
பொது ிருயொகச் சுற்ிக்கக : 03/2020 

      து இக்கம்:Pns/P4/W&OP/CONT-FEE/SUB-I 

அபசொங்க சசகய, நொகொண சககள் நற்றும் 
உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

      சுதந்திப சதுக்கம் 

      பகொளம்பு 07. 
 

      2020.12.31 

 

அகநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

நொகொணங்கின் ிபதந பசனொர்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ங்கிப்புப் ணம் அயிடுதல் 
பதொடர்ொ யிபங்கக திப்ட்ட சகொகயனில் சசர்த்தல் 

 

1898 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இக்க யிதகயகள் அொகதகள் ஓய்வூதினக் கட்டகச் சட்டம் 

நற்றும் 1983 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இக்க தபுதொபர்கள் ஓய்வூதினச் சட்டம் ன்யற்றுக்கு 

இணங்க ஒவ்பயொரு அபசொங்க உத்திசனொகத்தரும் யிதகயகள், அொகதகள் ஓய்வூதினத் 

திட்டத்திற்குப் ங்கிப்புச் பசய்யது கட்டொனநொதொகும். அதற்கிணங்க ஒவ்பயொரு ிறுயத் 

தகயரும் தக்குக் கீளள் உத்திசனொகத்தர்கிடநிருந்தம் அொகதகள் யிதகயகள் 

ஓய்வூதினப் ங்கிப்புத் பதொகக அயிடப்டுயகத உறுதிப்டுத்துயது அயசினநொகும். 

தற்சொது ஓய்வுபற் உத்திசனொகத்தர்களுக்கு ஓய்வூதினம் நற்றும் ங்கிப்புப் ணம் 

பசலுத்துயகத உரின கொப் குதினில் சநற்பகொள் படினொகநக்கு, அயர்கின் சசகயக் 

கொத்தினுள் யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ங்கிப்புப் ணம் 

அயிடப்ட்டதற்கொ தகயல்கள் திப்ட்ட சகொகயனில் சசர்க்கப்டொகந ஒரு ிபதொ 

கொபணம் ன்று அகடனொம் கொணப்ட்டுள்து. 

 

02. பன்கன யருடங்களுக்கொ யிதகயகள், அொகதகள் ங்கிப்பு ணம் 
பதொடர்ொ யிபங்ககப் பூர்த்தி பசய்யதற்கு இபண்டு யருட சலுககக் கொம் 
யமங்கப்டும். 

 

03. இபண்டு யருட சலுககக் கொத்தினுள் ஓய்வுபறும் உத்திசனொகத்தர்களுக்கு 
நொத்திபம் ஆகக் குகந்தது 10 யருடங்கள் பதொடர்ச்சினொக யிதகயகள், அொகதகள் 
ஓய்வூதின ிதினத்திற்குப் ங்கிப்புச் பசய்துள்தொக உறுதிப்டுத்தப்டுநொனின், 

பதொடர்ச்சினொகப் ங்கிப்புச் பசய்துள்தொக அயதொிக்கப்டுநொனின், ஓய்வூதினத் 
திகணக்கத்திற்கு அத்தகயல்கக அனுப்ிொல் சொதுநொதொகும்.  

 

04. தொநதநின்ி ஓய்வுபறும் உத்திசனொகத்தர்கின் னன்கக துரிதநொக 
யமங்கப்டுயகத உறுதிப்டுத்துயதற்கொக யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் 
ங்கிப்புப் ணத்கத அயிடுயது பதொடர்ிலும் அிக்ககனிடல் பதொடர்ில் ின்யரும் 
டயடிக்கககக டுப்து உரின அதிகொரிகின் பொறுப்ொகும். 



