
കകേരള സർവകേലലാശലാല
 (സസംഗ്രഹസം) 

പങലാളളിത്ത  പപൻഷൻ പദ്ധതളി  സലാററ്റ്യൂട്ടറളി  പപൻഷനളിൽ തുടരലാനുള്ള  പമലാബളിലളിറളി  ആനുകൂലല്യത്തളിനന
അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളിക്കുന്നതളിപല കേലാലതലാമസസം ഇളവന  വരുത്തുന്നതന സസംബനളിചന
കകേലാടതളി  വളിധളിയുപട  അടളിസലാനത്തളിൽ പുറപപടുവളിച  സർകലാ  ർ ഉത്തരവന   കകേരളസർവ്വകേലലാശലാലയളിൽ
നടപലാകളിപകേലാണ്ടുള്ള ഉത്തരവന പുറപപടുവളിക്കുന  .                                                                    
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പരലാമർശസം :  1.യു .ഒ. നസം. എ.ഡളി.എ III/2/സ.ഉ 7/2018 തതീയതളി,18/07/2018 
       2.സ .ഉ (പളി)നസം.142/2018/ധന,  തതീയതളി, 10/09/2018

        3.ധനകേലാരല്യവകുപളിപന(III) 28.09.2018 പല FOS 2691 നസം. പലാമലാണതീകേരണസം     

ഉത്തരവന 

01.04.2013 നന  മൻപന  സസംസലാനപത്ത  സർകലാർ വകുപളിൽ ഏപതങളിലസം
തസളികേയളി  ൽ നളിയമളികപപടുകേയുസം തുടർന്നന 01.04.2013 നന കശഷസം മപറലാരു വകുപളിൽ നളിയമനസം ലഭളിക്കുകേയുസം
പചെയ്യുന്ന  ജതീവനകലാർകന  സലാററ്റ്യൂട്ടറളി  പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളി  ൽ തുടരലാനുള്ള  പമലാബളിലളിറളി  ആനുകൂലല്യസം
അനുവദളിചളിട്ടുള്ളതലാണന.  പസ്തുത  ആനുകൂലല്യത്തളിനന  അർഹതയുള്ള  ജതീവനകലാർ സലാററ്റ്യൂട്ടറളി  പപൻഷൻ
പദ്ധതളിയളി  ൽ തുടരുന്നതളിനലായളി  നളിയമനലാധളികേലാരളികന  നളിശളിത  സമയപരളിധളിക്കുള്ളളി  ൽ ഓപ്ഷൻ കഫലാസം
സമർപളിക്കുകേയുസം കവണസം.

പസ്തുത ജതീവനകലാർ നലാളളിതുവപരയുസം ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാത്തവകരലാ സമയ
പരളിധളിയലായ 3 മലാസത്തളിനകേസം ഓപ്ഷ  ൻ കഫലാസം സമർപളികലാ  ൻ സലാധളികലാപത വന്നവകരലാ ആപണങളി  ൽ 2018

നവസംബർ 30 -  നകേസം നളിയമനലാധളികേലാരളികന മൻപലാപകേ ഓപ്ഷ  ൻ കഫലാസം സമർപളികകണ്ടതുസം നളിയമനലാധളികേലാരളി
ആയതു  പരളികശലാധളിചന  ജതീവനകലാരനന  ബലാധകേമലായളിട്ടുള്ള  പപൻഷൻ പദ്ധതളി  സസംബനളിചന  ഉത്തരവന
പുറപപടുവളികകണ്ടതുസം കസവനപുസകേത്തളിൽ ആവശല്യമലായ കരഖപപടുത്തലകേ  ൾ വരുകത്തണ്ടതുസം ഉത്തരവളിപന
പകേർപസം ഓപ്ഷ  ൻ കഫലാമസം കസവനപുസകേത്തളിൽ പതളികകണ്ടതുമലാണന .

