No 1 (11) / 2009-D (ീെൻ / ുെഺൾ)
ഇന്ത്ൿഺ ഗവൺീമന്റ്
െത഻ുരഺധ മന്ത്ഺലയം
മഽൻ ുസനഺംഗങ്ങളുീെ ുേമ വകഽപ്പ്
നൿാ ീെൽഹ഻ - 110011
ത഼യത഻: 2014 െ഻സംബർ 23
ീെയ്യുക
െ഼ഫ് ഒഫ് ആർമ഻ സ്റ്റഺഫ് ുനവൽ സ്റ്റഺഫ് െ഼ഫ് ഒഫ് ദ഻ എയർ സ്റ്റഺഫ്
വിഷയം: അധ഻ക ീെൻഷനഺയ഻ കഽെഽംബ ീെൻഷൻ നൽകഽന്നവരഽീെ ജനനത്ത഼യത഻
/ വയസ഻ൽ മഺറ്റം വരഽത്തഽക.
സർ,
GOI ഇഷൿഽ നൽക഻യ ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് അനഽസിതമഺയ഻, MOD ീലറ്റർ നം. 17 (4) 12008 (1)
- െ഻ (ീെൻ / നയം) ൧൧.൧൧.൨൦൦൮ ആൻഡ് GOI ൽ, MOD കത്ത് നമ്പർ dated 1 (11) / 2009െ഻ (ീെൻ / നയം) 18 ഒഗസ്റ്റ് 2009 dated, അധ഻ക ീെൻഷൻ / കഽെഽംബ ീെൻഷൻ ജനന
/ െഺയം ത഼യത഻ ീെൻഷൻ ശമ്പള ഒർെർ / െ഻സ്െഺർച്ജ് സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്
അീലെങ്ക഻ൽ മറ്റ് ഒഫ഼സ് ുരഖകൾ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
അനഽവദന഼യമഺണ്. മഺതുമ ജനന / െഺയം ത഼യത഻ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻ശദഺംശങ്ങൾ
ആയവർക്ക് ppo- ലഭൿമലെഺത്ത / സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് അീലെങ്ക഻ൽ ഒഫ഼സ് ുരഖകൾ
വഺട്സ഻ൽ ുകസഽകള഻ൽ, െഴയ ീെൻഷൻകഺർക്ക് / കഽെഽംബ ീെൻഷൻ അധ഻ക
ീെൻഷൻ / കഽെഽംബ ീെൻഷൻ തഺീഴ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അനഽവദ഻ച്ചു ീെയ്തഽ
ീദഺെഽീമംത്സ്(എ) െഺൻ കഺർഡ്
(ബ഻) ീമെ഻ക്കഽുലഷൻ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് (ജനന ത഼യത഻ീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങൾ
ഉൾീക്കഺള്ളുന്നത്) (സ഻) െഺസ്ുെഺർട്ട്
(െ഻) ECHS കഺർഡ്
(ഇ) ൂെവ഻ംഗ് ൂലസൻസ് (ജനന ത഼യത഻ ഉീെങ്ക഻ൽ)
(എഫ്) ത഻രീെെഽപ്പ് ഐ െ഻ കഺർഡ്
2. ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉെഺകഽന്നത഻ീന സംബന്ധ഻ച്ച് എംെ഻യ഻ൽ െ഻ല െഺത഻ന഻ധൿം
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുെ്

ആയവർക്ക് ppo- ജനന / െഺയം ത഼യത഻ ീതറ്റഺയ ീറുക്കഺർെ഻ംഗ് ന഻മ഻ത്തം അധ഻ക
ീെൻഷൻ ലഭ഻ക്കഽന്നത് െഴയ കഽെഽംബ ീെൻഷൻ ീെയ്തഽ. മഽകള഻ൽ െറെ 1
ുരഖയ഻ൽ

െറെ഻ട്ടുള്ള

ജനനത്ത഼യത഻

െമഺണങ്ങളുീെ

മഺറ്റുന്നത഻നഺയ഻

അവർ

അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

അുെേ഻ക്കഽകയഺണ്.

