വേകപ്പികൊ 

തസ്തിേേളികൊ കചർത്ത് വരകെ അവധിക്കാെും പരമാവധി 180 

ദിവസമായിരിക്കകും. 

2. ഭരണപരവകും സാകങ്കതിേവകമായ ബാധയത നിറകവേുെതിനാണ് പ്പസവാവധി 

മകൻേൂറായി റദ്ദാക്കകെലതെകും മകൻേൂറായി കജാെിക്ക് ഹാജരാേകെലതെകും 

ോണിക്കകെ ഒരക സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാകക്കണ്ടതകും സർവ്വീസ് പകസ്തേത്തിൽ 

വിവരും കരഖലപ്പടകകത്തണ്ടതകമാണ്. 

3. ആദയലത്ത വേകപ്പിൽ നിെകും അവധി എടകത്ത ഉത്തരവിലെ പേർപ്പ് 

പ്പസവാവധിയകലട രണ്ടാും ഭാഗും എടകക്കകെതിനായി പകതിയ വേകപ്പികൊ 

ഓ ീസികൊ ഹാജരാകക്കണ്ടതാണ്. 

➢ േരാറിലെ ോെയളവ് പരിഗണിക്കാലത തലെ, േരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കജാെി ലചയ്യുെ 

വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 180 ദിവസകത്തകക്കാ േരാർ അവസാനിക്കകെത് വലരകയാ, 

എതാണ് ആദയും വരകെത് അപ്തയകും ോെകത്തക്ക് പ്പസവാവധി െഭിക്കകും. ലമഡിക്കൽ 

ഓ ീസർ സർട്ടിക  ലചയ്യുെ പ്പസവ തീയതിക്ക് 3 ആഴ്ചക്ക് മകകമ്പ ഈ അവധി 

അനകവധിക്കകേയിെല. പ്പസവ തീയതിക്ക് ലതാട്ട് മകമ്പകളള  80  ദിവസലമങ്കിെകും 

കജാെിയിൽ ഉണ്ടായിരകെവർക്ക് മാപ്തകമ ഈ അവധി െഭിക്കകേയകളളൂ. ( G.O. (P) 2 

/2021/Fin  dated 04/01/2021) 
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➢ Earned Leave, Half Pay leave, Leave Not Due,  Leave Without Allowance  എെീ അവധിേൾ 

പ്പസവാവധിക്ക് മകകമ്പാ പികമ്പാ അലെലങ്കിൽ രണ്ടകമാകയാ കചർത്ത് എടകക്കാവകെതാണ്.  

( Rule -  102 )   

➢ പ്പസവാവധിക്ക് തകടർച്ചയായ അവധി 60 ദിവസത്തിൽ േൂടകെിലെലങ്കിൽ ലമഡിക്കൽ 

സർട്ടി ിക്കേ് ആവശയമിെല. 60 ദിവസത്തിൽ േൂടകെകലണ്ടങ്കിൽ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് 

ഹാജരാകക്കണ്ടതാണ്.  

➢ താൽക്കാെിേ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക വേകപ്പിൽ തലെ ഒരക വർഷത്തിൽ അധിേോെും 

കസവനും പൂർത്തീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ മാപ്തലമ പ്പസവാവധി െഭിക്കകേയകളളൂ. 180 

ദിവസും വലര അവധി െഭിക്കകും. 

➢ ഗർഭപാപ്തും വാടേയ്ക്ക്ലക്കടകത്താൽ ( Leave  for Surrogacy )  Genetic  Mother  നാണ് 180 

ദിവസലത്ത പ്പസവാവധി െഭിക്കകെത്. ( Rule 100 A )  

➢ ഗർഭഛിപ്ദും ഉണ്ടാേകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ( Miscarriage  including Abortion )  ലമഡിക്കൽ 

സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മകഴകവൻ ശമ്പളകത്താലട 6 ആഴ്ച്ചലത്ത അവധി 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്.  ( Rule -  101 )   

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാരിേൾക്ക് ഗർഭഛിപ്ദും ഉണ്ടാേകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ( 

Miscarriage  including Abortion )  ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മകഴകവൻ 

ശമ്പളകത്താലട 6 ആഴ്ച്ചലത്ത അവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്.   

