
    േകരള സരവീസ് ചടം േവോളിയം 1  അദയോയം 9 

അവധി
 ചടം 61  മതല 124

…............................................................................................
 ൊപോതവോയ ചടങള

1.    അവധി ഒര ജീവനകോരൊന അവകോശമല,  അത് സവീകരികനതിേനോ 
    നിരസികനതിേനോ ഉള അവകോശം അരഹനോയ അധികോരികണ്.(65)

2.        അേപകകന് മോതേമ തോന അേപകിച അവധിയൊട ഇനം േഭദഗതി 
 ൊചയോന അവകോശമള. (65  ൊന കറിപ്)

3.    ൊപോത അവധിേയോട് േചരനം അവധിൊയടകോം.   ൊപോത അവധി തീരനിട് 
  േജോലിയില പേവശിചോല മതിയോകം.    ൊപോത അവധി കണകില കടനതല.

4.    ൊമഡികല ഗൗണില അവധിൊയടതോലം ,   അവധി ദിവസങള േചരതള 
     ദിവസങളിലം ൊമഡികല സരടിഫികറ് ലഭിചോല േപോലം ൊപോതഅവധി 

  ദിവസങള പരിഗണികില. 
5.        ൊമഡികല അവധിയില പേവശിച ഉേദയോഗസന ഫിറ് നസ് സരടിഫികറ് 

  നലകിേയ േജോലിയില പേവശികോവ. 
6.       അവധി അനവദിച ഉേദയോഗസൊന അനവോദം കടോൊത അവധികോലം 

     തീരനതിനമമ് േജോലിയില പേവശിച കട ( 72(1) )
7.   ആരജിതോവധി ഒഴിൊക (Earned Leave)   ഏൊതോര അവധിയം പരവകോല 

   പബലയേതോൊട മോറി അനവദികോം (76)    ആദയം അവധി അനവദിച കോലത് 
     അരഹതയണോയിരന മൊറോരിനം അവധിയോയി മോതേമ വചമോറം പോടള. 

8. Full Time    അദയോപകനോയിരനേപോള ആരജിച യോൊതോരവധിയം Part 
Time    അദയോപകനോയിരികകേമോള അനവദികോന പോടില. (86 (2) )

  അവധികൊള രണോയി തിരികോം
1.    സോധോരണ അവധി (ODINARY LEAVE)    ഇത് നോം ആരജികനതോണ്

A. )  ആരജിതോവധി (Earned Leave)
B )   അരദ േവതനോവധി (HPL) 
      a. പരിവരതിതോവധി( Commuted Leave)   b. മനകറവധി(Leave Not Due)
C)  ശനയേവതനോവധി ( Leave without Allowance)
2.  പേതയകോവധി (Special Leave)    ഇത് പേതയക വയവസേയോൊട

     സൗജനയമോയി നലകനതോണ്. 
         a. അവശതോവധി( Disability leave)
         b.   പസവോവധി ( Maternity leave)

c.  ആശപതി അവധി( Hospital leave)
ci.

ആരജിതോവധി
       ഒഴിവ കോലമിലോത വകപിൊല ജീവനകോരക് അവരൊട കതയ നിരവഹണ 

       കോലതിൊല ഓേരോ പതിൊനോന ദിവസതിനം ഒര ദിവസൊതആരജിതോവധി 
   എന കമതില ലഭികം (78)   365/11  = 33  ഉം 3/1      ദിവസം കിടം (  ഒര വരഷം)



 ൊപോത അവധികള,  പേവശന കോലം,  കോഷയല അവധി,   പേതയക കോഷയല അവധി 
  എനിവ EL   ന് ഡയടിയോയി പരിഗണികം

   സിരം അലോത ജിവനകോരകം പി.എസ്.     സി വഴി നിയമനം ലഭിചവരകം
(    ആദയൊത ഒര വരഷം ) 22/1   എന കമതിലം (86)   അതിന േശഷം 11/1 എന 

 കമതിലം EL  ലഭികം. 

