കകേരള സര്കക്കാര്
സസംഗ്രഹസം

ബക്കാങങ്ക് വഴഴികയക്കാ ട്രഷറഴി വഴഴികയക്കാ പപെന്ഷന് വക്കാങ്ങുന്ന ശയക്കാവലസംബരക്കായ 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞ
സര്വവീസങ്ക് പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് / കുടസംബപപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തുവക്കാന് ട്രഷറഴിയുപട
വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനസം നടപ്പഴിലക്കാകഴി ഉത്തരവങ്ക് പുറപപ്പടവഴിക്കുന.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ധനകേക്കാരര്യ (പപെന്ഷന്-ബഴി ) വകുപ്പങ്ക്

സ.ഉ(കകേ)നസം.165/2022/ധന

തവീ യ തഴി , തഴി രു വനന്തപുരസം,24/09/2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------പെരക്കാമര്ശസം:- ബഹു ധനകേക്കാരര്യ വകേപ്പങ്ക് മനഴിയുപട 2022-2023 ബജറങ്ക് പ്രസസംഗത്തഴിപല ഖണഴികേ 419

പ്രകേക്കാരമുളള പ്രഖര്യക്കാപെനസം.

ഉത്തരവങ്ക്
പെരക്കാമര്ശസം പ്രകേക്കാരസം, 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞ സര്വവീസങ്ക് പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് / കുടസംബ
പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് ട്രഷറഴിയുപട വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനസം വഴഴി മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടപ്പക്കാക്കുന്നതക്കാപണെന്നങ്ക്
പ്രഖര്യക്കാപെഴിചഴിരുന. ബക്കാങങ്ക് വഴഴികയക്കാ ട്രഷറഴി വഴഴികയക്കാ പപെന്ഷന് വക്കാങ്ങുന്ന സര്വവീസങ്ക്
പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് / കുടസംബ പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് ചുവപട സൂചഴിപ്പഴിചഴിട്ടുള്ള മക്കാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉപെകയക്കാഗഴിചങ്ക്
നഴിലവഴില് മസ്റ്റര് പചയക്കാവുന്നതക്കാണെങ്ക്.
• ട്രഷറഴിയഴില് കനരഴിടങ്ക് ഹക്കാജരക്കായഴി
• കലഫങ്ക് സര്ടഴിഫഴികറങ്ക് സമര്പ്പഴിചങ്ക്
• ജവീവന് പ്രമക്കാണ് കപെക്കാര്ടല് മുകഖന ഡഴിജഴിറല് കലഫങ്ക് സര്ടഴിഫഴികറങ്ക് ഉപെകയക്കാഗഴിചങ്ക്
• Postinfo App ഉപെകയക്കാഗഴിചങ്ക്
കമല്പ്പറഞ രവീതഴിയഴില് മസ്റ്റര് പചയക്കാന് ബുദഴിമുട്ടുള്ള ശയക്കാവലസംബരക്കായ 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞ
പപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് / കുടസംബപപെന്ഷന്കേക്കാര്കങ്ക് ചുവപട സൂചഴിപ്പഴിക്കുന്ന നടപെടഴിക്രമങ്ങള് പെക്കാലഴിചങ്ക്
മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് പചയ്യുന്നതഴിനങ്ക് വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനസം അനുവദഴിചങ്ക് ഉത്തരവങ്ക് പുറപപ്പടവഴിക്കുന.
i. 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞങ്ക് മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തക്കാത്ത പപെന്ഷന്കേക്കാരുപട / കുടസംബ
പപെന്ഷന്കേക്കാരുപട പപെന്ഷന് വഴിതരണെസം നഴിര്ത്തലക്കാക്കുന്ന മക്കാസസം തപന്ന അകക്കാരര്യസം
അറഴിയഴിചങ്ക് ബന്ധപപ്പട ട്രഷറഴി പ്രസ്തുത പപെന്ഷണെര്കങ്ക് കനക്കാടവീസങ്ക് അനുബന്ധത്തഴിലുളള
മക്കാതൃകേ പ്രകേക്കാരസം നല്കകേണ്ടതക്കാണെങ്ക്. ഇപ്രകേക്കാരസം നല്കുന്ന കനക്കാടവീസഴില് മസ്റ്ററഴിസംഗഴിനങ്ക്
വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനസം ആവശര്യമുള്ളപെകസം പപെന്ഷണെര് / കുടസംബപപെന്ഷണെര്