➢ േരാറിലെ ോെയളവ് പരിഗണിക്കാലത തലെ, േരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കജാെി ലചയ്യുെ 

വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ഗർഭഛിപ്ദും ഉണ്ടാേകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ( Miscarriage  including 

Abortion )  ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മകഴകവൻ ശമ്പളകത്താലട 6 

ആഴ്ച്ചകത്തകക്കാ േരാർ അവസാനിക്കകെത് വലരകയാ, എതാണ് ആദയും വരകെത് 

അപ്തയകും ോെകത്തക്ക് അവധി െഭിക്കകും. ഗർഭഛിപ്ദും ഉണ്ടാേകെ തീയതിക്ക് ലതാട്ട് 

മകമ്പകളള  80 ദിവസലമങ്കിെകും കജാെിയിൽ ഉണ്ടായിരകെവർക്ക് മാപ്തകമ ഈ അവധി 

െഭിക്കകേയകളളൂ. ( G.O. (P) 2 /2021/Fin  dated 04/01/2021) 
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➢ ഗർഭപാപ്തും നീക്കും ലചയ്യുെതിന് ( Hysterectomy ) വികധയരാേകെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 

ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മകഴകവൻ ശമ്പളകത്താലട 45 ദിവസലത്ത അവധി 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. ( Rule -  101 A )   

 

3. ശിശുക്കടള ദടത്തെുക്കുന്നതിനുളള അവധി ( Child Adoption Leave ) [ Rule 

-  102 A ]   

➢ രണ്ടിൽ േകറവ് േകട്ടിേളുളള വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക വയസ്സു വലര പ്പായമകളള 

േകട്ടിലയ ദലത്തടകക്കകകമ്പാഴാണ് ഈ അവധി െഭിക്കകേ. 

➢ നിയമപരമായി ദലത്തടകക്കകെ ദിവസും മകതൊണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ പരമാവധി 180 ദിവസലത്ത അവധി െഭിക്കകും. 

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത് മകഴകവൻ ശമ്പളവകും അെവൻസകേളുും െഭിക്കകും. 

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത് Earned Leave ആർജ്ജിക്കകേയിെല. 

➢ ദലത്തടകക്കലപ്പട്ട ശിശകവിന് അമ്മയകലട സാെിധയവകും വയക്തിപരമായ പരിചരണവകും 

തീർത്തകും ആവശയമാലണെ് ോണിക്കകെ ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് ഹാജരാക്കിയാൽ ഈ 

അവധിക്ക് തകടർച്ചയായി  Leave Not Due,  Commuted Leave  എെിവ ഉൾലപ്പലടയകളള 

സാധാരണ അവധി േൂടി അനകവദിക്കകെതാണ്. 

➢ ശിശകവിലെ പ്പായും േഴിച്ച്, ദലത്തടകക്കൽ അവധിയകലട ോൊവധി പരിഗണിക്കാലത 

തലെ, ഒരക വ ർഷും തിേയകെ ോെയളവികെക്കാണ് കമൽ അവധിേൾ അനകവദിക്കകെത്. 

➢ അവധിക്കണക്കിൽ ഈ അവധി കചർക്കകേയിെല. എൊൽ വിവരങ്ങൾ കസവന 

പകസ്തേത്തിൽ കരഖലപ്പടകത്തി വയ്കക്കണ്ടതാണ്. 

➢ K.S.R  Appendix  XII -  A  , XII -  B  , XII -  C   എെിവ പ്പോരമകളള അവധിേൾ ഒഴിച്ചുളള 

മേ് അവധിേകളാട് കചർത്ത് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

 

 4.  േിതാവിനുളള   അവധി   ( Paternity  Leave )   [ Rule -  102 B ]   

➢ ഭാരയയകലട പ്പസവകത്താടനകബന്ധിച്ച് പകരകഷ ജീവനക്കാർക്ക് െഭിക്കകെ അവധിയാണിത്. 
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➢ 10 ദിവസും വലര മകഴകവൻ ശമ്പളകത്താടകേൂടിയ അവധി െഭിക്കകും. 

➢ സർവ്വീസിൽ രണ്ട് പ്പാവശയും ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ ഭാരയ പ്പസവിക്കകെ തീയതിക്ക് മകകമ്പാ, പ്പസവിക്കകെ തീയതിക്ക് കശഷും 3 

മാസത്തിനകളളികൊ ഈ അവധി എടകക്കാവകെതാണ്. 

➢ പ്പതീക്ഷിക്കകെ പ്പസവ തീയതികയാ, േൃതയമായ പ്പസവ തീയതികയാ ോണിക്കകെ 

ലമഡിക്കൽ സർട്ടി ിക്കേ് അകപക്ഷകയാലടാപ്പും സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ ഈ അവധിക്കാെത്ത്  Earned  Leave  ആർജ്ജിക്കകേയിെല.  

