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1. പാർട്ട് ടെൈം യസവനത്തിൽ പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജന്റ് യപാസ്റ്റുകളുടെ 
വിഭാഗങ്ങൾ  

വിഭാഗൈം 1  നിശാ പാഠശാലാദ്ധ്യാപകർ ,  

 ടലടെറിയന്മാർ. 
 

വിഭാഗൈം 2  തൂപ്പുകാർ,  

 സ്കാവഞ്ചർ , 

 സവീപ്പർ കൈം സ്കാവഞ്ചർ , 

 യതാട്ടക്കാരൻ ,  

 വാച്ചർ , 

 വാച്ചമ്ാൻ  

 ആയ  

 പാചകക്കാരൻ  

 സവീപ്പർ കൈം വാച് ടമൻ  

 ടസർവന്റ് , 

 ടമസ് യബായ് /ടമസ് യഗൾ , 

 സ്കാവഞ്ചർ കൈം ഗാർഡനർ, 

 മീനിയൽസർവന്റ് (താണതാരൈം യജാലികൾക്കുള്ള ഭൃതയ 
യവലക്കാരൻ )  

 ടനറ്റ് വാച്ചർ , 

 ക്ളീനർ , 

 വാട്ടർമാൻ , 

 സ്കൾപ്ചർ യബായ്  

 മസാൽച്ചി   

 ടമസ് അറ്റൻടെൻറ്റ്  

 വാട്ടർ കാരിയർ , 

 സിക്ക് റൈം അറ്റൻടെന്റ് , 

 െിഫിൻ റൈം യബായ് , 

 െവർ യലാക്ക് ടവൻഡർ.  
 

വിഭാഗൈം 3 മറ്റു സർവീസുകളിൽ ഒന്നൈം ഉൾടപ്പടുത്തടപ്പൊത്ത , പാർട്ട് ടെൈം 
സർവീസിലുള്ള മറ്റു പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജന്റ് തസ്തികകൾ. 
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2. പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിടല പ്രയവശനകാലൈം  
 

1. എൈംയലാടെന്റ് എക്സ്യചഞ്ചു വഴിയുള്ള നിയമനത്തിന് 15 ദിവസമാണ് 
പ്രയവശനകാലൈം . 

2. അെിയന്തിരവൈം സവിയശഷമായ സാഹചരയങ്ങളിയലാ ടമഡിക്കൽ 
യബാഡിടന്റ ശുപാർശയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിയലാ 30 ദിവസൈം വടര 
ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാനുള്ള അധികാരൈം നിയമാണാധികാരിയിലുൈം അതിൽ 
കൂടുതൽ ആടണങ്കിൽ സർക്കാരിലുൈം നിക്ഷിപ്തമാണ് . 

3. 45  ദിവസത്തിനു യശഷമാണു യജാലിയിൽ പ്രയവശിക്കുന്നടതങ്കിൽ ആ 
ദിവസൈം മുതൽ മാത്രയമ സീനിയയാറിറ്റി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ . 
G.O(P)No.1-2021.P&ARD Dated 24.02.2021 

 

3. പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ നിയമനൈം 
 

 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിടല സവീപ്പിങ് തസ്തികകളിടല നിയമനൈം 
സൈംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ . 
GO(P)No.505/2005/Fin dated 25.11.2005 

 PTS തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായുള്ള ടപ്രായപ്പാസലുകളിൽ സവീപ്പിങ് 
ഏരിയയുടെ കൃതയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സൂപ്പർ ടചക്ക് നെത്തുന്നതിനുള്ള 
നിർയേശൈം. 
Circular No.52/20018/Fin dated 19.08.2008 

 താൽക്കാലികമായുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവകളിൽ കുടുൈംബശ്രീ മുയഖന പാർട്ട് ടെൈം 
സവീപ്പർമാരുടെ നിയമനൈം നെത്തണടമന്ന ഉത്തരവ് .  
[GO(P)No.61/2010/Fin dated 09.02.2010] 

 09.02.2010നു യശഷമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവകളിയലക്കാണ് കുടുൈംബശ്രീ വഴി 
താൽക്കാലിക നിയമനൈം നെയത്തണ്ടടതന്ന സ്പഷ് െീകരണൈം . 
[Circular No.90/2010/fin dated 19.11.2010] 

 സവീപ്പർ തസ്തികയ്ക്കായി സവീപ്പിങ് ഏരിയ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള പുതിയ 
മാർഗനിർയദശങ്ങൾ . 
GO(P)101/2016/fin  date 21.07.2016 

 

https://drive.google.com/file/d/1F8rQsaFuIgCCOvaNQA2RFGUxyVyEYttf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrMrKEKjw7jEPoJEeQABuES-ZhJGDBas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMScv3lXDVWGMIP7HDVGqLf_Tq5c08ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHtoqBglQ-FPsBuEVhaGKbcbtMUExAry/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGMUBcRWHJLZWYNLF6oQmr7pTiNmOpR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNQXpxSVduenZWdFRJMGNFbjFwU2F3T0J3bFZj/view?usp=sharing
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4. പതിടനാന്നാൈം ശമ്പള പരിഷ്കരണൈം(01.03.2021 ) 

Category നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന  
ശമ്പളം  
 

പുതുക്കിയ ശമ്പളം 

 
Category I 10620-240-12300-260-13600- 

300-15100-340-16460 

14800-340-17180-370-19030- 

410-20670-460-22970. 

Category II 9340-220-11100-240-12300-260- 

13600-300-14800 

13000-330-15970-360-17410- 

390-19360-430-21080. 

Category III 8200-200-10000-220-11100-240- 

12300-260-13340 

11500-300-14500-330-17140- 

360-18940. 

 

 

 

5. യജാലി സമയൈം   

 ഏറ്റവൈം കുറഞ്ഞതു പകുതി സമയടത്ത യജാലി ടചയ്യണൈം . 

o [GO(P) 480/89/Fin dated 01.11.1989] 

o യജാലി സമയൈം സൈംബന്ധിച്ച ്വിവിധ വകുപ്പുകൾ വിവിധ 
ഉത്തരവകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 

6. ആശ്രിത നിയമനൈം  

 യസവനത്തിലിരിടക്ക മരണമെയുന്ന പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ 
ആശ്രിതർക്ക് ആശ്രിത നിയമനൈം ലഭയമാകുൈം .  
[G. O. (P) No. 12/99/P&ARD തീയതി 24.05.1999] 

 

 

7. LTC [ലീവ് ട്രാവൽ കൺടസഷൻ] 

 ഇല്ല  
 

https://drive.google.com/file/d/1SpbD9AgELwGln-zZtktfqKrHY0m1vvvt/view?usp=sharing


5 Part Time Employees Orders & Circulars   

 

 
8. MEDISEP-ആയരാഗയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധ്തി 

 ടമഡിടസപ്  ആയരാഗയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധ്തിയിൽ പാർട്ട് ടെൈം 
ജീവനക്കാടര ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
 

 

9. ആകസ്മിക അവധി CL 
 

 ഒരു കലണ്ടർ വര്ഷൈം 20 അവധി ലഭിക്കുൈം.  