ബന്ധപപ്പകടണ്ട ട്രഷറഴിയുപട കമല്വഴിലക്കാസസം, കഫക്കാണ് നമ്പര്, e-mail ID തുടങ്ങഴിയ
വഴിവരങ്ങള് ഉള്പപ്പടകത്തണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
ii. ആയതഴിനങ്ക് മറുപെടഴിയക്കായഴി പപെന്ഷണെര് / കുടസംബ പപെന്ഷണെര് ശയക്കാവലസംബരക്കായതഴിപന
സര്കക്കാര് സഴിവഴില് സര്ജനഴില് തക്കാപഴയലക്കാത്ത ഒരു പമഡഴികല് ആഫവീസറുപട പെകല്
നഴിനസം ലഭര്യമക്കായ കരഖകേള് ഉള്പപ്പടത്തഴി കേത്തങ്ക് / കഫക്കാണ് / e-mail മുഖക്കാന്തഴിരസം പപെന്ഷണെര്
/ കുടസംബ പപെന്ഷണെര് / ടഴിയക്കാളുപട ബന്ധുകള് ട്രഷറഴി ഓഫവീസര്കങ്ക് വഴിവരസം
ലഭര്യമക്കാകകണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
iii. ട്രഷറഴി ഓഫവീസര് പ്രസ്തുത കരഖകേള് പെരഴികശക്കാധഴിചങ്ക്, പപെന്ഷണെര് / കുടസംബപപെന്ഷണെര് 80
വയസങ്ക് കേഴഴിഞ ആളക്കാപണെനസം ശയക്കാവലസംബനക്കാപണെനസം കബക്കാധര്യപപ്പടന്ന പെകസം
പപെന്ഷണെറുപട / കുടസംബ പപെന്ഷണെറുപട തക്കാമസസ്ഥലസം ആ ട്രഷറഴിയുപട പെരഴിധഴിയഴില്
വരുന്നതക്കാപണെങഴില് ടഴിയക്കാപന സന്ദര്ശഴിചങ്ക് മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തുന്നതഴിനങ്ക് അതതങ്ക് ട്രഷറഴി
ഓഫവീസഴിപല ഒരു ഉകദര്യക്കാഗസ്ഥപന ചുമതലപപ്പടകത്തണ്ടതക്കാണെങ്ക്. തക്കാമസ സ്ഥലസം മപറക്കാരു
ട്രഷറഴിയുപട പെരഴിധഴിയഴില് വരുന്നതക്കാപണെങഴില് ടഴിയക്കാപന മസ്റ്റര് പചയ്യുന്നതഴിനങ്ക്
തുടര്നടപെടഴികേള് സസവീകേരഴിക്കുന്നതഴിനങ്ക് പ്രസ്തുത ട്രഷറഴി ഓഫവീസര്കങ്ക് നഴിര്കദശസം
നല്കകേണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
iv. പപെന്ഷണെറുപട അകപെക പെരഴികശക്കാധഴിചങ്ക് വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനത്തഴിനങ്ക് അര്ഹതയുളളപെകസം
കേക്കാലതക്കാമസസം വരുത്തക്കാപത മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടകത്തണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
v. ബന്ധപപ്പട ഉകദര്യക്കാഗസ്ഥന് പപെന്ഷണെറുപട / കുടസംബ പപെന്ഷണെറുപട ആധക്കാര്, പെക്കാന്
കേക്കാര്ഡങ്ക്, മറങ്ക് തഴിരഴിചറഴിയല് കരഖകേള് എന്നഴിവ ട്രഷറഴിയഴിപല കരഖകേളുമക്കായഴി ഒത്തു കനക്കാകഴി
ഉറപ്പങ്ക് വരുത്തഴി മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടകത്തണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
vi. കകേരളത്തഴിനങ്ക് പുറത്തങ്ക് തക്കാമസഴിക്കുന്ന പപെന്ഷണെര്കങ്ക് / കുടസംബ പപെന്ഷണെര്കങ്ക് ഈ
കസവനത്തഴിനങ്ക് അര്ഹതയഴില.
vii.ശയക്കാവലസംബരക്കായ 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞവര്കങ്ക് മക്കാത്രമക്കാണെങ്ക് ഈ കസവനത്തഴിനങ്ക്
അര്ഹതയുള്ളതങ്ക്.
viii.കമല് പ്രകേക്കാരസം മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തുന്നതഴിനക്കായുള്ള യക്കാത്രക്കാ പചലവങ്ക് അതതങ്ക് ട്രഷറഴികേളുപട
യക്കാത്രക്കാ ബത്തയ്ക്കുള്ള ശവീര്ഷകേത്തഴില് നഴിനസം കതര്ച പചകയണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
ഗവര്ണെറുപട ഉത്തരവഴിന് പ്രകേക്കാരസം,