➢ K.S.R  Appendix  XII -  A  , XII -  B  , XII -  C   എെിവ പ്പോരമകളള അവധിേൾ ഒഴിച്ചുളള 

മേ് അവധിേകളാട് കചർത്ത് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ അവധിക്കണക്കിൽ ഈ അവധി കചർക്കകേയിെല. എൊൽ വിവരങ്ങൾ കസവന 

പകസ്തേത്തിൽ കരഖലപ്പടകത്തി വയ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

5. ആശുേപ്തി അവധി  ( Hospital Leave )   [ Rule -  103 ]   

➢ ഔകദയാഗിേ േൃതയനിർവ്വഹണത്തിലെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ അപേടും മൂെും സുംഭവിക്കകെ 

ശാരീരിേ അവശതകയാ, അതകമൂെും ഉണ്ടാേകെ എലരങ്കിെകും കരാഗകമാ ചിേിത്സിച്ച് 

കഭദമാക്കകെതിനാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ അതായത്, പ്പകതയേ അവശതാ അവധി അനകവദിക്കകെ സാഹചരയങ്ങളിൽ തലെയാണ് 

ഈ അവധിയകും അനകവദിക്കകെത്. 

➢ ഈ അവധി അനകവദിക്കകെ അധിോരിക്ക്, അവധി ആവശയമാലണെ് കതാെകെ 

ോെയളവികെക്കാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ ആദയലത്ത 120 ദിവസകത്തക്ക് Earned Leave ലെ ശമ്പളവകും ബാക്കിയകളള 

ോെയളവികെക്ക് Half Pay Leave   ലെ ശമ്പളവകും  െഭിക്കകും. ( Rule -  104 )   

➢ അവധി ോെയളവ് അസകഖും കഭദമാേകെതിന് ആവശയമാലണെകളള ചിേിത്സിക്കകെ 

കഡാക്ടറകലട സർട്ടി ിക്കേ് അകപക്ഷകയാലടാപ്പും സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

➢ േൂടാലത, ഔകദയാഗിേ േൃതയനിർവ്വഹണത്തിനിടയിലെ അപേടും മൂെമാണ്  ചിേിത്സ 

കവണ്ടി വെലതെകളള ഓ ീസ് കമധാവിയകലട സർട്ടി ിക്കേുും ഹാജരാകക്കണ്ടതാണ്.  
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➢ ആശകപപ്തിയിൽ ചിേിത്സ െഭയമായിട്ടുലണ്ടങ്കിെകും ഇലെലങ്കിെകും അത് പരിഗണിക്കാലത 

തലെ ഈ അവധി അനകവദിക്കകെതാണ്. 

➢ താൽക്കാെിേ ജീവനക്കാർക്കകും ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ മേ് അനകവദനീയമായ അവധിേകളാട് കചർത്ത് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. ( Rule -  106 

)   

➢ താരതകമയന േകറഞ്ഞ ശമ്പളും പേുെ താലഴ പറയകെ ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകെത്. 

1. എെലാ വേകപ്പികെയകും ൊസ്റ്റ് കപ്ഗ് ജീവനക്കാർ. 

2. ലഹ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തിേയ്ക്ക് മകേളിെെലാത്ത കപാെീസ് ഉകദയാഗസ്ഥർ, 

അഗ്നിശമന കസനയിലെ കപ്ഡവർ, ലമക്കാനിക്ക്,  യർമാൻ കപ്ഡവർ എെവർ 

ഉൾലപ്പലട െീഡിുംഗ്  യർമാൻ ലതാട്ട് താകഴാട്ടുളള തസ്തിേയിലെ ജീവനക്കാർ. 

3. ജയിൽ വേകപ്പിലെ കമപ്ടനകും, ജയിെകേളികെയകും പ്ഭാരാശകപപ്തിേളികെയകും പകരഷകനാ 

സ്പ്തീകയാ ആയ വാർഡറകും, ലഹ് വാർഡറകും. 

4. ഗവൺലമെ് െകബാറട്ടറിേളിൽ കജാെി ലചയ്യുെ േീഴ് ജീവനക്കാർ. 

5. വനും വേകപ്പിലെ ക്ലാർക്കകമാർ ഒഴിലേയകളള 39,300/- യിൽ േവിയാത്ത അടിസ്ഥാന 

ശമ്പളും ഉള്ള േീഴ് ജീവനക്കാർ. ( G.O. (P) 79/2021/Fin   dated 01/06/2021) 

6. സർക്കാർ വേ യപ്ര സാമപ്ഗിേൾ കേോരയും ലചയ്യുെ മേ് വേകപ്പുേളിലെ േീഴ് 

ജീവനക്കാർ. 

7. എക്കസസ് വേകപ്പിലെ പ്പിവെീവ് ഓ ീസർ, ഗാർ് എെിവർ. 

