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Sudheer M S *Sudheer M S * 

ഫിനാ സ് ഓഫീസ

െപെപൻൻഷഷൻൻ  പരി രണംപരി രണം-2019-2019

വിഷയം:- െപൻഷൻ പരി രണം 2019- സംബ ി ്

ചന :- 1. . ഓ. ന ർ. CUSAT/AD(A).A1/2183/2021 തീയതി 29.06.2021 
2. ജി. ഓ. ന ർ 87/2021/Fin. തീയതി 24.06.2021

    ചന  ഓ (1.) കാരം സർവകലാശാല ജീവന ാ െട െപൻഷൻ/ ഫാമിലി െപൻഷൻ പരി രണ
ഉ രവ് ഈ സർവകലാശാലയിൽ നട ിലാ ക ഉ ായി.

 ഗവൺെമ  ് ഉ രവ് കാരം ഓേരാ െപൻഷന ം/ഫാമിലി െപൻഷന ം ഒ  സത വാ ലം
സമർ ിേ .്

ആയതിെ  മാ ക വെട േചർ ിരി . സത വാ ല ിൽ ആവിശ മായ വിവര ൾ േരഖെ ി
നൽേ താണ്.

 
ഫിനാ സ് ഓഫീസ

* This is a computer generated document. Hence no signature is required.



AFFIDAVIT

I hereby undertake that in the event of my pension or any other retirement
benefits having been revised in a manner contrary to the provisions contained in the
G.O.(P)No.87/2021/Fin. Dated 24/06/2021, and found out subsequently, any excess
payment so made shall be recovered from my arrears of pension, arrears of dearness
relief and dearness relief of pension or pension itself.

Nature of Pension : Service Pension/ Family Pension/ Part Time Pension/ Part Time 
Family Pension/ Ex-Gratia Pension/ Ex-Gratia Family pension

Name of University:

                                Signature :

                                Name of Pensioner / Family Pensioner : 

                                P P O Number :

                                Full Address :

                                (including pincode and Mobile Number)

Place :
Date :



സത�വാങ്മൂലം
 

24.06.2021. തീയതിയിേല സ. ഉ. (അ�ടി ) ന�ർ 87./2021./ധന ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ�്
വിരു�മായി എെ� െപൻഷേനാ മ�� വിരമി�ൽ ആനുകൂല��േളാ പരിഷ്കരി�ുകയും
ആയത് ഭാവിയിൽ കെ��ു� പ�ം എനി� ് അധികമായി ലഭി� തുക എെ�
െപൻഷൻ കുടി�ികയിൽ നിേ�ാ, �ാമാശ�ാസ കുടി�ികയിൽ നിേ�ാ,
�ാമാശ�ാസ�ിൽ നിേ�ാ അെ��ിൽ െപൻഷനിൽ നി�് തെ�േയാ
ഈടാ�ാവു�താെണ�ു ഞാൻ ഇതിനാൽ സ�തി�� െകാ���ു.
 
െപന്ഷെ� സ�ഭാവം: സർവീസ് െപൻഷൻ/ കുടുംബ െപൻഷൻ/ പാർ�് ൈടം െപൻഷൻ/
പാർ� ്ൈടം കുടുംബ െപൻഷൻ/ എക്സ് േ�ഗഷ� െപൻഷൻ/ എക്സ് േ�ഗഷ� കുടുംബ
െപൻഷൻ
 
 
യൂണിേവഴ്സി�ിയുെട േപര് :
 
 
 
                                    ഒ��
 
                                    െപന്ഷേനരുെട േപര്/ കുടുംബ െപൻഷേനരുെട േപര്
 
                                   പി പി ഓ ന�ർ
 
                                  പൂർണമായ േമൽവിലാസം
                                 (പിന് േകാഡ് , െമാൈബൽ ന�ർ സഹിതം)
 
 
 
 
 
സ് ഥലം
 
 
തീയതി