ജനനത്ത഼യത഻
ഈ

വ഻ഷയം

മന്ത്ഺലയത്ത഻ൽ െര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം (െ഻സംബർ 13, 2012 ീല P & PW OM No.
1/23/2012-P & PW (E) നെത്ത഻യ ത഼യത഻ 13.09.2012 ന്റ
(i) െ഻െ഻യ഻ൽ ുരഖീപ്പെഽത്ത഻യ െട്ടഺളക്കഺരഽീെ ജനനത്ത഼യത഻ / വയസ്സ് മഽതൽ
ുസവന ുരഖകൾ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആൻഡ് െ഻സ്െഺർജ് / റ഻ട്ടയർീമന്റ് /
റ഻ട്ടയർീമന്റ് തഽെങ്ങ഻യ ത഼യത഻ ആയവർക്ക് ppo- ൽ മര഻ച്ചത് വ഻രമ഻ച്ച /
ീെൻഷനർ എന്ന ബർത്ത് / െഺയം ത഼യത഻ മഺറ്റം അനഽവദ഻ക്കഽന്ന ന്നഽം
ഉെഺയ഻ട്ട഻ലെ തീന്ന ജനന / െഺയം ഈ ത഼യത഻ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നത്
. െശ്നം കാെഽതൽ െര഻ുശഺധ഻ച്ചു. െഴയ ീെൻഷൻകരഽീെ െഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന
ുരഖകൾ മഽകള഻ൽ െറെ഻ര഻ക്കഽന്ന െമഺണങ്ങള഻ൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് െര഻ഗണ഻ച്ച്. അത്
ഇുപ്പഺൾ UIDAI നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള ആധഺർ കഺർഡ് െഺയെര഻ധ഻ അീലെങ്ക഻ൽ മഽകള഻ൽ 80
വയസഽ അധ഻ക ീെൻഷൻ / കഽെഽംബ ീെൻഷൻ ീെയ്ീമന്ററ഻നഺയ഻ ജനന / െഺയം
ത഼യത഻ ീതള഻വഺയ഻ സവ഼കര഻ച്ചു ുവണം എന്നഽം ത഼രഽമഺന഻ച്ച഻ട്ടുെ്.
(Ii) കഽെഽംബം ീെൻഷനർ (അച്ഛനമ്മമഺരഽം ജ഼വ഻തെങ്കഺള഻) ജനനം / െഺയം ത഼യത഻
മഺറ്റം അഭൿർത്ഥന
െ഻യ഻ൽ െ഻.എഫ്.ഐ 1 / ആധഺർ, കമ്മ഼ഷൻഡ് ഒഫ഼സർമഺരഽീെ കഺരൿത്ത഻ൽ,
ീജ  സ഻ / എസഽകളുീെയഽം സർവ഼സ് ീഹഡ്കവഺട്ടുകളുീെയഽം കഽെഽംബം
ീെന്റഷനര് ജനനം ശര഻യഺയ ത഼യത഻ സംബന്ധ഻ച്ച രഽ ുനഺൺ-ജഽെ഼ഷൿൽ സ്റ്റഺമ്പ്
ുെപ്പറ഻ൽ കഺർഡ്, െഖൿഺെനം. വകഽപ്പ഻ന്റീറ / ീറുക്കഺർഡ് ഒഫ഼സ഻ന്റീറ
ുമധഺവ഻തവം

തിപ്ത഻കരമഺീണങ്ക഻ൽ

ുരഖീപ്പെഽത്തഽന്നത഻നഺയ഻
െ഻െ഻യ഻ുലക്കഽള്ള
ഒസ഻ഐ

രഽ

െുവശനം

ീറുക്കഺർഡ്

/

ഒഫ഼സ്

ജനനത്ത഼യത഻
െത഻ഭഺസീത്ത

അനഽവദ഻ുച്ചക്കഺം.

ത഻ട്ടീപ്പെഽുത്തെത്
ുമധഺവ഻യഽീെ

ജനനത്ത഼യത഻യ഻ൽ
ആവശൿമഺീണങ്ക഻ൽ,

ഉെുദശം

അനഽസര഻ച്ച്

ുകഺർപ്പുററ്റ് െ഻െ഻ നൽകഽന്നത഻ലാീെ PSA നെപ്പ഻ലഺക്കഽം.

(Iii) മഽകള഻ൽ ഖണ്ഡ഻ക 1 സാെ഻പ്പ഻ച്ച ീെയ്ത് ആധഺർ കഺർഡ് UIDAI നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള
ഴ഻ീക മീറ്റഺരഽ െമഺണം ആയവർക്ക് ppo- കഽെഽംബ ീെൻഷനർ ജനനം / െഺയം
ത഼യത഻ മഺറ്റം സവ഼കര഻ക്കഺൻ കഴ഻യഽം.
3., ആയവർക്ക് ppo- ജന്ഩസ്ഥലം രഽ ീതറ്റഺയ ത഼യത഻ റ഻ുക്കഺർഡ് ഏീതങ്ക഻ലഽം
സഺധൿത ഴ഻വഺക്കഺൻ ൽ

ഭഺവ഻

ആംഡ്

ുഫഺഴ്സസ്

ുെഴ്സണൽ

െമഺണങ്ങള഻ീലഺന്ന്

സമർപ്പ഻ക്കഺൻ

ആവശൿമഺണ് മഽകള഻ൽ െഺരഺ 1 അീലെങ്ക഻ൽ ആധഺർ കഺർഡ് ുസവനം ഒഫ഼സർ
ുസവന ുരഖകൾ അനഽസര഻ച്ച് കഽെഽംബം വ഻ശദഺംശങ്ങൾ സഹ഻തം ജ഼വ഻ത
മഺതഺെ഻തഺക്കളുീെ ജനനത്ത഼യത഻ ീതള഻വഺയ഻ ഉല്ൂദ െഽറീപ്പെഽവ഻ക്കഽന്ന /
സാെ഻പ്പ഻ച്ചു / ഉുദൿഺഗസ്ഥരഽീെ. കഽട്ട഻കളുീെ കഺരൿത്ത഻ലഺീണങ്ക഻ൽ, അത്തരം
സ്കാള഻ുലഺ വ഻ദൿഺഭൿഺസ െഠനുകരത്ത഻ുലഺ െഠ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ, െഺയം
ീതള഻യ഻ക്കഽക.
4. െത഻ുരഺധ മന്ത്ഺലയവഽമഺയ഻ ഈ െശ്നങ്ങൾ
31 (7) / 09 / FIN / PEN ത഼യത഻ 21/11/2014.
5. ഹ഻ര഻ െത഻പ്പ് െ഻ന്ത്ഽെരഽം.
വ഻ശവസ്തതുയഺീെ,
(ുെം െകഺശ്)
ഇന്ത്ൿഺ ഗവൺീമന്ററ഻ന്റീറ ീസകട്ടറ഻
െകർത്തഽക: സ്റ്റഺൻുെർഡ് വ഻തരണ െട്ട഻ക െകഺരം