 

6. അവയവമാറ്റ   ശസ്പ്തപ്േിയയ്ക്ക്കുളള   അവധി 

➢ േി്നിയകും മേ് പ്പധാന അവയവങ്ങളുും മാേി വയ്ക്കകെതിന് വികധയരാേകെ 

ജീവനക്കാർക്ക് 90 ദിവസലത്ത പ്പകതയേ അവധി അനകവദിക്കകെതാണ്. ( 20/01/2016  

തീയതിയിലെ G.O.(P) 07/16 / Fin. നമ്പർ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ ഉത്തരവിലെ ഇനും 34 ) 
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7. മറ്റ് കജാലിേൾ സവീേരിക്കുന്നതിനുളള ശൂനേകവതനാവധി   (  LWA For  

Other Employment  )    [  K.S.R  Appendix  XII  -   A  ] 

➢ ഇരയയ്ക്കേകത്താ  പകറകത്താ  മലോരകകദയാഗും സവീേരിക്കകെതിന് അനകവദിക്കകെ 

ശമ്പളമിെലാത്ത അവധിയാണിത്. 

➢ ഏലതങ്കിെകും സുംസ്ഥാന സർക്കാരിലെകയാ കേപ്ന്ദ സർക്കാരിലെകയാ നിയപ്രണത്തിെകളള 

ഏലതങ്കിെകും സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലപാതകകമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയ്ഡ് വിദയാെയങ്ങൾ, 

കപ്പവേ് കോകളജകേൾ എെിവിടങ്ങളിലെ കജാെി സവീേരിക്കകെതിന് ഈ അവധി 

െഭിക്കകേയിെല. 

➢ ഈ അവധി സർവ്വീസിൽ പരമാവധി 5 വർഷകത്തക്കാണ് അനകവദിക്കകെത്.  ( G.O. (P) 

No.  152/2020 /Fin.  Dated   05/11/2020.  ) 

➢ ആലേ സർവ്വീസിൽ പരമാവധി 20 വർഷും വലര ഈ അവധി അനകവദിക്കകവാൻ 

വയവസ്ഥ ഉണ്ടായിരകലെങ്കിെകും 05/11/2021 തീയതിയിലെ G.O. (P) No.  152/2020 /Fin   നമ്പർ 

ഉത്തരവ് പ്പോരും ആലേ സർവ്വീസിൽ പരമാവധി 5 വർഷകത്തക്കായി 

പരിമിതപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

➢ Appendix  XII  A  യകും  C  യകും പ്പോരമകളള അവധി അനകവദിക്കാൻ അധിോരമകളളത് 

വേകപ്പ് കമധാവിക്കാണ്. ( Head of the Department ) 

➢ Appendix  XII -  A  , XII -  C   അനകസരിച്ച് വേകപ്പ് അധയക്ഷൻ അനകവദിച്ച ശമ്പളമിെലാത്ത 

അവധി റദ്ദ് ലചയ്യുെതിന് വേകപ്പ് അധയക്ഷന് അധിോരമകണ്ടായിരിക്കകും. 

➢ റഗകെർ സർവ്വീസിൽലപ്പട്ട സ്ഥിരമായതകും അെലാത്തതകമായ, എൻപ്ടി കേഡറിൽ 

ലപ്പാകബഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളള ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ അവധി േഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വീസിൽ പകതിയതായി പ്പകവശിച്ചതായി േണക്കാക്കകും എെ 

നിബന്ധനകയാടകേൂടി, എൻപ്ടി കപാസ്റ്റിൽ ലപ്പാകബഷൻ പൂർത്തിേരിച്ചിട്ടിെലാത്ത റഗകെർ 

സർവ്വീസിലെ സ്ഥിരമെലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അവധി അനകവദിക്കകും. ഈ 

സാഹചരയത്തിൽ, സർക്കാർ സർവ്വീസിലെ അകത എൻപ്ടി കപാസ്റ്റിൽ വീണ്ടകും കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കാനകളള അവോശും മാപ്തലമ സുംരക്ഷിക്കലപ്പടകേയകളളൂ. 
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➢ അങ്ങലനയകളള അവസരങ്ങളിൽ ഈ അവധി ോെയളവ് Earned Leave, Half Pay leave , 

ലപൻഷൻ, പ്ഗാേവിേി , ഇൻപ്േിലമെ് എെിവയ്ലക്കാെകും പരിഗണിക്കിെല. 