 

10. വീക്കിലി ഓഫ് 
 

 ടപാതു അവധികൾ ലഭിക്കാത്ത പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 
ഒരു ദിവസടത്ത വീക്കിലി ഓഫ് അനുവദിക്കാൈം . 

 ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരായള യജാലി ടചയ്യുന്നള്ളൂ എങ്കിൽ ദിവസ 
യവതനത്തിൽ പകരൈം ആളിടന ടവക്കാൻ വകുപ്പ് തലവന്മാടരയുൈം 
ഓഫീസ് തലവന്മാടരയുൈം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് .  
[Circular No.21060/rules2/87/P&ARD dated 27.05.1989] 
 
 

11. ടകാമ്പൻയസറ്ററി ഓഫ്  
 ഞായറാഴ്ച ഒഴിടകയുള്ള ടപാതു ഒഴിവ ദിവസങ്ങളിടല യജാലിക്ക് 

താടഴ പറയുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിയധയമായി ടകാമ്പൻയസറ്ററി 
ഓഫ്  അനുവദിക്കാൈം . 
 
1. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ പരമാവധി പതിനഞ്ചു ദിവസൈം .  
2. ഓഫിന് ആധാരമായ ടപാതു ഒഴിവ മുതൽ മൂന്ന മാസത്തിനകൈം 

ഓഫ്         എടുത്തിരിക്കണൈം.  
3. കൂട്ടിടവക്കാവന്ന ഓഫുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണൈം 10 ആയിരിക്കുൈം. 

       [Circular No.10813/Rules-2/89/P&ARD dated 25.11.1989] 
 

https://drive.google.com/file/d/1SWxWkDeZ5DV3xWeT4NAMWy0gJFA8UvDl/view?usp=sharing
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12. അൈംഗപരിമിത അവധി [Special Casual Leave] 
 

 ഭിന്നയശഷിക്കാരായ പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്കുൈം ടമഡിക്കൽ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റയ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷൈം 15 
ദിവസടത്ത പ്രയതയക അവധി (Special Casual Leave) ലഭിക്കുൈം . [GO(P) 
No.06/2016/P&ARD -P&AR (Rules) dated 18.02.2016] 

o ഇത് ഒരുമിയച്ചാ പലതവണയായയാ എടുക്കാൈം. 

 
 

 
13. യരാഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ടസ്പഷയൽ കാഷയൽ ലീവ ്

 

 കീയമാടതറാപ്പി ,യറഡിയയഷൻ ,ഹാർട്ട് സർജറി ,കിഡ് നി / 
അവയവമാറ്റൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് വിയധയരാകുന്ന പാർട്ട് ടെൈം 
ജീവനക്കാർക്ക് ടസ്പഷയൽ കാഷയൽ ലീവ് . 
1. കീയമാടതറാപ്പി ,യറഡിയയഷൻ ,ഹാർട്ട് സർജറി ,കിഡ് നി / 

അവയവമാറ്റൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് [26.02.2011 മുതൽ]- 
പരമാവധി 45 ദിവസൈം. 

2. കീയമാടതറാപ്പി ,യറഡിയയഷൻ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് [9.09.2013 മുതൽ] - 6 
മാസൈം. 

3. അവയവ ദാനൈം നെത്തുന്നവർക്ക്[01.11.2012 മുതൽ] -45 ദിവസൈം. 
 

GO(P)No.23/2014/P&ARD dated 24.07.2014 
 

 
 

14. ഹാഫ് യപ ലീവ്  / HRA 
 

 ഇല്ല  
 

https://drive.google.com/file/d/1lXHGrcfYz86CnN_GrhgiRN9BOkci-AWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXHGrcfYz86CnN_GrhgiRN9BOkci-AWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXHGrcfYz86CnN_GrhgiRN9BOkci-AWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGmQzonnbTqlhm7Oe0KvPjlsKjytaqf0/view?usp=sharing
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15. ഏൻഡ് ലീവ്  
 22 നു ഒന്ന് എന്ന നിരക്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷൈം 15 ലീവാണ് 

പരമാവധി ലഭിക്കുന്നത് .  

 എന്നാൽ ടക്രഡിറ്റിൽ 30 ലീവ് ഉടണ്ടങ്കിൽ എട്ടാൈം ശമ്പളപരിഷ്കരണ 
ഉത്തരവ് പ്രകാരൈം 01.04.2006 മുതൽ 30 ലീവ് കയാഷായി മാറ്റാൈം.  
[G.O.(P) No.145/2006/Fin Dated 25/03/2006] 
No.Rules.B.1 /3/2020/Fin dated  01.02.2020 

 പരമാവധി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലീവ് 120 എണ്ണൈം. 

 

16. ടെർമിനൽ സറണ്ടർ  
 പരമാവധി 120 അവധി മാത്രയമ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയൂ .പരമാവധി 

സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലീവൈം 120 എണ്ണൈം മാത്രമാണ് . [G.O.(P) No. 151/92/Fin. 
Dated 3.2.92] 

 ഫുൾ ടെമിയലക്ക് പ്രയമാഷൻ ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ ടക്രഡിറ്റിലുള്ള 
അധിക അവധികൾ തങ്ങളുടെ ലീവ് അക്കൗണ്ടിയലക്ക് മാറ്റാൈം  
[GO(P)523/92/Fin dt 04.09.1992] 

 

17. ലീവ് വിത്ത് ഔട്ട്  അലവൻസ ്

 ഒരു കലണ്ടർ വര്ഷ ത്തിൽ പ്രയതയക സാഹചരയങ്ങളിൽ /ടമഡിക്കൽ 
ആവശയങ്ങൾക്ക് 240 ദിവസൈം ഈ ലീവ് എടുക്കാൈം .  

