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നം  .TRY/10207/2019-C1  
ട്രഷറി ഡയറക്ടറററ്റ്

തിരുവനന്തപുരം, 
തീയതി: 26/07/2019

റപ്രേഷകൻ
    ട്രഷറി ഡയറക്ടർ
    തിരുവനന്തപുരം
സ്വീകർത്താവ് 
     എല്ലാ ട്രഷറി െഡ്യൂി ഡയറക്ടർ മാർ കും
      എല്ലാ ജില്ലാ/സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ മാർകും 
സർ,
    വിഷയം: റകരള സ്വാതന് സമര റസനാനി െ്ൻ ഷൻ/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ        -

സ്ഥിരീകരണം നടതുത്– സംബധിച.്
    സൂചന : 1. സർക്കാർ  ഉത്തരവ്  (സാധാ)355/2010/െ്ാ.ഭ.വ.  തീയതി

08.11.2010 
 2. 18/03/2011  െലെ 7332/എഫ്.എഫ്.്ി.ബി.1/2011/െ്ാ.ഭ.വ.  നം

സർക്കാർ കത്ത് 
 3. 09/03/2017  െലെ എഫ് .എഫ്.്ി.ബി.1/09/17/െ്ാ.ഭ.വ.  നം

സർക്കാർ കത്ത് 
    റമൽ സൂചനകളിറലെക്ക് താങ്െട ശ് കണികുിക .റകരള സ്വാതന്
സമര  റസനാനി  െ്ൻ ഷൻ/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ         വിതരണം  െചയുതുമായി
ബധെപ്പെൂ് ധാരാളം ്രാതികൾത  ഉയർ ിക വരുികനുണ്്.  സർ വ്വീസ്/  ഫാമിലെി
െ്ൻ                  ഷൻ    സാങ്ഷൻ       െചയുതിൽ   നിികം  തികചം  വ്ത്്മായ
രീതിയിലൊണ്  റകരള സ്വാതന് സമര റസനാനി  െ്ൻ ഷൻ /തുടർ       െ്ൻ     
ഷൻ  അനവവികുുത്.  നട്ടി കമരളിെലെ അറിവില്ലായ്മയം ശ്കുറ്ം
വകുപ്പെിന്  സാ്പതത്തിക  ബാധ്തകൾത  വരുത്തിവയുതിനാൽ  എല്ലാ
ജീവനക്കാരും  താെഴ ്റ്മയു നിർ റദേശരൾത  കർേശനമായി
്ാലെിറക്കനുണ്താണ്.
 

1.  സൂചന  (1)  പ്രേകാരമുള്ള ഉത്തരവനസരിച്  റകരള  സ്വാതന് സമര
റസനാനി  െ്ൻ ഷൻ/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ         കകകപ്പെ്ുവർ  മറ്റ്  െ്ൻ ഷനകൾത 
(റകന സ്വാതന് സമര  റസനാനി  െ്ൻ ഷൻ  ഒഴിെക )  ഒികം  തെു
കകകപ്പെ്ുില്ലാെയു് ട്രഷറി ഓഫീസർ  ഉറ്പു വരുറത്തനുണ്താണ്.
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2.  റകരള സ്വാതന് സമര റസനാനി െ്ൻ ഷൻ പ്രേീമിയം/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ        
PPO  കൾതക്കായി  ഒരു പ്രേറത്ക  രജിറർ  സൂകിറക്കനുണ്താണ് .  െ്ൻഷൻ
വിതരണം  നിർത്തിവറവനുണ്ി  വരുു സാഹചര്മുനുണ്ായാൽ ,  PIMS  െലെ
െ്ൻഷൻ  മാററി്ം,  PPO യി്ം,  രജിററി്ം  കാരണം  വ്യമായി
റരഖെപ്പെപറത്തനുണ്താണ്.   

