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തതീയതഡി : 03.07.2019

സര്ക്കുലര് നസം . 4/2019
വഡിഷയസം - കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്- ടപെനഷന അകപെക്ഷകേള്
ഓണ്ലലനസ്ഥായഡി തതീര്പസ്ഥാക്കുന്നതറ്റ് - പഡിസസം (Pensioners
Information System) കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയര് മുകഖേന സമര്പഡിക്കുന്നതറ്റ്
സസംബനഡിചറ്റ്സൂചന – 1) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)421/2014/ഫഡിന തതീയതഡി - 25.09.2014
2) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)179/2016/ഫഡിന തതീയതഡി - 10.12.2016
3) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)49/2017 /ഫഡിന തതീയതഡി - 21.04.2017
4) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)114/2017 /ഫഡിന തതീയതഡി - 25.08.2017
5) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)35/2019 /ഫഡിന തതീയതഡി - 25.03.2019
6) സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവറ്റ് (പെഡി)55/2019 /ഫഡിന തതീയതഡി - 04.05.2019
സസംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാര് ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ ടപെനഷന അനുബന കരഖേകേള്
ഓണ്ലലനസ്ഥായഡി പെരഡികശസ്ഥാധഡിചറ്റ് തതീര്പസ്ഥാക്കുന്നതഡിനസ്ഥായഡി പെരസ്ഥാമര്ശസം 1 പകേസ്ഥാരസം സര്കസ്ഥാര്
പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയര് വഡികേസഡിപഡിചഡിട്ടുള്ളതസം വഡിവഡിധ വകുപ്പുകേളഡിടല ടപെനഷന
അനുവദഡികസ്ഥാന ചുമതലടപടുത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസരുടടെ ലഡിസറ്റ് പെരസ്ഥാമര്ശസം 2 പകേസ്ഥാരസം
പുറടപടുവഡിചഡിട്ടുള്ളതമസ്ഥാണറ്റ്. പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയര് മുകഖേന ടപെനഷന കപെപറുകേള്
സമര്പഡിക്കുന്നതഡിടന്റെ വഡിശദമസ്ഥായ മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളസം നടെപെടെഡിക്രമങ്ങളസം പെരസ്ഥാമര്ശസം 3
പകേസ്ഥാരസം ഉത്തരവസ്ഥായഡിട്ടുള്ളതസം ടപെനഷന അനുവദഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് മുകന്നസ്ഥാടെഡിയസ്ഥായഡി ടപെനഷന
അകപെക്ഷകേള് സസതീകേരഡിക്കുന്ന അധഡികേസ്ഥാരഡിയുടടെ അഭഡിപസ്ഥായസം ( Remarks by the Receiving
Authority) കരഖേടപടുത്തുന്നതഡിനസ്ഥായഡി വഡിവഡിധ വകുപ്പുകേളഡില് ചുമതലടപടുത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്ന
ഉകദരസ്ഥാഗസരുടടെ ലഡിസറ്റ് സസംബനഡിചറ്റ് പെരസ്ഥാമര്ശസം 4 പകേസ്ഥാരസം പുറടപടുവഡിചഡിട്ടുള്ളതമസ്ഥാണറ്റ്.
പെരസ്ഥാമര്ശസം 5 പകേസ്ഥാരസം കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡില് ജൂണ് 30 നകേസം
പഡിസസം നടെപഡില് വരുകത്തണതസ്ഥാടണന്നറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥായഡിരഡിക്കുന. ഈ സസ്ഥാഹചരരത്തഡില്
01.07.2019 മുതല് ഈ വകുപഡിടന്റെ കേതീഴഡിലുള്ള എലസ്ഥാ വഡിഭസ്ഥാഗസം ജതീവനകസ്ഥാരുടടെയുസം ടപെനഷന
അകപെക്ഷകേള് ടെഡി കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയര് (PRISM) വഴഡി സസതീകേരഡിക്കുന്നതഡിനസ്ഥായഡി തസ്ഥാടഴ പെറയുന്ന
നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറടപടുവഡിക്കുന.

1) 01.07.2019 മുതല് ടപെനഷന അകപെക്ഷകേള് ഫഡിസഡികലസ്ഥായഡി സസതീകേരഡിക്കുവസ്ഥാന
പെസ്ഥാടെഡിലസ്ഥാത്തതസം ഓണ്ലലനസ്ഥായഡി മസ്ഥാതസം സമര്പഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള നഡിര്കദ്ദേശസം

ബനടപട്ട ജതീവനകസ്ഥാര്കറ്റ് നല്കുന്നതഡിനറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള് നടെപെടെഡി
സസതീകേരഡികകണതമസ്ഥാണറ്റ്.
2)

