
GOVERNMENT OF KERALA
Abstract

The   Kerala   Service   Rules,   Part   I   –   Exgratia   allowance   under   Rule   90A
Modified  Orders Issued. 


FINANCE (RULESB) DEPARTMENT

G.O.(P) No. 93/2020/Fin              Dated, Thiruvananthapuram, 08.07.2020


ORDER

    As per Rule 90A, Part I, the Kerala Service Rules, Exgratia allowance
equal   to   35%   of   basic   pay   subject   to   a   maximum   of   Rs.   14,875/   and   a
minimum of Rs. 9,915/ per mensem is admissible to employees, drawing a
basic pay not exceeding Rs. 42,500/ and who are on Leave Without Allowance
under Rule 90 for the treatment of T.B., Leprosy, Cancer or mental disease,
subject to the conditions therein.

2.     Government are now pleased to extend the benefit of Exgratia allowance
under Rule 90A, Part I, the Kerala Service Rules, to those employees who are
drawing a basic pay not exceeding Rs. 68,700/. The Exgratia allowance so
admissible will be 35 % of the basic pay subject to a maximum of Rs. 24,045/
and   a   minimum   of   Rs.   13,740/   per   mensem,   subject   to   other   conditions
therein.

3.        These   orders   will   take   effect   from   the   date   of   order.   Necessary
amendments to the Kerala Service Rules will be issued separately.
                                                                            

By order of the Governor,

SANJAY M. KAUL
SECRETARY (FINANCEEXPENDITURE)



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 Sciences University (with C.L.)
The Registrar, Kerala University of Health & Allied Sciences (with C.L.)
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 1080409).
                                                                                       Forwarded By Order

  Section Officer



കകേരള സര്കക്കാര് 
സസംഗ്രഹസം

കകേരള സര്വവ്വീസസ് ചട്ടങ്ങള,  ഭക്കാഗസം ഒനസ്  -  ചട്ടസം  90 A  പ്രകേക്കാരസം അനുവദദിക്കുന എകസ് കഗ്രഷഷ
അലവന്സസ് - പരദിഷ്ക്കരദിചസ് ഉത്തരവസ് പുറപപ്പെടുവദിക്കുന.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ധനകേക്കാരഷ (റൂളസസ്-ബദി) വകുപ്പെസ്

സ.ഉ. (അചടദി) നസം.93/2020/ധന                     തവ്വീയതദി, തദിരുവനന്തപുരസം,08.07.2020

ഉത്തരവസ്

കകേരള  സര്വവ്വീസസ്  ചട്ടങ്ങള,  ഭക്കാഗസം  I,  ചട്ടസം  90  A  പ്രകേക്കാരസം  ക്ഷയകരക്കാഗസം,  കുഷ്ഠകരക്കാഗസം
കേക്കാന്സര്,  മക്കാനസദികേകരക്കാഗസം  എനദിവയുപട  ചദികേദിത്സയക്കായദി  ശുനഷകവതനക്കാവധദി  എടുക്കുനതസം
42,500/-  രൂപയദില്  കേവദിയക്കാപത  അടദിസക്കാന  ശമ്പളസം  വക്കാങ്ങുനതമക്കായ  ജവ്വീവനകക്കാര്കസ്,
നദിലവദിലുള്ള  മറസ്  നദിബന്ധനകേളകസ്  വദികധയമക്കായദി,  പ്രതദിമക്കാസസം  പരമക്കാവധദി  14,875/-  രൂപ,
കുറഞ്ഞതസ് 9,915/- രൂപ എന പരദിധദിയസ് വദികധയമക്കായദി അടദിസക്കാന ശമ്പളത്തദിപന്റെ 35 % എന
നദിരകദില്  എകസ് കഗ്രഷഷ അലവന്സസ് അനുവദനവ്വീയമക്കാണസ്. 

2. കകേരള സര്വവ്വീസസ് ചട്ടങ്ങള, ഭക്കാഗസം I, ചട്ടസം 90 A പ്രകേക്കാരസം അനുവദദികക്കാവുന എകസ് കഗ്രഷഷ
അലവന്സദിപന്റെ  ആനുകൂലഷസം  68,700/-  രൂപയദില്  കേവദിയക്കാപത  അടദിസക്കാന  ശമ്പളമുള്ള
ജവ്വീവനകക്കാര്കസ്   കൂടദി  അനുവദദിചസ്  ഉത്തരവസ്  പുറപപ്പെടുവദിക്കുന.   നദിലവദിലുള്ള  മറസ്
നദിബന്ധനകേളകസ്  വദികധയമക്കായദി,  ഇത്തരത്തദില്  ലഭഷമക്കാകുന  എകസ്  കഗ്രഷഷ  അലവന്സസ്,
പ്രതദിമക്കാസസം പരമക്കാവധദി 24,045/- രൂപ, കുറഞ്ഞതസ് 13,740/- രൂപ എന പരദിധദിയസ് വദികധയമക്കായദി
അടദിസക്കാന ശമ്പളത്തദിപന്റെ 35 % എന നദിരകക്കായദിരദിക്കുസം.

3.    ഇതദിനസ്  ഉത്തരവസ്  തവ്വീയതദി  മുതല്  പ്രബലഷമുണക്കായദിരദിക്കുനതക്കാണസ്.  കകേരള  സര്വവ്വീസസ്
ചട്ടങ്ങള കഭദഗതദി പചയസ് പ്രകതഷകേസം ഉത്തരവസ് പുറപപ്പെടുവദിക്കുനതക്കാണസ്.

