ண் 1 (11) / 2009-டி (பபனா / பபால்)
இந்திாலின் ஆளுநர
பாதுகாப்பு அரச்சகம்
முன்னாள் ாணுல பசரலின் திரைக்கரம்
புது தில்யி - 110011
பததிிட்ட பததி: 23 டிசம்பர் 2014
சசய்
இாணுலத் தரபதிகரின் தரயரத் தரபதி கடற்பரடத் தரபதிின் தரயலர்
லிானப் பைிப்பாரர் தரயர
உட்பட்டு: கூடுதல் ஏய்வூதி சசலுத்தும் குடும்ப ஏய்வூதிம் பிமந்த / லது
பததி ாற்மம்.
ா,
GOI லறங்கி லறிமுரமகளுக்கு இைங்க, MOD கடிதம் இல்ரய. 17 (4) 12008 (1) - டி
(பபனா / சகாள்ரக) 11.11.2008 இந்தி அசாங்கம் பததிிட்ட பாட் கடிதம் ண் 1
(11) / 2009-டி (பபனா / சகாள்ரக) 18 ஆகஸ்ட் 2009 பததிிட்ட, கூடுதல் ஏய்வூதி /
குடும்ப ஏய்வூதி ஏய்வூதி கட்டை ஆரை / சலரிபற்மம் சான்மிதழ்
அல்யது

ற்ம

ஆஃபிஸ்

சாதரனகரரமம்

பதிவு

பிமந்த

/

லது

பததி

அடிப்பரடில் அனுதிக்கப்படும். எப பிமந்த / லது பததி குமித்து லிலங்கள்
PPO / சலரிபற்மம் சான்மிதழ் அல்யது அலுலயக பதிபலடுகரில் கிரடக்காத
நிரயில் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்கரில், பரற ஏய்வூதிம் / குடும்ப ஏய்வூதிம்
கூடுதல் ஏய்வூதி / குடும்ப ஏய்வூதி பின்லரும் documents- அடிப்பரடில்
அனுதி அரித்திருக்கிமது
(அ) பான் அட்ரட
(ஆ) சட்ரிகுபயளன் சான்மிதழ் (பிமந்த பததிரப் பற்மி தகலல்கள்) (பகட்ச்)
பாஸ்பபார்ட்
(ஈ) ECHS அட்ரட
(இ) டிரலிங் ரயசசன்ஸ் (இது பிமந்த திகதி இருந்தால்)

(ஈ) பதர்தல் டி.டி கார்டு
2. துன்பங்கள் இருப்பது பற்மி MOD இல் சிய பிதிநிதித்துலங்கள் சபற்றுள்ரன
PPO பிமப்பு / லது பததி தலமான பதிவு கைக்கில் கூடுதல் ஏய்வூதி சபறுலதில்
பரற குடும்ப ஏய்வூதிம் ற்படும். அலர்கள் பாா 1 பபய பரிந்துரக்கப்படும்
ஆலைங்கரின் அடிப்பரடில் PPO உள்ர பிமந்த பததி ாற்மம் அனுதி
பகட்டுக்சகாண்டுள்ரனர்.

லிளம் அரச்சின்

ஆய்வு சசய்ப்பட்டு (Deptt

பிச்சிரன பிமகு பி & பிரிரலமம், OM ண் 1/23 / 2012- பி & பிரிரலமம் (ின்)
பததிிட்ட 13.09.2012.) பின்லரும் தீர்ானங்கள் டுக்கப்பட்டன: (i) பிபிஏலில் பதிவு சசய்ப்பட்ட ஆமதப்பரடகரின் நபர்கரின் பிமப்பு / லது
பததி முதல்
பசரலப் பதிவுகரர ற்றும் சலரிபற்ம / ஏய்வு / லது முதிர்வு ஏய்வு
பபான்மரல

