1 (04) / 2015 (10-ഡി (പെൻ / പെോൾ)
ഭോരത സർക്കോർ
പ്െതിപരോധ മപ്രോലയം
ഡി (പെൻഷൻ / പെോൾ ഐസി)
ന്യൂഡൽഹി, തീയതി: പസപ്റ്റംബർ 3, 2015

പലക്ക്
ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റോഫ്
ചീഫ് ഓഫ് പന്വൽ സ്റ്റോഫ്
ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റോഫ്
വിഷയം:

-

2006

പേക്കസ്

/

ഓൾ

പെൻഷൻ

വോങ്ങുന്നവർ

/

കുടുംബ

പെൻഷൻ

വോങ്ങുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ െുന്രവപലോകന്ം.
ആറോം സിെിസി ശുെോർശയിൽ സർക്കോർ തീരുമോന്ം ന്ടപ്പോക്കുന്നതിന്ോയി പഭദഗതി
പചയ്ത, 11.11.2008 പല ഈ മപ്രോലയത്തിന്പറ കത്ത്, 17 (4) / 2008 (1) / D (പെൻ / പെോൾ)
2006-പല വിമുക്ത സസന്ികരുപട പെൻഷൻകോർ / കുടുംബ പെൻഷൻ വോങ്ങുന്നവർക്കുള്ള
പെൻഷൻ / കുടുംബ പെൻഷൻ. 4.1.2006 മുതൽ പ്െോബലയത്തിൽ വരുന്ന 4.1.2006 മുതൽ
പ്െോബലയത്തിൽ

വരുന്ന

ന്ിർണ്ണയിക്കപപ്പട്ട

എലലോ

ഉെവകുപ്പിൽ

4.1-ാോാം
2006-പല

െി.വിക്കോർ

ഫിറപെന്്

പഫോർമുലയിൽ

പെൻഷൻകോർക്കും

കുടുംബ

പെൻഷൻകോർക്കും െുതുക്കിയ പെൻഷൻ, െുതുക്കിയ സോധോരണ പെൻഷൻ, പെൻഷൻ
പെയ്് ഫണ്ട്, പപ്ഗ് പെ, പെൻഷൻ വിരമിച്ച / ഡിസ്ചോർജ്ഡ് / എകവോലിഡ് ഔട്ട് /
സഡറ് പചയ്യപപ്പട്ട പ്െീ-പററ് സ്പകോളർഷിപ്റ് അന്ുസരിച്ച്, യഥോപ്കമം 50%, 50%, 30%
സസന്യപസവന്വും "എക്സസ്" പ്ഗൂപ്പപം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അടയ്ക്കണം.
2.

ഇപപ്പോൾ,

GOI,

പെൻഷൻ,

പെൻഷൻ,

പെൻഷപന്ഴ്സസ്

പെൻഷൻ,

പെൻഷൻ

ആന്ുകൂലയങ്ങൾ, പെൻഷൻ, പെൻഷപന്ഴ്സസ് മപ്രോലയം, 30.07.2015 പല തീയതി 38/37/08-P &
PW (എ) വകുപ്പപപ്െകോരം, ഇഷയു 01.01.2006 ന്ോണ് പ്െീ-2006 പേണുകളപപട / പെൻഷൻ /
കുടുംബ പെൻഷപന്ഴ്സസ് പെൻഷൻ / കുടുംബ പെൻഷപന്ഴ്സസ് പെൻഷൻ / കുടുംബ
പെൻഷന്ിൽ
ഫിക്സസ്പമന്്

ന്ിന്നും

പെൻഷൻ

പടബിളപകളിൽ

/

കുടുംബ

പെൻഷപന്ഴ്സസ്

ന്ിർപേശിച്ചിരിക്കുന്ന

പ്െകോരം

ന്ിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന
െരിഷ്കരിച്ച

പെയ്

ബോങ്കിൽ ഏറവും കുറഞ്ഞത് ഫിറിപമൻ് പടബിളിൽ ഫിഫ്പമൻ് പടബിളിൽ 50% 1 / എസ്
/ 2008 പഭദഗതി പചയ്ത് ന്ോവിക / എയർ പഫോഴ്സസിന്ും തുലയമോയ ന്ിർപേശങ്ങൾ, സസന്ിക
പസവന് ശമ്പളവും എക്സസ് പ്ഗൂപ്പ് പവതന്വും ഉൾപപ്പപട പെൻഷൻ വിരമിച്ച / ഡിസ്ചോർജ്ഡ