➢ ശിക്ഷണ നടപടിേകളാ വിജിെൻസ് അകനവഷണകമാ കനരിടകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ ഇപ്ത ോെും കജാെി ലചയ്ത് ലോള്ളാലമെ് ഉടമ്പടി പപ്തും സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള 

ജീവനക്കാർക്ക് കബാണ്ടിലെ ോൊവധി തീരകെത് വലരകയാ അലെലങ്കിൽ കബാണ്ട് 

പ്പേരമകളള ബാധയത അടച്ചു തീർക്കകെത് വലരകയാ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയിെല. 

അടച്ചു തീർത്ത തകേ ഒരക ോരണവശാെകും തിരിലേ നൽേകെതെല. 

➢ ഭവനനിർമ്മാണ വായ്പകയാ, വാഹന വായ്പകയാ കപാെകളള വായ്പേൾ 

എടകത്തിട്ടുളള ജീവനക്കാർ ബാക്കിനിൽക്കകെ തകേ അടച്ചു തീർക്കകേകയാ ഉടമ്പടി പപ്തും 

എഴകതി സമർപ്പിക്കകേകയാ ലചയ്താൽ മാപ്തലമ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയകളളൂ. 

➢ ഈ അവധി ജീവനക്കാരലെ വിരമിക്കൽ തീയതിക്ക്  12 മാസത്തിന് മകമ്പ് 

അവസാനിച്ചിരിക്കണും. 

➢ നിെവിൽ ഈ അവധിയിൽ തകടരകെവ ർ അവധി തീർെ് അടകത്ത ദിവസും കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിച്ചിെല എങ്കിൽ അവർ സവകമധയാ കജാെിയിൽ നിെ് രാജി ലവച്ചതായി 

േണക്കാക്കകും. ( G.O. (P) No.  152/2020 /Fin.  Dated   05/11/2020.  ) 

➢ അവധിക്ക്  അകപക്ഷിച്ചു എെ ോരണത്താൽ അവധി അനകവദിക്കകെതിന് മകമ്പ് 

ജീവനക്കാർ ഒരക ോരണവശാെകും അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കാൻ പാടിെല. 

➢ അങ്ങലന ലചയ്യുെവരകലട കസവനും 1960 ലെ കേരളാ സിവിൽ സർവ്വീസ് ( തരും 

തിരിക്കെകും, നിയപ്രണവകും അപ്പീെകും ) ചട്ടങ്ങളിലെ വയവസ്ഥ പ്പോരും 

അവസാനിപ്പിക്കകെതാണ്. ഇത്തരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വീണ്ടകും 

പ്പകവശിപ്പിക്കകെതിനകളള അകപക്ഷേൾ അകപ്പാൾ തലെ നിരസിക്കകെതാണ്.  

➢ ഈ അവധിയിെകളള ജീവനക്കാർ തിരിലേ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കകെതിന് മകൻപ് 

അവരകലട ജൂനിയറായിട്ടുളളവർക്ക് ഉകദയാഗക്കയേും െഭിച്ചാൽ ജൂനിയറിന് മകേളിൊയി  

ഉയർെ കപ്ഗഡിലെ സീനികയാരിേിക്ക് അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകെതെല. 
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8. േഠനാവശേത്തിനുളള അവധി  ( LWA For Study Purpose )  [ K.S.R  

Appendix  XII  -   B  ] 

➢ KSR  Part 1  Rule 88 , 91 പ്പോരും 3 മാസത്തിൽ േൂടകതൽ ശൂനയകവതനാവധിക്ക് 

അർഹതയിെലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശയമായ മകഴകവൻ 

ോെകത്തക്കകമായി ശമ്പളമിെലാലത അനകവദിക്കകെ അവധിയാണിത്. 

➢ കസവന ോെത്ത് ലമാത്തും ഈ അവധി പരമാവധി 5 വർഷകത്തക്കായി 

പരിമിതലപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

➢ മേ് അവധിേകളാകടാ, ഒഴിവകോെകത്താകടാ കചർത്ത് ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ Appendix  XII B  പ്പോരമകളള അവധി അനകവദികക്കണ്ടത് സർക്കാരാണ്. 

➢ എൻപ്ടി കേഡറിൽ ലപ്പാകബഷൻ ോെയളവ് തൃപ്തിേരമായി  പൂർത്തിയാക്കകേയകും 

എൊൽ ഉകദയാഗക്കയേും േിട്ടിയ തസ്തിേയിൽ ലപ്പാകബഷൻ 

പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കകേയകും ലചയ്യുെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ോെയളവിൽ Earned Leave, 

Half Pay leave , ലപൻഷൻ, പ്ഗാേവിേി , ഇൻപ്േിലമെ്, ലപ്പാകമാഷൻ എെിവയ്ക്കകളള 

അർഹത നഷ്ടലപ്പടകും. 

➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ അവധിക്കകകശഷും ആ തസ്തിേയിൽ തകടക്കക്കാരായി കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കണും. 

➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ അവധിയിൽ പ്പകവശിച്ച കശഷും തിരിലേ കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കകെതിന് മകമ്പ് അവരകലട ജൂനിയറായിട്ടുളളവർക്ക് ഉകദയാഗക്കയേും െഭിച്ചാൽ 

ജൂനിയറിന് മകേളിൊയി  ഉയർെ കപ്ഗഡിലെ സീനികയാരിേിക്ക് 

അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകെതെല. 

➢ എൊൽ ആ കപ്ഗഡിൽ ഉൾലപ്പലടയകളള മകൻോെ സർവ്വീസ് Earned Leave, Half Pay leave, 

ലപൻഷൻ, സമയബന്ധിത ഹയർകപ്ഗ് , ഇൻപ്േിലമെ് എെിവയ്ക്ക് േണക്കാക്കകും. 

➢ അവധിയിൽ തകടരകെ സമയത്തിനിടയ്ക്ക്, പ്പകവശന തസ്തിേയിലെ ലപ്പാകബഷൻ 

ോെയളവ് പൂർത്തിയാക്കകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ോെയളവിൽ Earned Leave, Half Pay 

leave , ലപൻഷൻ, പ്ഗാേവിേി , ഇൻപ്േിലമെ്, ലപ്പാകമാഷൻ എെീ എെലാ 

ആനകേൂെയങ്ങളുും നഷ്ടലപ്പടകും. 
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➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ അവധിയിൽ പ്പകവശിച്ച കശഷും തിരിലേ കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കകെതിന് മകമ്പ് അവരകലട ജൂനിയറായിട്ടുളളവർക്ക് ഉകദയാഗക്കയേും െഭിച്ചാൽ 

ജൂനിയറിന് മകേളിൊയി  ഉയർെ കപ്ഗഡിലെ സീനികയാരിേിക്ക് 

അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകെതെല. 

➢ പ്പകവശന തസ്തിേയിൽ ലപ്പാകബഷൻ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ഈ 

ോെയളവിൽ Earned Leave, Half Pay leave , ലപൻഷൻ, പ്ഗാേവിേി , ഇൻപ്േിലമെ്, 

ലപ്പാകമാഷൻ, സീനികയാരിേി എെീ എെലാ ആനകേൂെയങ്ങളുും നഷ്ടലപ്പടകും. 

➢ ഈ ജീവനക്കാർ അവധി േഴിഞ്ഞ് വരകകമ്പാൾ പകതകതായി കസവനത്തിൽ വെതായികട്ട 

േണക്കാക്കകേയകളളൂ. ഈ സാഹചരയത്തിൽ, സർക്കാർ സർവ്വീസിലെ അകത പ്പകവശന 

തസ്തിേയിൽ വീണ്ടകും കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കാനകളള അവോശും മാപ്തലമ 

സുംരക്ഷിക്കലപ്പടകേയകളളൂ. 

➢ ശിക്ഷണ നടപടിേകളാ വിജിെൻസ് അകനവഷണകമാ കനരിടകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ ഇപ്ത ോെും കജാെി ലചയ്ത് ലോള്ളാലമെ് ഉടമ്പടി പപ്തും സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള 

ജീവനക്കാർക്ക് കബാണ്ടിലെ ോൊവധി തീരകെത് വലരകയാ അലെലങ്കിൽ കബാണ്ട് 

പ്പേരമകളള ബാധയത അടച്ചു തീർക്കകെത് വലരകയാ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയിെല. 

അടച്ചു തീർത്ത തകേ ഒരക ോരണവശാെകും തിരിലേ നൽേകെതെല. 

➢ അവധി േഴിഞ്ഞാെകടൻ തിരിലേ കജാെിയിൽ പ്പകവശിക്കാത്തവരകലട കസവനും 

അവസാനിപ്പിക്കകും.  

 

9. ഭാരേകയാടൊപ്പം / ഭർത്താവികനാടൊപ്പം കചരുന്നതിനുളള 

ശൂനേകവതനാവധി ( LWA For Joining Spouse  ) [ K.S.R Appendix  XII - C  ] 

➢ ഭാരയകയാകടാ ഭർത്താവികനാകടാ ഒപ്പും കചരകെതിന് ശമ്പളമിെലാലത അനകവദിക്കകെ 

അവധിയാണിത്. 