(அ) உத்திசனொகத்தகப ஓய்வுபச் பசய்யதற்கு பன்ர் அயருகடன திப்ட்ட 
சகொகயகனச் சசொதகனிட்டு சகொகயனிலுள் குகொடுககப் பூர்த்தி 
பசய்தலும் அபசுக்கு அயிடப்ட சயண்டினகயகக உறுதிப்டுத்துதலும். 

(ஆ) யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ஓய்வூதினத் திட்டத்தில் அங்கத்துயம்     
பற்ற்றுள் ற்கசய சசகயனில் ஈடுட்டுள் உத்திசனொகத்தர்கின் பதல் 
ினநத் திகதினிிருந்து அயர்கள் ணிபுரிந்த ிறுயங்கள் பம் அயருக்கொ 
யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ங்கிப்பு பதொகக உரின பகனில் 
அயிடப்ட்டுள்தற்கொ தகயல்ககப் பற்று திப்ட்ட சகொகயனில் சசர்த்தல். 

(இ) உத்திசனொகத்தர்கின் ஒவ்பயொரு இடநொற்த்தின் சொதும் தங்கது ிறுயதினுள் 
அயருகடன சம்த்திிருந்து யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் 
ங்கிப்புப் ண அயடீுகள் பதொடர்ொ அிக்ககக இகணப்பு 02 இல் 
கொட்டப்ட்டுள் நொதிரிப் டியத்திற்கு இணங்கப் பூர்த்தி பசய்து புதின சசகய 
ிகனத்திற்கு திப்ட்ட சகொகயகன அனுப்புயதற்கு டயடிக்கக டுத்தல்.        

(ஈ)  இபண்டொம் ிக அடிப்கடனிொ யிடுயிப்புக்கின் சொது ஓய்வூதின 
உரிகநகனப் ொதுகொப்தற்கொகச் பசலுத்த சயண்டின சயண்டின 25% 

யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ங்கிப்புப் ணத்கத 6% அல்து 7% 

அயடீு பதொடர்ொ அிக்கககக திப்ட்ட சகொகயனில் சசர்த்தல்.  

 

05. தற்சொகதன சசகய ிகனத்திற்கு யருயதற்கு பன்ர் ணினொற்ின சசகய 
ிகனங்கின் ஊடொக அயிடப்ட்ட யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் 
ஓய்வூதினப் ங்கிப்புத் பதொகக ற்ின யிபங்ககச் உள்டக்கும் பக பதொடர்ொ 
உதொபணபநொன்று இத்துடன் உள் இகணப்பு 01 இன் அிவுறுத்தல்கில் 04 ஆம் 
இக்கத்தின் கீழ் தபப்ட்டுள்து.  

 

06. சநச குிப்ிடப்ட்டுள் அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்கச் பசனற்டொகநனின் 
கொபணநொக யசபனும் ஒரு உத்திசனொகத்தரின் ஓய்வூதினத்கத உரின திகதினில் பசலுத்த 
படினொத ிக ற்டுநொனின், அந்த தொநதம் பதொடர்ில் குித்த ிறுயத்தின் தகயர் 
பொறுப்புக்கூ சயண்டும் ன்கதபம் யிபறுத்திக் கூறுகிசன். 

   

 

 

ஒப்ம்./ சே.சே. பத்சிரி 

பசனொர் 

அபசொங்க சசகயகள், நொகொண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

 

 

 

 

 

 

 

 



இகணப்பு 1 

 

யிதகயகள்/ தபுதொபர்கள் அொகதகள் ஓய்வூதினப் ங்கிப்புப் ண அயடீுகள் பதொடர்ொ 
டியத்கத (இகணப்பு 2) பூர்த்தி பசய்யதற்கொ அிவுறுத்தல்கள்: 

 

1. டியத்தின் இக்கம் 03 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் கொப் குதினொக உநது 
ிறுயத்தில் சம்ம் பசலுத்த ஆபம்ித்த திகதினிிருந்து உத்திசனொகத்தர் 
இடநொற்ம் பற்றுச் பசல்லும் திகதி (அதொயது உநது ிறுயத்தில் சம்ம் 
பசலுத்துயது படியகடபம் திகதி) யகபனொ கொப் குதி அகநபம். 