 240 ദിവസൈം വടരയുള്ള ലീവ് ലീവ് അനുവദിക്കുന്നത്തിനുള്ള അധികാരൈം 
ബന്ധടപ്പട്ട ഭരണ വകുപ്പിനായിരിക്കുൈം. ഇങ്ങടന അവധി അനുവദിക്കുന്നതു 
മൂലൈം ഓഫീസ് പ്രവർത്തനൈം തെസടപ്പൊതിരിക്കാൻ ഒഴിവിൽ ദിവസ 
യവതന അെിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയമനൈം ധനകാരയ വകുപ്പ് 
പുറടപ്പടുവിക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിയധയമായി നെത്താൈം .  

o [GO(P)8/2017 fin dated 05.07.2017] 

 120 ദിവസൈം വടരയുള്ള ലീവ്- നിയമന അധികാരിക്ക് നെത്താൈം . 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NxzK2qm86IFW8z3nqhmBwc9CjxbMs9Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyC-a7v1ykCqWXP9nYbAhM29SXTaj8bI/view?usp=sharing
G.O.(P)%20No.%20151/92/Fin.%20Dated%203.2.92.
G.O.(P)%20No.%20151/92/Fin.%20Dated%203.2.92.
https://drive.google.com/file/d/1XPR6CCdF3gB7ctyEcI0ijaCjryVZlVOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkI7klsV8U6RsFNUkyjNgnYU0KXczaJt/view?usp=sharing
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18. പ്രസവ അവധി. 

 പ്രസവ അവധി 180 ദിവസൈം . 

 ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗർഭൈം അലസൽ , 
ഗർഭച്ഛിദ്രൈം- 42 ദിവസൈം അവധി. [GO(P)26/2010 P&ARD dated 10.08.2010] 
 
 

19. പിതൃതവ അവധി  
 

 കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിനു പത്തു ദിവസൈം മുൻപ് മുതൽ ജനിച്ചു മൂന്ന് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ വടര 10  ദിവസൈം പിതൃതവ അവധി ലഭിക്കുൈം . 

 സർവീസിൽ രണ്ടു തവണ ,അതായത് 2 കുട്ടികളുടെ ജനനത്തിന് 
യവണ്ടി മാത്രയമ ഈ ലീവ് എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ . 

         GO(P)No.342/2011,Fin Dated 11.08.2011 
 
 

20. ഹിസ്റ്റരക്ടമി(ഗർഭ പാത്രൈം നീക്കൈം ടചയ്യൽ) ലീവ്  
 ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 45 ദിവസൈം  

[GO(p)21/2010/P&ARD dt 22.06.2010] 
 
 

21. കുടുൈംബാസൂത്രണത്തിനു ടസ്പഷയൽ കാഷവൽ ലീവ ്
 വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിയധയരാകുന്ന പാർട്ട്ടെൈം  വിഭാഗത്തിടല 

പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് 6 ദിവസത്തിൽ കവിയാടതയുൈം വനിതാ 
ജീവനക്കാർക്ക് 14 ദിവസത്തിൽ കവിയാടതയുൈം ടസ്പഷയൽ കാഷവൽ ലീവ് 
അനുവദിക്കാവന്നതാണ് . 
G.O.(P)No.152/75/PD Dated 20.08.1975  [ Rule 14(d) ] 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ssB-sewZMvbFwSUW37DfMIbisU3P3xdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNUjVNb2xqNTktWE0wWWt6ZkdVcnByanFMdlJz/view?usp=sharing&resourcekey=0-FRIE8DO8Txm3trHftBfiTw
https://drive.google.com/file/d/1OsSiF1OwwDe1V0p98THXsh3TYKTSzzg-/view?usp=sharing
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22. അവശതാ അവധി  

പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് [KSR part I Rule 97,98] പ്രകാരൈം അവശതാ അവധി 
അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് .[GO(P)No.3/2019 P&ARD dated 11.06.2019] 

 ഔയദയാഗിക കൃതയ നിർവഹണത്തിടന്റ ഭാഗമായുണ്ടായ 
അവശതകൾക്കാണ് ഈ അവധി .  

 പരമാവധി 24 മാസയമാ ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 
യരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാലയളയവാ ഏതായണാ കുറവ് അതായിരിക്കുൈം  
[KSR part I Rule 97(3)] 

 ആദയടത്ത നാലുമാസയത്തക്ക് ആർജിതാവധി നിരക്കിൽ യവതനൈം ലഭിക്കുൈം 
. Rule 97(7)a 

 അതിനു യശഷൈം അർദ്ധ് യവതനാവധിക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കിൽ യവതനൈം 
ലഭിക്കുൈം. Rule 97(7)b 

 
23. പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് യപ്രാവിഡന്റ് 

ഫണ്ട് 
 

 എല്ലാ വകുപ്പിയലയുൈം പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് CNT ൽ ആരൈംഭിക്കുന്ന 
അകൗണ്ട് നമ്പറാണുള്ളത് . 

 ടപ്രായബഷൻ Declare ടചയ്യുന്നതിനു മുൻപായി  ജീവനക്കാർ യകരളാ 
പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് ടപ്രാവിഡൻറ് ഫണ്ടിൽ അൈംഗതവൈം 
യനെിയിരിക്കണൈം  
 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ. 
GO(P)NO.127/2005/FIN dated 17.03.2005 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ EPF നമ്പർ ലഭിച്ചതിനു യശഷൈം പ്രതിമാസ 
വിഹിതൈം കുറവ് ടചയ്തു തുെങ്ങണൈം. [Circular 59/2007/fin dated 19.07.2007] 

 പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്  
അഡവാൻസ്/NRA  പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയദയാഗസ്ഥരുടെ പരിധി . 

