1 (11) / 200 9-डी (पेन / पोऱ)
भारत शरकार
शंरसण मंत्राऱय
माजी शैननक कल्याण वळभाग
नळी दिल्ऱी - 110011
दिनांक: 23 डडशेंबर 2014
करण्याशाठी
आमी स्टाफचे प्रमुख
नौिऱ स्टाफचे प्रमुख
एअर स्टाफचे मुख्य अधिकारी
वळवय् अनतररक्त पेन्ऴनशाठी कुटुंबातीऱ ननळत्त
ृ ीळेतनिारकांच्या जन्मतारीख / बिऱ
शर,
भारत शरकारद्ळारा जारी केऱेल्या शूचनांनुशार, ननयतकालऱक पत्र क्र. 17 (4) 12008 (1) - डी (पेन / पॉलऱशी) दिनांक
11.11.2008 आणण भारत शरकार, िमाािाय पत्र क्र. दिनांक 18 ऑगस्ट 200 9 पाशून, पेन्ऴन पेमेंट ऑडार / डडस्चाजा
शदटा फफकेट फकंळा इतर ऑफफश रे कॉर्डाशच्या जन्मतारीख / ळयाची आिाराळर अनतररक्त पेन्ऴन / फॎलमऱी पेन्ऴनची
अनुमती आषे. केळल PPO / डडस्चाजा प्रमाणपत्र फकंळा कायााऱय रे कॉडा उपऱब्ि नाषी जन्म / ळयाचे तारीख शंबंधित
तपऴीऱ आषे त प्रकरणात, जुन्या ननळत्त
ृ ीळेतन / कुटुंब ननळत्त
ृ अनतररक्त पेन्ऴन / कुटुंब पेन्ऴन खाऱीऱ documentsआिाराळर परळानगी दिऱेऱी आषे
(ए) पॎनकाडा
(ब) मािक प्रमाणपत्र (ज्यात जन्म तारीख शंबंधित मादषती आषे) (शी) पाशपोटा
(डी) ईशीएचएश काडा
(इ) ळाषन चाऱवळण्याचा परळाना (जर त्यात जन्म तारीख अशेऱ)
(फ) ननळडणक
ू आयडी काडा
2. कठोर पररश्रमांबाबत एमओडीमध्ये काषी प्रनतननधित्ळ प्राप्त झाऱे आषे त

पीपीओ मध्ये जन्म / ळय जन्म ळर अनतररक्त पेन्ऴन लमलण्याशाठी जुन्या कुटुंब पेन्ऴनिारकांमुले. ळरीऱ पीआरए
1 मध्ये नमूि केऱेल्या कागिपत्रांच्या आिाराळर ते पीपीओत जन्म तारीख बिऱण्याची वळनंती करीत आषे त. बाब
मंत्राऱय तपाशणी करण्यात आऱी आषे आणण (वळभाग जारी नंतर मु & शा ओम क्रमांक 1/23 / 2012- मु & शा (ई) दि
13.09.2012.) खाऱीऱ ननणाय घेतऱे गेऱे आषे त: (i) पीपीओमध्ये नोंिळऱेल्या शऴस्त्र िऱांच्या जळानांची जन्मतारीख / ळयाची अशल्याने ते
शेळा रे कॉडा घरी / ननळत्त
ृ ी / शेळाननळत्त
ृ ी इ तारीख आिाराळर जन्म / ळय तारीख आिाराळर केऱे जाते PPO मध्ये
ननळत्त
ृ / मत
ृ ननळत्त
ृ च्या नोकरी / ळयाचे तारीख बिऱ परळानगी प्रश्नच येत नाषी षोईऱ . या प्रकरणाची आणखी
चौकऴी करण्यात आऱी आषे. जुन्या पेन्ऴनिारकांनी ळयोमयाािेचा पुराळा म्षणून ळरीऱ कागिपत्रांमध्ये अडचण
ऱसात घेता. आता UIDAI ने जारी आिार काडा ळय फकंळा ळरीऱ 80 ळवे पूणा अनतररक्त पेन्ऴन / कुटुंब पेन्ऴन पेमेंट
करण्याशाठी जन्म / ळयाचे तारीख पुराळा म्षणून स्ळीकारऱे जाऊ ऴकते ननश्श्चत करण्यात आऱे आषे.
(ii) कुटुंब ननळत्त
ृ ीळेतनिारक (पाऱक आणण पती) च्या जन्मतारखेतीऱ बिऱ / वळनंती
पीपीओ मध्ये पीएफआय 1 / आिार यांनी जेशीओ / ओआर आणण कलमऴन ऑफफशशाच्या बाबतीत शेळा
मुख्याऱयांद्ळारे शािर केऱे जाऊ ऴकते. काडा आणण पें ऴनरच्या जन्माशंबंिात गैर-न्यानयक स्टॎ म्पपेपरळर
घोवणापत्र. जर वळभागाचे प्रमुख / रे कॉडा कायााऱयाचे शमािान झाऱे अशेऱ तर पीपीओमध्ये जन्मानंतर एक अपूळा
घटना नोंिळता येईऱ. जशे पीपीओमध्ये प्रळेऴ करण्याची गरज आषे, ओएशी ररकॉर्डाश / ऑफफश ऑफफशच्या
शल्ल्यानश
ु ार कॉपा पीपीओ जारी करून षे पीएशएद्ळारे चाऱवळऱे जाईऱ.

(Iii) ळरीऱ पररच्छे ि 1 मध्ये िऴावळऱेल्या ळ युआयडीएआय जारी आिार काडा PPO मध्ये कुटुंब ननळत्त
ृ जन्म / ळयाचे
तारीख बिऱ स्ळीकारण्यात येईऱ म्षणून व्यनतररक्त इतर िस्तऐळज.

3. पीपीओमध्ये चक
ु ीची तारीख जन्मतारीख रे कॉडा करण्याची कोणतीषी ऴक्यता टालण्याशाठी मध्ये
शेळा अधिकारी शेळा रे कॉडा शूधचत केल्याप्रमाणे भवळष्यात शऴस्त्र शेना कालमाक पररच्छे ि 1 / िस्तऐळज एक शूधचत

शािर पती, पत्नी फकंळा कुटुंब मादषती शोबत पाऱक जन्म तारीख पुराळा म्षणून ULDAI जारी आिार काडा ळरीऱ

फकंळा आळश्यक जाईऱ / कमाचारी. मुऱांच्या बाबतीत, तो / ती अऴा ऴाले त फकंळा लऴसणाच्या बोडामिन
ू लऴकत
अशेऱ तर ळयाचा पुराळा म्षणून स्ळीकारऱे जाऊ ऴकते.
4. शंरसण मंत्राऱयाऴी या मुद्यांशष
31 (7) / 09 / एफआयएन / पीएएन दिनांक 21/11/2014.
5. दषंिी आळत्त
ृ ी पुढीऱप्रमाणे अशेऱ.

आपऱा वळश्ळाश,ू
(प्रेम प्रकाऴ)
भारत शरकारच्या अंतगात शधचळ
प्रनतलऱपी: मानक वळतरण यािी नुशार

