
 കകേരള സര്കക്കാര്
ധനകേക്കാരര്യ (പപെന്ഷന്-ബബ)വകുപപ

പെരബപെതത

നത.95/2021/ധന                          തതീയതബ, തബരുവനന്തപുരത, 23.10.2021

വബഷയത :- 01.01.2016-നു  കശേഷത  എയ്ഡഡപ  കകേക്കാകളജുകേളബല്  നബനത
UGC/AICTE/MES  പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പുതുകബയ
ശേമ്പളതബപന്റെ അടെബസക്കാനതബല് പപെന്ഷന് പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതു  -
സതബനബച്ചപ.

സൂചന  :- 1. സ.ഉ(അ)നത.151/2021/ധന തതീയതബ 05.11.2021.
2. സ.ഉ(അ)നത.38/2021/ധന തതീയതബ 25.02.2021.
3. സ.ഉ(അ)നത.41/2021/ധന തതീയതബ 26.02.2021.
4. സര്ക്കുലര് നത.28/2021/ധന തതീയതബ 19.03.2021.

   സൂചന (1) & (2)  ഉതരവുകേള് പ്രകേക്കാരത സതസക്കാനപത ഗവ./എയ്ഡഡപ കകേക്കാകളജുകേളബല്
നബനത  UGC  പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെയത  സൂചന  (3)  പ്രകേക്കാരത  AICTE/MES
വബഭക്കാഗതബല്പപട്ട  (ഗവ.  പമഡബകല്/ദന്തല്/നഴബതഗപ/ഫക്കാര്മസസ്യൂട്ടബകല്  സയന്സപ/ആയര്കവദ/
എഞബനതീയറബതഗപ  കകേക്കാകളജുകേള്)  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെയത  പപെന്ഷന് പെരബഷ്കരബച്ചപ  ഉതരവപ
പുറപപടുവബക്കുകേയത സൂചന  (4)  പ്രകേക്കാരത പ്രസ്തുത പപെന്ഷന് പെരബഷ്കരണത നടെപബലക്കാക്കുന്നതബനുള
മക്കാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പുറപപടുവബക്കുകേയത  പചയ.  01.01.2016-നു  കശേഷത  ഗവ.  കകേക്കാകളജുകേളബല്
നബനത  UGC/AICTE/MES  പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്  ആനുകൂലര്യങ്ങള്
അവരുപടെ പുതുകബയ ശേമ്പളതബപന്റെ അടെബസക്കാനതബല് അകക്കൗണ്ടന്റെപ ജനറല് പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ
ആതററസപ പചയ നല്കുന്നതക്കാണപ. എന്നക്കാല് 01.01.2016-നു കശേഷത എയ്ഡഡപ കകേക്കാകളജുകേളബല്
നബനത UGC/AICTE/MES പസ്കെയബലബല് വബരമബച്ച അദര്യക്കാപെകേരുപടെ പപെന്ഷന് അവരുപടെ പുതുകബയ
ശേമ്പളതബപന്റെ അടെബസക്കാനതബല് പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  അകക്കൗണ്ടന്റെപ  ജനറലബനു സമര്പബകകണ്ടതപ
ഫബസബകലക്കായബട്ടക്കാകണക്കാ അകതക്കാ പ്രബസത കസക്കാഫപ .പവയര് മുകഖേനയക്കാകണക്കാ എന്ന ആശേയക്കുഴപത പെല
കകേക്കാകളജുകേളബലത  നബലനബല്ക്കുന്നതബനക്കാല്  ടെബ  വബഭക്കാഗത  ജതീവനകക്കാരുപടെ  പപെന്ഷന്
പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനുള നടെപെടെബകേള് നക്കാളബതുവപരയത ആരതഭബച്ചബട്ടബല.  ഈ സക്കാഹചരര്യതബല്
01.01.2016-നു കശേഷത എയ്ഡഡപ കകേക്കാകളജുകേളബല് നബനത UGC/AICTE/MES പസ്കെയബലബല് വബരമബച്ച
അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്  പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതു  സതബനബച്ചപ  ആവശേര്യമക്കായ  നബര്കദ്ദേശേത
നല്കേണപമന്നപ  പെല  കകേക്കാകളജപ  അധബകൃതരുത  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുത  സര്കക്കാരബകനക്കാടെപ
ആവശേര്യപപട്ടബട്ടുണ്ടപ. 