பததி

அடிப்பரடில்

PPO

ஆம்

ஆண்டு

ஏய்வு

சபற்மார்

/

இமந்துபபான ஏய்வுதிம் சபர்த்திற்கான / லது பததி ாற்மம் அனுதிக்கிமது
பகள்லிக்பக இடில்ரய இருக்கும் பிமந்த / லது இந்த பததி அடிப்பரடில்
தீர்ானிக்கப்படுகிமது . லிளத்ரத பலும் ஆய்வு சசய்ப்பட்டுள்ரது. பரற
ஏய்வூதிம் சபறுபலார் லது நிரூபைாக பபய குமிப்பிட்டுள்ர ஆலைங்கள்
சிம் கருத்தில். அது இப்பபாது UIDAI லறங்கி ஆதார் அட்ரட பபய லது
அல்யது 80 ஆண்டுகள் நிரமவு கூடுதல் ஏய்வூதி / குடும்ப ஏய்வூதி
சசலுத்தும் பிமந்த / லது பததி ஆதாம் ற்றுக்சகாள்ரப்படயாம் ன்று முடிவு
சசய்ப்பட்டுள்ரது.
(Ii) பிமந்த / குடும்ப ஏய்வுதிம் லது (சபற்பமார் ற்றும் லாழ்க்ரகத் துரை)
பததி ாற்மம் பகாரிக்ரக
PPO ஆமதப் பரடகள் ஏய்வு காய ஊதிம் சபறுபலர் / குடும்ப ஏய்வூதிம் மூயம்,
கலரய பதிவு அலுலயகம் JCO / ORS ற்றும், பசரல HQrs லறக்கில் லறக்கில்
முதன்ர

அதிகாரிகள்

சதாடர்பாக

முன்னப

பாா

1

பபய

/

ஆதார்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது ஆலைங்கரர குரமந்தபட்சம் என்மாலது சர்பிக்கயாம்
குடும்ப ஏய்வூதிம் பிமந்த சரிான பததி குமித்து நீதித்துரம அல்யாத முத்திர
தாரில் அட்ரட ற்றும் அமிலிப்பு. டிபார்ட்சண்ட் / பதிவு அலுலயக தரயர
திருப்தி ன்மால் குடும்ப ஏய்வுதிம் பிமந்த பததி ாற்மம் எரு பநர்ரர நன்
தலறு

PPO

உள்ர

பிமந்த

பததி

பதிவு

சசய்ப்பட்டது

லறங்கப்படும்

அனுதிக்கப்படயாம். PPO நுரறலதற்கான சீர்சசய் இயாத பதரல, அது
அலுலயகத்தின் சபாறுப்பதிகாரி சக்கார்ட்ஸ் / தரயர ஆபயாசரனின்
பபரில் பகாலர் PPO லிநிபாகம் மூயம், PSA நடத்தி பலண்டும்.

(Iii) பபய பாா 1 சுட்டிக்காட்டப்படுகிமது ற்றும் UIDAI லறங்கி ஆதார் அட்ரட
PPO குடும்ப ஏய்வூதிம் பிமந்த / லது பததி ாற்மம் ற்றுக்சகாள்ரப்படும் தலி
ற்ம ஆலைம் துவுில்ரய.
3., PPO உள்ர பிமந்த தலமான பததி பதிவு ந்த சாத்திம் தலிர்ப்பதற்கு
திர்காய பசரல அதிகாரி பசரலப் பதிவுகரர குமிப்பிட்டப்படி ஆமதப்பரடகள்
பைிாரர் பபய அல்யது ரனலி அல்யது குடும்ப லிலங்கரர பசர்த்து
சபற்பமார்கள் பிமந்த பததி ஆதாாக ULDAI லறங்கப்பட்ட ஆதார் அட்ரட பாா 1
சர்ப்பிக்க

ஆலைங்கரில்

என்மாக

சுட்டிக்காட்டினார்

/

பதரலப்படும்

/

பைிாரர்கள். குறந்ரதகள் லிளத்தில் நகாட்சி அதிகாரிகரிடம் அல்யது
உள்ளூர் பஞ்சாத்து அல்யது அலன் / அலள் பபான்ம எரு பள்ரி அல்யது கல்லி
எரு லாரிம் இருந்து படித்துக் சகாண்டிருக்கிமார் ன்மால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
பள்ரி

தரயில்

இருந்து

பிமந்த

சான்மிதழ்

லது

ஆதாம்

ற்றுக்சகாள்ரப்படயாம்.
4. பாதுகாப்பு அரச்சகத்துடன் இந்த பிச்சிரனகள்
21/11/2014 பததிிட்ட 31 (7) / 09 / FIN / PEN.
5. இந்திப் பதிப்பு சதாடரும்.
உங்கள் லிசுலாசாக,
(பிபம் பிகாஷ்)
இந்தி அசின் சசயாரரின் கீ ழ்
நகசயடு: நிரயான லிநிபாக பட்டியின் படி