   ബോകി വരന EL     അടത വരഷേതയ വരവ വേയണതോണ്. 
  അങൊന കണകോകേമോള 22/10    വൊരയള ഭിന സംഖയ ഉേപകികണം.22/11 

        ഓ അതില കടതേലോ വനോല ആ ഭിന സംഖയൊയ 1 എന് 
പരിഗണിേകണതോണ്.
             8                                 11
ഉദോ- 8 -----  = 8   എനോല 8-------- =  1   ദിവസം
           22                                 22

 Part Time   ജീവനകോരക് 22/1        എന നിരകില ഒര വരഷം പരമോവധി 15  EL

  ഒഴിവകോലം ഉള വകപകള
      ഒഴിവകോല വകപിൊല ജീവനകോരക് ആരജിതോവധിക് അരഹതയില ( 80)

      എനോലഈ ജിവനകോൊര ഒഴിവകോലതില പരണമോേയോ ഭോഗികമോേയോ 
    കതയനിരവഹണതിന് നിേയോഗിചോല ചടം 81  പകോരം N X 30  എന

 സതവോകയമനസരിച് EL   ലഭികം . 
                              V 
       ഭിന സംഖയ വനോല റൗണ് ൊചയം (86  കറിപ് 2)

        ഒഴിവകോല വകപില നിനം ഒഴിവിലോത വകപിേലകം തിരിചം വനോല ?

       ഒഴിവ അവസോനികനതിൊന പിേറ ദിവസം മതല കണകോകണം.

EL     സംബനിച ൊപോത വയവസകള  
1.   ഒേര സമയം 300    ദിവസതില കടതല EL    േനടി വയോന പോടില.
2.    അതില കടതല വനോല 300    ആയി പരിമിതൊപടതി ബോകി ഉേപകികം
3.   ഒേര സമയം 180      ല കടതല ആരജിതോവധി പോടില (79)
4.    എനോല ൊപനഷന പോരംഭമോയി 300  ദിവസൊതആരജിതോവധിവൊര 
അനവദികോവനതോണ്. (79  ൊല അപവോദം)

         ആരജിതോവധി വിലപന  
Part Time        ജീവനകോര ഉളപൊട എലോ ജീവനകോരകം ഒര സോമതിക 

 വരഷതില 30  ദിവസൊത EL  വിലകോം.   ൊപനഷേനോടനബനിച് 300 വൊര 
വിലകോം



      ഒര ദിവസൊതആരജിതോവധിക് ഒര മോസൊത േവതനതിൊന 30/1 എന 
   നിരകില അവധി േവതനം ലഭികം.

  മോസം കണകോകനത് 30 എനോണ്.
      േവല വിലകില നിലകന ജീവനകോരന തിരിൊക േജോലിയില പേവശിചോല 

  ആരജിതോവധി ബോകിയൊണങില എടകോവനതോണ്. 

      എനോല േവലവിലക് കോലതിന് തലയമോയ കോലേതക് CML തടങിയ 
      അനവദനീയമോയി അവധി ജീവനകോരൊന കണകില ബോകിയൊണങില മോതേമ

 ആരജിതോവധി അനവദികോവ.

        അചടക നടപടിയില ഇരികേവ ൊപനഷന പറിയോല അവസോന നടപടി തീരപോയ 
  േശഷേമ Terminal Surrender   മോറി നലോവ. 

      മരിചോല അേപകയിലോൊത തൊന മോറി നലകണം. 

     പഠനോവശയതിേനോ വയകിപരമോയ ആവശയങളേകോ ദീരഘകോലേതക് അവധി 
       എടകനവര രണോ മോസതിന് മൊമങിലം അവധിക് അേപക നലകണം. 

Part Time   ജീവനകോരകം 3   ദിവസൊത അവദി വിലകോം. 

HPL (   അരദേവതനോവധി  )  
    ഒര സരവീസ് ഇയറില 20  ദിവസൊത HPL   ന് എലോ ജീവനകോരകം 

അരഹതയണ്.(82)
    പരണ വരഷങള മോതേമ ഇതിന കണകോകകയള. 

ഉദോ- 10  വരഷം 11     മോസം എനത് 10 (10x20=200)   വരഷം എന മോതേമ 
കണകോക.
ൊക.എസ്.    ആര അനബനം XIIA,XIIB,XIIC    എനിവമലമള ശനയേവതനോവധി

    ഒഴിൊകയള എലോ കോലയളവം ഇതിന കണകോകം.  ൈഡേസോണ കോലയളവം 
പരിഗണികം

   േവതന നിരക്
35700    ന് മകളില BP   യള ജീവനകോരന് BP     യൊട പകതിയം ആ തകയള DA 

 യം ലഭികം.35700      ഉം അതിന് തോൊഴയളവരക് Bp   യൊട പകതിയം മഴവന 
  ശമളതിൊന DA   യം ലഭികം .      ഈതക അവധിക് ൊതോട മമ് വോങിയിരന 
 ശമളതിൊന 65    ശതമോനം തകയില കറയോന പോടില.  അങൊന സംഭവിചോല 

     കറവ വന തക അവധി ബതയോയി നലകണം. 