പചയ്യപപ്പട്ട / ഇൻകലിഡ് / മൃതപദഹത്തിൽ ന്ിന്ന് മൃതപദഹം മുൻകൂട്ടി െരിഷ്കരിച്ച
സ്പകയിൽ അംഗീകരിച്ചതും പപ്ഗ് പെയുമോണ്.
3. എന്നിരുന്നോലും 11.11.2008 പല മപ്രോലയത്തിന്പറ No. 17 (4) / 2008 (1) / D (പെൻ / പെോൾ)
ദിന്പ്പപ്തത്തിന്പറ 4.1 ശതമോന്ം അന്ുസരിച്ചപള്ള ഏകീകൃത പെൻഷൻ / കുടുംബ പെൻഷൻ
പെൻഷൻ / മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ കണക്കോക്കിയ കുടുംബ പെൻഷൻ, അപത
(ഉയർന്ന ഏകീകൃത പെൻഷൻ / കുടുംബ പെൻഷൻ) അടിസ്ഥോന് പെൻഷൻ / കുടുംബ
പെൻഷന്ോയി തുടർന്നും െരിഗണിക്കും. എന്നോൽ, 08.03.2010 ന്ും ന്ും 1 ന്ും (13) / 2012 / D
(പെൻ / പെോളിസി) തീയതിയും തീയതിയും (1) / 2009-D (പെൻ / പെോളി), GOI- ന്പറ
െരിഷ്കരിച്ച പെൻഷൻ, 17.01.2013 ഈ കത്ത് പചർത്തിട്ടപള്ളത് കൂട്ടിപച്ചർക്കലിലുള്ള
പറററിപന്ക്കോൾ

കൂടുതലോണ്,

അതിന്ുപശഷം

അടിസ്ഥോന്

പെൻഷൻ

/

കുടുംബ

പെൻഷന്ോയി 1.07.2009 മുതൽ 24.09.2012 വപര തുടരുകയും പചയ്യപം.
4. അതിന്ന്ുസരിച്ച്, കുറഞ്ഞ ഗയോരണ്ടീ് പെൻഷൻ / ഓർഡിന്റി ഫോമിലി പെൻഷപന്
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന െരിഷ്കരിച്ച െട്ടികകൾ അപന്ക്സസ്-എ (ആർമി പെൻഷൻകോർ),
അപന്ക്സസർ ബി (എയർ പഫോഴ്സസ് പെൻഷൻ), അപന്ഷർ-സി (പന്വി പെൻഷൻ) എന്നിവ
ഈ കത്തോക്കി മോറപന്നു. 2006 പല പെൻഷൻ / കുടുംബ പെൻഷന്ിൽ പെൻഷൻ / കുടുംബ
പെൻഷന്പറ

പെൻഷൻ

വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ

അധികോരപപ്പടുത്തിയിട്ടപണ്ട്.

ഈ

പമൽപ്പറഞ്ഞ

പെൻഷൻ,

പമൽപ്പറഞ്ഞ

പെൻഷൻ

മപ്രോലയത്തിന്പറ

ഡിബററിംഗ്
പമൽ

പെൻഷൻകോർക്ക്

െറഞ്ഞ

അപതോറിറികൾ
11.1.2008

ന്ിലവിലുള്ള

പല

പെൻഷൻ

ആന്ുകൂലയമോയി ന്ൽകുന്നതോണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പെൻഷൻ കൂട്ടിപച്ചർത്തു. എലലോ
ന്ിർപേശങ്ങൾക്കും ആവശയമോയ ന്ിർപദശ ന്ിർപദശങ്ങൾ അലഹോബോദ് പ്െിൻസിപ്പൽ
സി.ഡി.എ (പെൻഷൻ), ഈ ഓർഡറുകൾ സവീകരിച്ച് ന്ൽകും.
5. മപറലലോ വയവസ്ഥകളപം ന്ിബന്ധന്കളപം മോറമിലലോപത തുടരും.
6. ഈ കത്തിന്പറ വകുപ്പപകൾ 01.01.2006 മുതൽ പ്െോബലയത്തിൽ വരുകയും, 01.01.2006
മുതൽ, GOI, പെൻഷൻ ന്മ്പർ എന്നിവ അന്ുസരിച്ച് െുതുക്കിയ പെൻഷൻ / കുടുംബ
പെൻഷന്പറ കോലോവധി വപര അന്ുവദിക്കപപ്പടും. 08/03/2009-പല D-Pen (െീന് / പെോൾ) ഉം,
17.01.2013 പല ന്മ്പർ 1 (13) / 2012 / D (പെൻ / പെോൾ) ഉം അടയ്ക്കപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
7. ഈ മപ്രോലയത്തിന്പറ ഫിന്ോൻഷയൽ ഡിവിഷന്ുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട ഈ പ്െശ്ന്ങ്ങൾ
അവരുപട ഐ.ഡി. ന്മ്പർ 22 (5) / 2015 / ഫിൻ / പെൻ 25.08.2015 ന്ും, ധന്കോരയ മപ്രോലയം,
അവരുപട ന്മ്പർ ID 1 (12) / ഇ.വി. / 2015 dated 2.9.2015.
8. ഹിന്ദി െതിപ്പ് െിരുടരുന്നു. വിശവസ്തതപയോപട
(ആർ പക. അപറോറ)
ഇരയോ ഗവൺപമന്റിന്പറ പസപ്കട്ടറി

