నం 1 (11) / 2009-D (PEN / పాల్)
ఫారత రభుతవ పాలన
రక్షణ ఱాఖ
మాజీ సైనికుల సంక్షైమ ఱాఖ
నూూఢిల్లీ - 110011
ణేదీ: 23 డిసంబర్ 2014
టు
చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆమమీ స్ాాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ది నారెల్ స్ాాఫ్ ది చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎభర్ స్ాాఫ్
విషయం: అదను నష న్ కోసం కుటుంబ నష నరలీ ుటటాన / వయసుస ణేదీ మారచండి.
సర్,
GOI జామమ చేసిన సూచనల రకారం, MOD లేఖ సంఖూ. 17 (4) 12008 (1) - D (న్ / పాలసీ) ణేదీ 11.11.2008 మమియు
GOI, MOD లేఖ సంఖూ. 18 ఆగసుా 2009 నాటటక,ి నష న్ చెల్ీంు ఆరడ ర్ / డిఱాచర్్ సమిాపికైట్ లేదా ఇతర కామాూలయ
మికారలడల ుటటాన / వయసుస ఆధారంగా అదను ింఛను / కుటుంబ ింఛను అనుమతంచబడుత ంది. కింది ణారలు
పాత నష నుు / కుటుంబం నష నుు ఆధారంగా అదను నష న్ / కుటుంబం నష న్ అనుమత ఉంది PPO / డిచాార్్
సమిాపికెట్ లేదా ఆపీసు మికారలడలు ుటటాన / వయసుస ణేదీ సంబంధించి వివమాలు అందుబాటులో గురవుత నుుుడు
(ఎ) పాన్ కారలడ
(బి) బెటక
టర ుూలేషన్ సమిాపికైట్ (ుటటాన ణేదీ గుమించి సమాచామానిు కల్గి) (సి) పాస్ప ుర్ా
(డి) ECHS కారలడ
(ఇ) డెవి
ై ంగ్ ల ైసన్స (ఇది ుటటాన ణేదీని కల్గి ఉంటే)
(ఎఫ్) ఎలక్షన్ I డి కార్డ
2. కష్ాాలను గుమించి MOD లో కొనిు పారతనిధాూలు వచాచభ

PPO లో ుటటాన / వయసుస ుటటానుుడు అదను ింఛను ప ందడానికి పాత కుటుంబ నష నరీ వలన. ైన ేమకొను
ణారల ఆధారంగా ిిఒలో జనిీంచిన ణేదీని మారచడానికి రారల అభూమిిసు ునాురల. ఈ విషయం మంతరతవఱాఖలో
మిశీల్ంచబడింది మమియు (డిసంబర్ 13, 2012 నాటటకి P & PW OM No. 1/23/2012-P & PW (E) చేత 13.09.2012
తరలరాత)
(i) ిిఒలో నమోదెైన స్ాయుధ దయాల వూకుుల ుటటాన / వయసుస ణేదీ నుండి
సేవ మికారలడలు మమియు ఉతసరగ / విరమణ / వృదాాూ etc ణేదీ ఆధారంగా PPO లో మిటైర్ / మరణంచిన Pensioner
యొకొ బెర్ు / వయసుస ణేదీ మారలు అనుమతంచే రఱను ఉండొ చుచ ుటటాన / వయసుస ఈ ణేదీ ఆధారంగా
నిరణభంచబడుత ంది . విషయం మమింత మిశీలన చేయబడింది. పాత నష నరలీ వయసుస రలజువు ైన ేమకొను
ణారలు లో కషా ం మిగణలోకి. యుఐడిఎఐ జామమ చేసిన ఆధార్ కారలడ 80 సంవతసమాల వయసుస లేదా అంతకంటే ఎకుొవ
అదను ింఛను / కుటుంబ ింఛను చెల్ీంు కోసం జనీ / వయసుసకి రలజువుగా అంగమకమించబడవచచని ఇుుడు
నిరణభంచబడింది.
(ii) కుటుంబ ింఛనుదారల ుటటాన (వయసుస / వయసుస) మారలు అభూరిన (తల్ీ దండురలు మమియు జీవిత ఫాగస్ావమి)
PPO లో కమిషన్డ ఆపీసర్స విషయంలో JCO / ORS మమియు సమమవస్ HQ ల విషయంలో PFI 1 / ఆధార్ దావమా
సమమిుంచవచుచ కుటుంబ ింఛనుదారల ుటటాన ణేదీకి సంబంధించి నాూయ-స్ాాంప్ కాగితంై కారలడ మమియు రకటన.
డిపామెామంట్ / మికారలడ కామాూలయం యొకొ తల సంతృిు చెందినటీ భణే, PPO లో ుటటాన ణేదీలో క దృగివషయం మికార్డ
చేయబడవచుచ. PPO లోకి రరేశంచడం సమిదిదావలసిన అవసరం ఉనుందున, ఇది OC మికార్డ ్ / హెడ్ ఆఫ్ ఆపీస్ సలహా
మీద కార్ు PPO ను జామమ చేయడం దావమా PSA చే నిరవహంచబడుత ంది.

(Iii) ైన పామా 1 లో సూచించిన మమియు యుఐడిఎఐ జామమ PPO కుటుంబంలో పించను ుటటాన / వయసుస ణేదీ లో
మారలు ఉంటుంది ఆధార్ కార్డ కోసం అంగమకమించిన తు ఏ ఇతర తరం.
3. PPO లో ుటటాన తుు ణేదీని మికారలడ చేసే అవకాఱానిు నిరామించడానికి,
భవిషూతు లో సైనిక దయాల సిబబంది సమమవస్ అధికామి సేవ మికారలడలు సూచించిన జీవిత ఫాగస్ావమి లేదా కుటుంబం
వివమాలణో పాటు తల్ీ దండురలు ుటటాన ణేదీ నిదరశనంగా ULDAI జామమ చేసిన ఆధార్ కార్డ ైన లేదా పామా 1 లో / ణారలు
కటట సూచించింది సమమిుంచాల్స అవుత ంది / సిబబంది. ిలీల విషయంలో, అతను / ఆబె అటువంటట పాఠఱాలలో
లేదా విదాూ మండల్లో చదువుత ంటే వయసుస రలజువుగా అంగమకమించబడుత ంది.

4. రక్షణ మంతరతవ ఱాఖణో ఈ సమసూలు
31 (7) / 09 / FIN / PEN ణేదీ 21/11/2014.
5. హందీ రెరషన్ అనుసమించబడుత ంది.
నమీకముగా,
(ేరమ్ రకాష్)
ఫారత రభుతవ కారూదమిశగా
దీనికి కాీ చేభ: పారమాణక ంిణీ జాబిణా రకారం

