
 

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് അപപെകസാ പഫസാഫോം 
പദേശശീയ ഡഡിപസബഡിലഡിറഡി പപെന്ഷന്

ഓഫശീസസ് ആവശഹ്യതഡിനസ് മസാതഫോം 
അപപെകസാ നമ്പര്        പപെന്ഷന് പകസാഡസ് : 

അപപെക തശീയതഡി 

സസ് തശീ     പുരുഷന്   ടസാന്സ്പജെന്ഡര്  
പെടഡിക ജെസാതഡി    പെടഡിക വര്ഗഫോം പപെസാതു വഡിഭസാഗഫോം      പരഖപപ്പെടുതഡിയഡിടഡില

ഇഫോംഗശീഷഡില് മലയസാളതഡില്
പപെരസ്   പപെരസ് 

C/o C/o 

വസാര്ഡസ്  നമ്പര്      വസാര്ഡഡിപന്റെ പപെരസ് :        വശീട്ടു നമ്പര്.

പമല്വഡിലസാസഫോം പമല്വഡിലസാസഫോം  

പെഡിന്പകസാഡസ്        പപെസാപസസാഫശീസസ്            പമസാബബല് നമ്പര് 

 ഇലക്ട്രല് കസാര്ഡസ്  നമ്പര്.***                              പറേഷന് കസാര്ഡസ്  നമ്പര് *
ആധസാര് നമ്പര് #. വരുമസാനഫോം :
നഡിലവഡിലുള്ള വസാര്ഡസ് പമമ്പര്/പകകൌണ്സഡിലറുപടെ പപെരസ്
 വഡിതരണതഡിനസായഡി       (വഡിതരണഫോം ബസാങസ് വഴഡി ആപണങഡില് മസാതഫോം പൂരഡിപ്പെഡിക്കുക)
തഡിരപഞ്ഞെടുതഡിരഡിക്കുന്ന രശീതഡി         ഐ.എഫസ്.എസസ്.സഡി  

      ബസാങസ് അപകകൌണസ് ****     ബസാങഡിന്പറേ പപെരസ്
ഇഎഫോംഒ       ബസാഞഡിന്പറേ പപെരസ്

ഡയറേകസ് ടു പഹസാഫോം        അകക്കൗണണ  നമ്പര് 

സര്വശീസസ് പപെന്ഷന് ബകപ്പെറ്റുന്ന വഹ്യകഡിയസാപണസാ?  അപത അല
ആദേസായ നഡികുതഡി ഒടുക്കുന്ന വഹ്യകഡിയസാപണസാ? : അപത അല
എഫോംപപസായശീസസ് പപസാവഡിഡന്റെസ് ഫണസ്  പപെന്ഷന് അപത അല
ബകപ്പെറ്റുന്ന വഹ്യകഡിയസാപണസാ? : 
സസ്വന്തമസാപയസാ കുടുഫോംബ ഉടെമസ്ഥതയഡിപലസാ ഉള്ള ഏകര്  പസന്റേസ്  
ഭൂമഡിയുപടെ വഡിസശീര്ണഫോം :
അപപെകകന്/അപപെകക എത കസാലമസായഡി പകരളതഡില് തസാമസഡിക്കുന? (വര്ഷങ്ങള)          
അവശതയുപടെ വഡിവരങ്ങ  ൾ :
ക്രമ നമ്പര് അവശതയുപടെ വഡിവരങ്ങള        മറ്റുള്ളവ             ശതമസാനഫോം

     
     മസാനസഡികമസായ പവല്ലുവഡിളഡി
      മറ്റുള്ളവ

  

 

 

 

പപെന്ഷനറുപടെ 6 
മസാസതഡിനുള്ളഡില് 

എടുത 
പെസാസ് പപെസാര്ടസ് 
അളവഡിലുള്ള 

പഫസാപടസാ

 

 

  

 

 

 

 

  

  



അപപെകക(ന്) കുഷഫോം/കയഫോം/അര്ബുദേഫോം എന്നഡിവക്കുള്ളതലസാപത മപറപതങഡിലുഫോം ആനുകൂലഹ്യഫോം അഥവസാ പപെന്ഷന്
ബകപ്പെറ്റുനപണസാ?  ഉണസ് ഇല
അപപെകക(ന്)അഗതഡിയസാപണസാ? : അപത അല
അപപെകക(ന്)യസാചക(ന്) ആപണസാ? :  അപത അല

