
 
 

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

സം ഹംസം ഹം

േകരള സർ ീസ ്ച ൾ - ര ഘടക ൾ ദാനം െച നന് സർ ാർ ജീവന ാർ ്
േത ക ആക ികാവധി അ വദി  ്ഉ രവ ് റെ വി .

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

ധനകാരധനകാര  ( ൾൾസ്സ്-ബിബി) വ ്വ ്
സ.ഉ.സ.ഉ.(അ ടിഅ ടി) നം.നം.159/2018/ധന.ധന.തീയതി, തി വന രം 10/10/2018

പരാമർശം :- േക  െപ ണൽ & െ യിനിംഗ ്വ ിെ  28.12.2017 തീയതിയിെല
13020/1/2017-Estt (L) നം. ഓഫീസ ്െമേ ാറാ ം

ഉ രവ്ഉ രവ്

            ര ദാന ിന ് റെമ, ര ഘടക ൾ (അ ണ ര ാ ൾ, ാ ,
േ  ് ല സ് ് ട ിയവ) ദാനം െച തി ം േക  സർ ാർ ജീവന ാർ  ് ഒ
വർഷ ിൽ പരമാവധി നാല ് ദിവസെ  േത ക ആക ികാവധി പരാമർശ ിെല
ഓഫീസ ് െമേ ാറാ ം കാരം അ വദി ി .് ര ം ദാനം െച  സർ ാർ
ജീവന ാർ  ് ഒ  കല ർ വർഷ ിൽ പരമാവധി 4 ദിവസെ  േത ക
ആക ികാവധി േകരള സർ ീസ ്ച ൾ, ഭാഗം I, അ ബ ം VII, െസ ൻ II,
ച ം 21 കാരം അ വദനീയമാണ.് എ ാൽ ഈ ആ ല ം ര  ഘടക ൾ ദാനം
െച വർ  ്അ വദി ി ി .

2.    സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി  ്ര ം ദാനം െച  ജീവന ാർ ്
േകരള സർ ീസ ്ച ൾ, ഭാഗം I, അ ബ ം VII, െസ ൻ II, ച ം 21 കാരം
അ വദി  േത ക ആക ികാവധി ര  ഘടക ൾ ദാനം െച
ജീവന ാർ  ് ടി ടി ച ിെല വ വ കൾ  ് വിേധയമായി അ വദി  ് ഉ രവ്
റെ വി . ര ദാന ിേനാ ര ഘടകദാന ിേനാ ര ി ം ടിേയാ
അ വദി  ആെക അവധി ഒ  കല ർ വർഷ ിൽ നാലിൽ അധികരി ാൻ
പാടി .

3.   േകരള സർ ീസ ് ച ൾ േഭദഗതി െച  ് േത കം ഉ രവ്
റെ വി താണ.്

ഗവഗവർർ െടെട  ഉ രവിഉ രവിൻൻ  കാരംകാരം,
ജി.അേശാക്ജി.അേശാക് മാമാർർ

അഡീഷണല്അഡീഷണല് െസ റിെസ റി

പകർ  ്:-
ിൻസി ൽ അ ൗ  ്ജനറൽ (എ & ഇ), േകരള, തി വന രം.
ിൻസി ൽ അ ൗ ജ്നറൽ (ജി&എസ.്എസ.്എ), േകരള, തി വന രം.

അ ൗ  ്ജനറൽ (ഇ & ആർ.എസ ്.എ), േകരള, തി വന രം.
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എ ാ ഗവൺെമ  ് ിൻസി ൽ െസ റിമാർ ം, െസ റിമാർ ം, െ ഷൽ
െസ റിമാർ ം, അഡീഷണൽ െസ റിമാർ ം, േജായി  ് െസ റിമാർ ം, െഡപ ി
െസ റിമാർ ം, അ ർ െസ റിമാർ ം

ഗവർ െട െസ റി, രാ ഭവൻ.]
നിയമസഭാ ീ െട ം, െഡപ ി ീ െട ം ൈ വ  ്െസ റിമാർ .്

ഖ മ ി െട ം മ ിമാ െട ം ൈ വ  ്െസ റിമാർ .്

തിപ  േനതാവിെ  ൈ വ  ്െസ റി .്

ചീഫ ്െസ റി െട അഡീഷണൽ െസ റി .്

എ ാ വ  ്/ ഓഫീസ ്തലവൻമാർ ം
െസ േ റിയ ിെല എ ാ വ കൾ ം െസ കൾ ം

ഷറി ഡയറ ർ, തി വന രം.

െസ റി, െക.പി.എസ.്സി, തി വന രം (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള ൈഹേ ാടതി, എറണാ ളം (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള/െകാ ി/േകാഴിേ ാട/്മഹാ ാഗാ ി/ക ർ സർ കലാശാലകൾ (ആ ഖ
കേ ാ ടി).
രജി ാർ, ഫിഷറീസ ് ണിേവ ി ി (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള െവ റിനറി ആ  ്ആനിമൽ സയൻസ ് ണിേവ ി ി (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള ണിേവ ി ി ഓഫ ് െഹൽ  ് ആ  ് അൈലഡ ് സയൻസസ ് (ആ ഖ
കേ ാ ടി)
രജി ാർ, നാഷണൽ ണിേവ ി ി ഓഫ ് അഡാൻ ഡ ് ലീഗൽ ഡീസ ് (ആ ഖ
കേ ാ ടി).
രജി ാർ, െസൻ ൽ ണിേവ ി ി ഓഫ ്േകരള (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ,  ്എ ൻ മലയാളം ണിേവ ി ി (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള േലാകാ , തി വന രം (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, േകരള കാർഷിക സർ കലാശാല, മ ി (ആ ഖ കേ ാ ടി).
രജി ാർ, ീ ശ രാചാര  സം ത സർ കലാശാല, കാലടി (ആ ഖ കേ ാ ടി)
െസ റി, തേ ശസയംഭരണ ഓം ാൻ, തി വന രം.