 പരിവരതിതോവധി (Commuted Leave) ( 84)
HPL      ൊന ഒര രപേഭദമോണ് ഈ അവധി.   രണ് ദിവസൊത HPL  പരിവരതനം 

        ൊചയ് പകരം ഒര ദിവസൊത പരണേവതനോവധി എന നിരകിലഈഅവധി 



അനവദികോവനതോണ്.

വയവസകള
1.    അവധിക് കോരണം േരോഗൊമങില MC    യം ഫിറ്നസം നലകണം.
2.    മറോവശയങളകംഈഅവധി അനവദികോവനതോണ്. 
3.   സിരം ജീവനകോരകം 3    വരഷേമോ അതില കടതേലോ സരവീസള 

    സിരമലോത ജീവനകോരകം ഈ അവധി അനവദികോം. 
4.    ൊപനഷേനോടനബനിച് ഈ അവധി എടകോം. 

    മനകറവധി  (Leave Not Due) ( 85)  
  ഉേദയോഗസന ഭോവിയില ആരജികേമോള,   അതില നിനം തടികിഴിചൊകോളോം 

      എന വയവസയില മനകറോയി അനവദികന അരദേവതനോവധിയോണ് ഇത്. 
വയവസകള
1.     ഭോവിയിൊല േസവനതില വരഷം ഒനിന് 20  ദിവസൊമന് കമതില 

    ആരജികന അരദേവതോനധിൊകോണ് കടം വീടോന കഴിയൊമന 
   കണകോകോവനത അവധിേയ അനവദികോന പോടള.  അതിനോല ൊപനഷന് 

   പോരംഭമോയി ഈ അവധി അനവദനീയമല. 
2.   ഒേര സമയം 90    ദിവസതില കടതല അനവദികോന പോടില.
3.MC   യൊട അടിസോനതിലലോൊത ,  േസവനകോലതിലോൊക 180 ദിവസതില 

     ദിവസതില കടതല ഇത് അനവദികോന പോടില.
4.    യോൊതോര കോരണവശോലം േസവനകോലതില 360  ദിവസതില കടതല 

 അനവദികോന പോടില.
5.      അനവദികന അവധി പിനീട് ആരജികന അവധിയില നിനം 
തടികിഴിേകണതോണ്. 

6.    സിരം തസികയിലളവരേകഈഅവധിയള. 
7.       േവതനം ലഭികന യോൊതോര വിധ അവധിയം ജീവനകോരൊന കഡിറില 

   ഇൊലങിേല ഇത് അനവദികോവ.

  ശനയേവതനോവധി  (Leave without Allowance)  
  സിരം ജീവനകോരകം 3    വരഷേമോ അതില കടതേലോ തടരചയോയ 

   സരവീസളവരകം ഈ അവധി എടകോവനതോണ്. 

     ഒര ഉേദയോഗസന് മറ് അവധികൊളോനം ഇലോതിരികകേയോ ശനയേവതനോവധി 
    േവണൊമന് േരഖോമലം അേപകികകേയോ ൊചയേമോള ഇത് 

അനവദികോവനതോണ്.

     സിരമോയ ജീവനകോരക് ഈ അവധി 4   മോസം വൊര അനവദികോം.  ഇതില കടിയ 
     കോലേതക് സരകോരിന് മോതേമ അവധി അനവദികോന അധികോരമള. (64).

എനോല,      േവല വിലകില നിലകന ജീവനകോരൊട സരവീസ് കമൊപടതോന 
  ഈപരിധി ബോധകമല.     അവധി അനവദികന ഉേദയോഗസന് തൊന ഇത് 

അനവദികോം. 



        ഒര വരഷതില കടതല തടരചയോയ സരവീസള സരമലോത ജീവനകോരക് 3 
     മോസതില കടിയ കോലേതക് അവധി അനവദികോന പോടില.  എനോല കയം, 

കോനസര,    മോനസിക േരോഗം എനിവയളവരക് 18    മോസം വൊര അവധി 
അനവദികോം. MC  ആവശയം.

    ശനയേവതനോവധിക് അരഹതയിലോത ജീവനകോരക് XIIB പകോരം 
  ഉപോധികേളോൊട അവധി അനവദികോം.

