നമ്പർ 1/27/2011-P & PW (E)
ഭഺരത സർക്കഺർ
മ഻ന഻സ്ടര഻ ഓഫ് ുേഴ്സണൽ, േ഻.ജ഻. & ീേൻഷനഽകൾ
ീേൻഷൻ, ീേൻഷുനഴ്സ്ട ീവൽീെയർ വകഽപ്പ്
മാന്ഺാം ന഻ല, ുലഺക് നഺയക് ഭവൻ,
ഖഺൻ മഺർക്കറ്റ്, നൿാഡൽഹ഻
ത഼യത഻: 20 ീസപ്താംബർ, 2013
ഓെ഼സ്ട ീമുമഺണ്ടാം
സബ് ീേന്ഷന്ീറ മരണുശഷാം ീേന്ഷന് ഡ഻സ്ടകര് ീെയ്യുന് ബഺങ്ക഻ന് ുെഺാം 14
നല്കണാം.
CCS (ീേൻഷൻ) ന഻യമങ്ങൾ, 1972 ീല ഭരണഘരനയഽീര 81 (2) (എ) (ii) അനഽസര഻ച്ച്,
കഽരഽാംബ

ീേൻഷനഺയ഻

ുെഺാം

ൽ

14

അുേക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ൻീറ

ആവശൿകതീയക്കഽറ഻ച്ച് ശദ്ധ ുകര഼കര഻ക്കഽന്ഽ.
2. ഈ വകഽപ്പ഻ന് ുെഺാം 14 ൽ കഽരഽാംബ ീേൻഷനഺയ഻ അുേക്ഷ഻ക്കഽന് അവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ വ഻വ഻ധ വ഻ധവകള഻ൽ ന഻ന്ഽള്ള േത഻ന഻ധഺനങ്ങൾ സവ഼കര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
കഺരണാം

വ഻ധവകൾക്ക്

ഓെ഼സർമഺർ

/

അീസൌകരൿാം

ബഹഽമഺനൿരഺയ

ഉണ്ടഺക്കഽകയഺണ്,
വൿക്ത഻കൾ

രണ്ട്

ുെഺാം

ഗസറ്റഡ്
ന്ീറ

14

സഺക്ഷൿീപ്പരഽത്തല഻നഺയ഻.
3.

കഽരഽാംബ

ീേൻഷന്ീറ

ഐഡന്റ഻െ഻ുക്കഷന്ീറ

ആരാംഭാം

വൿക്ത഻ഗത

മഽൻപ്,

മഺർക്ക്,

സ്ടീേഷൿൽ

ഇരതഽ

സ഻ുേച്ചർ,

ൂകപ്പത്ത഻പ്പുസ്ടതാംഭാം,

ജ഼വ഻തേങ്കഺള഻യഽീര േഺയ / ത഼യത഻ എന്഻വയഽീര ീതള഻വ്, അധ഻ക േണാം
ത഻ര഻ച്ചരയ്ക്ക്കഺൻ ുവണ്ട഻ അവയ഻ൽ ന഻ന്ഽള്ള െഽമതലകൾ തഽരങ്ങ഻യവയഽീര
വൿക്ത഻ഗത

ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ

വ഻ശദഺാംശങ്ങൾ

ബഺങ്കഽ

ക഻ട്ടണാം.

ുെഺാം

14

ഒരഽ

സ്റ്റഺൻുഡർഡ് ുേഺസസ്഻ാംഗ് ഷ഼റ്റ഻ീനയഺണ് ഉേുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്, ഇത് ീേൻഷൻ
ഡ഻സ്ടകർ

ീെയ്യൽ

ബഺങ്ക഻ന്

നൽകഽന്ത഻നഽള്ള

കിതൿമഺയ

വ഻വരങ്ങൾ

നൽകഽീമന്ഽാം ന഻ർവെ഻ക്കഽന്ഽ. ഈ ന഻ലവഺരത്ത഻ന്ീറ അഭഺവത്ത഻ൽ ബഺങ്ക഻ന്ീറ
േസക്തമഺയുതഺ അേസക്തുമഺ ആയ വ഻വരങ്ങൾ സമർപ്പ഻ക്കഺൻ വ഻ധവകൾ
ആവശൿീപ്പുട്ടക്കഺാം. ഇത് കഽരഽാംബ ീേൻഷന്ീറ ആരാംഭത്ത഻ൽ ൂവക഻ുയക്കഺാം.
4.