അഡ േ  ്ജനറൽ, േകരള, എറണാ ളം (ആ ഖ കേ ാ ടി).
െസ റി, െക.എസ.്ഇ.ബി, തി വന രം (ആ ഖ കേ ാ ടി).
ജനറൽ മാേനജർ, െക.എസ.്ആർ. ി.സി, തി വന രം.

െസ റി, മ ഷ ാവകാശ ക ീഷൻ, തി വന രം.

േ  ്ഇല ൻ ക ീഷണർ, േകരള, തി വന രം.

േ  ്ചീഫ ്ഇൻഫർേമഷൻ ക ീഷണർ (ആ ഖ കേ ാ ടി).
േനാഡൽ ഓഫീസർ, www.finance.kerala.gov.in
െവബ ്ആ  ്ന  മീഡിയ, വിവര െപാ ജനസ ർ  വ ്

േ ാ  ്ഫയൽ/ഓഫീസ ്േകാ ി (E 849230).
ഉ രവിഉ രവിൻൻ കാരംകാരം
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െസെസ ൻൻ ഓഫീഓഫീസസർർ

 

GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Kerala Service Rules - Special Casual Leave to employees who donate
blood components - Sanctioned - Orders issued

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

FINANCE (RULES-B) DEPARTMENT

സ.ഉ.സ.ഉ.(അ ടിഅ ടി) നം.നം.159/2018/ധന.ധന.Dated,Thiruvananthapuram,
10/10/2018

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

Read :- Office Memorandum No.13020/1/2017-Estt (L) dated 28.12.2017
of Department of Personnel and Training, Government of India.

 

ORDER

               As per the Office Memorandum read above, Central

Government employees have been granted Special Casual Leave upto a

maximum of 4 days in a year for apheresis (donation of blood

components like red cells, plasma, platelets etc.) in addition to

donation of blood. As per Rule 21, Section II, Appendix VII, Part I, the

Kerala Service Rules, the Government Employees who donate blood are

eligible for Special Casual Leave upto a maximum of 4 days in a

calendar year. But this benefit has not been extended to those who

donate blood components.

 2.                Government have examined the matter in detail and are

pleased to sanction Special Casual Leave as per Rule 21, Section II,

Appendix VII, Part I, the Kerala Service Rules, admissible to the

employees who donate blood, to the employees who donate blood

components as well, subject to the conditions therein. The total leave

granted for blood donation and/or apheresis shall not exceed 4 days in

a calendar year.
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3.                Necessary amendments to the Kerala Service Rules will be

issued separately.

By order of the Governor,

ജി .അേശാക്ജി .അേശാക് മാമാർർ

അഡീഷണല്അഡീഷണല് െസ റിെസ റി

 

 To

The Principal Accountant General (A&E),Kerala, Thiruvananthapuram.

The Principal Accountant General (G&SSA),Kerala, Thiruvananthapuram.

The Accountant General (E&RSA), Kerala, Thiruvananthapuram.

All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries/Special

Secretaries/Additional Secretaries/Joint Secretaries/Deputy
Secretaries/Under

Secretaries to Government.

The Secretary to Governor, Raj Bhavan.

The Private Secretary to Speaker/Deputy Speaker of the Legislative
Assembly.

The Additional Secretary to the Chief Secretary.

The Private Secretaries to the Chief Minister and other Ministers.

The Private Secretary to the Leader of Opposition.

All Heads of Departments / Offices.

All Departments and Sections of the Secretariat.

The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram.

The Secretary, K.P.S.C., Thiruvananthapuram (with C.L.)

The Registrar, High Court of Kerala, Ernakulam (with C.L.)

The Registrar, University of Kerala/Kochi/Calicut/Mahatma
Gandhi/Kannur

(with C.L.)

The Registrar, Fisheries University (with C.L.)

The Registrar, Kerala Veterinary and Animal Science University(with C.L.)

The Registrar, Kerala University of Health & Allied Sciences (with C.L.)
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The Registrar, National University of Advanced Legal Studies (with C.L.)

The Registrar, Central University of Kerala (with C.L.)

The Registrar, Thunchath Ezhuthachan Malayalam University (with C.L)

The Registrar, Kerala Lok Ayukta, Thiruvananthapuram.

The Registrar, Kerala Agricultural University, Mannuthi.

The Registrar, Sree Sankara Sanskrit University, Kalady (with C.L.)

The Secretary,Ombudsman for Local Self Government,
Thiruvananthapuram.

The Advocate General, Kerala, Ernakulam (with C.L.)

The Secretary, K.S.E.B., Thiruvananthapuram (with C.L.)

The General Manager, K.S.R.T.C., Thiruvananthapuram.

The Secretary, Human Rights Commission, Thiruvananthapuram.

The State Election Commissioner, Kerala, Thiruvananthapuram.

The State Chief Information Commissioner (with C.L.)

The Nodal Officer, www.finance.kerala.gov.in.

The Web and New Media,Information & Public Relations Department.

The Stock File/Office Copy (E 849230).

Forwarded ByOrder

 

Section Officer
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