പഡിസസം വഴഡി ടപെനഷന അകപെക്ഷകേള് സസതീകേരഡിക്കുന്നതഡികലകസ്ഥായഡി ഓഫതീസറ്റ്
കമധസ്ഥാവഡികേള്/ ടപെനഷന സസ്ഥാസംങറ്റ്ഷനഡിസംഗറ്റ് അകതസ്ഥാറഡിറഡി ( For Office Attendent) എന്നതീ
നഡിലകേളഡില് പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയറഡില് രജഡികസ്ട്രേഷന നടെകത്തണതസ്ഥാണറ്റ് . പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ്
ടവയറഡില് കലസ്ഥാഗഡിന നടെത്തുന്നതഡിനുള്ള യൂസര് ടനയഡിസം , പെസ്ഥാസറ്റ് കവര്ഡറ്റ് എന്നഡിവ
അനുവദഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് ടപെന നമ്പര്, കപെരറ്റ് , ഉകദരസ്ഥാഗകപരറ്റ്, ജനന തതീയതഡി, ടമസ്ഥാലബല് നമ്പര്,
ഔകദരസ്ഥാഗഡികേ ഇ– ടമയഡില് വഡിലസ്ഥാസസം , എന്നഡിവ ) അനുബനമസ്ഥായഡി ടചര്ത്തഡിട്ടുള്ള മസ്ഥാതൃകേയഡില്
pensionksad@gmail.com എന്ന ഇ-ടമയഡില് വഡിലസ്ഥാസത്തഡില് എതയുസം കവഗസം അയച
തകരണതസ്ഥാണറ്റ്.

3) അടുത്ത 18 മസ്ഥാസങ്ങള്ക്കുള്ളഡില് വകുപഡില് നഡിനസം വഡിരമഡിക്കുന്ന ജതീവനകസ്ഥാര് ടപെനഷണര്
എന്ന നഡിലയഡില് പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയറഡില് രജഡികസ്ട്രേഷന നടെത്തഡി എന്നറ്റ് ഓഫതീസറ്റ്
കമലധഡികേസ്ഥാരഡികേള് ഉറപ്പു വരുകത്തണതസ്ഥാണറ്റ് . കൂടെസ്ഥാടത പഡിസസം കസസ്ഥാഫറ്റ് ടവയറഡില് ടപെനഷണര്
എന്ന നഡിലയഡില് കലസ്ഥാഗഡിന നടെത്തുന്നതഡിനുള്ള യൂസര് ടനയഡിസം , പെസ്ഥാസറ്റ് കവര്ഡറ്റ് എന്നഡിവ
അനുവദഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്
അവരുടടെ ടപെന നമ്പര്, കപെരറ്റ് , ഉകദരസ്ഥാഗകപരറ്റ്, ജനന തതീയതഡി , ടമസ്ഥാലബല് നമ്പര്, ഇ–
ടമയഡില് വഡിലസ്ഥാസസം , തടെങ്ങഡി കമല്പറഞ്ഞ വഡിവരങ്ങള് ഇ-ടമയഡില് മുകഖേന ഈ
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയത്തഡിടല ടപെനഷന ടസക്ഷനഡികലകറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള് മുകേളഡില് പെറഞ്ഞ
മസ്ഥാതൃകേയഡില് മുനകൂട്ടഡി അറഡിയഡികകണതസ്ഥാണറ്റ്.

4) ടപെനഷന ആകുന്ന ജതീവനകസ്ഥാര്കറ്റ് ടപെനഷന അകപെക്ഷകേള് ഓണ്ലലനസ്ഥായഡി
സമര്പഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള് ആവശരമസ്ഥായ നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കകേണതസ്ഥാണറ്റ് .

5) ടപെനഷന അകപെക്ഷകേള് സമര്പഡികകണ ടവബറ്റ് ലസററ്റ് വഡിലസ്ഥാസസം ചുവടടെ കചര്ക്കുന.
w ww.prism.kerala.gov.in
6) സസ്ഥാര്കഡില് നഡിനസം ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവസം ജനുവരഡി ഒന്നസ്ഥാസം തതീയതഡിയുസം ജൂലല ഒന്നസ്ഥാസം

തതീയതഡിയുസം ആ തതീയതഡി മുതല് 18 മസ്ഥാസങ്ങള്ക്കുള്ളഡില് വഡിരമഡിക്കുന്ന ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ ലഡിസറ്റ്
ഓഫതീസറ്റ് കമലധഡികേസ്ഥാരഡി തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി ഈ ഓഫതീസഡിനറ്റ്
നല്കകേണതസം പെരസ്ഥാമര്ശസം 6
പകേസ്ഥാരമുള്ള സര്കസ്ഥാര് ഉത്തരവഡിടല നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് പെസ്ഥാലഡികകണതമസ്ഥാണറ്റ്.

(ഒപറ്റ് )
ഡയറക്ടര്
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്

അനുബനസം
‘ പഡിസസം ' ടവബറ്റ് ല സറഡില് യൂസര് രജഡികസ്ട്രേഷന എടുക്കുന്നതഡിനറ്റ് ഓഫതീസറ്റ്
കമധസ്ഥാവഡികേള് നല്കകേണ വഡിവരങ്ങളടടെ മസ്ഥാതൃകേ
1. ടപെന നമ്പര് (PEN – SPARK)
2. ടപെരറ്റ്
3. ഉകദരസ്ഥാഗ കപെരറ്റ്
4. ഓഫതീസഡിടന്റെ കപെരറ്റ്
5. ജനന തതീയതഡി
6. ടമസ്ഥാലബല് നമ്പര്
7. ഒക്കൗകദരസ്ഥാഗഡികേ ഇ-ടമയഡില് വഡിലസ്ഥാസസം.

