
 േകേരള സര്ക്കാര്
ധനകോരയ (െപെന്ഷന്-ബി)വകുപ്പ്

പെരിപെത്രം

നം.27/2021/ധന                                തീയതി, തിരുവനന്തപുരം,19.03.2021

വിഷയം :- പെതിെനാന്നാം  ശമ്പള  പെരിഷ്കരണ  കേമ്മീഷെന്റെ  ശിപൊര്ശയുടെട
അടിസ്ഥാനത്തില്  വിരമിച്ച  േസ്റ്റേറ്റ്  സർവീസ്  /  എക്സ്-േഗ്രേഷയ  /
പൊർട്ട്  ൈടം  കേണ്ടിജന്റെ്  ജീവനക്കാരുെട  െപെൻഷൻ  പെരിഷ്കരണ
ഉത്തരവുകേള്  നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള  മാര്ഗനിര്േദ്ദേശങ്ങള്
പുറപെപെടുവിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന  :-  1) 12/02/2021 തീയതിയിെലെ സ.ഉ [അച്ചടി] നം 30/2021/ധന
 2) 23/02/2021 തീയതിയിെലെ സ.ഉ [അച്ചടി] നം 35/2021/ധന

     പെതിെനാന്നാം ശമ്പള പെരിഷ്കരണ കേമ്മീഷെന്റെ ശിപൊര്ശയുടെട അടിസ്ഥാനത്തില് വിരമിച്ച
േസ്റ്റേറ്റ്  സർവീസ്  /  എക്സ്-േഗ്രേഷയ  /  പൊർട്ട്  ൈടം  കേണ്ടിജന്റെ്  ജീവനക്കാരുെട  െപെൻഷൻ
പെരിഷ്കരണം സൂചന 1,  2-െലെ ഉത്തരവ് പ്രകോരം പുറപെപ്പടുവിച. െപെന്ഷന് പെരിഷ്കരണത്തിെന്റെ
ഭാഗമായി  െപെൻഷൻകോർ  ട്രഷറപിയിൽ  സമര്പ്പിേക്കണ്ട  അേപെക്ഷയുടെട  മാതൃകേ  സൂചന
ഉത്തരവ്  ഒന്നിെന്റെ  അനുബന്ധമായി  നല്കിയിരുന.  സംസ്ഥാനത്ത്  ഇപ്പേപ്പാഴും  നിലെനില്ക്കുന്ന
േകോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെട വയാപെനം കേണക്കിെലെടുത്ത് ഇപ്പത്തരത്തിൽ െപെൻഷൻ പെരിഷ്കരണ
അേപെക്ഷകേൾ  സമർപ്പിക്കുന്നത്  ഒഴിവാക്കണം  എന്ന്  പെലെ  െപെൻഷൻ  സംഘടനകേളും
സര്ക്കാരിേനാട് ആവശയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 
     2. സര്ക്കാര് ഈ വിഷയം വിശദമായി പെരിേശാധിക്കുകേയുടം സംസ്ഥാനത്ത് നിലെനില്ക്കുന്ന
േകോവിഡ്  19  മാഹാമാരിയുടെട  വയാപെനം  കേണക്കിെലെടുത്തും  01/04/2021  മുതല്  പുതുക്കിയ
നിരക്കിലുള്ള െപെന്ഷന് വിതരണം െചയ്യണം എന്ന നിബന്ധന കേണക്കിെലെടുത്തും 01/07/2019
പ്രാബലെയത്തില്  െപെന്ഷന്  പെരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി  താെഴപെറപയുടന്ന  നടപെടിക്രമങ്ങള്
പുറപെപ്പടുവിക്കുന.

