
കകേരള സര്കക്കാര്
ധനകേക്കാരര്യ (പപ്രിസസ) വകുപപ

പരപ്രിപതസ

നസ.100/2021/ധന.                                 തപ്രിരുവനന്തപുരസ, തതീയതപ്രി, 30.10.2021

 
വപ്രിഷയസ :- പപന്ഷനര്  ഇന്ഫര്കമേഷന്  സപ്രിസസ  (PRISM)  -  പതപ്രിപനക്കാനക്കാസ

പപന്ഷന് പരപ്രിഷ്കരണസ - 01.07.2019-നപ കശേഷസ സസസക്കാന സര്വതീസപ്രില
നപ്രിനസ വപ്രിരമേപ്രിച്ച ജതീവനകക്കാരുപടെ പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിക്കുനതപ്രിനുള
മേക്കാര്ഗ്ഗനപ്രിര്കദ്ദേശേങ്ങള് - സസബനപ്രിച്ചപ.

     
സൂചന  :- 1. സ.ഉ(അ)നസ.30/2021/ധന തതീയതപ്രി 02.02.2021.

2. സര്ക്കുലര് നസ.27/2021/ധന തതീയതപ്രി 19.03.2021.

        സൂചന (1) പകേക്കാരസ സസസക്കാന സര്വതീസപ പപന്ഷന്കേക്കാരുപടെ പപന്ഷന് ആനുകൂലര്യങ്ങള്
01.07.2019 പക്കാബലര്യതപ്രില പരപ്രിഷ്കരപ്രിച്ചപ ഉതരവക്കാകുകേയസ സൂചന (2) പകേക്കാരസ പസ്തുത പപന്ഷന്
പരപ്രിഷ്കരണസ  നടെപപ്രിലക്കാക്കുനതപ്രിനുള  മേക്കാര്ഗ്ഗനപ്രിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പുറപപടുവപ്രിക്കുകേയസ  പചയപ്രിട്ടുണപ.  ഈ
സക്കാഹചരര്യതപ്രില  01.07.2019-നപ  കശേഷസ വപ്രിരമേപ്രിക്കുകേയസ പതീ-റപ്രിവവസ്ഡപ പസ്കെയപ്രിലപ്രില പപന്ഷന്
ആനുകുലര്യങ്ങള് ആതവറസപ  പചയ്തു ലഭപ്രിക്കുകേയസ പചയ ജതീവനകക്കാരുപടെ പപന്ഷന് അവരുപടെ
പുതുകപ്രിയ  ശേമ്പളതപ്രിപന്റെ  അടെപ്രിസക്കാനതപ്രില  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിക്കുനതു  സസബനപ്രിച്ചപ  സസശേയ
ദൂരതീകേരണതപ്രിനക്കായപ്രി ചുവപടെപറയന മേക്കാര്ഗ്ഗനപ്രിര്കദ്ദേശേങ്ങള് പുറപപടുവപ്രിക്കുന.

• 01.07.2019-നപ  കശേഷസ  വപ്രിരമേപ്രിക്കുകേയസ  പതീ-റപ്രിവവസ്ഡപ  പസ്കെയപ്രിലപ്രില  പപന്ഷന്
ആനുകുലര്യങ്ങള്  ആതവറസപ  പചയ്തു  ലഭപ്രിക്കുകേയസ  പചയ  ജതീവനകക്കാരുപടെ  പപന്ഷന്
അവരുപടെ  പുതുകപ്രിയ  ശേമ്പളതപ്രിപന്റെ  അടെപ്രിസക്കാനതപ്രില  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിച്ചപ  അകക്കൗണന്റെപ
ജനറലപ്രിനു  സമേര്പപ്രിക്കുനതപ്രിനുള  സസവപ്രിധക്കാനസ  പപ്രിസസ  കസക്കാഫപ .പവയറപ്രില  ഇതപ്രികനക്കാടെകേസ
ഉള്പപടുതപ്രിയപ്രിട്ടുണപ.  പപ്രിസസ  മുകഖേനയസ  അലക്കാപതയസ  പപന്ഷന്  അകപക്ഷ  സമേര്പപ്രിച
പതീ-റപ്രിവവസ്ഡപ  പസ്കെയപ്രിലപ്രിലുള  ശേമ്പളതപ്രിപന്റെ  അടെപ്രിസക്കാനതപ്രില  പപന്ഷന്
വകേപറ്റുനവരുപടെ  (ഏതപ  Pension  Type  ആപണങപ്രിലുസ)  പപന്ഷന്
പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിക്കുനതപ്രിനുള പപക്കാകപക്കാസല, പപ്രിസസ മുകഖേന മേക്കാതസ സമേര്പപ്രികകണതക്കാണപ. 