ഗവർണ്ണറുപട ഉത്തരവദിൻ പ്രകേക്കാരസം,

സഞ്ജയസ് എസം. കേകൗള
പസക്രട്ടറദി (ധനകേക്കാരഷസം-വഷയസം)



പകേര്പ്പെസ് :-
 പ്രദിൻസദിപ്പെല് അകകൗണന്റെസ് ജനറല് (എ & ഇ), കകേരള, തദിരുവനന്തപുരസം.

പ്രദിൻസദിപ്പെല് അകകൗണന്റെസ്ജനറല് (ജദി&എസസ്.എസസ്.എ), കകേരള, തദിരുവനന്തപുരസം.
അകകൗണന്റെസ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസസ് .എ), കകേരള, തദിരുവനന്തപുരസം.
എലക്കാ ഗവണ്പമന്റെസ് അഡവ്വീഷണല് ചവ്വീഫസ് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, പ്രദിന്സദിപ്പെല് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, 
പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, പസ്പെഷഷല് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, അഡവ്വീഷണല് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, കജക്കായദിന്റെസ് 
പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, പഡപപ്യൂട്ടദി പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം, അണര് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്ക്കുസം.
ഗവര്ണ്ണറുപട പസക്രട്ടറദി, രക്കാജസ്ഭവന്.
നദിയമസഭക്കാ സ്പെവ്വീകറുപടയുസം, പഡപപ്യൂട്ടദി സ്പെവ്വീകറുപടയുസം പപ്രവറസ് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്കസ്.
മുഖഷമനദിയുപടയുസം മനദിമക്കാരുപടയുസം പപ്രവറസ് പസക്രട്ടറദിമക്കാര്കസ്.
പ്രതദിപക്ഷ കനതക്കാവദിപന്റെ പപ്രവറസ് പസക്രട്ടറദികസ്.
ചവ്വീഫസ് പസക്രട്ടറദിയുപട അഡവ്വീഷണല് പസക്രട്ടറദികസ്.
എലക്കാ വകുപ്പെസ് / ഓഫവ്വീസസ് തലവന്മക്കാര്ക്കുസം  
പസക്രകട്ടറദിയറദിപല എലക്കാ വകുപ്പുകേളക്കുസം പസക്ഷനുകേളക്കുസം
ട്രഷറദി ഡയറക്ടര്, തദിരുവനന്തപുരസം.
പസക്രട്ടറദി, പകേ.പദി.എസസ്.സദി, തദിരുവനന്തപുരസം (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള പഹകകക്കാടതദി, എറണക്കാകുളസം (ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള/പകേക്കാചദി/കകേക്കാഴദികകക്കാടസ്/മഹക്കാതക്കാഗക്കാന്ധദി/കേണ്ണൂര് സര്വകേലക്കാശക്കാലകേള  
(ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, ഫദിഷറവ്വീസസ് യൂണദികവഴദിറദി  (ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള  പവററദിനറദി ആന്റെസ് ആനദിമല് സയന്സസസ് യൂണദികവഴദിറദി (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള യൂണദികവഴദിറദി ഓഫസ് പഹല്ത്തസ് ആന്റെസ് അപലഡസ് സയന്സസസ്          
(ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി) 
രജദിസക്കാര്, നക്കാഷണല് യൂണദികവഴദിറദി  ഓഫസ് അഡഡക്കാന്സസ്ഡസ് ലവ്വീഗല് സ്റ്റഡവ്വീസസ് (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, പസന്ട്രല് യൂണദികവഴദിറദി  ഓഫസ്  കകേരള  (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, തഞ്ചത്തസ് എഴുത്തച്ഛന് മലയക്കാളസം യൂണദികവഴദിറദി   (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള  കലക്കാകേക്കായുക, തദിരുവനന്തപുരസം  (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, കകേരള  കേക്കാര്ഷദികേ സര്വകേലക്കാശക്കാല, മണ്ണുത്തദി  (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
രജദിസക്കാര്, ശവ്വീ ശങ്കരക്കാചക്കാരഷ സസംസ്കൃത സര്വകേലക്കാശക്കാല, കേക്കാലടദി   (ആമുഖ കേകത്തക്കാടുകൂടദി)
പസക്രട്ടറദി, തകദ്ദേശസഡയസംഭരണ ഓസംബുഡസ്സക്കാന്, തദിരുവനന്തപുരസം.
അഡഡകകറസ് ജനറല്, കകേരള, എറണക്കാകുളസം   (ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
പസക്രട്ടറദി, പകേ.എസസ്.ഇ.ബദി, തദിരുവനന്തപുരസം   (ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
ജനറല് മക്കാകനജര്, പകേ.എസസ്.ആര്.റദി.സദി, തദിരുവനന്തപുരസം.
പസക്രട്ടറദി, മനുഷഷക്കാവകേക്കാശ കേമവ്വീഷന്, തദിരുവനന്തപുരസം.
കസ്റ്ററസ് ഇലക്ഷന് കേമവ്വീഷണര്, കകേരള,  തദിരുവനന്തപുരസം.
കസ്റ്ററസ്  ചവ്വീഫസ്  ഇന്ഫര്കമഷന് കേമവ്വീഷണര്  (ആമുഖ  കേകത്തക്കാടുകൂടദി).
കനക്കാഡല് ഓഫവ്വീസര്, www.finance.kerala.gov.in
പവബസ് ആന്റെസ് നപ്യൂ മവ്വീഡദിയ, വദിവര പപക്കാതജനസമ്പര്ക വകുപ്പെസ് 
കസ്റ്റക്കാകസ് ഫയല്/ഓഫവ്വീസസ് കകേക്കാപ്പെദി (E  1080409).

ഉത്തരവദിന് പ്രകേക്കാരസം

പസക്ഷന് ഓഫവ്വീസര്