    2)  സര്കക്കാര്  ഇകക്കാരര്യത  വബശേദമക്കായബ  പെരബകശേക്കാധബച.  01.01.2016-നു  കശേഷത  എയ്ഡഡപ
കകേക്കാകളജുകേളബല്  നബനത  UGC/AICTE/MES  പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്
അവരുപടെ പുതുകബയ ശേമ്പളതബപന്റെ അടെബസക്കാനതബല് പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനുള സതവബധക്കാനത
പ്രബസത കസക്കാഫപ  പവയറബല് ഉള്പപടുതബയബട്ടബലക്കാതതബനക്കാലത  01.01.2016-നു കശേഷത ഗവണ്പമന്റെപ
കകേക്കാകളജുകേളബല്  നബനത  UGC/AICTE/MES  പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്
പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനുള നടെപെടെബകേള് അകക്കൗണ്ടന്റെപ ജനറല് ഇതബകനക്കാടെകേത തപന്ന ആരതഭബച്ച
സക്കാഹചരര്യതബലത  01.01.2016-നു  കശേഷത  എയ്ഡഡപ  കകേക്കാകളജുകേളബല്  നബനത  UGC/AICTE/MES
പസ്കെയബലബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്  പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതു  സതബനബച്ചപ
ചുവപടെപറയന്ന മക്കാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശേങ്ങള് പുറപപടുവബക്കുന.

• 01.01.2016-നു കശേഷത സതസക്കാനപത എയ്ഡഡപ കകേക്കാകളജുകേളബല് നബനത UGC പസ്കെയബല്
വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്  അവരുപടെ  പുതുകബയ  ശേമ്പള  പസ്കെയബലബപന്റെ
അടെബസക്കാനതബല് അതതപ കകേക്കാകളജുകേള് അനുബനമക്കായബ കചര്തബരബക്കുന്ന പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ
പ്രകേക്കാരത  പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  കസവന  പുസ്തകേതബല്  ആവശേര്യമക്കായ  കരഖേപപടുതലകേള്
വരുതബ  ആയതുത  അനുബന കരഖേകേളത  സഹബതത  ബനപപട്ട  കകേക്കാകളജപ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ
പഡപെസ്യൂട്ടബ  ഡയറക്ടര്കപ  സമര്പബകകണ്ടതുത  കകേക്കാകളജപ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  പഡപെസ്യൂട്ടബ  ഡയറക്ടര്
പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ  സൂക്ഷ്മ  പെരബകശേക്കാധന  നടെതബ  കമപലക്കാപപ  വച്ചപ  കകേക്കാകളജപ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ
ഡയറക്ടര്കപ  സമര്പബകകണ്ടതുമക്കാണപ.  കകേക്കാകളജപ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  ഡയറക്ടര്  പപെന്ഷന്
പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  ഉതരവപ  പുറപപടുവബച്ചതബനു  കശേഷത  ടെബ  ഉതരവബപന്റെ  പെകേര്പപ,
പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ,  കസവന  പുസ്തകേത  എന്നബവ  സഹബതത  പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ച  പപെന്ഷന്
ആതററസപ പചയ്യുന്നതബനക്കായബ അകക്കൗണ്ടന്റെപ ജനറലബനു സമര്പബകകണ്ടതക്കാണപ.