അപപെകക(ന്)വഡിവസാഹഡിത(ന്) ആപണസാ? : അപത അല
ഭസാരഹ്യ /ഭര്തസാവസ്  ജെശീവഡിചഡിരഡിപ്പുപണസാ? അപത അല

പസായപൂര്തഡിയസായ അവഡിവസാഹഡിതരസായ ആണ്മകളുപടെ എണഫോം : 
പസായപൂര്തഡിയസായ അവഡിവസാഹഡിതരസായ പപെണ്മകളുപടെ എണഫോം : 
പമഡഡികല് ഓഫശീസറുപടെ പപെരസ് : 
പമഡഡികല് ഓഫശീസറുപടെ ഉപദേഹ്യസാഗപപ്പെരസ് : 
ആശുപെതഡിയുപടെ പപെരസ് : പമല്വഡിലസാസഫോം : 

പെഡിന്പകസാഡസ് : പപെസാപസസാഫശീസസ് : 
**ബഡി പെഡി എ  ലഡിസഡില് ഉളപപെടുന്ന അപപെകകൽ (ന്) ആപണസാ?     അപത        അല

 അപപെകപയസാപടെസാപ്പെഫോം ഹസാജെരസാകഡിയ  പരഖകളുപടെ വഡിവരങ്ങള 

ശസാരശീരഡികമസായ/മസാനസഡികമസായ അവശത പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പമഡഡികല് സര്ടഡിഫഡികറസ് ഹസാജെരസാകഡിയഡിട്ടുപണസാ?: 
പസായഫോം പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള സര്ടഡിഫഡികറസ്   

 സ്ക്കൂള സര്ടഡിഫഡികറസ്        പെള്ളഡി / ചര്ചസ് പരഖ         ജെനന സര്ടഡിഫഡികറസ്

തഡിരഡിചറേഡിയല് കസാര്ഡസ് (ഇലകന് കസാര്ഡസ്)***           ആധസാര് കസാര്ഡസ് #

പമഡഡികല് ഓഫശീസര് സസാകഹ്യപപ്പെടുതഡിയ വയസ്സു പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പരഖ

ശസാരശീരഡിക അവശത പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പമഡഡികല് സര്ടഡിഫഡികറസ്

            വരുമസാന സര്ടഡിഫഡികറസ് ഹസാജെരസാകഡിയഡിട്ടുപണസാ?         വരുമസാന സര്ടഡിഫഡികറസ് നമ്പര്

വഡിപലജെസ് ഓഫഡിസസ് :                                            സര്ടഡിഫഡികറസ് തശീയതഡി :

  കുറേഡിപ്പെസ് :

* പറേഷന്കസാര്ഡഡിപന്റെ ആദേഹ്യപത പപെജെഡിപന്റെയുഫോം ഗുണപഭസാകസാവഡിപന്റെ / പപെന്ഷനറുപടെ വഡിശദേസാഫോംശങ്ങള                  
പരഖപപ്പെടുതഡിയ പപെജെഡിന്പറേയുഫോം പഫസാപടസാപകസാപ്പെഡി ഹസാജെരസാകണഫോം.

** ലഭഹ്യമസാപണങഡില്   (ദേസാരഡിദഹ്യപരഖയകസ് തസാപഴയുള്ളവര് മസാതഫോം).

*** ഇലകറേല് കസാര്ഡഡിപന്റെ ഇരുവശങ്ങളുപടെയുഫോം പഫസാപടസാപകസാപ്പെഡി ഹസാജെരസാകണഫോം

**** വഡിതരണഫോം ബസാങ്കു വഴഡിയസാപണങഡില്  പെസാസ്ബുകഡിപന്റെ  പഫസാപടസാപകസാപ്പെഡി ഹസാജെരസാകണഫോം

#      ആധസാര് കസാര്ഡഡിപന്റെ പകസാപ്പെഡി ഹസാജെരസാകണഫോം.

ശസാരശീരഡികമസായ/മസാനസഡികമസായ അവശത പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പമഡഡികല് സര്ടഡിഫഡികറസ്  ഹസാജെരസാകണഫോം
പസായഫോം പതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള  സര്ടഡിഫഡികറസ്  ഹസാജെരസാകണഫോം
വരുമസാന  സര്ടഡിഫഡികറസ്  ഹസാജെരസാകണഫോം

സ്ഥലഫോം:                                                                        അപപെകകപന്റെ/അപപെകകയുപടെ  ഒപ്പെസ്

തഡിയതഡി :

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 


