
       ഇന്ഫര്മമേഷന് & പബബ്ലികക് റബ്ലിമലേഷന്സക്(എചക്) വകുപക്

നമ്പര്. എചക് 2/67/2020/ഐ&പബ്ലിആര്                                                  തബ്ലിരുവനന്തപുരര, 
 തതീയതബ്ലി: 19.05.2020

     പരബ്ലിപതര

വബ്ലിഷയര:-   പതപ്രവര്ത്തക /പതപ്രവര്ത്തമകതര പപന്ഷന് പദ്ധതബ്ലി  -    
     മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേത്തക് അരശദലോയര  അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക് സമേയര               
ദതീര്ഘബ്ലിപബ്ലിച്ചു നല്കുന്നതക് - സരബനബ്ലിചക് 
 
സൂചന :-  1) 16.08.1993-പലേ സ.ഉ (പബ്ലി) നര. 7/93/ഐ&പബ്ലി.ആര്.

   2) 04.02.200-പലേ സ.ഉ (പബ്ലി) നര. 02/2000/ഐ&പബ്ലി.ആര്.
   3) ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര് (പ്രസക് റബ്ലിലേതീസക്)-പന്റെ 05.05.2020 -പലേ 

കുറബ്ലിപക്.
               

 മലേലോകക്  ഡഡൗണ്  കലോലേത്തക്  പത  പ്രവര്ത്തക  പദ്ധതബ്ലിയബ്ലില്  അരശദലോയര  അടയലോന്  നബ്ലിരവധബ്ലി  മേലോധധ്യമേ

പ്രവര്ത്തകര്കക്  കഴബ്ലിയലോപത  വന്നബ്ലിട്ടുപണ്ടെനര  മലേലോകക്  ഡഡൗണ്  ആയതബ്ലിനലോല്  പണമേടയലോന്  കഴബ്ലിയലോപത  മപലോയവര്കക്

അതബ്ലിനുള്ള അവസരര നല്കുപമേന്നക് ബഹ. മുഖധ്യമേനബ്ലി വലോര്ത്തലോ സമമ്മേളനത്തബ്ലില് മേലോധധ്യമേ പ്രവര്ത്തകപര അറബ്ലിയബ്ലിചബ്ലിരുന.

ആയതബ്ലിനലോല് മേലോര്ചക് മേലോസര മുതല് മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേലോവധബ്ലി അവസലോനബ്ലിക്കുന്നതു വപര കലോലേയളവബ്ലില് അരഗതത്വത്തബ്ലില്

നബ്ലിനര പുറത്തലോയബ്ലി മപലോയവര്ക്കുര അരശദലോയര അടയലോന് സലോധബ്ലികലോ പത വന്നവര്ക്കുര മലേലോകക്ഡഡൗണ് അവസലോനബ്ലിചതബ്ലിനു

മശഷര പബ്ലിഴപലേബ്ലിശയബ്ലിലലോപത ജബ്ലിലലോ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസുകള് മുമഖന കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ള മേലോസങ്ങളബ്ലിപലേ അരശദലോയര അടചക്

പദ്ധതബ്ലിയബ്ലില്  തുടരുന്നതബ്ലിനക്  അവസരര  നല്കലോവുന്നതലോപണനര  ആയതബ്ലിനക്  ജൂണ്  30  വപര  തതീയതബ്ലി  നതീടബ്ലി

നല്കലോവുന്നതലോപണനര  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര് (പ്രസക് റബ്ലിലേതീസക് ) കുറബ്ലിപക് ലേഭധ്യമേലോകബ്ലിയബ്ലിട്ടുണ്ടെക്.

 സൂചന(1) ,(2) ഉത്തരവുകളബ്ലിപലേ   ചടര7 (3)  പ്രകലോരര ഒരു അരഗര തുടര്ചയലോയബ്ലി ആറു മേലോസത്തബ്ലില് കൂടുതല്

കലോലേര  അയലോളുപട  അരശദലോയര  അടയലോതബ്ലിരബ്ലിക്കുന്ന പകര അയലോളുപട  അരഗതത്വര  സത്വമമേധയലോ റദലോയബ്ലി  മപലോകുന്നതലോണക്

എനര,  എന്നലോല് അയലോള്കക് മജലോലേബ്ലിയബ്ലില്  ഏര്പപടലോമനലോ  അരശദലോയര  അടയ്ക്കുവലോമനലോ  കഴബ്ലിയലോതബ്ലിരുന്നതക്  നധ്യലോയമേലോയ

കലോരണങ്ങളലോലേലോപണന്നക്  മബലോധധ്യപപടുന്ന  പകര,  അയലോള്  നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലിമലേക്കുള്ള  മുഴുവന്  അരശദലോയ  കുടബ്ലിശബ്ലിക  അടച്ചു

തതീര്ത്തതബ്ലിന്മമേല് ഭരണസമേബ്ലിതബ്ലി അയലോളുപട അരഗതത്വര പുന:സലോപബ്ലിച്ചു പകലോടുമകണ്ടെതലോണക് എനര വധ്യവസ പചയബ്ലിട്ടുണ്ടെക്.