 

2. சநலும், யசபனும் ஒரு உத்திசனொகத்தர் 05 யருடங்களுக்கு சநொக அந்த 
அலுயகத்திசசன ணினொற்ினிருப்ின், அந்த 5 யருடங்கள் பூர்த்தினகடபம் 
யருடத்தின் 31 ஆம் திகதினிிருந்து அடுத்த அிக்கககனப் பூர்த்தி பசய்தல் 
சயண்டும்.  

 

2.1 யசபனும் ஒரு உத்திசனொகத்தர் 5 யருடங்களுக்குக் குகயொ கொப் 
குதிக்குள் நற்பொரு அலுயகத்திற்கு இடநொற்ம் பறுயொபொனின் அந்த 
ிறுயத்தினுள் சசகயகனப் பூர்த்தி பசய்த நொதம் யகபனிொ 
அிக்ககபனொன்கத் தனொரித்தல் சயண்டும்.   

 

3. யசபனும் ஒரு உத்திசனொகத்தர் உநது ிறுயத்திொல் சம்ம் பசலுத்த 
ஆபம்ித்த திகதினிிருந்து சுற்ிக்கக பயினிடப்டும் திகதி யகபனொ கொம் 5 

யருடங்களுக்கு அதிகநொக இருப்ின், அக்கொப் குதிக்கு  ஒரு அிக்கக 
தனொரிக்கப்ட சயண்டும். 

 

4. டியத்தின் 04 ஆம் இக்க அட்டயகணனில் கொப் குதிகக சயறுடுத்துயது 
பதொடர்ொ உதொபணபநொன்று கீசம தபப்ட்டுள்து. 

 

அலுயக உதயினொர் சசகய - யகுப்பு III இல் ணினொற்ின ஒருயருரின் 
யிதகயகள், அொகதகள் ங்கிப்புத் பதொகககன கணக்கிட சயண்டின பகன கீசம 

கொட்டப்ட்டுள்து. 

 

 சம் ற்த் திகதி சந நொதம் 1 ஆம் திகதி ஆகும். 

 

பதொடர் 
இக்கம் 

கொப் குதி 
சம்ம் 

பசலுத்தின் 
தன்கந 

யருடொந்த 
திபட்டின 
சம்ம் 

அயிடப்ட்ட 
யிதகயகள்/ 

தபுதொபர்கள் 
அொகதகள் 
ங்கிப்புத் 
பதொகக 

இபண்டொம் 
ிகப்டுத்தின் 

கீழ் 
சசகயனொற்ின 
கொத்திற்கு (25%) 

 பதல் யகப  ரூொ. ரூொ. ரூொ. 



I. 
2000.05.01 
2001.05.01 
2002.05.01 

2001.04.30 
2002.04.30 
2002.07.23 

சம்த்துடன் 

40,800.00 
41,760.00 
42,720.00 

2448.00 
2505.60 
590.96 

 

II 2002.07.24 2002.12.31 
அகபச் 
சம்ம் 

21,360.00 1124.96  

III 2003.01.01 2003.03.31 சம்நற் - 640.80  

IV 2003.04.01 
2003.05.01 

2003.04.30 
2003.06.30 சம்த்துடன் 

42,720.00 
43,650.00 

213.60 
436.50 

 

V. 
2003.07.01 
2004.01.01 
2004.05.01 

2004.03.31 
2004.04.30 
2004.06.30 

இபண்டொம் 
ிக 

அடிப்கடனில் 
யிடுயித்தல் 

43,650.00 
58,680.00 
59,640.00 

1309.50 
1173.60 
596.40 

 

VI 2001.01.01 2003.06.30 

சநதிகநொகச் 

பசலுத்தின 

சம்ம் 

10,000.00 600.00  

VII 2004.07.01 2004.12.31 சம்த்துடன் 59,640.00 1789.20  

VIII. 