( i)  01/07/2019-ന് മുന്പെ് വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്

a) െപെൻഷൻകോരിൽ  നിനം  പ്രേതയകേമായി  അേപെക്ഷകേൾ  സവീകേരിക്കാെത  തെന്ന
നിലെവിൽ ലെഭയമായ അടിസ്ഥാന െപെൻഷൻ തുകേെയ 1.38  ഇപ്പരട്ടിയാക്കി നിജെപ്പടുത്തി,
െപെന്ഷന് പെരിഷ്കരിച്ച്  വിതരണം െചേയ്യണ്ടതും,  കുടിശ്ശികേയുടെട ആദയ ഗഡു ഏപ്രില്



മാസത്തിലും,  രണ്ടാമെത്ത  ഗഡു  െമയ്  മാസത്തിലും,  മൂന്നാമെത്ത  ഗഡു  ഓഗസ്റ്റേ്
മാസത്തിലും, നാലൊമെത്ത ഗഡു നവംബര് മാസത്തിലും വിതരണം െചേയ്യണ്ടതുമാണ്. 

b) 30/06/2021-ന്  മുൻപൊയി  തെന്ന  അധികേമായി  ലെഭിച്ച  തുകേ  തിരിച്ചടയ്ക്കാെമനള്ള
സതയവാങ്മൂലെം  ഫിസിക്കലൊേയാ  ഓണ്ലൈലെനാേയാ  എല്ലാ  െപെൻഷൻകോരും
ബന്ധെപെട്ട  ട്രഷറപിയിൽ  സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.  ഫിസിക്കലൊയി  സമര്പ്പിേകേണ്ട
സതയവാങ് മൂലെത്തിെന്റെ  മാതൃകേ  അനുബന്ധത്തില്  ഉള്െകോള്ളിച്ചിരിക്കുന.
ഓണ്ലൈലെനായി  സതയവാങ്മൂലെം  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകേരയം  പ്രിസം
െവബ്സൈസറ്റില് [www.prism.kerala.gov.in] മാര്ച്ച് 30-ന് അകേം ഉള്െപെടുത്തുന്നതാണ്.
മണി  ഓര്ഡര് മുേഖേനേയാ േനരിട്ട്  ട്രഷറപിയില് നിേന്നാ െപെന്ഷന് ൈകേപെറ്റുന്നവര്
ഫിസിക്കലൊയി  സതയവാങ് മൂലെം  സമര്പ്പിക്കുന്ന  പെക്ഷം  ബന്ധെപെട്ട  മാതൃ
ട്രഷറപിയിലൊണ്  നല്േകേണ്ടത്.  ബാങ്ക്  മുേഖേന  െപെന്ഷന്  ൈകേപെറ്റുന്നവര്
ഫിസിക്കലൊയി സതയവാങ്മൂലെം സമര്പ്പിക്കുന്ന പെക്ഷം െപെന്ഷന് ലെഭിക്കുന്ന ബാങ്കിെന്റെ
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ട്രഷറപിയിലൊണ് നല്േകേണ്ടത്.

c) ഇപ്പത്തരത്തിൽ  30/06/2021-ന്  മുൻപെ്  സതയവാങ് മൂലെം  സമർപ്പിക്കാത്ത
െപെൻഷൻകോരുെട മൂന്നാമത് ഗഡു മുതലുള്ള കുടിശ്ശികേ വിതരണം താത്കോലെികേമായി
ട്രഷറപി  നിർത്തി  വേയ്കേണ്ടതാണ്.  സതയവാങ് മൂലെം  സമര്പ്പിക്കാത്ത  പെക്ഷം  അതാത്
മാസെത്ത  െപെന്ഷന്  വിതരണം  തടേയണ്ടതില്ല.  പെിന്നീട്  സതയവാങ് മൂലെം
സമര്പ്പിക്കുന്ന പെക്ഷം കുടിശ്ശികേയുടെട ബാക്കി ഗഡുക്കള് അനുവദിേക്കണ്ടതാണ്.

