ના 1 (11) / 2009-ડી (ેન / ર)
બાયતના ળાવન
વંયક્ષણ ભંત્રારમ
ભ ૂત ૂલવ વૈનનકન ં કલ્માણ નલબાગ
નલી દદલ્શી - 110011
તાયીખ: 23 ભી દડવેમ્ફય 2014
કય
આભી સ્ટાપ ચીપ ઓપ ધ નેલર સ્ટાપ ચીપ ઓપ ધ એય સ્ટાપ
નલમ: લધાયાના ેન્ળન ભાટે કટંફ ેન્ળનયના જન્ભ / તાયીખની તાયીખભાં પેયપાય.
વય,
જી.ઓ.આઈ. દ્વાયા જાયી કયામેરા સ ૂચન પ્રભાણે, એભઓડી ત્ર નં. 17 (4) 12008 (1) - ડી (કરભ / નીનત) તાયીખ
11.11.2008 અને બાયત વયકાય, એભઓડી ત્ર નં. 18 ઑગસ્ટ 2009 ના યજ, ેન્ળન ેભેન્ટ ઓડવ ય / દડસ્ચાર્જ
વદટિદપકેટ અથલા અન્મ ઓદપવ યે કર્ડવ વના જન્ભની ઉંભયના આધાયે લધાયાની ેન્ળન / કટંફ ેન્ળનને ભંજૂયી
આલાભાં આલી છે . ભાત્ર એલા દકસ્વાઓભાં કે જમાં જન્ભ / ઉંભય તાયીખ અંગે નલગત PPO / નલવર્જનને
પ્રભાણત્ર અથલા ઓદપવ યે કડવ ઉરબ્ધ નથી છે , જૂના ેન્ળનવવને / કટંફ ેન્ળનવવને લધાયાના ેન્ળન / કટંફ
ેન્ળન નીચેના documents- આધાયે દે લામ છે
(એ) ેન કાડવ
(ફ) ભેદિક વદટિદપકેટ (જન્ભ તાયીખ અંગેની જાણકાયી) (વી) ાવટવ
(ડી) ઇવીએવએવ કાડવ
(ઇ) ડ્રાઇનલિંગ રાઇવન્વ (જ તે જન્ભ તાયીખ ધયાલે છે )
(એપ) ચટણી
ંૂ
આઈ ડી કાડવ
2. શાડભાયી શલા અંગે એભઓડીભાં કેટરાક યજૂઆત પ્રાપ્ત થઈ છે