அயிடப்ட்டுள் யிதகயகள் அொகதகள் 

பநொத்தத் பதொகக 

12,229.12  

IX. 

கமன சசகய ிகனங்களுக்குரின 

அயடீுகள் 

XXXX  

X. 

இன்று யகப அயிடப்ட்டுள் பநொத்த 

யிதகயகள், அொகதகள் ங்கிப்புத் பதொகக 

VIII + IX  

 

 

கயிக்க: - 3/2008 நற்றும் 2/2013 ஆம் இக்க ஓய்வூதினச் சுற்ிக்கககளுக்கு இணங்க 

தனொரிக்கப்ட்டுள்து. சம்நற் நற்றும் அகபச் சம் ீவுகளுக்கும் யிதகயகள், 

அொகதகள் ங்கிப்புத் பதொககனொக 6% கமிக்கப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          இகணப்பு 2 

து இக்கம்:............ 

திகதி:........... 
 

......................... 

(திகணக்கத் தகயர்) 

 
 

யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ங்கிப்புப் ணம் அயிடுதல் பதொடர்ொ 
யிபம் 

 
 

கீசம பனர் குிப்ிடப்ட்டுள்யரின் திப்ட்ட சகொகயனில் சசர்ப்தற்கொக இந்த 
அிக்கககனச் சநர்ப்ிக்கிசன். 

 

1. உத்திசனொகத்தரின் பனர் :- 

2. தயி :-  

3. சம்ம் பசலுத்தின கொப் குதி :- 

4. ங்கிப்புத் பதொகக அயிடப்ட்ட கொப் குதி:- 
5. ிலுகய ங்கிப்புத் பதொகககள் இருப்ின் அகய ற்ின யிபங்கள்:- 

6. அயிடப்ட்ட யிதகயகள்/தபுதொபர்கள் நற்றும் அொகதகள் ஓய்வூதினப் 
ங்கிப்புத் பதொகக ற்ின யிபம் 

 
 

பதொடர் 
இக்கம் 

கொப் குதி 
சம்ம் 
பசலுத்தின் 
தன்கந 

யருடொந்த 
திபட்டின 
சம்ம் 

அயிடப்ட்ட 
யிதகயகள்/ 

தபுதொபர்கள் 
அொகதகள் 
ங்கிப்புத் 
பதொகக 

இபண்டொம் 
ிகப்டுத்தின் 
கீழ் 
சசகயனொற்ின 
கொத்திற்கு (25%) 

(I) பதல் யகப  ரூொ. ரூொ.  

(II)       

(III)       

(IV)       

(V)       

(VI)       

(VII)       

(VIII)       

 

7. சநற்குித்த யிபங்கள் சரினொகய ன்றும் தற்சொது கொணப்டும் ற்ொடுகளுக்கு 
இணங்க யிதகயகள்/ தபுதொர்கள் அொகதகள் ஓய்வூதினப் ங்கிப்புத் பதொகக 
சரினொ பகனில் அயிடப்ட்டு உரின யருநொத் தகப்ில் கயப்புச் 
பசய்னப்ட்டுள்து ன்கத இத்தொல் உறுதிப்டுத்துகின்சன். 

....................................... 

(கணக்கொர்) 

(தயி பத்திகப) 

8. சநச குிப்ிட்டயொறு உத்திசனொகத்தரின் யிதகயகள்/ தபுதொபர்கள் அொகதகள் 
ஓய்வூதினப் ங்கிப்புத் பதொகக உரின பகனில் அயிடப்ட்டுள்து ன்கத 
உறுதிப்டுத்துகிசன். 

.......................................... 

(திகணக்கத் தகயர்) 

(தயி பத்திகப) 

ிபதி:- உத்திசனொகத்தர் 


