


  



കാരൾാലയം ഉപകാരൾാലയඉളාെട ഉപേയാഗඖി൨
ഈ പാർඐിെല എലാ േകാളඉളාം പൂരിඤിඊിരിേංඒതാൣ

അേപ ലഭിඊ തീയതി  

ഫയൽ  നඨർ  

അേപ പരിേശാധിඊ බർංിെඣ േപ൯  

തിരിඊറിയൽ കാർഡുകൾ അඳൽ ആേണാ 
ഹാജരാංിയിඐාളള ൷കീം റൂൾ എඡിവ 
ൿപകാരം

 

െതാഴിലാളിയുെട ജനനതീയതി റിඐയർെമඣ്  
തീയതി എඡിവ അേപയിൽ 
േരഖെඤടുඖിയിඐාളള  ശരിയായതാേണാ

 

 േഫാറം നം ණി പി തඪാറാංിയിඐාേඒാ  

a) െതാഴിലാളി  േറാളിൽ ൿപേവശിඊ തീയതി  

b) െതാഴിലിൽ നിඡും പിരിඏുേപായ തീയതി  

c) പിരിඏുേപായതിെඣ കാരണം  

d) ആശുപൿതിയിൽ കിടඖി ചികിක 
  ഉെඒඈിൽ അൿപകാരം പരിഗണിേංඒ 
  കാലയള൴

 

e) േയാഗൾത കാലം വർഷം മാസം ദിവസം  

f) േഫാറം ൿപകാരമുളള േനാമിേനഷൻ ഉേඒാ  

g) സ൷െപൻഷൻശി ലഭിඊിඐාെඒඈിൽ  ആ 
  കാലയള൴ വിശദവിവരം സഹിതം  

 

h) െതാഴിലാളിെയ സംബචിඊ് മെණെඝඈിലും 
  വിവരം ഉെඒඈിൽ  ആയ  

a) െതാഴിലാളി കാരൾാലയം ഉപകാരൾാലയം  
  മുേഖന േനടിയ ആെക േവതനം

 

b) ടിബിഎ൪-െඣ അവസാന സാඨඖിക  
  വർഷ െൿകഡിණ് കാർൡ    

c) ഈ സാඨඖിക വർഷം ഏൿപിൽ –തീയതി  
  മുതൽ പിരിඏുേപായ മരണമടඏ തീയതി  
  വെരയുളള ණിബിഎ൪

 

d) ആെക ණിബിഎ൪ b+c)  

അേപ േവാളඣ്റി റിඐയർെമඣ് 
ൿപകാരമാേണാ

 

(a)  െപൻഷൻ െറഗുേലഷൻ ഖඓിക 
ൿപകാരം   അർഹതയുേඒാ

 

b)   അർഹത സംബචിඊ് വിശദവിവരം
ഹാജരാංുക

 

c) േവാളඣ്റി റിඐയർെമඣ്  അനുവദിඊ 
തീയതി

 

a) യഥാർ റിඐയർെമඣ്  േവാളඣ്റി 
റിඐയർെമඣ്  തീയതി

 

b) െപൻഷൻ നൽകി തുടേඉඒ തീയതി  

c) കുടുംബ െപൻഷൻ നൽേകඒ  വൾඃിയുെട  
  േപ൯

 

(a) ബാගൾത പൂർඔമായും തിരിඊා പിടിඊා  
  എඡ െചയർമാെඣ സാൾപൿതം  

b) മെණെඝඈിലും വിവരം റിേඤാർඐ്   
   െചඪാനുെඒඈിൽ ആയ

 

බർං് െഹൡබർං് സൂൿപඒ് അංൗඒ്൷ ഓഫീസർ
െസൿകඐറി െചയർമാൻ

          കാരൾാലയം ഉപകാരൾാലയം
                                          

නലം  :
തീയതി :         ഓഫീ൷ സീൽ



TP

ഫയൽ നඨർ                                 തീയതി                                       

a) െതാഴിലാളിയുെട േപ൯
b) പൂൾ നඨർ രജി നඨർ
c) വർേං൳൷ രജിർ ൿപകാരമുඬ  
  വിലാസം

d) േറാളിൽ ൿപേവശിඊ തീയതി
a) കാരൾാലയം മുേഖന േവതനം േനടി 
  തുടඉിയ തീയതി
b) ആശുപൿതിയിൽ കിടඖി ചികിක 
  ഉേඒാ ഓേരാ വർഷേඖയും  
  കണං് േരഖെඤടുඖുക
  ആവശൾെമඈിൽ ൿപേതൾകം പඐിക 
  വ൮ංുക
(c) േവതനം േനടിയ അവസാന തീയതി
d) വയඳ് പൂർඖിയാകുඡ തീയതി
e) റിඐയർെമඣ്  േവാളඣ്റി    
  റിඐയർെമඣ് മരണം തീയതി േറാളിൽ  
  നിඡും നീංം െച൮ത ഉඖരവിെඣ  
  പകർඤ്
f)േയാഗൾതാകാലം വർഷം മാസം തീയതി  

അංඖിലും അരඖിലും  

g) െതാഴിലാളി വർං് െചඪාඡ പൂൾ 
െറഗുലർ േടൺ വൾവනയിലാേണാ

h) േടൺ വൾവනയിലാെണඈിൽ വിശദ 
വിവരം വൾඃമാංുക

േവതനඖിെඣയും ණിബിഎ൪ െඣയും വർഷം തിരിඊ കണංുകൾ

ൿകമ 
നം

വർഷം ഹാജർ േനടിയ 
േവതനം ණിബിഎ൪

ആവശൾെമඈിൽ ൿപേതൾകം പඐിക 
തඪാറാංുക

ഹാജർ ഇളവി൨ കඩിණി ശുപാർശ
കඩിණിയിേല൮ං് കുടിදിക 
ഉെඒඈിൽ ആയ പൂർඔമായും 
ഈടാංി എඡ് െചയർമാെඣ 
സാൾപൿതം
മණ് വിവരඉൾ

බർං് െഹൡබർං് സൂൿപඒ് അංൗඒ്൷ ഓഫീസർ  െസൿകඐറി
കാരൾാലയം ഉപകാരൾാലയം


