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 Department User വഴിയാണ് Pension Revision Initiate ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി വിവിധ 

വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള Department User അവരുചെ യൂസർ ചനയിമും പാസ്സ്യ്യവർഡും 

Captcha (Code) ഉും നൽകി യ്യലാഗിൻ ചെയ്യുക 

 Prism വഴി അല്ലാചത അയ്യപക്ഷ സമർപ്പിച്ചു Pension വാങ്ങുന്നവരുയ്യെയും, അത് ഏത് 

Pension Type ആചണങ്കിലുും ഇതുവഴി Revision ചെോൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 
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 Revision/Event/Non-Event എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനായി Revision/Event/Non-Event 

എന്ന ലിങ്ക് ചസലക്ട് ചെയ്യുക 
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 തുെർന്ന് വരുന്ന യ്യപജിൽ ഇെതു ഭാഗത്തായള്ള Revision/Event/Non-Event എന്ന ലിങ്ക് 

ചസലക്ട് ചെയ്യുയ്യപാൾ മകളിൽ കാണുന്ന യ്യപജ് വരുന്നതാണ് അതിൽ PPO Numberഉും 

ജനന തീയതിയും നൽകി ചസർച്ച ്ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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 ചസർച്ച ്ചെയ്ത PPO Numberമായി ബന്ധചപ്പട്ട് AGയിൽ നിന്ന് ലഭയമായ വിവരങ്ങൾ 

ഇവിചെ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റും വരുത്തുകയ്യയാ കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾ യ്യെർക്കുകയ്യയാ ആചണങ്കിൽ അതിനു യ്യേഷും Update ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക 
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 ചസർച്ച ് ചെയ്ത PPO Numberഉള്ള വയക്തിയചെ ചപൻഷൻ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങചളല്ലാും ഇവിചെ കാണാവുന്നതാണ് 

 Revision-മായി ബന്ധചപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി താഴ്ഭാഗത്തായി കാണുന്ന 

Revision എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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 Revision-മായി ബന്ധചപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഇവിചെ കാണാും 

 മകളിൽ വലതു ഭാഗത്തായി കാണുന്ന PDF ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് 

പ്രകാരും Upload ചെയ്യേണ്ട Proforma ഡൗൺയ്യലാഡ് ചെോവുന്നതാണ് 

 അഡീഷണൽ സർവീസിൽ മാറ്റും വരുത്തണചമങ്കിൽ മാത്രും Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 

വിവരങ്ങൾ യ്യെർക്കുക 
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 മാറ്റും വരുത്തുന്നുചണ്ടങ്കിൽ ആവേയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് യ്യേഷും Save 

ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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 Save ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാവുന്നതാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ 

Edit/Delete ചെോവുന്നതാണ് 
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 Revised Scale of Pay ചസലക്ട് ചെയ്ത്, Any Change in Judicial Proceedings from 

Previous എന്നതിൽ മാറ്റും ഉചണ്ടങ്കിൽ അതുും ചസലക്ട് ചെയ്ത്, Service Satisfactory 

ആയ്യണാ അല്ലയ്യയാ എന്നുും ചസലക്ട് ചെയ്ത്, അല്ല എന്നാണു ചസലക്ട് ചെയ്തചതങ്കിൽ 

അതിചെ കാരണവുും നൽകി Save ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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 യ്യമൽവിലാസത്തിൽ മാറ്റും വരുത്തുവാനുചണ്ടങ്കിൽ മാറ്റും വരുത്തി Update ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക 
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 Last Ten Month’s Emoluments (Revised) യ്യെർക്കുവാനായി Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 സർവീസിചല അവസാന പത്തു മാസചത്ത േപളചത്ത സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് 

ഇവിചെ നൽയ്യകണ്ടത്, എന്ന് മതൽ എന്ന്  വചര എന്ന തീയതിയും ആ സമയചത്ത 

Basic Pay (സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമള്ള) ഉും നൽകി Save ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 സർവീസിചല അവസാന പത്തുമാസ കാലയളവിൽ Pre-Revised Basic Payഉും 

Revised Basic-Payഉും വരുകയാചണങ്കിൽ Pre-Revised Basic Pay എന്നത്  (Basic 

Pay+28% DA) ആയിരിക്കുും. [Ref.G.O(P)No.30/2021] 
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 Save ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാവുന്നതാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ 

Edit/Delete ചെോവുന്നതാണ് 

 Total Emoluments ഉും Average Emoluments ഉും ഇവിചെ കാണാൻ കഴിയന്നതാണ് 

 Commutation-ൽ മാറ്റും വരുത്തണചമങ്കിൽ മാത്രും Commutation ചസലക്ട് ചെയ്ത്, 

അതിചെ േതമാനവുും നൽകി Save ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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 Revision to be Effected ൽ ആവേയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി Save ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക 
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 Any Outstanding Liabilities ൽ അചത എയ്യന്നാ അല്ല എയ്യന്നാ ചസലക്ട് ചെയ്ത്, 