ഷഴി ബു .എ

അഡവീഷണെല് പസക്രടറഴി (ധനകേക്കാരര്യസം)
പെകേര്പ്പങ്ക് :പ്രഴിന്സഴിപ്പല് അകക്കാണ്ടനങ്ക് ജനറല് (എ & ഇ), കകേരള, തഴിരുവനന്തപുരസം
അകക്കൗണ്ടനങ്ക് ജനറല് (ആഡഴിറങ്ക് - II), കകേരള, തഴിരുവനന്തപുരസം
ഗവര്ണ്ണറുപട പസക്രടറഴി
മുഖര്യമനഴിമക്കാരുപടയുസം മറങ്ക് മനഴിമക്കാരുപടയുസം കപ്രവറങ്ക് പസക്രടറഴിമക്കാര്
ധനകേക്കാരര്യ അഡവീഷണെല് ചവീഫങ്ക് പസക്രടറഴിയുപട കപെഴ്സണെല് പസക്രടറഴി
ധനകേക്കാരര്യ എക്സ്പപെന്ഡഴിചര് പസക്രടറഴി

ട്രഷറഴി ഡയറക്ടര്, തഴിരുവനന്തപുരസം
ജഴിലക്കാ ട്രഷറഴികേളുസം സബങ്ക് ട്രഷറഴികേളുസം
ഡയറക്ടര്, പെബഴികേങ്ക് റഴികലഷന്സങ്ക് വകുപ്പങ്ക്
കനക്കാഡല് ഓഫവീസര്, ധനകേക്കാരര്യസം (ctfmweb@gmail.com)
കസ്റ്ററങ്ക് അഡഴിനഴികസ്ട്രേറര്, പ്രഴിസസം (info.prism@kerala.gov.in)
കസ്റ്റക്കാകങ്ക് ഫയല് / ഓഫവീസങ്ക് കകേക്കാപ്പഴി (ഇ-ഫയല് നമ്പര് 1544002)
ഉത്തരവഴിന് പ്രകേക്കാരസം

അകക്കൗണ്ടങ്ക്സങ്ക് ഓഫവീസര്

അനുബന്ധസം
കനക്കാടവീ സ ങ്ക്
ശവീ./ശവീമതഴി.........................................................................................................................(കപെരങ്ക്)
..............................................……….. ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................(കമല്വഴിലക്കാസസം)………………………………………..................................(പെഴി.പെഴി.ഒ
നമ്പര്)............………..........................................(ട്രഷറഴി കസവഴിസംഗ്സങ്ക് ബക്കാങങ്ക് അകക്കൗണ്ടങ്ക് നമ്പര്),
തക്കാങളുപട മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് അവസക്കാനഴിചഴിരഴിക്കുന്നതഴിനക്കാല് ..........……...….......മക്കാസസം 20... /20… മുതല്
പപെന്ഷന് നഴിര്ത്തല് പചയഴിട്ടുള്ള വഴിവരസം അറഴിയഴിച്ചു പകേക്കാള്ളുന.
പപെന്ഷണെര് / കുടസംബ പപെന്ഷണെര് ശയക്കാവലസംബനക്കായ 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞ ആളക്കാപണെങഴില്
മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തുന്നതഴിനങ്ക് ട്രഷറഴിയുപട വക്കാതഴില്പ്പടഴി കസവനസം ആവശര്യമുള്ളപെകസം ചുവപട കചര്ക്കുന്ന
കരഖകേള് സഹഴിതസം മടകത്തപെക്കാലഴില് / ഇ-പമയഴില് മുഖക്കാന്തഴിരസം ഈ ട്രഷറഴിപയ കനക്കാടവീസങ്ക് കകേപ്പറഴി
30 ദഴിവസത്തഴിനകേസം ബന്ധപപ്പകടണ്ടതക്കാണെങ്ക്.
കരഖകേള്
1. ശയക്കാവലസംബനക്കായതഴിപന പമഡഴികല് കരഖകേള്
2. ആധക്കാര് & പെക്കാന് കേക്കാര്ഡഴിപന പെകേര്പ്പങ്ക്
3. മറങ്ക് തഴിരഴിചറഴിയല് കരഖകേള് (ആവശര്യപമങഴില്)
4. പപെന്ഷണെപറ / കുടസംബ പപെന്ഷണെപറ ബന്ധപപ്പകടണ്ട കഫക്കാണ് നമ്പര്
5. പെഴി പെഴി ഒ യുപട പെകേര്പ്പങ്ക്
ഒപ്പങ്ക്
ട്രഷറഴി ഓഫവീസറുപട കപെരങ്ക്
പപെന്നമ്പര്
കമല് വഴിലക്കാസസം
കഫക്കാണ്നമ്പര്
e-mail ID
സ്ഥലസം :
തവീയതഴി :