d) െപെന്ഷന്  പെരിഷ്കരണത്തിേനാടനുബന്ധിച്ച്  One  Rank  One  Pension  [OROP]
ആനുകൂലെയം ലെഭിക്കാത്ത െപെന്ഷന്കോര് ഫിസിക്കലൊേയാ ഓണ്ലൈലെനാേയാ ചുവെട
പെറപയുടന്ന  േരഖേകേള്  ട്രഷറപിയില്  സമര്പ്പിച്ച്  പെരിഹാരം  േതേടണ്ടതാണ്.
ഓണ്ലൈലെനായി േരഖേകേള് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകേരയം പ്രിസം െവബ്സൈസറ്റില്
[www.prism.kerala.gov.in] മാര്ച്ച് 30-നകേം ഉള്െപെടുത്തുന്നതാണ്.      

             
(i) Date of Retirement 

(ii) Designation at the time of Retirement 

(iii) Scale of pay at the time of Retirement 

(iv) Corresponding Revised Scale of the Post as per Pay revision Order

(v) Copies  of  the  revised  pension  statement  issued  by  Treasury  in
connection with 8th,  9th and 10th Pay Revision Commission [which
ever is applicable]

(vi) If the post held by the pensioner at the time of retirement/death while
in service is no longer in existence then revised scale of pay fixed
over  successive  pay  revisions  as  per  Schedule  I  of  G.O.(P)  No.
30/2021/Fin. Dated 12/02/2021 

(vii) No. of years of Qualifying Service 

(viii) Basic Pension as on 30/06/2019 



e) 80  വയസ് കേഴിഞ്ഞ െപെൻഷൻകോർക്ക് അവരുെട ജനനതീയതി ട്രഷറപി േരഖേകേളില്
ഉള്ളപെക്ഷം  "െസ്പെഷയൽ െകേയർ അലെവൻസ്"  ലെഭിക്കുന്നതാണ്.  ജനനതീയതി ട്രഷറപി
േരഖേകേളില്  ഇപ്പല്ലാത്തവര്  ചുവെട  പെരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന  േരഖേകേളില്  ഒന്ന്  മാതൃ
ട്രഷറപിയില്  സമര്പ്പിച്ച്  80  വയസ്സ്  പൂര്ത്തിയായി  എന്ന്  െതളിയിച്ചാല്  െസ്പെഷയൽ
െകേയർ അലെവൻസ് ലെഭിക്കുന്നതാണ്. ജനനതീയതി െതളിയിക്കാനായി സമര്പ്പിക്കുന്ന
േരഖേയില് പൂര്ണമായ ജനന തീയതി  (dd-mm-yyyy)  ഉെണ്ടനം,  പ്രസ്തുത േരഖേയുടെട
ആധികോരികേതയുടം  ട്രഷറപി  ഓഫീസര്  ഉറപപ്പ്  വരുേത്തണ്ടതാണ്.  ജനനതീയതി
െതളിയിക്കുന്ന  േരഖേ  ഇപ്പല്ലാത്തവര്,  േരഖേയുടെട  ആധികോരികേത  ഉറപപ്പ്  വരുത്താന്
സാധിക്കാത്തവര്,  എന്നിവര്  ട്രഷറപി  ഓഫീസര്  മുേഖേന  സര്ക്കാരിേലെക്ക്  അേപെക്ഷ
ലെഭയമാേക്കണ്ടതാണ്. 

(i) Birth Certificate 

(ii) School / College leaving certificate 

(iii) Passport

(iv) Driving Licence 

(v) Aadhar Card. 

(vi) PAN Card. 

