அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக : 02/2022
எது இக்கம் : Pns/P5/08/17
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
சுதந்திப சதுக்கம்,
பகாழும்பு 07.
2022.01.06
அகநச்சுக்களின் பசனார்கள்
இபாஜாங்க அகநச்சுக்களின் பசனார்கள்
நாகாண பிபதந பசனார்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்

அபச உத்திசனாகத்தர்களின் கட்டான ஓய்வு பச் பசய்யும் யனகத
65 யனது யகப நீடித்தல்
பகௌபய நிதினகநச்சரிால் 2022ஆம் ஆண்டுக்கா யபவு பசவுத் திட்ட உகபயில் இ. 5.4.11
இன் கீழ் முன்கயக்கப்ட்ட அபச உத்திசனாகத்தர்களின் கட்டான ஓய்வுக்கா யனது எல்ககன
65 யனது யகப நீடிப்தற்கா முன்பநாழிவு ாபாளுநன்த்திால் நிகசயற்ப்ட்டுள்து.
02.
அதன்டி, ஓய்வூதின பிபநாணக் குறிப்புக்குத் சதகயனா திருத்தங்ககச் பசய்யதற்காக
2021.12.30 ஆந் திகதின 21/2270/315/040 ஆம் இக்க அகநச்சபகயப் த்திபத்திற்கா அங்கீகாபம்
2022.01.03 ஆந் திகதி கடபற் அகநச்சபகய கூட்டத்தின் சாது யமங்கப்ட்டுள்து.
03.
ஓய்வு பறும் யனகத 65 யனது யகப நீடிக்கும் தீர்நாநாது அபசினகநப்பின் மூம்
அல்து சயறு ஏசதனும் சட்டத்தின் மூம் கட்டான ஓய்வு பச்பசய்யும் யனது குறிப்ாக
தீர்நானிக்கப்ட்டுள்
உத்திசனாகத்தர்கள்
தவிர்ந்த
ஏகன
அகத்து
சிவில்
உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் ஏற்புகடனதாகும்.
04.

2022.01.01 ஆந் திகதி முதல் இந்த நீடிப்பு அமுல்டுத்தப்டும்.

05. தற்சாது ஓய்வு பறுயதற்கு முன்பா விடுமுககன பற்றுக்பகாண்டுள் நற்றும்
ஓய்வு பறுயதற்கா அனுநதிகனப் பற்றுக்பகாண்டுள்யர்கள் பதாடர்பில் பின்யருநாறு
டயடிக்கக எடுக்கப்ட சயண்டும்.
i.

2022.01.01 ஆந் திகதி அல்து அதற்குப் பின்பா ஒரு திகதியில் ஓய்வு பறும்
சாக்கத்துடன் எயசபனும் ஒரு உத்திசனாகத்தர் ஓய்வுபறுயதற்கு முன்பா
விடுமுககன பற்றுக் பகாண்டிருந்தால் நற்றும் அயர் இந்தச் சுற்றிக்ககயின்டி
பதாடர்ந்து ணினாற் எதிர்ார்த்திருந்தால், அயர் பற்றுக்பகாண்டுள் ஓய்வூதினக்
காத்துடன் பதாடர்புகடன ாட்களின் எண்ணிக்கக, சம்ந்தப்ட்ட ரின்
எதிர்காத்தில் ஓய்வு பறும் சாது பற்றுக்பகாள்ளும் ஓய்வு பறுயதற்கு முன்பா
விடுமுகயில் இருந்து குகக்கப்ட சயண்டும் என்துடன், அதற்கா விருப்ம்
சம்ந்தப்ட்ட உத்திசனாகத்தரிால் எழுத்து மூம் அளிக்கப்ட்ட பின்ர், அயரின்
ஓய்வு பறும் சகாரிக்கக திகணக்கத் தகரிால் இபத்துச் பசய்னப்ட சயண்டும்.
அதன் பின்ர் அயர் சசகயக்கு சமூகம் தப முடியும். இவ்யாறு இபத்துச் பசய்னப்ட்டது
ற்றி ஓய்வூதின ணிப்ார் ானகத்திற்கு எழுத்து மூம் அறிவிக்கப்ட சயண்டும்.

ii.

சநலும் 2022.01.01 ஆந் திகதி முதல் எதிர்யரும் காங்களில் ஓய்வு பறுயதற்காக
விண்ணப்பித்த/
தற்சாது
ஓய்வு
பறுயதற்கு
அனுநதினளிக்கப்ட்டுள்
உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் தங்கள் விருப்ப்டி சநற்கண்ட யனது யபம்பு யகப
பதாடர்ந்தும் ணினாற்ாம். இதுசான் சந்தர்ப்ங்களில், அந்த உத்திசனாகத்தர்கள்
தங்களிால் யமங்கப்ட்ட ஓய்வு பச்பசய்யும் சகாரிக்கககன இபத்து பசய்யுநாறு
எழுத்து மூ சகாரிக்ககபனான்க திகணக்கத் தகயருக்கு சநர்ப்பிக்க சயண்டும்,
அத்தககன சந்தர்ப்ங்களில் அதற்கா அனுநதிகன திகணக்கத் தகயர் யமங்காம்
என்துடன், தாநதமின்றி ஓய்வூதின ணிப்ார் ானகத்திற்கு
அறிவிக்கப்ட
சயண்டும்

06.
ஓய்வூதின பிபநாணக் குறிப்பின் "ட" அட்டயகணயின் கீழ் ஓய்வூதினம் பறும்
உத்திசனாகத்தர்களின் ஓய்வூதின உரிகநகனப் பறுயதற்குத் சதகயப்டும் குகந்தட்ச
சசகயக்காம் 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 10 ஆண்டுகாக நீடிக்கப்டுகிது.
07.
இதற்கு முன்ர் ஓய்வு பச்பசய்தல் பதாடர்பில்
பயளியிடப்ட்டுள்
சுற்றிக்கககளில் குறிப்பிடப்ட்டுள் கட்டான ஓய்வு பச்பசய்தல் யனது எல்ககள்
தவிர்ந்த ஏகன ஏற்ாடுகள் அசத முகயில் பதாடர்ந்தும் அமுலில் இருக்கும்.
08.
இந்தச் சுற்றிக்கக நிதினகநச்சின் இணக்கத்துடன் பயளியிடப்டுயதுடன், இந்த
விதிமுககளின்டி அபச உத்திசனாகத்தர்களின் கட்டான ஓய்வு பச்பசய்யும் யனகத 65 யனது
யகப நீடிப்து பதாடர்ாக ஓய்வூதின பிபநாணக் குறிப்பின் கீழ் பசய்னப்டும் யர்த்தநானி
அறிவித்தல் எதிர்யரும் காங்களில் பயளியிடப்டும்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிரி
பசனார்
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு

பிபதிகள் :
01. அகத்து பகௌபய ஆளுர்களுக்கும்
02. ஜாதிதியின் பசனார்
03. பிபதநரின் பசனார்
04. அகநச்சபகய பசனார்

-

தனவுபசய்து தகயலுக்காக
தனவுபசய்து தகயலுக்காக.
தனவுபசய்து தகயலுக்காக.
தனவுபசய்து தகயலுக்காக