വ഻ഷയാം

അക്കൌണ്ടഽാം

േര഻ുശഺധ഻ക്കീപ്പട്ടു.
ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ,

ീേൻഷൻകനഽാം

കഽരഽാംബ

േങ്കഺള഻യഽീര

ീേൻഷനഺയ഻

സാംയഽക്ത

മറ്റഺീരങ്ക഻ലഽുമഺ

അവകഺശീപ്പരഺനഽള്ള സഺധൿതയഽണ്ടഺക഻ലല. ഇങ്ങീനയഽള്ള സഺഹെരൿങ്ങള഻ൽ,
ുെഺാം 14 ന്ീറ ആവശൿമ഻ലല. ഇണീയ ഒരഽ ീേൻഷൻ വഺങ്ങഽുമ്പഺൾ ബഺങ്ക് ഓഫ്

ീഹൽത്ത് അറ഻യ഻ക്കഽകയഽാം കഽരഽാംബ ീേൻഷൻ ആരാംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ബഺങ്ക് ഒരഽ
ലള഻തമഺയ കത്ത് വഴ഻ അഭൿർത്ഥ഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്യഺാം. മരണ സർട്ട഻െ഻ക്കറ്റ് ഓഫ്
ീേൻഷൻ, േ഻േ഻ഒ, അവന്ീറ / അവളുീര സവന്താം േഺയാം / ജനന ത഼യത഻
എന്഻വയഽീര ീതള഻വ഻ന്ീറ േകർപ്പ്, അധ഻ക ുേയ്ക്ീമന്് വ഼ീണ്ടരഽക്കഽന്ത഻നഽള്ള
ഒരഽ െഽമതല എന്഻വ അവൻ ഉൾീക്കഺള്ളുന്ഽ. മറ്റ് ുകസഽകള഻ൽ, അതഺയത്,
ീേൻഷൻ

കാരഺീത

അവന്ീറ

ീേൻഷൻകരഽീര

ുജഺയ഻ന്്

ബഺങ്ക്

അീക്കൌണ്ട഻ുലക്ക് ീേൻഷൻ ീകഡ഻റ്റ് ീെയ്യുന്഻ീലലങ്ക഻ൽ, ുെഺാം 14 ബഺങ്കഽകൾ
തഽരരഽാം.

എന്഻രഽന്ഺലഽാം,

ുെഺർമഺറ്റ്

14

ീല

അറ്റുസ്റ്റഷൻ

വൿവസ്ഥകൾ

രണ്ടഽുേരഽകളഺൽ സഺക്ഷൿീപ്പരഽത്തഽകയഽാം സഺക്ഷ഼കര഻ക്കഽകയഽാം ീെയ്ക്തഽ.
5. എലലഺ ഭഺവ഻ ുകസഽകള഻ലഽാം, ീഹഡ് ഓഫ് ഓെ഼സ്ട ീേൻഷനറ഻നഽ ുവണ്ട഻
സമഺനമഺയ വ഻ശദഺാംശങ്ങൾ, മഺതികയ഻ലഽള്ള ഒപ്പ്, ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വൿക്ത഻ഗത
മഺർക്ക്, ഇരതഽ ൂകപ്പത്ത഻ ഇാംേഷൻ, ജനന ത഼യത഻ / ജനന ത഼യത഻ എന്഻വയഽീര
ീതള഻വഽാം, അധ഻ക ുേയ്ക്ീമന്് വ഼ീണ്ടരഽക്കഽന്ത഻ീന േറ്റ഻ ഭഺരൿ. ീേൻഷൻകഺർ
മരണീപ്പട്ട

ുശഷാം,

ബഺങ്ക഻ന്

മരണ

വ഻വരങ്ങളുീര
"ന഻ങ്ങളുീര

മരണീപ്പട്ട

ീേൻഷനറഽീര

സർട്ട഻െ഻ക്കറ്റ്
അര഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

കസ്റ്റമ഼സ്ട

ജ഼വ഻തേങ്കഺള഻

നൽുകണ്ടതഺണ്,
േങ്കഺള഻ീയ

അറ഻യഽക"

അരയ്ക്ുക്കണ്ട

േ഻േ഻ഒയ഻ൽ

നൽക഻യ

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്തഽാം

അവരഽീര

അറ഻യഺൻ

ആഗഹ഻ക്കഽന്തഽാം.

ീേൻഷൻകഺർക്കഽാം അയഺളുീര ഭഺരൿക്കഽാം ഒരഽ സാംയഽക്ത അക്കൌണ്ട് ുെഺാം 14 ന്
മഽകള഻ലഽള്ള േഺരഺ 4 ൽ ആവശൿമ഻ലല.
6. ഇഷൿഽ 13.04.2010 ഐഡ഻ നമ്പർ 601 / ഇ.വ഻. / 201 3, ീെലവഽകൾ ഡ഻േൻഷൻ ഓഫ്
ഓണക്കറൻസ്ട ഈ വ഻ഷയത്ത഻ൽ.
ഇന്തൿഺ ഗവൺീമന്റ഻ന്ീറ ീസകട്ടറ഻
Ph: 24644632
എലലഺ മന്തഺലയങ്ങളുാം / വകഽപ്പുകളുാം ഇന്തൿയഽീര
ഈ

വകഽപ്പ഻ീല

േധഺന

േട്ട഻കയ഻ൽ

ീേൻഷൻ

വഺങ്ങഽന്

എലലഺ

അുസഺസ഻ുയഷനഽകളുാം.
മഽകള഻ൽ

േറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

ഇൻെ഻കൿഽഷൻസഽകൾ

എലലഺ

ബഺങ്കഽകള഻ുലക്കഽാം

േെര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള്ള അഭൿർത്ഥനുയഺീര CPAO ുലക്ക് േകർത്തഽക, സ്ടക഼ാം
ബഽീക്കലറ്റ഻ൽ അനഽുയഺജൿമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ മഺറ്റാം വരഽത്തഽക.