1.     അവധികഴിഞ വരേമോള ആദയമോയി സരവീസില പേവശിചതോയി
     കണകോകം

2.      ആ തീയതി മതല നിരീകണകോലം കണകോകം

     ശനയേവതനോവധി അനവദികേമോള ആ അവധികോലം ൊപനഷന 
   ഉളപൊടയള േസവനോനകലയങളക് പരിഗണികേമോ എന് 

വയകമോകിയിരികണം.

 ചടം 91     അനസരിച പഠനോവശയതിന് അനവദികന ശനയേവതനോവധിയം
 ചടം 88     അനസരിചള അവധിയില തോൊഴപറയന വൊയോഴിൊകയളവയം 

    ൊപനഷന ഉളൊപൊടയള േസവനോനകലയങളക് പരിഗണികനതല. 
1. MC     യൊട പിന ബലതില അനവദികനത്
2  പസവോവധിൊയതടരന് 60   ദിവസതില കവിയോത കോലേതക് 
അനവദികനത്,
MC   േസവന പസകതില ഒടികണം

3.   തോൊഴൊകോടകന ചോരട് േനോകക  .  
ക.
നം

LWA ഇനം േയോഗയകോലമോയി 
 കണകോകന ഇനങള

അേയോഗയകോലമോയി 
 കണകോകന ഇനങള

1  ചടം 88 
 അനസരിച് MC 

യൊട 
പിനബലതില

സീനിേയോറിറി
,പേമോഷന

,ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 
HPL

 ഏണഡ് ലീവ്

2 ചടം102- 
പസവോവധിേയോട

 നബനിച് 60 
ദിവസം 

എടകനത്

സീനിേയോറിറി
,പേമോഷന

,ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 
HPL,  ഹയര േഗഡ്

 ഏണഡ് ലീവ്

3 Without MC സീനിേയോറിറി,പേമോഷന 
HPL

,ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 
 ഹയര േഗഡ്,  ഏണഡ് ലീവ്

4  ചടം 91- 
പഠനോവശയതിന് 

സീനിേയോറിറി,പേമോഷന 
HPL

,ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 
 ഹയര േഗഡ്,  ഏണഡ് ലീവ്



5 സംസോനതിൊന 
തോലരയോരതം 
ബിരദോനരബിര

 ദം എടകോന 
േഡോ, 
എഞി

,അദയോപകര 
 എനിവരക്

സീനിേയോറിറി
,പേമോഷന

,ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 
HPL,  ഹയര േഗഡ്

 ഏണഡ് ലീവ്

6 നിരീകണകോലം 
പരതീകരിചതി

  ന േശഷം 12 
എ,ബി, സി 
എനിവ 
എടതോല

ഇല സീനിേയോറിറി
,പേമോഷന്(അവധികോലേത
ക്), ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, 

HPL,  ഹയര േഗഡ്
 ഏണഡ് ലീവ്

7 നിരീകണകോലം 
പഖയോപികനതി

   ന് മമ് 12 
എ,ബി, സി 
എനിവ 
എടതോല

 ആ തസികയില 
 അതിേനോടകം ആരജിച 

ആനകലയങൊളലോം 
നഷമോകം.പതതോയി 

 സരവീസില പേവശിചതോേയ 
കരത. 

ഇനകിൊമന്,ൊപനഷന, HPL, 
 ഹയര േഗഡ്

  ഏണഡ് ലീവ് ഇവൊയലോം 
നഷൊപടം. 

CL, Special CL, Maternity Leave    എനിവ മതേമ probation  പരിഗണിക. 
     തിനോല ഏത് വയവസ അനസരിചള ശനയേവതനോവധിയോയോലം probation 

 ന് പരിഗണികകയില. 
4.      ഡയടിയിലള ദിവസങളൊട നിശിത നിരകിലോണ് ഏണഡ് ലീവിന് 
അരഹത.       അതിനോല അവദികോലം ഏതോയോലം ഏണഡ് ലീവ് ഇല. 

 അവശതോവധി  (Special Disability Leave) 97  
      ഔേദയോഗിക കതയ നിരവഹണം ശരിയോയി നിരവഹിചതിൊന േപരില ഒരോളക് 

      ശോരീരിക അവശതകള ഉണോകന പകം അതിൊന ചികിതകോയി അനവദികന 
 അവദിയോണ് ഇത്  .   