               GO(P)NO.37/2018/FIN  DATED 13.03.2018 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ PF യപ്രാസസിൈംഗ് ഓൺടലൻ 
സൈംവിധാനത്തിലാക്കി ഉത്തരവ് . GO(P)No146/2020-Fin Dated 02.11.2020 

https://drive.google.com/file/d/1Aw8L6aAp9b7uIyp1A0ioJm4c6LPHeCLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBVGTz11mUC6LkH0SZBWdMYMGKPoiNtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPKqE3g3m4jI5X7zEfBOzMmNVvb2juAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRS7me9nt9uLee3PV9celCL0xB5h1dVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12bTQ2rjLWspIyDzfa1LnliNOkMmI5l30/view?usp=sharing
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24. പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് 

അഡവാൻസ്/NRA  പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയദയാഗസ്ഥരുടെ പരിധി 
വിഭാഗൈം ഉയർന്ന പരിധി 

പണൈം എഴുതിടകാടുക്കാൻ അധികാരടപ്പട്ട ഉയദയാഗസ്ഥർ 
/ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗസറ്റഡ് ഉയദയാഗസ്ഥർ 

45000 

ഉപജില്ലാ യമധാവി  
 

55000 

ജില്ലാ യമധാവി  
 

135000 

യമഖലാ യമധാവി  
 

175000 

വകുപ്പ് തലവർ പരിധി ഇല്ല 
 
 

25. യപ്രാടബഷൻ  
 ഒരു വര്ഷൈം്്–പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷൈം ആണ് ടപ്രായബഷൻ 

കാലയളവ്. [RULE 6]special rule. 

 ടപ്രായബഷൻ Declare ടചയ്യുന്നതിനു മുൻപായി  ജീവനക്കാർ യകരളാ 
പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് ടപ്രാവിഡൻറ് ഫണ്ടിൽ അൈംഗതവൈം 
യനെിയിരിക്കണൈം.  

 ടപ്രായബഷൻ Declare ടചയ്യുന്നതിന് മുയന്നാെിയായി ആദയൈം സർവീസ് 
റഗുലടറയസഷൻ ടചയ്യണൈം.  

 അതിയലക്ക് രണ്ടു ഗസറ്റഡ് ഉയദയാഗസ്ഥരുടെ പക്കൽ നിന്നൈം ലഭിക്കുന്ന 
സവഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  നിയമന അധികാരിക്ക് സമർപ്പിയക്കണ്ടതുൈം 
നിയമനാധാകാരി യസവനൈം റഗുലടറയസഷൻ നെത്തുന്നതുമാണ്. 

 പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ ഒരു ഡിപ്പാർെ്ടമന്റിൽ യജാലി ടചടെ 
ടപ്രായബഷൻ ഡിലയർ ടചയ്താൽ മടറ്റാരു ഡിപ്പാർെ്ടമന്റിയലക്ക് മാറ്റൈം 
ലഭിച്ചാലുൈം അവിടെ ടപ്രായബഷൻ ഡിലയർ ടചയയ്യണ്ടതില്ല .  
GO(P)No.3/2022/P&ARD DATED 05.03.2022 

 

26. HRA 

     ഇല്ല  

https://drive.google.com/file/d/1UhMXR1QSPucLRQntEfhEwFy9BzAS2fGv/view?usp=sharing
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27. സിറ്റിയകാമ്പൻയസറ്ററി അലവൻസ് 
 മുനിസിപ്പൽ യകാർപ്പയറഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ യജാലി 

ടചയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസൈം ₹120/- നഷ്ടപരിഹാര അലവൻസ് 
അനുവദിക്കുൈം.  

o [G.O.(P)No.27/2021/Fin dated 10/02/2021 

 

 

 

28. ഹിൽ ട്രാക്ക് അലവൻസ ് 
 

 നിർദിഷ്ട  പ്രയദശങ്ങളിൽ യജാലി ടചയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസൈം 300 
രൂപ ഹിൽ ട്രാക്റ്റ് അലവൻസ് അനുവദിക്കുൈം.  [G.O.(P)No.27/2021/Fin dated 
10/02/2021 

 

29. ടസ്പക്ട്െക്കിൾ അലവൻസ ്
 

 കണ്ണെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടചലവ് അഞ്ച് വർഷടത്ത യസവനത്തിൽ 
ഒരിക്കൽ, പരമാവധി ₹1500-ന് വിയധയമായി തിരിടക നൽകുൈം. 
[ G.O.(P)No.27/2021/Fin dated 10/02/2021]  

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്കുൈം കണ്ണെ അലവൻസ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്  

o [GO(MS)54/2018(94)fin 15.02.2018] 
 
 

30.  ഭിന്നയശഷിയുള്ള ജീവനക്കാർക്കുള്ള പ്രയതയക അലവൻസ്: 
 

 ഭിന്നയശഷിക്കാരായ പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് 
അനുവദനീയമായ പ്രയതയക അലവൻസിടന്റ നിരക്ക് പ്രതിമാസൈം 1100 
രൂപ. 
 

https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LTS2Rw9Xe0x642ZP8p3dASB8XzFtbAS/view?usp=sharing
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31. ഫുെ് ടവയർ അലവൻസ ് 
 യയാഗയരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പാദരക്ഷ അലവൻസിടന്റ 

നിരക്ക് പ്രതിവർഷൈം 500 രൂപ [G.O.(P)No.27/2021/Fin dated 10/02/2021] 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ഫുെ് ടവയർ അലവൻസ് അനുവദിച്ച 
ഉത്തരവ് 
GO(P) No 90/2016/(11)/Fin Dated. 02.07.2016 

 

 പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ അലവൻസുകളുടെ പുതുക്കിയ 
നിരക്കുകൾ 01.03.2021 മുതൽ പ്രാബലയത്തിൽ വന്ന. 

  

 

32. NPS [പങ്കാളിത്ത ടപൻഷൻ പദ്ധ്തി] 

 

 KSR പാർട്ട് III ബാധകമല്ലാത്ത പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് NPS പദ്ധ്തി 
ബാധകമല്ല . 
Circular No.106/2014/FIN dated 16.12.2014 
 

 01.04.2013 നു മുൻപ ്പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചവർ 
അതിനു യശഷൈം ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചാലുൈം 
സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടപൻഷൻ ആയിരിക്കുൈം.01.04.2013 നു യശഷൈം  പാർട്ട് ടെൈം 
തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചവർക്ക്  സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടപൻഷൻ 
ആയിരിക്കുൈം.എന്നാൽ ഇവർ പിന്നീെ്  ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് 
യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചാൽ NPS പദ്ധ്തിയിയലക്ക് മായറണ്ടതുൈം ഇവരുടെ 
ടപൻഷൻ പ്രായൈം 60 വയസ് ആയിരിക്കുന്നതുമാണ് . 
GO(P)NO.178/2018/FIN date.16.11.2018 
 

