
 

      

 

ஓய்வூதிச் சுற்மமிக்கை 03/2020  

னது இயக்ைம்:ஓய்வூதிம்/சுற்மமிக்கை/2020 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம் , 

ாரிைாலத்கத, கைாளம்பு 10. 

2020.02.25 

சைய அகச்சுக்ைரினதும் கசயாரர்ைள், 

ாைாை சகப பித  கசயாரர்ைள்,  

 திகைக்ைரத் தகயலர்ைள், 

ாலட்டச்  கசயாரர்ைள்/ பப்பகடத் தரபதிைள், 

பிததச கசயாரர்ைளுக்கு, 

 

லிதகலைள் / தபுதார்ைள் / அநாகதைள் / அங்ைவீனபற்ம அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்ட 

லிண்ைப்பப்படிலத்கத நிைழ்நிகய  (online  ) பகமின் ஊடாை அனுப்புதல்.  

லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத கசலுத்தும் 

கசற்பாட்கட ிைத் துல்லிாைவும் லிகனத்திமனாைவும் தற்கைாள்லதற்கு புதி 

நிைழ்நிகயப்படுத்தப்பட்ட தைலல் பைாகத்துல பகமகான்று 

நகடபகமப்படுத்தப்படுைின்மது. இதன் பயம் இமந்த ஓய்வூதிர்ைரின் லாழ்க்கைத் 

துகைக்கும் பிள்கரைளுக்கும் குமித்த ாதத்திதய தங்ைரது நயன்ைகர லறங்குலதற்கும்  

திர்பார்க்ைப்படுைின்மது.  

02. நவீன தைலல் கதாறில்நுட்ப அகப்பிகனப் பன்படுத்துலதற்ைான லசதிைள் தற்தபாது 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  தைலல் கதாறில்நுட்ப பகமகப்  பன்படுத்தி பதிலிகன 

தற்கைாண்டுள்ர சைய நிறுலனங்ைளுக்கும் உாித்துகடதாைின்மது.  தைலல் கதாறில்நுட்பத் 

கதாகுதிினுள் பிதலசிக்ை ற்றும்  அதன் பிதாை பகம கதாடர்பான அமிவுறுத்தல்ைள் 

இங்கு இகைப்பு 01 இனால் ைாட்டப்பட்டுள்ரது. 

03. நவீன பகமின் ைீழ் லிதகலைள் / தபுதார்ைள் / அநாகதைள் அல்யது 

அங்ைவீனபற்ம அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத கசற்படுத்தும் தபாதும்,   லிதகலைள், 

அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்திற்ைான லிண்ைப்பப்படிலத்கத ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்திற்கு 

அனுப்புகைில் இங்கு ைீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர அமிவுறுத்தல்ைளுக்கு ற்ப கசற்படுதல் 

தலண்டும். 

04. ஓய்வூதித்கதப் கபற்றுக் கைாண்டிருக்கும் தபாது இமந்த ஓய்வூதிர்ைரின் லிதகலைளுக்கு 

/ தபுதார்ைளுக்கு , அநாகதைளுக்கு ற்றும் அங்ைவீனபற்ம பிள்கரைளுக்கு லிதகலைள், 

அநாகதைள்  அல்யது அங்ைவீனபற்மலர்ைளுக்ைான ஓய்வூதித் திட்டத்கத கசற்படுத்துதல். 

 



 

4.1 ஓய்வூதிர் ஒருலர் இமந்தால், அலாின் அல்யது அலரின் லாழ்க்கைத் துகைக்கு, 

அநாகதைளுக்கு அல்யது அங்ைவீனபற்ம பிள்கரைளுக்கு லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் 

அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத கசலுத்துலதற்கு ஆம்பிப்பது ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின் 

லிதகலைள், அநாகதைள் பிாிலினால் தற்கைாள்ரப்படுைின்மது. ஆனால் இதற்குப் பிமகு 

அது பிததச கசயாரர்ைரின் அங்ைீைாத்தின் ைீழ் நகடபகமப்படுத்தப்படுைின்மது.    

4.2  இமந்த ஓய்வூதிர் ஒருலாின் குடும்ப அங்ைத்தலர்ைளுக்கு லிதகலைள் அநாகதைள் 

ஓய்வூதிம் லறங்கும் திட்டம் 1898 ஆம் ஆண்டு  01 ஆம் இயக்ை லிதகலைள் அநாகதைள் 

ஓய்வூதித் திட்ட நிதிக் ைட்டகரச் சட்டம் ற்றும்  1983 ஆம் ஆண்டு  24 ஆம் இயக்ை  

தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதிச் சட்டம்  ற்றும் அதற்குாித்தான திருத்தங்ைளுடன் 

கூடி சட்ட  ற்பாடுைரின் பிைாம் தற்கைாள்ரப்படுதல்  தலண்டும். 

