കകേരള സ ർവകേലലാശലാല
(സസംഗ്രഹസം)

പങലാളളിത്ത പപൻഷൻ പദ്ധതളി സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷനളിൽ തുടരലാനുള്ള പമലാബളിലളിറളി ആനുകൂലല്യത്തളിനന
അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളിക്കുന്നതളിപല കേലാലതലാമസസം ഇളവന വരുത്തുന്നതന സസംബനളിചന
കകേലാടതളി വളിധളിയുപട അടളിസലാനത്തളിൽ പുറപപടുവളിച സർകലാർ ഉത്തരവന കകേരളസർവ്വകേലലാശലാലയളിൽ
നടപലാകളിപകേലാണ്ടുള്ള ഉത്തരവന പുറപപടുവളിക്കുന.
ഭരണവളി ഭ ലാഗസം എ ഡളി . എ III വകുപന
നസം . എ ഡളി . എ III/2/സ.ഉ 142/ 2018
തളിരുവനന്തപുരസം, തതീയതളി 27.10.2018
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
മൻപന സസംസലാനപത്ത സർകലാർ വകുപളിൽ ഏപതങളിലസം
തസളികേയളിൽ നളിയമളികപപടുകേയുസം തുടർന്നന 01.04.2013 നന കശഷസം മപറലാരു വകുപളിൽ നളിയമനസം ലഭളിക്കുകേയുസം
പചെയ്യുന്ന ജതീവനകലാർകന സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളിൽ തുടരലാനുള്ള പമലാബളിലളിറളി ആനുകൂലല്യസം
അനുവദളിചളിട്ടുള്ളതലാണന. പസ്തുത ആനുകൂലല്യത്തളിനന അർഹതയുള്ള ജതീവനകലാർ സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷൻ
പദ്ധതളിയളിൽ തുടരുന്നതളിനലായളി നളിയമനലാധളികേലാരളികന നളിശളിത സമയപരളിധളിക്കുള്ളളിൽ ഓപ്ഷൻ കഫലാസം
സമർപളിക്കുകേയുസം കവണസം.
01.04.2013 നന

പസ്തുത ജതീവനകലാർ നലാളളിതുവപരയുസം ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാത്തവകരലാ സമയ
പരളിധളിയലായ 3 മലാസത്തളിനകേസം ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാൻ സലാധളികലാപത വന്നവകരലാ ആപണങളിൽ 2018
നവസംബർ 30 - നകേസം നളിയമനലാധളികേലാരളികന മൻപലാപകേ ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികകണ്ടതുസം നളിയമനലാധളികേലാരളി
ആയതു പരളികശലാധളിചന ജതീവനകലാരനന ബലാധകേമലായളിട്ടുള്ള പപൻഷൻ പദ്ധതളി സസംബനളിചന ഉത്തരവന
പുറപപടുവളികകണ്ടതുസം കസവനപുസകേത്തളിൽ ആവശല്യമലായ കരഖപപടുത്തലകേൾ വരുകത്തണ്ടതുസം ഉത്തരവളിപന
പകേർപസം ഓപ്ഷൻ കഫലാമസം കസവനപുസകേത്തളിൽ പതളികകണ്ടതുമലാണന .
2018

നവസംബർ 30-നന മൻപലായളി ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാത്ത ജതീവനകലാർകന
യലാപതലാരു കേലാരണവശലാലസം ഇനളിപയലാരു അവസരസം നൽകുന്നതല. കമൽ നടപടളിക്രമങൾ പലാലളികലാത്ത
ജതീവനകലാർ പങലാളളിത്ത പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളിൽ ഉൾപപടുന്നതലാണന. 2018 നവസംബർ 30-നന കശഷസം മപറലാരു
തസളികേയളിൽ നളിയമനസം ലഭളിക്കുന്ന, പമലാബളിലളിറളി ആനുകൂലല്യത്തളിനന അർഹതയുള്ളതുമലായ ജതീവനകലാരുസം, ഈ
ഉത്തരവന തതീയതളികന കശഷമള്ള ഓകരലാ നളിയമന സമയത്തുസം കജലാലളിയളിൽ പകവശളിക്കുന്നവരുസം, പസ്തുത
പമലാബളിലളിറളി ആനുകൂലല്യത്തളിനന അർഹതയുള്ളവരലാകണലാ എന്ന കേലാരല്യസം നളിയമനലാധളികേലാരളി വളിശദമലായളി
പരളികശലാധളികകണ്ടതുസം, നളിയമനലാധളികേലാരളികേൾ ഇകലാരല്യങൾ പലാലളിക്കുനപണ്ടന്നന വകുപന കമധലാവളികേൾ ഉറപ
വരുകത്തണ്ടതുമലാണന. ഈ ഉത്തരവന തതീയതളികന കശഷവസം ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളികലാതളിരളിക്കുകേകയലാ
സമർപളിക്കുന്നതളിൽ കേലാലതലാമസസം വരുത്തുകേകയലാ പചെയ്യുന്ന ടളി ജതീവനകലാ ർകന ഇനളിപയലാരവസരസം
നൽകുന്നതല. അലലാത്ത പകസം അവർകന സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷനളിൽ തുടരലാനുള്ള അർഹത
എപന്നകന്നക്കുമലായളി നഷ്ടപപടുന്നതലായളിരളിക്കുസം.
(മറുപുറസം)

ഇത്തരത്തളിൽ സസംസലാനപത്ത വളിവളിധ ഓഫതീസുകേളളിൽ സമയപരളിധളിക്കുള്ളളിൽ
ഓപ്ഷൻ കഫലാസം സമർപളിചളിട്ടളിലലാത്ത ജതീവനകലാർകന പരലാമ ർ ശസം (2) പകേലാരമള്ള സർകലാർ നടപടളികേൾ
പലാലളിച്ചുപകേലാണ്ടന സലാററ്റ്യൂട്ടറളി പപൻഷൻ പദ്ധതളിയളിൽ തുടരലാസം എന്നന സർകലാർ ഉത്തരവലായളിരളിക്കുന.