ആവേയമായ വിവരങ്ങളും നൽകി Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 

 Add ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാവുന്നതാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ 

Edit/Delete ചെോവുന്നതാണ് 
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 Revision to be Effected ൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള Revised Proposed 

Pension, Revised Proposed DCRG, Revised Proposed Commutation എന്നിവ ഇവിചെ 

കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 

 Pay regulation from 01-07-2014 to 01-07-2019 യ്യെർക്കുന്നതായി Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 

ആവേയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി Save ചെയ്യുക (മകളിൽ സൂെിപ്പിക്കുന്ന 

കാലയളവിൽ Promotion, Increment, Grade etc. തുെങ്ങിയവ വഴി Basic Pay-ൽ 

എചെങ്കിലുും മാറ്റും ഉണ്ടായാൽ അവ ഓയ്യരാന്നായി ഇവിചെ Add ചെയ്ത് 

നൽകാവുന്നതാണ്) 

 



IT Software Division   17 
 

 

 Add ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാവുന്നതാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ 

Edit/Delete ചെോവുന്നതാണ് 
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 Pay regulation from 01-07-2019 till Retirement യ്യെർക്കുന്നതായി Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്ത് ആവേയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി Save ചെയ്യുക (മകളിൽ സൂെിപ്പിക്കുന്ന 

കാലയളവിൽ Promotion, Increment, Grade etc. തുെങ്ങിയവ വഴി Basic Pay-ൽ 

എചെങ്കിലുും മാറ്റും ഉണ്ടായാൽ അവ ഓയ്യരാന്നായി ഇവിചെ Add ചെയ്ത് 

നൽകാവുന്നതാണ്) 
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 Add ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാവുന്നതാണ്, ഈ വിവരങ്ങൾ 

Edit/Delete ചെോവുന്നതാണ് 

 എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിനു യ്യേഷും Proceed ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 

 

 



IT Software Division   20 
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 തുെർന്നു വരുന്ന യ്യപജിചല Declaration ൽ ചപൻഷണചെയും ചപൻഷചനയും 

സുംബന്ധിച്ചു നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ് 

 ആദ്യചത്ത യ്യപജിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഇവിചെ edit ചെോൻ കഴിയന്നതാണ് 

 Document Upload ചെയ്യുവാനായി Browse ചെയ്ത് Upload ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

(സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരും Upload ചെയ്യേണ്ട Document-ചെ മാതൃക (Proforma) 

യ്യ ാും യ്യപജിചല Downloads-ലുും ലഭയമാണ്) 
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 പൂരിപ്പിച്ച Proforma  Browse ചെയ്ത് Upload ചെയ്യുക 
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 Upload ചെയ്ത Document ചന സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായി 

കാണാവുന്നതാണ്, ഈ Document, Download/Delete ചെോവുന്നതാണ് 

 തുെർന്നു View Draft Report ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, അതിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ 

േരിയാചണന്ന് ഉെപ്പു വരുത്തിയ യ്യേഷും Whether the details entered for Revision are 

correct എന്നതിൽ  Yes എന്ന ബട്ടൺ ചസലക്ട് ചെയ്യുക 
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 Declaration tick ചെയ്ത് സർവീസ് ബുക്കിചല യ്യപജ് നപറും Volume നപറും Remarks ഉും 

നൽകി ആർക്കായ്യണാ അയയ്യക്കണ്ടത് അവചര ചസലക്ട് ചെയ്യുക  
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 തുെർന്ന് Department, Officer എന്നിവ ചസലക്ട് ചെയ്യുക 

 e-sign ചസലക്ട് ചെയ്ത് ചമാബബലിൽ വരുന്ന OTP നൽകി Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 

Receiving Authorityക്ക് Submit ചെോവുന്നതാണ് 
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 Submit ചെയ്ത ആപ്പലിയ്യക്കഷൻ Sent ൽ View ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf െിയ്യപ്പാർട്ട് ആയി 

കാണാവുന്നതാണ് 
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 Pullback Application ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Submit ചെയ്ത ആപ്പലിയ്യക്കഷൻ Receiving Authority 

കാണുന്നതിന് മൻപ് PullBack ചെോവുന്നതാണ്, PullBack ചെയ്ത ആപ്പലിയ്യക്കഷൻ 

Processing ൽ കാണാവുന്നതാണ് 

 

 Revision-ൽ നിന്ന് തിരിചക ചപൻഷനിയ്യലക്ക് യ്യപാകുവാനായി Pension എന്ന ലിങ്ക് 

ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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Receiving Authority and Pension Sanctioning Authority  

 

 

 Receiving Authority യ്യലാഗിൻ ചെയ്യുയ്യപാൾ യ്യലാഗിൻ യ്യപജിൽ മകളിൽ കാണുന്ന 

Revision/Event/Non-Event എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  
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 തുെർന്നു  വരുന്ന യ്യപജിചല Inbox-ൽ നിന്നുും ലഭയമാകുന്ന ആപ്ലിയ്യക്കഷൻ Verify ചെയ്ത് 

PSA മഖാെരും AG ക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് 