 

3.  മററിംഗ്  നടത്താത്തവർ  ആരും  തെു റകരള  സാതന് സമര
റസനാനി െ്ൻ ഷൻ/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ           വാ്ുില്ലാെയു് ട്രഷറി ഓഫീസർ 
മാർ   ഉറ്പുവരുറത്തനുണ്താണ്

 

4.  സൂചന(1)  െലെ സർക്കാർ  ഉത്തരവ്  ്ാലെിചെകാാതെുയാണ്
തുടർെ്ൻഷൻ  വിതരണം  നടിക വരുുെതു്  എല്ലാ  ട്രഷറി
ഓഫീസർമാരും  ഉറ്പുവരുറത്തനുണ്തുനുണ്്.  റകരള  സ്വാതന്സമരറസനാനി
െ്ൻഷൻ/  തുടർ െ്ൻഷൻ കാര്ത്തിൽ സാങ്ഷനിംഗ്  അറതാറിറ്റി  ജില്ലാ
കളക്ടർ  ആണ്.  െ്ൻഷൻ  ബക്കിൽ  റ്രു റചർക്കെപ്പെൂിടനുണ്്  എു
കാരണത്താൽ  മാതം  റനാമിനിവ്  തുടർെ്ൻഷൻ  നൽകാ്ുതല്ല.  KFF
െ്ൻഷൻ PPO  യിൽ റനാമിനി്മയെട വിവരം റചർക്കെപ്പെൂിടെനുണ്ങിൽ റ്ാ്ം
ജില്ലാ കളക്ടറെട അനമതി കടി ലെഭ്മായാൽ മാതറമ റനാമിനിവ് െ്ൻഷൻ
വിതരണം  നടത്താത.  എുാൽ  ജില്ലാ  കളക്ടറെട ഉത്തരവിൻ  പ്രേകാരം   
അക്കൗനുണ്ന്റ്  ജനറൽ  അനവവിച നൽകുു KFF  തുടർ  െ്ൻഷൻ  PPO
കളിറന്മേൽ  നിലെവി്ളള  വ്വസ്ഥകൾത  ്ാലെിച െകാനുണ്്  െ്ൻഷൻ
നല്കാ്ുതാണ്.  

 

5.  റകരള സ്വാതന് സമര റസനാനി െ്ൻ ഷൻ/തുടർ  െ്ൻ ഷൻ          കുടി്ിക
വിതരണം െചയിരികുുത് കമ പ്രേകാരമാറണാെയികം ട്രഷറി ഓഫീസർ  മാർ 
ഉറ്പുവരുറത്തനുണ്താണ്.

 

6.തുടർ  െ്ൻ ഷൻ  െഷറയർ ഡ്  െ്ൻ ഷനകളായി  കകകപ്പെ്ുവർ  അർ 
ഹതെപ്പെൂ തുക  മാതമാണ്  കകകപ്പെ്ുത്  എു്  ട്രഷറി  ഓഫീസർ മാർ    
ഉറ്പുവരുറത്തനുണ്താണ്.

 

7.തുടർ  െ്ൻ ഷൻ          കകകപ്പെ്ുവരിൽ നിികം വരുമാന സർ       ൂ ിഫിക്കറ്റ്,  അൺ 
മാരീഡ്  സർ ൂ ിഫിക്കറ്റ്  എുിവ റവന് അധികാരികളിൽ  നിികം എല്ലാ വർ 
ഷ്ം  വാരി  സൂകിറക്കനുണ്താണ്.  ്ി.്ി.ഒ.യിൽ  നിഷർഷിചിടെനുണ്ങിൽ
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ആവേശ്മായവരിൽ  നിികം  െമഡിക്കൽ  സർ ൂ ിഫിക്കറ്റ്  വാരി
സൂകിറക്കനുണ്താണ്.

     റമൽ നിർറദേശരൾത കത്മായി ്ാലെികുികെനുണ്ു് ഡി.ടി.ഒ/ഡി.ഡി.മാർ
ഉറ്പുവരുറത്തനുണ്താണ്.

 

 
 

വിേശ്വ്തറയാെട

A M JAFAR
DIRECTOR

Directorate of Treasuries, Krishna buildings, Thycaud.P.O, Trivandrum, Kerala
695014

www.treasury.kerala.gov.in, Email: keralatreasury@gmail.com
Ph: 0471-2323963,2322712 , FAX:0471-2324229
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