(vii) S.S.L.C/Matriculation certificate 

(viii) Voter photo ID issued by Election Commission of India

(ix) Abstract of admission register 

f) "െസ്പെഷയൽ  െകേയർ  അലെവൻസ്"  ഒരു  െപെന്ഷനര്ക്ക്  ലെഭിക്കുന്ന  ആനുകൂലെയമാണ്.
ആയതിനാല് തെന്ന ഒേന്നാ അതിലെധികേേമാ െപെന്ഷന് ലെഭിക്കുന്ന െപെന്ഷന്കോര്ക്ക്
ഒരു െസ്പെഷയൽ െകേയർ അലെവൻസ് മാത്രേമ അനുവദിേക്കണ്ടതുള. 

g) േമൽപ്രകോരമുള്ള  െപെൻഷൻ  പെരിഷ്കരണത്തിൽ  പെരാതി  ഉെണ്ടങ്കിൽ  െപെൻഷൻകോർ
ആയത് 30/08/2021-ന് മുൻപെ് ട്രഷറപികേളിൽ സമർപ്പിച്ച് പെരിഹാരം േതേടണ്ടതാണ്.

 ( i i )  01/07/2019-ന് േശഷം വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്

a) 01/07/2019-ന്  േശഷം  വിരമിച്ച  ഉേദയാഗസ്ഥരുെട  ശമ്പളവും,  അതിേനാടനുബന്ധിച്ച്
െപെന്ഷനും  പെരിഷ്കരിക്കുേമ്പാള്  ലെഭിക്കുന്ന  തുകേ  ടിയാന്  നിലെവില്  വാങ്ങിച
െകോണ്ടിരിക്കുന്ന  െമാത്തം  െപെന്ഷെനക്കാള്  [അടിസ്ഥാന  െപെന്ഷന്  +  28%
ക്ഷാമാശവാസം]  കുറപവാെണങ്കില്  ഇപ്പങ്ങെന  കുറപവ്  വരുന്ന  തുകേ  തിരിെകേ
ഈടാേക്കണ്ടതില്ല.  ആയത്  േപെഴ്സണല്  അലെവന്സായി  സംരക്ഷിച്ച്  നല്കുകേയുടം,  ടി
േപെഴ്സണല് അലെവന്സിന് ക്ഷാമാശവാസം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

b)  30/06/2019-ന്  േശഷം വിരമിച്ച േനാൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുെട പെട്ടികേ അതാത്
ഓഫീസ്  േമധാവി  തയ്യാറപാേക്കണ്ടതും  SPARK  േസാഫ്റ്റ് െവയർ  മുേഖേന  ശമ്പളം



പെരിഷ്കരിച്ചതിനുേശഷം  ആ  ഓഫീസ്  േമധാവി  ജീവനക്കാരെന്റെ  പെരിഷ്കരിച്ച
ശമ്പളെത്തപ്പറ്റിയുടള്ള വിവരങ്ങൾ PRISM േസാെഫ്റ്റവയറപിൽ ലെഭയമായ ലെിങ്ക് വഴി വിരമിച്ച
ജീവനക്കാരെന്റെ  സവീകേർത്താധികോരിക്ക്  [Receiving  Authority]  നൽേകേണ്ടതാണ്.
സവീകേർത്താധികോരി  [Receiving  Authority]  അതാത്  ജീവനക്കാരെന്റെ  േസവന
പുസ്തകേത്തിെന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പെരിഷ്കരിച്ച  ശമ്പളെത്തപ്പറ്റിയുടള്ള  വിവരങ്ങൾ
പെരിേശാധിച്ച്  സ്ഥിതീകേരിച്ചതിനു  േശഷം  െപെൻഷൻ  അനുവദിക്കുന്ന  അധികോരിക്ക്
[Pension  Sanctioning  Authority  -  PSA]  ൈകേമാേറപണ്ടതുമാണ്.  ശമ്പളം  പുതുക്കി
നിശ്ചയിക്കുന്നതിെന്റെ  ഭാഗമായി  െപെന്ഷനിലുണ്ടാകുന്ന  വയതിയാനം,  െപെന്ഷന്
അനുവദിക്കുന്ന  അധികോരി  [Pension  Sanctioning  Authority]  കേണക്ക്  കൂേട്ടണ്ടതും
അതാത്  െപെന്ഷണറുടെട  െപ്രാൈഫലെില്  നിനം  പുതുക്കിയ  െപെന്ഷനും  മറ്റ്
വിരമിക്കല് ആനുകൂലെയങ്ങളും സാങ്ങ്ഷന് െചയ്ത് AG-ക്ക് നല്േകേണ്ടതുമാണ്. പുതുക്കിയ
െപെന്ഷന്  ആതൈറപേസഷൻ  അക്കൗണ്ടന്റെ്  ജനറപല്  െപെന്ഷനര്ക്കും  ട്രഷറപിക്കും
അയച െകോടുേക്കണ്ടതാണ്. 