അപ്രകലോരര 6  മേലോസര വപരയുള്ള അരശദലോയര  അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക്  പ്രമതധ്യക അനുമേതബ്ലി  ആവശധ്യമേബ്ലില.  മേലോര്ചക്  24  മുതലേലോണക്

മലേലോകക്ഡഡൗണ് പ്രഖധ്യലോപബ്ലിചതക്. മേലോര്ചക് 24 മുതല് മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേലോവധബ്ലി അവസലോനബ്ലിക്കുന്നതു വപരയുള്ള കലോലേയളവബ്ലില്

അരശദലോയര അടയലോന് സലോധബ്ലികലോ പത വന്ന പതപ്രവര്ത്തക/ പതപ്രവര്ത്തമകതര ജതീവനകലോര്ക്കു മേലോതര തലോപഴപറയുന്ന

വധ്യവസകള്ക്കു വബ്ലിമധയമേലോയബ്ലി അരശദലോയര അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനക് അനുമേതബ്ലി നല്കലോവുന്നതലോണക്.

1) മേലോര്ചക് 24 മുതല് മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേലോവധബ്ലി അവസലോനബ്ലിക്കുന്നതു വപരയുള്ള കലോലേയളവബ്ലില് അരശദലോയര അടയലോന്
സലോധബ്ലികലോ പത വന്നവര്കക്  (2019  പസപ്റരബര് വപര അരശദലോയര അടവലോകബ്ലിയബ്ലിട്ടുള്ളവരുര  2019  ഒമകലോബര് മുതല്
കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ളവര്ക്കുര) മേലോതമേലോയബ്ലി ഈ ഉത്തരവക് ബലോധകമേലോകലോവുന്നതലോണക്.

2) മേലോര്ചക് 24 മുതല് മലേലോകക് ഡഡൗണ് കലോലേലോവധബ്ലി അവസലോനബ്ലിക്കുന്നതു വപര കലോലേയളവബ്ലില് പബ്ലിഴപലേബ്ലിശ ഈടലോമകണ്ടെതബ്ലില.

3) അരശദലോയര അടയ്ക്കുന്നതബ്ലിനലോയബ്ലി  സലോപനത്തബ്ലിപന്റെ മപരുര ഔമദധ്യലോഗബ്ലിക മുദ്രയുമുള്ള എരമപലോയ്പമേന്റെക്  സര്ടബ്ലിഫബ്ലികമറലോ



അപലങബ്ലില് സലോപനത്തബ്ലിപന്റെ ഔമദധ്യലോഗബ്ലിക മുദ്രയുള്ള    മപ-സബ്ലിമപലോ ഹലോജരലോക്കുന്ന മുറയക് മേലോതമമേ അരശദലോയര അടചക്
നല്കലോന് പലോടുള.  ഇകലോരധ്യര എലലോ ജബ്ലിലലോ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്മേലോരുര  /  മമേഖലേലോ പഡപപ്യൂടബ്ലി  ഡയറകര്മേലോരുര
ഉറപക് വരുമത്തണ്ടെതലോണക്.

4) 2019 പസപ്റരബറബ്ലിനു മുന്പക് കുടബ്ലിശബ്ലികയുള്ളവര്കക് ഈ ഉത്തരവക് ബലോധകമേല.

യു.വബ്ലി. മജലോസക്
       ഡയറകര്                

  എലലോ മമേഖലേലോ പഡപപ്യൂടബ്ലി ഡയറകര്മേലോര്ക്കുര
  എലലോ ജബ്ലിലലോ ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്മേലോര്ക്കുര
  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്, നപ്യൂ ഡല്ഹബ്ലി 
  ഇന്ഫര്മമേഷന് ഓഫതീസര്  പ്രസക് റബ്ലിലേതീസക് (പതക്കുറബ്ലിപക് നല്കുന്നതബ്ലിനക് )
  പ്രസബ്ലിഡന്റെക് /പസക്രടറബ്ലി, മകരളലോ യൂണബ്ലിയന് ഓഫക് വര്കബ്ലിങക് മജര്ണലേബ്ലിസക് 
  പ്രസബ്ലിഡന്റെക് /പസക്രടറബ്ലി, മകരളലോ നപ്യൂസക് മപപര് എരമപലോയതീസക് പഫഡമറഷന്
  കരുതല് ഫയല്/ഓഫതീസക് മകലോപബ്ലി

              ഉത്തരവബ്ലിന് പ്രകലോരര

              പസകന് ഓഫതീസര് 