• 01.01.2016-നു കശേഷത സതസക്കാനപത എയ്ഡഡപ എഞബനതീയറബതഗപ കകേക്കാകളജുകേളബല് നബനത
AICTE  പസ്കെയബല്  വബരമബച്ച  അദര്യക്കാപെകേരുപടെ  പപെന്ഷന്  അവരുപടെ  പുതുകബയ  ശേമ്പള
പസ്കെയബലബപന്റെ അടെബസക്കാനതബല് അതതപ കകേക്കാകളജുകേള് അനുബനമക്കായബ കചര്തബരബക്കുന്ന
പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ  പ്രകേക്കാരത  പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  കസവന  പുസ്തകേതബല്  ആവശേര്യമക്കായ
കരഖേപപടുതലകേള്  വരുതബ  ആയതുത  അനുബന  കരഖേകേളത  സഹബതത  ബനപപട്ട
സക്കാകങ്കേതബകേ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  റതീജബയണല്  കജക്കായബന്റെപ  ഡയറക്ടര്ക്കു  സമര്പബകകണ്ടതുത
(റതീജബയണല്  ഡയറക്ടകററബനു  കേതീഴബല്  വരക്കാത  കകേക്കാകളജുകേള്  കനരബട്ടപ  സക്കാകങ്കേതബകേ
വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  ഡയറക്ടര്ക്കു  സമര്പബകകണ്ടതക്കാണപ)  റതീജബയണല്  കജക്കായബന്റെപ  ഡയറക്ടര്
പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ  സൂക്ഷ്മ  പെരബകശേക്കാധന  നടെതബ  കമപലക്കാപപ  വച്ചപ  സക്കാകങ്കേതബകേ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ
ഡയറക്ടര്കപ  സമര്പബകകണ്ടതുമക്കാണപ.  സക്കാകങ്കേതബകേ  വബദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  ഡയറക്ടര്  പപെന്ഷന്
പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  ഉതരവപ  പുറപപടുവബച്ചതബനു  കശേഷത  ടെബ  ഉതരവബപന്റെ  പെകേര്പപ,
പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ,  കസവന  പുസ്തകേത  എന്നബവ  സഹബതത  പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ച  പപെന്ഷന്
ആതററസപ പചയ്യുന്നതബനക്കായബ അകക്കൗണ്ടന്റെപ ജനറലബനു സമര്പബകകണ്ടതക്കാണപ. 

• 01.01.2016-നു  കശേഷത  സതസക്കാനപത  എയ്ഡഡപ  ആയര്കവദ  പമഡബകല്
കകേക്കാകളജുകേളബല് നബനത  MES  പസ്കെയബല് വബരമബച്ച അദര്യക്കാപെകേരുപടെ പപെന്ഷന് അവരുപടെ
പുതുകബയ  ശേമ്പള  പസ്കെയബലബപന്റെ  അടെബസക്കാനതബല്  അതതപ  കകേക്കാകളജുകേള്
അനുബനമക്കായബ  കചര്തബരബക്കുന്ന  പപ്രക്കാകഫക്കാര്മ  പ്രകേക്കാരത  പുനര്നബര്ണ്ണയബച്ചപ  കസവന





Proforma for Revising Pension of Aided College Teachers who 
retired after 01.01.2016 under UGC/AICTE/MES Scheme

1. Name of Pensioner :

2. Permanent Employee Number :

3. Designation :

4. Department :

5. PPO Number :

6. AG's reference ID :

7. Qualifying Service :

8. Date of Birth :

9. Date of Superannuation :

10. Date of Retirement :

11. Due date of pension :

Details of Revised Pensionary Benefits 

(As per GO(P)No.151/2020/Fin dated 05.11.2020 & GO(P)No.38/2021/Fin dated 
25.02.2021 / GO(P)No.41/2021/Fin dated 26.02.2021 (strike off whichever 

is not applicable))

Emoluments for last 10 months :

Average Emoluments :

Last Pay :

Revised Basic Pension :

Revised Family Pension Higher Rate :

Revised Family Pension Normal Rate :



Revised Commuted Value of Pension :

Revised Reduced Pension :

Revised DCRG :

     I hereby certify that the details given above have been verified by me and the
Revision shown above as per the fixation statement is found correct according to the
rules and is recorded in Page No........, Vol. No....... of Service Book.

Date :                                                                 Signature, Name, PEN & Official 
Place:                                                                            Address of Principal
                                     (Office seal)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.............../2021                                                  Address of Office of the
                                                                 Deputy Director of Collegiate Education/ 
                                                                Regional Directorate of Technical Education

                                  Countersigned.

Date :                                                                   Signature, Name, PEN & Official 
Place:                                                                     Address of Receiving Authority 
                                      (Office seal)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.............../2021                                                     Address of Directorate of
                                                                    Collegiate Education/Technical Education/
                                                                               Ayurveda Medical Education

                              Verified and found correct.

Date :                                                                  Signature, Name, PEN & Official 
Place:                                                           Address of Pension Sanctioning Authority
                                (Office seal)
 