c) 30/06/2019-ന് േശഷം വിരമിച്ച ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുെട വിഷയത്തിൽ ടിയാളുകേളുെട
പുതുക്കിയ  ശമ്പളത്തിൻെറപ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  അക്കൗണ്ടന്റെ്  ജനറപല്  െപെൻഷൻ
പുനർനിർണയിച്ച് ആതൈറപസ് െചേയ്യണ്ടതാണ്. 

d) 31/03/2021-നകേം  വിരമിക്കുന്ന  ജീവനക്കാർ  തങ്ങളുെട  പ്രീ-റപിൈവസ്ഡ്  െസ്കെയിലെിൽ
[Pre-Revised  Scale]  ഉള്ള  ശമ്പളത്തിെന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  അേപെക്ഷയാണ്
PRISM  േസാഫ്റ്റ് െവയർ  മുേഖേന  സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.  ഇപ്പവരുെട  കുടിശ്ശികേ  23/02/2021
തിയതിയിെലെ  സ.ഉ  [അച്ചടി]  നം  35/2021/ധന  എന്ന  ഉത്തരവിെലെ  വയവസ്ഥകേൾ
പ്രകോരമായിരിക്കും വിതരണം െചയ്യുകേ .

e) 01/07/2019 -നും  31/03/2021-നും ഇപ്പടയില് വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുെട െപെന്ഷന് പ്രീ-
റപിൈവസ്ഡ്  െസ്കെയിലെിലും,  റപിൈവസ്ഡ്  െസ്കെയിലെിലും  അക്കൗണ്ടന്റെ്  ജനറപല്
ആതൈറപസ് െചയ്ത് നേല്കണ്ടതാണ്. 

( i i i )  മറ്റ് നിര്േദ്ദേശങ്ങള്

(a) െപെന്ഷന്  പെരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റെ  ഭാഗമായി  വാങ്ങി  െകോണ്ടിരിക്കുന്ന  െപെന്ഷനില്
കുറപവുവരുന്ന  പെക്ഷം  ടി  തുകേ  േപെഴ്സണല്  അലെവന്സായി  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള
അേപെക്ഷ ബന്ധെപ്പട്ട ട്രഷറപി ഓഫീസര് പെരിേശാധിച്ച് ശിപൊര്ശേയാെട അക്കൗണ്ടന്റെ്
ജനറപലെിന് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

(b)െപെന്ഷന്  പെരിഷ്കരണത്തിനായി  േസവനപുസ്തകേം  ലെഭയമാേക്കണ്ടതില്ല.  പെകേരം
01/07/2019  ന്  േശഷം  വിരമിച്ച  ജീവനക്കാരുെട  േസവന  വിവരങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച
വിശദാംശങ്ങള്  ചുവെട  േചര്ക്കുന്ന  മാതൃകേയില്  അതത്  വകുപ്പിെലെ  ബന്ധെപെട്ട
ഉേദയാഗസ്ഥര്  പൂരിപ്പിേക്കണ്ടതും  ടി  വകുപ്പിെലെ  Head  Of  Office  [HOO]/  Receiving
Authority [RA]/ Pension Sanctioning Authority [PSA] േസവന പുസ്തകേം പെരിേശാധിച്ച് ടി
വിവരങ്ങള് കൃതയമാണ് എന്ന് സാക്ഷയെപെടുത്തിയതിനു േശഷം ആയതിെന്റെ പെകേര്പ്പ്
PDF േഫാര്മാറ്റില് പ്രിസം െവബ്സൈസറ്റില് അപ്പ് േലൊഡ് െചേയ്യണ്ടതാണ്.