➢ ഈ അവധി സർവ്വീസിൽ പരമാവധി 5 വർഷകത്തക്കാണ് അനകവദിക്കകെത്.   ( G.O. (P) 

No.  152/2020 /Fin.  Dated   05/11/2020.  ) 
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➢ Appendix  XII  A  യകും  C  യകും പ്പോരമകളള അവധി അനകവദിക്കാൻ അധിോരമകളളത് 

വേകപ്പ് കമധാവിക്കാണ്. ( Head of the Department ) 

➢ ഈ ആവശയത്തിന് 3 മാസത്തിൽ േവിയാത്ത ോെയളവികെക്കാണ് അവധിക്ക് 

അകപക്ഷിക്കകെലതങ്കിൽ, അർഹതയകളള സാധാരണ അവധിേൾ 

അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ 3 മാസും വലര ഇത്തരത്തിൽ അവധി എടകത്തവർ ഇകത ോരണത്താൽ തകടർച്ചയായി 

വീണ്ടകും അവധിക്ക് അകപക്ഷിച്ചാൽ, അനകവദിച്ചു േഴിഞ്ഞ സാധാരണ അവധി 

പൂർവ്വോെ പ്പാബെയകത്താലട അവധി അനകവദിച്ച തീയതി മകതൽ ഒരക 

വർഷത്തിനകള്ളിൽ ശമ്പളമിെലാത്ത അവധിയാക്കി  മാോവകെതാണ്. 

➢ ഈ അവധി ജീവനക്കാരലെ വിരമിക്കൽ തീയതിക്ക്  12 മാസത്തിന് മകമ്പ് 

അവസാനിച്ചിരിക്കണും. 

➢ സർക്കാരിലെ അനകവാദമിെലാലത, ഈ അവധിക്കാെത്ത് മേ് കജാെിേലളാെകും 

സവീേരിക്കാൻ പാടിെല. 

➢ Appendix  XII -  A  , XII -  C   അനകസരിച്ച് വേകപ്പ് അധയക്ഷൻ അനകവദിച്ച ശമ്പളമിെലാത്ത 

അവധി റദ്ദ് ലചയ്യുെതിന് വേകപ്പ് അധയക്ഷന് അധിോരമകണ്ടായിരിക്കകും. 

➢ റഗകെർ സർവ്വീസിൽലപ്പട്ട സ്ഥിരമായതകും അെലാത്തതകമായ, പ്പകവശന കപ്ഗ് ഉൾലപ്പലട, 

തങ്ങൾ കജാെി ലചയ്യുെ കപ്ഗഡിൽ ലപ്പാകബഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളള 

ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ അവധി അനകവദിക്കകെത്. 

➢ ഈ ോെയളവിൽ Earned Leave, Half Pay leave , ലപൻഷൻ, പ്ഗാേവിേി , ഇൻപ്േിലമെ്, 

ലപ്പാകമാഷൻ എെിവയ്ക്കകളള അർഹത നഷ്ടലപ്പടകും. 

➢ ഇത്തരും ജീവനക്കാർ അവധിയിൽ പ്പകവശിച്ച കശഷും തിരിലേ കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിക്കകെതിന് മകമ്പ് അവരകലട ജൂനിയറായിട്ടുളളവർക്ക് ഉകദയാഗക്കയേും െഭിച്ചാൽ 

ജൂനിയറിന് മകേളിൊയി  ഉയർെ കപ്ഗഡിലെ സീനികയാരിേിക്ക് 

അർഹതയകണ്ടായിരിക്കകെതെല. 

➢ Appendix  XII - A   യിൽ പറയകെലതാഴിലേയകളള മലോരക അവധിയകും ഈ അവധികയാട് 

കചർത്ത് അനകവദിക്കകേയിെല. 



 

38 
 

➢ ശിക്ഷണ നടപടിേകളാ വിജിെൻസ് അകനവഷണകമാ കനരിടകെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അവധി 

അനകവദിക്കകേയിെല. 

➢ ഇപ്ത ോെും കജാെി ലചയ്ത് ലോള്ളാലമെ് ഉടമ്പടി പപ്തും സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള 

ജീവനക്കാർക്ക് കബാണ്ടിലെ ോൊവധി തീരകെത് വലരകയാ അലെലങ്കിൽ കബാണ്ട് 

പ്പേരമകളള ബാധയത അടച്ചു തീർക്കകെത് വലരകയാ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയിെല. 

അടച്ചു തീർത്ത തകേ ഒരക ോരണവശാെകും തിരിലേ നൽേകെതെല. 

