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விடுமுணை அைிக்ணை 

1. சேணவக் ைாலத்தின் சபாதான வவளிநாட்டுப் பயணங்ைளிற்ைான விடுமுணை அைிக்ணை 

வவளிநாட்டி

ல் 

தங்ைியிருந்த 

ைாலம் 

வைாடுப்பனவுட

ன் 

அனுமதி 

அளிக்ைப்பட்டது / 

அனுமதி 

அளிக்ைப்படவில்

ணல 

வைாடுப்பனவுட

ன் 

அனுமதி 

அளிக்ைப்பட்டது / 

அனுமதி 

அளிக்ைப்படவில்

ணல 

     

     

 

2. இரண்டாம் நிணல அடிப்பணடயில் விடுவிக்ைப்பட்டிருப்பின் அக்ைால அளவு பற்ைிய தைவல்ைள்    

இரண்டாம் நிணல அடிப்பணடயில் 

விடுவிக்ைப்பட்டிருந்த ைால அளவு 

25 % மான பங்ைளிப்புைள் 

அைிவிடப்பட்டது / 

அைவிடப்படவில்ணல 

அைவிடப்பட்டிருப்பின் 

திைதி மற்றும் ைாசோணல 

இல. 

   

   

 

3.  பதவி வவைிதாக்ைல் வதாடர்பிலான தைவல்ைள் 

 பதவி வவைிதாக்ைல் ைால அளவு  அணரச் ேம்பளம்  ேம்பளத்துடன் 

   

   

 

4. விசேட விடுமுணை வதாடர்பிலான தைவல்ைள் 

விசேட விடுமுணைக் ைால அளவு  அணரச் ேம்பளம்  ேம்பளத்துடன் 

   

   

 

தயாாித்தவர்- (விடுமுணை விடய அலுவலர்)  ோிபார்த்தவர்- (ைிணளத் தணலவர் / நிர்வாை  

                        உத்திசயாைத்தர்) 

ணைவயாப்பம்-       ணைவயாப்பம்- 

வபயர்       -      வபயர்       - 

 

சமசல குைிப்பிடப்பட்ட அணனத்து அைவீடுைளும் பணிக் வைாணடயில் இருந்து அைவிடப்படும். 

சமற்படி அணனத்துத் தைவல்ைளும் ஆண்/வபண் அலுவலாின் தனிநபர்  சைாணவக்ைணமய தயாாிக்ைப்பட்டு 

ோிபார்க்ைப்பட்டது என நான் இத்தால் உறுதிப்படுத்துைிசைன். 

 

திணணக்ைளத்  தணலவர் 

வபயர் அடங்ைலாை அலுவலை முத்திணர பதிக்குை 

(திணணக்ைளத் தணலவரால்  அத்தாட்ேிப்படுத்தப்படல் சவண்டும். அவ்வாறு இல்லாவிடின் திருப்பி அனுப்ப 

நடவடிக்ணை சமற்வைாள்ளப்படும்.) 
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வழிகாட்டுதல்கள்  

 

இயங்கணை தரவுத் தளத்தில் தகவல்கணள பதிவிடும் பபாது  கீழழ குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களில்  

கவனம் பெலுத்துதல் ழவண்டும். 

 

தனிப்பட்ட தகவல்கள் 

 

1. ஓய்வூதியரது முழுப் பபயர் 

 

 பிறப்பத்தாட்ெிப் பத்திரம் மற்றும் ழதெிய அணடயாள அட்ணடயுடன் இணெவாக இருத்தல் 

ழவண்டும். 

 ெிறு ழவறுபாடுகள் காணப்படின் ெத்தியக் கடிதம் ெமர்ப்பித்தல் ழவண்டும். 

உ-ம் : ழபமரத்ன / பிழரமரத்ன 

 பபயாில் பாாிய ழவறுபாடுகழளா அல்ைது குறிப்பிடும்படியான பவற்றுணமகழளா காணப்படின் 

பிறப்பத்தாட்ெிப்பத்திரத்தின் 13 ஆம் கூட்டில் திருத்தப்படல் ழவண்டும். 

 வாழ்க்ணகத் துணணயின் பபயணரக் குடும்பப் பபயராக பயன்படுத்தினால், அது தாபன விதிக் 

ழகாணவக் ழகற்ப மாற்றப்படல் ழவண்டும். 

 

2. பிறந்த திகதி மற்றும் மாதம் , ஆண்டு 

பிறப்பத்தாட்ெிப் பத்திரம் மற்றும் ழதெிய அணடயாள அட்ணடயுடன் இணெவாக இருத்தல் 

ழவண்டும். இல்ைாதவிடத்து , முணறயாக திருத்தம் ழமற்பகாண்டு ெமர்ப்பிக்குக. 

 

3. ழதெிய அணடயாள அட்ணட இைக்கம் 

பிறந்த திகதிக்கணமவாக இருத்தல் ழவண்டும். ழதெிய அணடயாள அட்ணட 

இைக்கத்திற்கணமயழவ ஓய்வூதியத் தரவுத்தளத் பதாகுதி தயாாிக்கப்படுவதால் அணதப் பை 

தடணவகள் திருத்தமானதா என ொிபார்க்கவும்.  (புதிய மற்றும் பணழய). 