• കനക്കാണ് ഗസറ്റഡപ വപ്രിഭക്കാഗതപ്രില നപ്രിനസ വപ്രിരമേപ്രിച്ച ജതീവനകക്കാരുപടെ പപന്ഷന്,  അവരുപടെ
പുതുകപ്രിയ ശേമ്പളതപ്രിപന്റെ അടെപ്രിസക്കാനതപ്രില പപ്രിസസ മുകഖേന പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിച്ചപ ആതവറസപ
പചയ്യുനതപ്രിനക്കായപ്രി  അകക്കൗണന്റെപ  ജനറലപ്രിനു  സമേര്പപ്രികകണതക്കാണപ.  വപ്രിരമേപ്രിച്ച  ഗസറ്റഡപ
വപ്രിഭക്കാഗസ ജതീവനകക്കാരുപടെ പപന്ഷന് പപ്രിസസ മുകഖേന പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രികകണതപ്രില. ടെപ്രി വപ്രിഭക്കാഗസ



ജതീവനകക്കാരുപടെ പപന്ഷന് അവരുപടെ പുതുകപ്രിയ ശേമ്പള പസ്കെയപ്രിലപ്രിപന്റെ അടെപ്രിസക്കാനതപ്രില

അകക്കൗണന്റെപ ജനറല പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിച നലകുനതക്കാണപ. 
• അതതപ വകുപപ്രിപല/ഓഫതീസപ്രിപല ഡപ്രിപക്കാര്ടപപമേന്റെപ യൂസര് ആണപ പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ

പപക്കാകപക്കാസലുകേള്  തയക്കാറക്കാകകണതപ.  ഡപ്രിപക്കാര്ടപപമേന്റെപ  യൂസര്മേക്കാര്  അവരുപടെ  യൂസര്
വനമുസ പക്കാസപ കവര്ഡസ ഉപകയക്കാഗപ്രിച്ചപ പപ്രിസസ കസക്കാഫപ .പവയറപ്രില കലക്കാഗപ്രിന് പചയപ പപന്ഷന്
പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ  പപക്കാകപക്കാസലുകേള്  തയക്കാറക്കാകകണതക്കാണപ.  പപന്ഷന്  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ
പപക്കാകപക്കാസലുകേള്  തയക്കാറക്കാക്കുനതു  സസബനപ്രിച്ച  യൂസര്  മേക്കാനുവല  പപ്രിസസ
പവബ്വസറ്റപ്രിപല Downloads പമേനുവപ്രില ലഭര്യമേക്കാണപ. 

• പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ പപക്കാകപക്കാസല തയക്കാറക്കാക്കുനതപ്രിനക്കായപ്രി വപ്രിരമേപ്രിച്ച ജതീവനകക്കാരുപടെ
പപ്രി.പപ്രി.ഒ നമ്പര് (Pension Payment Order Number), ജനനതതീയതപ്രി എനപ്രിവ ആവശേര്യമേക്കാണപ.
പപ്രി.പപ്രി.ഒ നമ്പര് വപ്രിരമേപ്രിച്ച ജതീവനകക്കാരനപ്രില നപ്രികനക്കാ അപലങപ്രില പപ്രിസസ മുകഖേന പപന്ഷന്
പപക്കാകപക്കാസല സമേര്പപ്രിച്ച ജതീവനകക്കാരക്കാപണങപ്രില പപ്രിസസ പവബ്വസറ്റപ്രിപന്റെ കഹക്കാസ കപജപ്രിപല
'Status'  പമേനുവപ്രില  'Application'  പസലകപ  പചയപ  PEN  നമ്പര്  നലകേപ്രികയക്കാ
ലഭര്യമേക്കാകക്കാവുനതക്കാണപ.