➢ ഭവനനിർമ്മാണ വായ്പകയാ, വാഹന വായ്പകയാ കപാെകളള വായ്പേൾ 

എടകത്തിട്ടുളള ജീവനക്കാർ ബാക്കിനിൽക്കകെ തകേ അടച്ചു തീർക്കകേകയാ ഉടമ്പടി പപ്തും 

എഴകതി സമർപ്പിക്കകേകയാ ലചയ്താൽ മാപ്തലമ ഈ അവധി അനകവദിക്കകേയകളളൂ. 

➢ അവധിക്ക്  അകപക്ഷിച്ചു എെ ോരണത്താൽ അവധി അനകവദിക്കകെതിന് മകമ്പ് 

ജീവനക്കാർ ഒരക ോരണവശാെകും അവധിയിൽ പ്പകവശിക്കാൻ പാടിെല. 

➢ അങ്ങലന ലചയ്യുെവരകലട കസവനും 1960 ലെ കേരളാ സിവിൽ സർവ്വീസ് ( തരും 

തിരിക്കെകും, നിയപ്രണവകും അപ്പീെകും ) ചട്ടങ്ങളിലെ വയവസ്ഥ പ്പോരും 

അവസാനിപ്പിക്കകെതാണ്. ഇത്തരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വീണ്ടകും 

പ്പകവശിപ്പിക്കകെതിനകളള അകപക്ഷേൾ അകപ്പാൾ തലെ നിരസിക്കകെതാണ്.  

➢ നിെവിൽ ഈ അവധിയിൽ തകടരകെവ ർ അവധി തീർെ് അടകത്ത ദിവസും കജാെിയിൽ 

പ്പകവശിച്ചിെല എങ്കിൽ അവർ സവകമധയാ കജാെിയിൽ നിെ് രാജി ലവച്ചതായി 

േണക്കാക്കകും.  ( G.O. (P) No.  152/2020 /Fin.  Dated   05/11/2020.  ) 

 

ോർട്ട്   ടെം   േണ്ടിൻജൻറ്   ജീവനക്കാർക്കുളള   അവധിേൾ 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ പരമാവധി 20 

ദിവസത്തിലത്ത ആേസ്മിോവധി അനകവദിക്കകും. 

➢ പാർട്ട് കടും േണ്ടിൻജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ഒരക വർഷും കജാെി ലചയ്ത ദിവസങ്ങളിലെ  

ഓകരാ 22 ദിവസത്തിനകും ഒരക ദിവസലത്ത Earned Leave  എെ പ്േമത്തിൽ െഭിക്കകും. 

➢ എൊൽ ഇവർക്ക് ഒരക വർഷും പരമാവധി 15 Earned Leave േൾ മാപ്തകമ 

െഭിക്കകേയകളളൂ. 
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➢ ഇവർക്ക് ഒരക സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാപ്തും, Leave Account  ൽ ഉലണ്ടങ്കിൽ,

പരമാവധി 20 ദിവസലത്ത Earned Leave  സറണ്ടർ ലചയ്യാവകെതാണ്. ( സ്ലപഷയൽ

റൂൾസ് പ്പോരും )

➢ ഇവർക്ക് ഒരക  സമയും  Earned Leave Account ൽ  ബാക്കിയകണ്ടാോവകെ  Earned Leave

േളുലട എണ്ണും 120  ദിവസമായി പരിമിതലപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

➢ ലപൻഷകനാടനകബന്ധിച്ച് Leave Account ൽ ബാക്കിയകളള മകഴകവൻ Earned Leave േളുും

ലടർമിനൽ സറണ്ടർ ലചയ്യാവകെതാണ്.

➢ പ്പസവാവധി പരമാവധി 180 ദിവസകത്തക്കാണ് അനകവദിക്കകെത്.

➢ ഗർഭഛിപ്ദും ഉണ്ടാേകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ( Miscarriage  including Abortion )  ലമഡിക്കൽ

സർട്ടി ിക്കേിലെ ബെത്തിൽ മകഴകവൻ ശമ്പളകത്താലട 6 ആഴ്ച്ചലത്ത അവധി

അനകവദിക്കാവകെതാണ്.

➢ ഒരക േെണ്ടർ വർഷത്തിൽ പ്പകതയേ സാഹചരയങ്ങളിൽ / ലമഡിക്കൽ ആവശയങ്ങൾക്ക്

240 ദിവസും വലര ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കാവകെതാണ്. 

➢ 120 ദിവസും വലരയകളള ശൂനയകവതനാവധി അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും

നിയമനാധിോരിക്കകും അതിനക മകേളിൽ 240 ദിവസും വലര ശൂനയകവതനാവധി

അനകവദിക്കാനകളള അധിോരും ബന്ധലപ്പട്ട ഭരണ വേകപ്പിനകമായിരിക്കകും.

   

    