 

4. விதணவகள்/ தபுதாரர்/ அநாணதகள் 

1983.08.01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் நியமனம் பபற்றவர்கள் கட்டாயமாகக் குறிப்பிட ழவண்டும். 

இைக்கம் ஒன்று இல்ைாது இருப்பின், இயங்கணையில் ஓர் இைக்கத்ணத பபற்ற பின்னர் 

விண்ணப்பத்ணதச் ெமர்ப்பிக்குக. 

 

5. ஓய்வூதியரது நடமாடும்  பதாணைழபெி இைக்கத்ணத குறிப்பிடுக. 

 

6. ஓய்வூதியரது நிணையான  பதாணைழபெி இைக்கத்ணத குறிப்பிடுக. 

 

7. மின்னஞ்ெல் முகவாி 

ஓய்வூதியர் பவளிநாட்டில் வதிபவராயின்  கட்டாயமாக தரப்பட ழவண்டும். 

8. கடவுச் ெீட்டு  

ஓய்வூதியர் பவளிநாட்டில் வதிபவராயின்  கட்டாயமாக தரப்பட ழவண்டும். 



 

9. மாவட்டம்/ பிரழதெ பெயைகம்/ கிராம ழெவகர் பிாிவு 

ஓய்வூதியரது நிரந்தர வதிவிடத்ணத உறுதிப்படுத்துவதற்கு கிராம  ழெவகாிடமிருந்து பபற்ற 

அத்தாட்ச்ெிப்பத்திரத்ணதச் ெமர்ப்பித்தல் ழவண்டும். 

 

ழெணவத் தகவல் 

 

1. பபண்/ ஆண் அலுவைர் மத்திய அரொங்கத்திைா / மாகாண அரொங்கத்திைா 

ழெணவயாற்றுகிறார் என்பணத பதளிவாகக்  குறிப்பிடுக. 

 

2. ழெணவ 

ஓய்வு பபறும் ெந்தர்ப்பத்தில் அலுவைர் பணியாற்றிய ழெணவ, ஓய்வுபபறல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

 

3. தரம்/ வகுப்பு 

ஓய்வு பபறும் ெந்தர்ப்பத்தில் அலுவைர் பகாண்டிருந்த தரம்/ வகுப்பு  , ஓய்வுபபறல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

 

4. பதவி 

ஓய்வு பபறும் ெந்தர்ப்பத்தில் அலுவைர் பகாண்டிருந்த பதவி  , ஓய்வுபபறல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

 

5. முதல் நியமனத் திகதி 

அரெ ழெணவயில் முதல் நியமனத் திகதியானது ஓய்வூதியக் கணிப்பீட்டில் 

உள்ளடக்கப்படமுடியும்.  ழெமைாப நிதிய நியமனங்களுக்கு உாித்தான அமய/ நாட்ெம்பள/ 

பயிற்ெி/ பயிலுனர்/ உள்ளகப்பயிற்ெி/ ஒப்பந்த நியமனங்களிற்கான நியமனத் திகதிகள் 

எணவழயனும் இருந்தால், அணத கூறப்பட்ட நியமனக் கடிதங்களிற்ழகற்ப குறிப்பிடுக. 

 

6. நிரந்தர நியமனத் திகதி 

நிரந்தர ஓய்வூதிய உாித்துணடய நியமனக் கடிதத்தில்  குறிப்பிடப்பட்டவாறு அவற்ணறக் 

குறிப்பிடவும். 

 

7. நிரந்தர ஓய்வூதிய உாித்துணடய நிணை 

நிரந்தர ஓய்வூதிய உாித்துணடய நியமனக் கடிதத்தில்  குறிப்பிடப்பட்டவாறு அவற்ணறக் 

குறிப்பிடவும். 

 

8. பதவிணய உறுதிப்படுத்தல் 

நிரந்தர ஓய்வூதிய உாித்துணடய நியமனக் கடிதத்தில்,  தகுதிகாண் காைத்தின் முடிவில் பதவிணய 

உறுதிப்படுத்துதல் பதாடர்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ழவண்டும். 

 

9. ஓய்வு பபறும் பிாிவு 

ஓய்வூதியப் பிரமாணக் குறிப்பு மற்றும் பபாது நிர்வாகச் சுற்றறிக்ணகயின் பிரகாரம் குறிப்பிடல் 

ழவண்டும். 



 

10. ஓய்வு பபறுவதற்கான காரணம் 

பபண்/ ஆண் அலுவைர்கள் தாம் ஓய்வு பபறுவதற்கான காரணத்ணத ொியாகக் 

குறிப்பிடழவண்டும். 

 

11. ஓய்வுபபறும் திகதி 

நியமன அதிகாாியால் வழங்கப்பட்ட ஓய்வு பபற்றல்க் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  

குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

 

12. ெம்பளச் சுற்றறிக்ணக 

பபண்/ ஆண் அலுவைர்கள் ஓய்வு பபறும் திகதிக்கு உாித்தான ஊதியத்திற்கு அணமவாகக்   

குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

 

 

 