• ഡപ്രിപക്കാര്ടപപമേന്റെപ  യൂസര്  പപന്ഷന്  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ  പപക്കാകപക്കാസല  തയക്കാറക്കാക്കുകമ്പക്കാള്
ആയതപ്രിപല  രണക്കാമേപത  കപജപ്രില  സൂചന  (2)  പകേക്കാരമുള  പപക്കാകഫക്കാര്മേ  upload
പചകയണതക്കായപ്രിട്ടുണപ.  പപക്കാകഫക്കാര്മേയപടെ  മേക്കാതൃകേ  പപന്ഷന്  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ
പപക്കാകപക്കാസലപ്രിലുസ  (മുകേള്  ഭക്കാഗതപ)  പപ്രിസസ  കഹക്കാസ  കപജപ്രിപല  Downloads  പമേനുവപ്രിലുസ
ലഭര്യമേക്കാണപ.  ടെപ്രി  പപക്കാകഫക്കാര്മേ  ഡക്കൗണ്കലക്കാഡപ  പചയപ  ആവശേര്യപപടപ്രിരപ്രിക്കുന  വപ്രിവരങ്ങള്
പൂരപ്രിപപ്രിച്ചതപ്രിനു കശേഷസ (എഴുതപ്രി കചര്ക്കുകേകയക്കാ വടെപപ പചയ്യുകേകയക്കാ പചയക്കാസ)  പഹഡപ ഓഫപ
ഓഫതീസപ/റപ്രിസതീവപ്രിസഗപ  അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രി/പപന്ഷന് സക്കാങ്ഷനപ്രിസഗപ  അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രി  ഇതപ്രില ഒരക്കാളുപടെ
ഒപപ,  കപരപ,  പപന്,  ഔകദര്യക്കാഗപ്രികേ  കമേലവപ്രിലക്കാസസ,  ഓഫതീസപ  സതീല  എനപ്രിവ
കരഖേപപടുകതണതക്കാണപ.  ഇപകേക്കാരസ  തയക്കാറക്കാകപ്രിയ  പപക്കാകഫക്കാര്മേ  സ്കെക്കാന്  പചയപ
ഡപ്രിപക്കാര്ടപപമേന്റെപ യൂസര് പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ പപക്കാകപക്കാസലപ്രിപല രണക്കാമേപത കപജപ്രില

upload പചകയണതക്കാണപ. 
• കമേല പകേക്കാരസ തയക്കാറക്കാകപ്രിയ പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ പപക്കാകപക്കാസലുകേള് ഡപ്രിപക്കാര്ടപപമേന്റെപ

യൂസര്  വകുപപ്രിപല  റപ്രിസതീവപ്രിസഗപ  അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രിയസ  റപ്രിസതീവപ്രിസഗപ  അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രി  ആയതു
പരപ്രികശേക്കാധപ്രിച്ചതപ്രിനു കശേഷസ പപന്ഷന് സക്കാങ്ഷനപ്രിസഗപ അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രിയസ സമേര്പപ്രികകണതക്കാണപ.
പപന്ഷന്  സക്കാങ്ഷനപ്രിസഗപ  അകതക്കാറപ്രിറ്റപ്രി  പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയപ്രിച്ച  പപന്ഷന്  ആനുകൂലര്യങ്ങള്
സക്കാങ്ഷന് പചയതപ്രിനു  കശേഷസ  ആതവറസപ  പചയ്യുനതപ്രിനക്കായപ്രി  അകക്കൗണന്റെപ  ജനറലപ്രിനു
സമേര്പപ്രികകണതക്കാണപ. 

• പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ പപക്കാകപക്കാസലപ്രികനക്കാപടെക്കാപസ ആയതപ്രിപന്റെ ഫപ്രിസപ്രികല പകേര്കപക്കാ
കസവന  പുസ്തകേകമേക്കാ  മേറ്റു  അനുബന  കരഖേകേകളക്കാ  അകക്കൗണന്റെപ  ജനറലപ്രിനു
സമേര്പപ്രികകണതപ്രില. 

• പപന്ഷന് പുനര്നപ്രിര്ണ്ണയ പപക്കാകപക്കാസലുകേള് കേക്കാലതക്കാമേസസ കൂടെക്കാപത തപന അകക്കൗണന്റെപ
ജനറലപ്രിനു ലഭര്യമേക്കാക്കുനണപ എനപ അതതപ വകുപ്പുകേളപ്രിപല പപ്രിസസ കനക്കാഡല ഓഫതീസര്മേക്കാര്

ഉറപ്പുവരുകതണതക്കാണപ. 