 ടതറ്റായി NPS  പദ്ധ്തിയിൽ ഉൾടപ്പടുത്തി NPS വിഹിതൈം കട്ട് ടചയ്യുന്ന 
ജീവനക്കാടര അതിൽ നിടന്നാഴിവാക്കാൻ നിർയേശൈം .Circular 
No.77/2022/FIN dated 31.03.2022 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100_xiVNeF8wlAepkwZMX2nUIpam_Zkm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3cEcLkL7jqt3oN9qBGmvzsqn6DIOnYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqLQM-b6Ere6D3dL9KCK1I_SfBx6Gw-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUZTHP3_KceYgXGaurtyIQBF292hbbyh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUZTHP3_KceYgXGaurtyIQBF292hbbyh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUZTHP3_KceYgXGaurtyIQBF292hbbyh/view?usp=sharing
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33.  GIS&SLI 

 

 SLI  

o ആദയ പ്രീമിയൈം അെക്കുന്ന വര്ഷൈം 50 വയസിൽ താടഴയുള്ള പാർട്ട് ടെൈം 
ജീവനക്കാർക്ക് SLI യിൽ യചർക്കാവന്നതാണ് . 

o എന്നാൽ ഇവരുടെ യപാളിസിയുടെ ടമചൂരിറ്റി വകുപ്പിടല മറ്റു 
ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായടമത്രയായണാ അതനുസരിച്ചു 
കണക്കാക്കാവന്നതാണ് . 

 

 GIS  

o ടെൈം ടസ്കയിൽ ഓഫ് യപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് GIS 
ബാധകമാണ്  

     ഇൻഷുറൻസ് ഡയറക്ടറുടെ 21122021 ടല നിർയേശൈം. 

 

 

34. ടപൻഷൻ പ്രായൈം  
 

 70 വയസ്  

 [ടപന്ഷയൻ, ഫാമിലി ടപന്യഷൻ , ഇനവാനലിഡ്  ടപന്ഷlൻ  ,DCRG etc 
അര്ഹ[ത] 
 

35. യവാളന്ററി റിട്ടയർടമൻറ്  
സ്ഥിരൈം ജീവനക്കാരായി 20 വര്ഷ ടത്ത സരവീ്ാസ് ഉടണ്ടങ്കിൽ അര്ഹഡത 
ഉണ്ട് . 

 

 

36. ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വായ്പ്പ 

https://drive.google.com/file/d/1Wzsdz5fNP0GUhdORpXi919qENdrvhLvf/view?usp=sharing
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അനുവദനീയമായ തുക –ശമ്പളത്തിടന്റ പതിനഞ്ചിരട്ടി അടല്ലങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷൈം 
രൂപ (1,00,000) വായ്പ്പ ആയി ലഭിക്കുൈം. [GO(P)No.83/2017/Fin dated 22.06.2017] 

 

 പലിശ നിരക്ക്-6%, തിരിച്ചെവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 2.5%  പിഴ പലിശ.  

 അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണൈം .  

 ഇനിയുൈം കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷടത്തയുൈം സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണൈം .  

 ആദയ അഡവാൻസ് അെച്ചു തീർടത്തങ്കിയല വീണ്ടുൈം ലഭിക്കൂ . 

 മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുയപരുൈം പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരാടണങ്കിൽ 
ഒരാൾയക്ക വായ്പ്പ ലഭിക്കൂ . 

 പരമാവധി 60 തവണ ടകാണ്ട് തിരിച്ചെക്കണൈം.  

 വകുപ്പ് തലവൻമാരാണ് അഡവാൻസ് അനുവദിയക്കണ്ടത് . 
 

പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വായ്പ്പപദ്ധ്തി 
അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് [GO(P)No.5/2017/Fin dated 18.01.2017] 

യകരളാ ഫിനാൻഷയൽ യകാഡിൽ ആവശയമായ യഭദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്      
[G.O.(P)No. 200/2018/Fin. Dated 27.12.2018] 

 

 

37. അധിക ഇൻക്രിടമന്റ ്
 8, 15, 22, 27 വർഷങ്ങളിടല യയാഗയതാ യസവനൈം പൂർത്തിയാകുയമ്പാൾ 

ഓയരാ അധിക ഇൻക്രിടമന്റ് വീതൈം അനുവദിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പദ്ധ്തി 
തുെരുൈം. നിശ്ചിത യയാഗയതാ യസവനൈം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അധിക 
ഇൻക്രിടമന്റ് അനുവദിക്കുൈം, ഇത് സാധാരണ ഇൻക്രിടമന്റ് തീയതികടള 
ബാധിക്കില്ല. [G.O.(P)No.27/2021/Fin 10/02/2021] 

 

 

38. ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്കുള്ള പ്രയമാഷൻ  

https://drive.google.com/file/d/1w22E5an8K-CqT9pSJMfquSSjEeqz0k93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNv44PwDIJVJSx2HyHMonPPTAZEElb2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WijZYEV_U-ktRDV1SUUzaoyGxzWAxsul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OchNVwt0Mgd7SlIVYydVGJnFqgPSCCtF/view?usp=sharing
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 പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ െി 
തസ്തികയിൽ തുെരുന്നതിയനാ ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിൽ നിയമനൈം 
യനടുന്നതിയനാ സർവീസിൽ പ്രയവശിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനകൈം ഓഫിസ് 
യമലധികാരി മുൻപാടക  ഓപ് ഷൻ സമർപ്പിക്കണൈം . 

 ഈ ഓപ് ഷൻ യസവന പുസ്തകത്തിൽ യരഖടപ്പടുയത്തണ്ടതുൈം ,ഓപ്ഷൻ 
യഫാൈം ഒട്ടിച്ചു യചർയക്കണ്ടതുമാണ് . 

 ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അന്തിമ 
പട്ടികയിൽ യപരുൾടപ്പടുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു തവണ മാത്രൈം ഓപ്ഷൻ മാറ്റൈം 
അനുവദിക്കുൈം.  

 ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിൽ പ്രയവശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തിനകൈം 
തിരിടക യപാകാൈം. 
[GO(P)No.03/2020 P&ARD dated 21.01.2020] 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് നിയമനൈം 
ലഭിക്കുയമ്പാൾ നിലവിലുള്ള PF പുതിയ PF സൈംവിധാനത്തിയലക്ക് 
മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർയദശങ്ങൾ. 
GO(P)  No 73/2012-Fin  Dated 28.01.2012 

 01.04.2013 നു മുൻപ ്പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചവർ 
അതിനു യശഷൈം ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചാലുൈം 
സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടപൻഷൻ ആയിരിക്കുൈം.01.04.2013 നു യശഷൈം  പാർട്ട് ടെൈം 
തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചവർക്ക്  സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ടപൻഷൻ 
ആയിരിക്കുൈം.എന്നാൽ ഇവർ പിന്നീെ്  ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് 
യജാലിയിൽ പ്രയവശിച്ചാൽ NPS പദ്ധ്തിയിയലക്ക് മായറണ്ടതുൈം ഇവരുടെ 
ടപൻഷൻ പ്രായൈം 60 വയസ് ആയിരിക്കുന്നതുമാണ് . 
GO(P)NO.178/2018/FIN date.16.11.2018 
 

 

39.  പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ കുടുൈംബടത്ത  BPL ലിസ്റ്റിൽ ഉൾടപ്പടുത്താൻ  
 

 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർ പങ്കാളി മക്കൾ തുെങ്ങിയവടര ഒഴിവാക്കി 
ബാക്കിയുള്ളവടര ഒരു പ്രയതയക കുടുൈംബമായി കണക്കാക്കി അര്ഹതയുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ BPL ലിസ്റ്റിൽ ഉൾടപ്പടുത്താൈം. 
GO(MS)NO.223/2014/LSGD 12.12.2014 

 

https://drive.google.com/file/d/1rRu7dPORe3sm0JiL-TQdUnNPK5r0fZi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMSsxSZIsdy-BoXq8xYHfC8nrr0JyHaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqLQM-b6Ere6D3dL9KCK1I_SfBx6Gw-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVKLkN47KYVLkhJKldu9P8bdjBfIBA_H/view?usp=sharing
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40. കാഷവൽ സവീപ്പർമാർ 
 

 കാഷവൽ സവീപ്പർമാർക്ക് അനുവദനീയമായ പ്രതിമാസൈം  നിലവിലുള്ള 
പ്രതിഫലൈം 6000 രൂപ  പ്രതിമാസൈം 8000 രൂപയായി വർദ്ധ്ിപ്പിച്ചു . പുതുക്കിയ 
നിരക്കുകൾ 01.03.2021 മുതൽ പ്രാബലയത്തിൽ വന്ന. 

 
41. പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധടപ്പട്ട സർക്കാർ 

ഉത്തരവകളുൈം സർക്കുലറുകളൈം 
 

31.08.1973 KSR പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമാക്കിയ ഉത്തരവ്  
GO(MS)244/73/PD dated 31.08.1973 

 
20.08.1975 യകരളാ പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് സർവീസ്  – ടസ്പഷയൽ 

റൾസ്  
G.O.(P)No.152/75/PD Dated 20.08.1975 
 

25.10.1989 ഞായറാഴ്ച ഒഴിടകയുള്ള ടപാതു ഒഴിവ ദിവസങ്ങളിടല 
യജാലിക്ക് താടഴ പറയുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിയധയമായി 
ടകാമ്പൻയസറ്ററി ഓഫ്  അനുവദിക്കാൈം . 
 [Circular No.10813/Rules-2/89/P&ARD dated 25.11.1989] 
 

03.02.1992 കൂട്ടിടവക്കാവന്ന എൺഡ് ലീവകളുടെ എണ്ണൈം 120 
G.O.(P) No. 151/92/Fin. Dated 3.2.92. 

04.09.1992 ഫുൾ ടെമിയലക്ക് പ്രയമാഷൻ ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ 
ടക്രഡിറ്റിലുള്ള അധിക അവധികൾ [ EL] തങ്ങളുടെ ലീവ് 
അക്കൗണ്ടിയലക്ക് മാറ്റാൈം  
[GO(P)523/92/Fin dt 04.09.1992] 

24.05.1999 യസവനത്തിലിരിടക്ക മരണമെയുന്ന പാർട്ട് ടെൈം 
ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ആശ്രിത നിയമനൈം 
ലഭയമാകുൈം.  
G. O. (P) No. 12/99/P&ARD തീയതി 24.05.1999 

 
17.03.2005 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ . 

GO(P)NO.127/2005/FIN dated 17.03.2005 

 
 

25.11.2005 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിടല സവീപ്പിങ് തസ്തികകളിടല 

https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNZThpZ2g1cW0yclF6dDBxem9FVlotWmxpNW9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsSiF1OwwDe1V0p98THXsh3TYKTSzzg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWxWkDeZ5DV3xWeT4NAMWy0gJFA8UvDl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNMk9kcm5YS1FnbW10bHRaVzFiOWVWcl96dlpF/view?usp=sharing&resourcekey=0-ky2l93HJW1ry9OBLcd5MLg
https://drive.google.com/file/d/1XPR6CCdF3gB7ctyEcI0ijaCjryVZlVOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpbD9AgELwGln-zZtktfqKrHY0m1vvvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBVGTz11mUC6LkH0SZBWdMYMGKPoiNtd/view?usp=sharing
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നിയമനൈം സൈംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ. 
GO(P)No.505/2005/Fin dated 25.11.2005 
 

25.03.2006 എട്ടാൈം ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരൈം 01.04.2006 
മുതൽ ടക്രഡിറ്റിൽ 30 ലീവ് ഉടണ്ടങ്കിൽ അത് സറണ്ടർ 
ടചയ്ത് കയാഷായി മാറ്റാൈം  

[G.O.(P) No.145/2006/Fin Dated 25/03/2006] 
 
 

26.06.2007 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് PF തുെങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി 
സൈംഭവിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്. 
GO(Ms)No.274/07/Fin dated   26.06.2007  
 
 

19.07.2007 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ EPF നമ്പർ ലഭിച്ചതിനു യശഷൈം 
പ്രതിമാസ വിഹിതൈം കുറവ് ടചയ്തു തുെങ്ങണൈം. 
Circular 59/2007/fin dated 19.07.2007 

 
12.12.2007 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിടല സവീപ്പിങ് ഏരിയ 

കണക്കാക്കുന്നത് സൈംബന്ധിച്ച നിർയേശങ്ങൾ . 
GO(P)584/2007 fin dated 12.12.2007 
 

13.12.2007 100 സ് കവയർ ഫീറ്റിൽ താടഴ സവീപ്പിങ് ഏരിയ  ഉള്ള 
ഓഫിസുകളിടല  പാർട്ട് ടെൈം സവീപ്പറുടെ തസ്തിക 
സൈംബന്ധിച്ച നിർയേശങ്ങൾ. 
GO(P)No.586/2007/fin dated 13.12.2007 
 

22.03.2008 12.12.2007 ടല ഉത്തരവിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി ഉത്തരവ് . 
GO(P)138/2008/Fin dated 22.03.2008 
 