 2018 നവസംബർ 30-നന മൻപലായളി ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാത്ത ജതീവനകലാർകന
യലാപതലാരു കേലാരണവശലാലസം ഇനളിപയലാരു അവസരസം നൽകുന്നതല.  കമൽ നടപടളിക്രമങൾ പലാലളികലാത്ത
ജതീവനകലാ  ർ പങലാളളിത്ത പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളിൽ ഉൾപപടുന്നതലാണന. 2018 നവസംബർ 30-നന കശഷസം മപറലാരു
തസളികേയളിൽ നളിയമനസം ലഭളിക്കുന്ന,  പമലാബളിലളിറളി ആനുകൂലല്യത്തളിനന അർഹതയുള്ളതുമലായ ജതീവനകലാരുസം,  ഈ
ഉത്തരവന  തതീയതളികന  കശഷമള്ള  ഓകരലാ  നളിയമന  സമയത്തുസം  കജലാലളിയളി  ൽ പകവശളിക്കുന്നവരുസം,  പസ്തുത
പമലാബളിലളിറളി  ആനുകൂലല്യത്തളിനന  അർഹതയുള്ളവരലാകണലാ  എന്ന  കേലാരല്യസം  നളിയമനലാധളികേലാരളി  വളിശദമലായളി
പരളികശലാധളികകണ്ടതുസം,  നളിയമനലാധളികേലാരളികേൾ ഇകലാരല്യങ  ൾ പലാലളിക്കുനപണ്ടന്നന  വകുപന  കമധലാവളികേ  ൾ ഉറപ
വരുകത്തണ്ടതുമലാണന.  ഈ  ഉത്തരവന  തതീയതളികന  കശഷവസം  ഓപ്ഷ  ൻ കഫലാസം  സമർപളികലാതളിരളിക്കുകേകയലാ
സമർപളിക്കുന്നതളിൽ കേലാലതലാമസസം  വരുത്തുകേകയലാ  പചെയ്യുന്ന  ടളി  ജതീവനകലാർകന  ഇനളിപയലാരവസരസം
നൽകുന്നതല.  അലലാത്ത  പകസം  അവർകന  സലാററ്റ്യൂട്ടറളി  പപൻഷനളി  ൽ തുടരലാനുള്ള  അർഹത
എപന്നകന്നക്കുമലായളി നഷ്ടപപടുന്നതലായളിരളിക്കുസം.

    
     (മറുപുറസം)



  
ഇത്തരത്തളിൽ  സസംസലാനപത്ത  വളിവളിധ ഓഫതീസുകേളളിൽ  സമയപരളിധളിക്കുള്ളളിൽ

ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളിചളിട്ടളിലലാത്ത ജതീവനകലാർകന പരലാമർശസം  (2)  പകേലാരമള്ള  സർകലാർ നടപടളികേൾ
പലാലളിച്ചുപകേലാണ്ടന സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളി  ൽ തുടരലാസം എന്നന സർകലാർ ഉത്തരവലായളിരളിക്കുന.   

 
കമൽപരലാമർശളിച  സർകലാർ ഉത്തരവന  കകേരളസർവ്വകേലലാശലാലയളിൽ

നടപളിലലാകളിപകലാണ്ടുള്ള വവസന - ചെലാൻസളിലറുപട ഉത്തരവന പുറപപടുവളിക്കുന.

        

 
ഒപന /-

    ഷതീല കജലാർജന  .എ 
     പഡപറ്റ്യൂട്ടളി രജളിസന ടലാ  ർ ഭരണവളിഭലാഗസം (I)  

     (രജളിസലാർക്കു കവണ്ടളി)
പകേർപന : 

1. പളി .എസന. ടു. വവസന - ചെലാൻസളില   ർ

2.. പളി .എ ടു രജളിസലാർ/ഫളിനലാൻസന ഓഫതീസർ

3. കജലായളിനന രജളിസലാർ (അഡളിനളിസന കടഷ  ൻ )
4. എ.ഡളി.ഇ പസകൻ/അകക്കൗണ്ടനസന/ഓഡളിറന പസക  ൻ / എൻ.പളി.എസന. പസൽ 
5. കസലാകന ഫയൽ /ഫയൽ കകേലാപളി 

     ഉത്തരവളി  ൻപകേലാരസം 

      പസകൻ ഓഫതീസ  ർ