ી.ી.ઓ. ભાં જન્ભ / લમના જન્ભ વભમે લધાયાની ેન્ળન ભેલલાભાં વ ૃદ્ધ દયલાયના ેન્ળનયને કાયણે.
ઉયક્ત ેયા 1 ભાં સ ૂચચત દસ્તાલેજના આધાયે તેઓ ી.ી.ઓ.ભાં જન્ભ તાયીખના પેયપાય ભાટે નલનંતી કયી
યહ્યા છે . ભંત્રારમભાં આ ફાફતની તાવ કયલાભાં આલી છે અને (ી.ડી.ડબ્લ્ય. ઓ.એભ. નંફય -1 / 23/2012-ી
એન્ડ ીડબ્લ્ય (ઇ) 13 દડવેમ્ફય, 13 ભી તાયીખ છી)
(i) ી.ી.ઓ. ભાં નોંધામેરા વળસ્ત્ર દના વૈનનકના જન્ભ / લમની તાયીખથી
વનલિવ યે કડવ અને સ્રાલ / નનવ ૃનિ / સયએન્યએળન લગેયે તાયીખ આધાયે જન્ભ / ઉંભય આ તાયીખના આધાયે
ૃ ેન્ળનય ફથવ / ઉંભય તાયીખ પેયપાય યલાનગી આે છે કઈ પ્રશ્ન તમાં શળે .
નક્કી થામ છે PPO ભાં નનવ ૃિ / મત
આ ફાફતે લધ તાવ કયલાભાં આલી છે . જૂની ેન્ળનય દ્વાયા લમના યાલા તયીકે ઉય જણાલેરા દસ્તાલેજભાં
મશ્કેરીને ધ્માનભાં રેતા. શલે તે નક્કી કયલાભાં આવય ં છે કે યઆઇડીએઆઇ દ્વાયા જાયી કયલાભાં આલેરા આધાય
કાડવ ને 80 લવની ઉંભય અથલા તેનાથી લધ ેન્ળન / ેન્ળન ેન્ળનની ચકલણી ભાટે જન્ભ / ઉંભયના યાલા
તયીકે સ્લીકાયલાભાં આલળે.
(ii) દયલાયના ેન્ળનયના જન્ભ / લમના પેયપાય ભાટે ની નલનંતી (ભાતા-નતા અને નત)
ી.ી.ઓ. ભાં, જે.ઓ.ઓ. / ઓઆયએવના દકસ્વાભાં ીએપઆઈ 1 / આધાય અને કનભશ્ડ ઓદપવવવના દકસ્વાભાં
વેલા મખ્મ ભથક દ્વાયા સયત કયી ળકામ છે . કટંફના ેન્ળનયના જન્ભ તાયીખ અંગેના ચફન અદારતી સ્ટે મ્
ેય ય કાડવ અને ઘણા. જ દડાટવ ભેન્ટના લડા / યે કડવ ઓદપવ વંતષ્ટ થઈ જામ ત એક ઘટના ી.ી.ઓ. ભાં
જન્ભ તાયીખભાં યે કડવ કયલાની ભંજૂયી આી ળકે છે . જેભ જેભ ી.ી.ઓ. ભાં પ્રલેળને સધાયલાની જરૂય છે , તે
ીએએવએ દ્વાયા ઓઆયઆઇવી યે કર્ડવ વ / ઓદપવ ઓપ શેડની વરાશ ય કવ ીીઓને અદા કયીને શાથ
ધયલાભાં આલળે.

(Iii) ઉય ેયા 1 સ ૂચવય ં અને યઆઈડીએઆઈ દ્વાયા જાયી આધાય કાડવ PPO કટંફ ેન્ળનય જન્ભ / ઉંભય તાયીખ
દયલતવન ભાટે સ્લીકાયલાભાં આલળે નવલામ અન્મ કઈ દસ્તાલેજ નથી.
3. ી.ી.ઓ.ભાં જન્ભ તાયીખની ખટી તાયીખને યે કડવ કયલાની કઈ ણ વંબાલનાને ટાલા ભાટે
બાનલ આમ્ડવ પનવિવ કભવચાયી તની અથલા કટંફ નલગત વાથે ભાતા જન્ભ તાયીખ યાલા તયીકે ULDAI દ્વાયા જાયી
આધાય કાડવ ઉય અથલા ેયા 1 વફનભટ દસ્તાલેજ એક સ ૂચવય ં / કાયણ કે વનલિવ અનધકાયી વેલા યે કર્ડ વ વભાં
સ ૂચવય ં જરૂયી શળે / કભવચાયીઓ. ફાકના દકસ્વાભાં, જ તે / તેણી ળાાભાં અથલા નળક્ષણના ફડવ ભાંથી અભ્માવ
કયી યહ્ય શમ ત તે લમના યાલા તયીકે સ્લીકાયલાભાં આલે છે .

4. વંયક્ષણ ભંત્રારમ વાથેના આ મદ્દાઓ
31 (7) / 09 / એપઆઈએન / ેન તાયીખ 21/11/2014.
5. દશન્દી આવ ૃનિ ારન કયળે
તભાય નલશ્વાવ ૂલવક,
(પ્રેભ પ્રકાળ)
બાયત વયકાયના અંડય વેક્રેટયી
આના ય કૉન કય: પ્રભાણભ ૂત નલતયણ સ ૂચચ મજફ