 

19.08.2008 PTS തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായുള്ള ടപ്രായപ്പാസലുകളിൽ 
സവീപ്പിങ് ഏരിയയുടെ കൃതയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സൂപ്പർ 
ടചക്ക് നെത്തുന്നതിനുള്ള നിർയേശൈം. 
Circular No.52/20018/Fin dated 19.08.2008 

 
09.02.2010 താൽക്കാലികമായുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവകളിൽ കുടുൈംബശ്രീ മുയഖന 

പാർട്ട് ടെൈം സവീപ്പർമാരുടെ നിയമനൈം നെത്തണടമന്ന 
ഉത്തരവ്. [GO(P)No.61/2010/Fin dated 09.02.2010] 

03.04.2010 09.02.2010ടല ഉത്തരവിടല ടതറ്റ് തിരുത്തി ഉത്തരവ്  

https://drive.google.com/file/d/1PrMrKEKjw7jEPoJEeQABuES-ZhJGDBas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NxzK2qm86IFW8z3nqhmBwc9CjxbMs9Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19cYyhJ9YdGSmZk1poYT8zZVVjMXAW7pr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPKqE3g3m4jI5X7zEfBOzMmNVvb2juAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAwQC6gQ8vndYXjhwaXOHkyDxLKS87zh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdWrpg6m2aEg6xzPH-_UtKF6ggiM-_vT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GB-Ddwk8cdapn-eCZ4hGg6GxXJT0YFDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMScv3lXDVWGMIP7HDVGqLf_Tq5c08ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHtoqBglQ-FPsBuEVhaGKbcbtMUExAry/view?usp=sharing
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GO(P)NO.2010/2010/FIN dated 03.04.2010 

 
29.03.2010 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് പരിപാലന 

യജാലി അക്കൗണ്ടണ്ട് ജനറലിന് നൽകിയതിടന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്  ചട്ടങ്ങൾ യഭദഗതി 
ടചയ്തു ഉത്തരവ് 
GO(P)No.205/2010/FIN dated 29.03.2010 

 
 

10.08.2010 ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസവ 
അവധി 180 ദിവസൈം .ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗർഭൈം അലസൽ ,ഗർഭച്ഛിദ്രൈം- 42 ദിവസൈം 
അവധി. [GO(P)26/2010 P&ARD dated 10.08.2010] 
 

19.11.2010 09.02.2010നു യശഷമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവകളിയലക്കാണ് 
കുടുൈംബശ്രീ വഴി താൽക്കാലിക നിയമനൈം നെയത്തണ്ടടതന്ന 
സ്പഷ് െീകരണൈം. 
Circular No.90/2010/fin dated 19.11.2010 

 
 

17.02.2011 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് 22 ന് 1 എന്ന നിരക്കിൽ 
ഏൻഡ് ലീവ് ,ഒരു വർഷത്തിൽ പരമാവധി 15. 
GO(P)No.6/2011/P&ARD dated 17.02.2011 
 

11.08.2011 കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിനു പത്തു ദിവസൈം മുൻപ് മുതൽ ജനിച്ചു 
മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വടര 10  ദിവസൈം പിതൃതവ അവധി 
ലഭിക്കുൈം . 

GO(P)No.342/2011,Fin Dated 11.08.2011 
 

30.09.2011 നിലവിലുള്ള യയാഗയരായ കാഷവൽ സവീപ്പർമാടര 
ക്രമടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ, സൈംസ്ഥാന 
ടപാതുയമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, യബാർഡുകൾ, സവയൈംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിടല സവീപ്പർമാരുടെ ഭാവി 
ഒഴിവകളിടല നിയമനൈം എന്നിവ സൈംബന്ധിച്ച 
നിർയേശങ്ങൾ. 
GO (P) No. 412/2011 Fin 30.09.2011 
 
 
 

22.10.2011 8, 15, 22, 27 വർഷങ്ങളിടല യയാഗയതാ യസവനൈം 

https://drive.google.com/file/d/1ZCbtmvUmgJNmjDQm6hEPARN6PJDmW_7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZnRPnZIFEvu_t5yluMcfxBZIAfaxDml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssB-sewZMvbFwSUW37DfMIbisU3P3xdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGMUBcRWHJLZWYNLF6oQmr7pTiNmOpR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ix5DEv5vw0-Iczv0xLULGKC-pFteb2YR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNUjVNb2xqNTktWE0wWWt6ZkdVcnByanFMdlJz/view?usp=sharing&resourcekey=0-FRIE8DO8Txm3trHftBfiTw
https://drive.google.com/file/d/1xrZah8D6vW8wb-vHHlQ_k8BJ8MyzQgdT/view?usp=sharing
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പൂർത്തിയാകുയമ്പാൾ ഓയരാ അധിക ഇൻക്രിടമന്റ് വീതൈം 
അനുവദിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പദ്ധ്തി തുെരുൈം. നിശ്ചിത 
യയാഗയതാ യസവനൈം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അധിക 
ഇൻക്രിടമന്റ് അനുവദിക്കുൈം, ഇത് സാധാരണ ഇൻക്രിടമന്റ് 
തീയതികടള ബാധിക്കില്ല. Circular No.72/2011/(18)/Fin dated 
22.11.2011 
 

28.01.2012 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ഫുൾ ടെൈം തസ്തികയിയലക്ക് 
നിയമനൈം ലഭിക്കുയമ്പാൾ നിലവിലുള്ള PF പുതിയ PF 
സൈംവിധാനത്തിയലക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർയദശങ്ങൾ . 
GO(P)  No 73/2012-Fin  Dated 28.01.2012 
 

04.10.2013 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെയുൈം ടപൻഷൻകാരുടെയുൈം 
ആശ്രിതർക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഫാമിലി ടപൻഷൻ 
അനുവദിച്ചുത്തരവ്. 
GO(P)NO.504-2013 dated 04.10.2013 

 
24.07.2014 കീയമാടതറാപ്പി ,യറഡിയയഷൻ ,ഹാർട്ട് സർജറി ,കിഡ് നി / 

അവയവമാറ്റൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് വിയധയരാകുന്ന 
പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടസ്പഷയൽ കാഷയൽ ലീവ് 
അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ്. 
GO(P)No.23/2014/P&ARD dated 24.07.2014 
 