              



                     PROFORMA

1. Name of the Pensioner :
2. Designation :
3. Date of Retirement : 
4. PEN No : 
5. PPO No : 
6. Basic Pay as on 01/07/2014 : 
7. Record of each event of pay change during the period from 01/07/2014

to 30/06/2019 e.g Sanction of Increment, Fixation of promotion, Change
in  scale  of  pay,  punishment  affecting  the  pay  or  service  such  as
increment bar etc 

Sl.
No.

Date
[DD/MM/YYYY]

Nature of
event

Change in
Basic Pay

Change in Scale of
Pay [if applicable]

8. Details of revision of pay and payment of arrears of pay to incumbent
consequent on pay revision 2019. 

9. Details of any Vigilance / Disciplinary proceedings pending 
    10. Details  of   non-qualifying  service  for the period from 01/07/2014 to 

30/06/2019 that does not qualify for pensionary benefits

SL No. Time period Reason for disqualification 

         I here by certify that above details has been verified with Service Book and
found correct.

Place:
Date:

            Signature, Name, Official Address and PEN of Head Of Office/
       Receiving Authority/Pension Sanctioning Authority

                                                                            റ്റിക്സി .എസ്.െനല്സണ്ല
                                                        േജായിന്റെ് െസക്രട്ടറപി (ധനകോരയം)





                                                                

അനുബന്ധം

സതയവാങ്മൂലെം

        12/02/2021  തീയതിയിെലെ സ.ഉ(അച്ചടി)നം.30/2021/ധന, 23/02/2021  തീയതിയിെലെ
സ.ഉ  (അച്ചടി)  നം.35/2021/ധന  എന്നീ  ഉത്തരവുകേളിെലെ  വയവസ്ഥകേള്ക്ക്  വിരുദ്ധമായി
എെന്റെ െപെന്ഷേനാ മറ്റ്  വിരമിക്കല്  ആനുകൂലെയങ്ങേളാ പെരിഷ്കരിക്കുകേയുടം ആയത് ഭാവിയില്
കേെണ്ടത്തുന്ന  പെക്ഷം  എനിക്ക്  അധികേമായി  ലെഭിച്ച  തുകേ  എെന്റെ  െപെന്ഷന്  കുടിശ്ശികേയില്
നിേന്നാ,  ക്ഷാമാശവാസ കുടിശ്ശികേയില് നിേന്നാ   ക്ഷാമാശവാസത്തില് നിേന്നാ അെല്ലങ്കില്
െപെന്ഷനില്  നിന  തെന്നേയാ  ഈടാക്കാവുന്നതാെണന്ന്  ഞാന്  ഇപ്പതിനാല്  സമ്മതിച
െകോളളുന.

െപെന്ഷെന്റെ സവഭാവം   :  സര്വ്വീസ് െപെന്ഷന്/കുടുംബ െപെന്ഷന്/ 
                                   പൊര്ട്ട് ൈടം െപെന്ഷന്/പൊര്ട്ട് ൈടം കുടുംബ
                                   െപെന്ഷന്/എക്സ്േഗ്രേഷയ െപെന്ഷന്/ 
                                   എക്സ്േഗ്രേഷയ കുടുംബ െപെന്ഷന്

മാതൃ ട്രഷറപി (ജില്ല)     :

                                   ഒപ്പ് :

                                   െപെന്ഷണറുടെട/കുടുംബ െപെന്ഷണറുടെട േപെര് :

                                   പെി.പെി.ഒ നമ്പര് :

                                   പൂര്ണ്ണമായ വിലൊസം (പെിന്േകോഡ് & െമാൈബല് നം. സഹിതം)

സ്ഥലെം :     
       
തീയതി :