കമൽപരലാമർശളിച സർകലാർ ഉത്തരവന കകേരളസർവ്വകേലലാശലാലയളിൽ
നടപളിലലാകളിപകലാണ്ടുള്ള വവസന - ചെലാൻസളിലറുപട ഉത്തരവന പുറപപടുവളിക്കുന.

ഒപന /ഷതീ ല കജലാ ർ ജന .എ
പഡപറ്റ്യൂട്ടളി രജളിസനടലാർ ഭരണവളിഭലാഗസം (I)
(രജളിസലാർക്കു കവണ്ടളി)

പകേ ർ പന :
1. പളി .എസന. ടു. വവസന - ചെലാൻസളിലർ
2.. പളി .എ ടു രജളിസലാർ/ഫളിനലാൻസന ഓഫതീസർ
3. കജലായളിനന രജളിസലാർ (അഡളിനളിസനകടഷൻ )
4. എ.ഡളി.ഇ പസകൻ/അകക്കൗണ്ടനസന/ഓഡളിറന പസകൻ / എൻ.പളി.എസന. പസൽ
5. കസലാകന ഫയൽ /ഫയൽ കകേലാപളി

ഉത്തരവളിൻ പകേലാരസം
പസകൻ ഓഫതീസർ

UNIVERSITY OF KERALA
Thiruvananthapuram, Kerala, India – 695034
(Established as University of Travancore by the Travancore University Act in1937 and reconstituted as
University of Kerala by the Kerala University Act of 1957 and presently governed by the
Kerala University Act of 1974 passed by the Kerala State Legislative Assembly

നനം . എ ഡഡി . എ III/2/സ.ഉ 142/ 2018

തഡിരുവനന്തപുരനം, തതീയതഡി 03.11.2018

പരഡി പ തനം
വഡിഷയനം : പങങ്കാളഡിത്ത പപൻഷൻ പദ്ധതഡി സസറങ്കാററ്റ്യുട്ടറഡി പപൻഷനഡിൽ തുടരങ്കാനുള്ള
പമങ്കാബഡിലഡിറഡി ആനുകൂലല്യത്തഡിനസ അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം
സമർപഡിക്കുന്നതസ -സനംബനഡിചസ.
സൂചന : സർവകലങ്കാശങ്കാല ഉത്തരവസ നനം. എ. ഡഡി. എ III സ .ഉ .142/ 2018
തതീയതഡി 27 .10 .2018
പങങ്കാളഡിത്ത പപൻഷൻ പദ്ധതഡി സസറങ്കാററ്റ്യുട്ടറഡി പപൻഷനഡിൽ തുടരങ്കാനുള്ള
പമങ്കാബഡിലഡിറഡി ആനുകൂലല്യത്തഡിനസ അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം സമർപഡിക്കുന്നതഡിപല
കങ്കാല തങ്കാമസനം ഇളവസ വരുത്തുന്നതസ സനംബനഡിച്ചുള്ള സർകങ്കാർ ഉത്തരവസ പ്രകങ്കാരനം
നങ്കാളഡിതുവഫരയുനം ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം സമർപഡികങ്കാത്തവഫരങ്കാ സമയ പരഡിധഡിയങ്കായ 3
മങ്കാസത്തഡിനകനം ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം സമർപഡികങ്കാൻ സങ്കാധഡികങ്കാപത വന്നവഫരങ്കാ
ആപണെങഡിൽ നവനംബ ർ 30 ,2018 നകനം പ്രസ്തുത ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം എ. ഡഡി . ഇ
പസക്ഷനഡിൽ നഡിനനം കകപറഡി പൂരഡിപഡിച്ചു നൽഫകണ്ടതങ്കാണെസ . ഈ ഉത്തരവസ തതീയതഡികസ
ഫശഷവനം ഓപ്ഷൻ ഫഫങ്കാനം സമർപഡികങ്കാതഡിരഡിക്കുകഫയങ്കാ സമർപഡിക്കുന്നതഡിൽ
കങ്കാലതങ്കാമസനം വരുത്തുകഫയങ്കാ പചയ്യുന്നവർക്കു ഇനഡിപയങ്കാരു അവസരനം നൽകുന്നതല്ല .
ഒപസ /രജഡി സ ങ്കാ ർ -ഇ ൻ- ചങ്കാ ർജസ
1 ) വഡി .സഡി /പഡി .വഡി. സഡി എന്നഡിവരുപട കപ്രവറസ പസക്രട്ടറഡിമങ്കാർകസ
2 ) രജഡിസങ്കാർ /എഫസ .ഒ / സഡി .ഇ / ഡഡി. പഡി .ഡഡി എന്നഡിവരുപട പഡി എ മങ്കാർകസ
3) എല്ലങ്കാ വകുപസ ഫമധങ്കാവഡികൾക്കുനം
4) എല്ലങ്കാ ഡഡി .ആർ മങ്കാർക്കുനം
5) ഫസങ്കാകസ ഫയൽ

ANNEXUR4

Mde G.O. {P} No. 2ogl2$tllFin. Dated. 07.05.2013)
FORM OF OPTION

I ..........
Service Rules, Part

in

....hereby opt to
III Pension Scheme.

Signature:
Nanre:
Designation:
Station:

Offrce:

Date:

Deparfinent:

t]le