18.02.2016 ഭിന്നയശഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ടസ്പഷയൽ കാഷവൽ 
ലീവ് 15 ദിവസൈം അനുവദിച്ചുടകാണ്ടുള്ള 1984 ടല ഉത്തരവ് 
പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്കുൈം ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ് .  
GO(P) No.06/2016/P&ARD -P&AR (Rules) dated 18.02.2016 

 
02.07.2016 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ഫുെ് ടവയർ അലവൻസ് 

അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് 
GO(P) No 90/2016/(11)/Fin Dated. 02.07.2016 

 
21.07.2016 സവീപ്പർ തസ്തികയ്ക്കായി സവീപ്പിങ് ഏരിയ 

കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാർഗനിർയദശങ്ങൾ  
GO(P)101/2016/fin  date 21.07.2016 
 

18.01.2017 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് 
വായ്പ്പപദ്ധ്തി അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്  
[GO(P)No.5/2017/Fin dated 18.01.2017] 

22.06.2017 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് 

https://drive.google.com/file/d/1G_e4hckIKuHURw05DLvPFDNiE5iRK-GH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_e4hckIKuHURw05DLvPFDNiE5iRK-GH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMSsxSZIsdy-BoXq8xYHfC8nrr0JyHaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMp3ULryRKGAQFsIJ4OqUCke8qk31CUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGmQzonnbTqlhm7Oe0KvPjlsKjytaqf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXHGrcfYz86CnN_GrhgiRN9BOkci-AWO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100_xiVNeF8wlAepkwZMX2nUIpam_Zkm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-aLND83hWYNQXpxSVduenZWdFRJMGNFbjFwU2F3T0J3bFZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNv44PwDIJVJSx2HyHMonPPTAZEElb2g/view?usp=sharing
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വായ്പ്പപദ്ധ്തി –ശമ്പളത്തിടന്റ പതിനഞ്ചിരട്ടി അടല്ലങ്കിൽ 
ഒരു ലക്ഷൈം രൂപ (1,00,000) വായ്പ്പ ആയി ലഭിക്കുൈം. 
[GO(P)No.83/2017/Fin dated 22.06.2017] 
 

05.07.2017 ഒരു കലണ്ടർ വര്ഷdത്തിൽ പ്രയതയക സാഹചരയങ്ങളിൽ 
/ടമഡിക്കൽ ആവശയങ്ങൾക്ക് 240 ദിവസൈം ഈ ലീവ് 
എടുക്കാൈം .  
[GO(P)8/2017 fin dated 05.07.2017] 
 

15.02.2018 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്കുൈം കണ്ണെ അലവൻസ് 
അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് 
[GO(MS)54/2018(94)fin 15.02.2018] 
 

06.03.2018 GI ടപപ്പ് ടകായണ്ടാ ഷീറ്റ് ടകായണ്ടാ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 
താൽക്കാലിക റഫിങ്  സൈംവിധാനൈം സവീപ്പിങ് ഏരിയ 
കണക്കാക്കാൻ പരിഗണിക്കില്ല   
GO(P)NO.34/2018/FIN Dated 06.03.2018 

 
13.03.2018 പാർട്ട് ടെൈം കണ്ടിജൻറ് എൈംയലായീസ് യപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്  

അഡവാൻസ് / NRA  പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഉയദയാഗസ്ഥരുടെ പരിധി [GO(P)NO.37/2018/FIN  DATED 
13.03.2018] 
 

27.12.2018 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് 
വായ്പ്പപദ്ധ്തി –യകരളാ ഫിനാൻഷയൽ യകാഡിൽ 
ആവശയമായ യഭദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്     
[G.O.(P)No. 199/2018/Fin. Dated 27.12.2018] 
 

27.12.2018 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് ടപണ്മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് 
വായ്പ്പപദ്ധ്തി –യകരളാ ഫിനാൻഷയൽ യകാഡിൽ 
ആവശയമായ യഭദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്     
[G.O.(P)No. 200/2018/Fin. Dated 27.12.2018] 
 

11.06.2019 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് [KSR part I Rule 97,98] പ്രകാരൈം 
അവശതാ അവധി അനുവദിച്ചു.  
[GO(P)No.3/2019 P&ARD dated 11.06.2019] 
 
 
 

21.01.2020 പാർട്ട് ടെൈം തസ്തികയിൽ യജാലിയിൽ പ്രയവശിക്കുന്ന 

https://drive.google.com/file/d/1w22E5an8K-CqT9pSJMfquSSjEeqz0k93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkI7klsV8U6RsFNUkyjNgnYU0KXczaJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LTS2Rw9Xe0x642ZP8p3dASB8XzFtbAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxVHWUopi7WWt38_Oc9v5uBrWeHfzkds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRS7me9nt9uLee3PV9celCL0xB5h1dVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRS7me9nt9uLee3PV9celCL0xB5h1dVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRS7me9nt9uLee3PV9celCL0xB5h1dVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IoYhkU7-s4s316XTF0q6BVADLHO2btnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WijZYEV_U-ktRDV1SUUzaoyGxzWAxsul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aw8L6aAp9b7uIyp1A0ioJm4c6LPHeCLS/view?usp=sharing
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ജീവനക്കാർ െി തസ്തികയിൽ തുെരുന്നതിയനാ ഫുൾ ടെൈം 
തസ്തികയിൽ നിയമനൈം യനടുന്നതിയനാ സർവീസിൽ 
പ്രയവശിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനകൈം ഓഫിസ് യമലധികാരി 
മുൻപാടക  ഓപ് ഷൻ സമർപ്പിക്കണൈം. 
GO(P)No.03/2020 P&ARD dated 21.01.2020 

 
01.02.2020 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാർക്ക് 30 ദിവസയത്തക്ക് ലീവ് 

സറണ്ടർ ആനുകുലയൈം അനുവദിക്കാടമന്ന ധനകാരയ വകുപ്പ് 
വിശദീകരണൈം  
No.Rules.B.1 /3/2020/Fin dated  01.02.2020 

02.11.2020 പാർട്ട് ടെൈം ജീവനക്കാരുടെ PF യപ്രാസസിൈംഗ് 
ഓൺടലൻ സൈംവിധാനത്തിലാക്കി ഉത്തരവ് . 
GO(P)No146/2020-Fin Dated 02.11.2020 
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https://drive.google.com/file/d/1rRu7dPORe3sm0JiL-TQdUnNPK5r0fZi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyC-a7v1ykCqWXP9nYbAhM29SXTaj8bI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12bTQ2rjLWspIyDzfa1LnliNOkMmI5l30/view?usp=sharing