1.       ശോരീകോവശത അഥവോ അതിൊന കോരണം എതയം േവഗം േമലധികോരിൊയ 
അറിയിചിരികണം.    യോൊതോര കോരണവസോലം അറിയികോന 3 മോസതില 

 കടതല തോമസികരത്.   നയോയൊമന് േതോനിയോല കോലതോമസം 
  ഗവണൊമനിന് മോപോകോം.     ഈഅവധി പരമോവധി 24  മോസേമോ MC യില 



    േരഖൊപടതിയിരികന കോലയളേവോ ഏതോണ് കറവ് അതോയിരികം.
2.     ഈഅവധി മറവധികേളോട് േചരത് എടകോം.  തോലകോലിക ജീവനകോരകം 
എടകോം. 

  അവധി േവതനം -   ആദയൊത 4     മോസം ആരജിതോവധിയൊട ശമളം 
  തടരന് HPL  നിരകില

 പസവോവധി  ( 100)  
     തോലകോലിക ജീവനകോരക് ഉളൊപൊട സീകളക് പരമോവധി 180 ദിസം 

അനവദികോം.    പസവതീയതി മതലോണ് അവധി ആരംഭികനത്. 
  ഗരഭം അലസനതിന് 6 ആഴ. MC ഹോജരോകണം.

       പസവോവധിേയോട് േചരന് മേമോ പിനേപോ മമം പിനപേമോ േചരത് മറ് 
 അവധികള എടകോവനതോണ്. (102)

60   ദിവസതില കടനിൊലങില MC േവണ.   ഈഅവദികള നിരീകകോലതിന് 
പരിഗണികം.  PPS  നം 6  ആഴ , 

   കടിൊയ ദത് എടകനതിനം 180  ദിവസം അനവദികോം.   ഈഅവധി
12 എ.ബി.       സി ഇവൊയോഴിൊക മറ് ഏത് അവധിേയോട േചരനം അനവദികോം. 

 ആശപതി അവധി  .(Hospital Leave 103)  
ൊചറ     കിട ഉേദയഗസരക് മോതം അനവദികന അവധിയോണിത്. േപോലിസ്, 
ഫയരമോന, ൈഡവര,  ൊമകോനിക് മതലോയവര

  കോഷവല അവധി  (     യോദഛികോ വധി  )    പരിശിഷം  7  
   ഈഅവധി അംഗീകത അവധിയല.  

   ൊപോത അവധിേയോട് േചരന് CL എടകോം.
 CL      ഉം ൊപോത അവധിയം േചരന് 15   ദിവസതില കവിയോന പോടില. 

     ഇത് മറ് അവധികേളോട് േചരന് എടകോന കഴിയില. ഒ
        ഒരികല അനവദിച അവധി മൊറോര തരം അവധിയോയം മോറം ൊചയ കടോ. എനോല 
       കോഷവല അവദി കഴിഞ് േജോലിയില പേവശികോന സോധികോൊത വനോല ഇത് 

   റദ് ൊചയ് ണറ് അവധിയോകോം. 

Special Casual Leave)    ഇത് സോധോരണ കോഷവല ലീവിൊന 
 കണകില ൊപടനതല. MC    യൊട അടിസോനതില നലകന 

അവധിയോണ്. 
   പകരചോ വയധികള പിടിൊപടോല -   വിടിേലോ അടേതോ -  സരടിഫികറ് േവണം.

21  ദിവസേതക് അനവദികോം.   പേതയക സോഹചരയതില 30  വൊര അനവദികോം. 
  ഈഅവധി CL     േനോേടോ മറ് അവദികേളോേടോ േചരത് എടകോം. എനോല 

      ഒഴിവകോലേതോട് ൊചരത് എടതോല സോധോരണ കോഷയല ലീവ് അനവദിചകടോ. 
  ഏൊതലോം സോഹചരയതില എടകോം.

1.  േകോടതിയില സോകിപറയോന,   ൊസമിനോറകള മതലോയവ, 
   സരവകലോശോലയൊട ഏൊതങിലം സമിതിയില പൊങടകോന, േപപടി 



 കടിചോല 14  ദിവസം ,  കതിവപില അസവസതയണോയോല, 
കടംബോസതണതിന്,   ആദയമോയി നടതനതിന് 14  ദിവസം (വനിത) 

 പരഷന 6  പവതി ദിവസം,  പസവേതോടനബനിചലോത PPS  7  ദിവസം , 
    ലപ് നിേകപതിന് ഒര മഴവന ദിനം, etc.

Compensation Leave(  നഷപരിഹോരോവധി )
    അവധി ദിവസം കതയനിരവഹണതില ഏരൊപടോല

2.     ആഫീസ് േമധോവികളഈഅവധികോ അരഹരല. 
…..................................................................................................................