4.3 புதி பகமகின் ைீழ் லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் 

திட்டத்கத கசற்படுத்துலது பளகாை தைலல் கதாறில்நுட்பத் கதாகுதிின் ஊடாை 

நகடபகமப்படுத்தப்படுலதனால் அதற்ைான அதிைாம் லறங்ைப்பட்டுள்ர பிததச 

கசயாரர்ைள் / உதலிப் பிததச கசயாரர்ைள் ஆைிதாரும் தைலல் கதாறில்நுட்பத் 

கதாகுதிினுள் பதிவு கசய்தல் தலண்டும்.  

4.4 அவ்லாதம தற்படிச் சட்டத்தின் ைீழ் கபாது நிருலாை அகச்சின் கசயாரர், ஓய்வூதிப் 

பைிப்பாரர் நாைம் ஆைிதாருக்கு லறங்ைப்பட்டுள்ர சுலிருப்புாிக அதிைாங்ைள் வ்லித 

ாற்மங்ைளும் இன்மி  கதாடர்ந்தும் அவ்லாதம ைாைப்படுைின்மது. 

4.5 இமந்துள்ர ஓய்வூதிர்ைளுக்கு இதுலக கசலுத்தப்பட்டு லந்த ஓய்வூதிம் 

இகடநிறுத்தப்படுதல் தலண்டும் ன்பததாடு, அதற்ைாை ஓய்வூதிர் இமந்துள்ரதாை தவுத் 

தரத்தினுள் அகடாரம் இடுலது ைட்டாத் ததகலாகும். அதன் பின்னர் புதி லிதகலைள், 

தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்திற்கு லிண்ைப்பிப்பதற்குாி கதாடர் 

நடலடிக்கைைகர ஆம்பிக்ை தலண்டும்.  

4.6 2015.06.01 ஆந் திைதி பதல் அசாங்ை உத்திதாைத்தர் ஒருலர் ஓய்வு கபறும் 

சந்தர்ப்பத்தில் உத்திதாைத்தாின் லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் உாித்துடக 

கதாடர்பாை லிசாாித்து அவ்வுாிகக உறுதிப்படுத்தி ஓய்வூதித் திட்ட உாித்துப் பத்திம் 

லறங்ைப்படுைின்மது. அவ்லாறு லறங்ைப்படும் ஓய்வூதி உாித்துப் பத்திம்  லிதகலைள், 

தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்திற்கு லிண்ைப்பிக்கும் தபாது 

சர்ப்பிக்ைப்படுானால், அவ் லிபங்ைகர ஆதாாைக் கைாண்டு லிதகலைள், தபுதார்ைள் 

ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத ஆம்பித்தல் தலண்டும்.  அதற்ைாை ஓய்வூதி 

உாித்துப் பத்தித்தில் உள்ரடக்ைியுள்ர லாழ்க்கைத் துகைின் அல்யது பிள்கரைரின் 

தைலல்ைள் கதாடர்பாை ைிா உத்திதாைத்தாின் அமிக்கைின் பயம் ீரவும் 

உறுதிப்படுத்தப்படுதல் தலண்டும்.  

 

 



 

4.7 ஓய்வூதி உாித்துப் பத்திம் லறங்கும் தபாது இமந்த ஓய்வூதிருக்கு உாித்தான 

பளகான லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் அங்ைத்துலக் தைாகலக 

லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத உாித்துகடதாக்ைிக்  

கைாள்லதற்கு உாித்தான ஆலைங்ைள் லருடப்பட்டு ( Scan )  லகயகப்பு கசய்ப்பட்ட 

கதாகுதிினுள்  லிடுலிக்ைப்பட்டுள்ரதால் அத்தைலல்ைகரயும் பாீட்சித்துப் பார்க்ை படியுாை 

உள்ரது. அவ்லாதம ஓய்வூதி உாித்துப் பத்திம் லறங்ைப்படாத லிடத்து ற்றும் 

பாீட்சிப்பதற்கு ஸ்தைன் கசய்ப்பட்ட லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் தைாப்பு 

ைாைப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்யது தைாப்பின் தைலல்ைள் பூர்த்தி கசய்ப்படாதலிடத்து அவ் 

அகனத்து சந்தர்ப்பங்ைரிலும் பனாரிைகர உறுதிப்படுத்திக் கைாள்லதற்கு லிலாைச் 

சான்மிதழ், பிமப்புச் சான்மிதழ், லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் அங்ைத்துல 

அட்கட ற்றும் ததசி அகடார அட்கட ஆைிலற்மின் பயப் பிதிைள் பாீட்சிக்ைப்பட்டு 

ைிா உத்திதாைத்தர் பயம் தைலல்ைகர உறுதிப்படுத்துலதற்கு நடலடிக்கை டுக்ை 

தலண்டும்.  

4.8 இமந்த ஓய்வூதிர்ைளுக்குாி லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் 

திட்டத்கதச் கசற்படுத்தும் தபாது அகனத்து சந்தர்ப்பங்ைரிலும் பின்லரும் 5,6,7,8 ஆம் 

பிாிவுைரின் அமிவுறுத்தல்ைகர பின்பற்றுதல் தலண்டும். அதற்குப் புமம்பாை இது கதாடர்பான 

பிச்சிகனைள் ளம் அகனத்து சந்தர்ப்பங்ைரிலும் அவ் லிடங்ைள் குமித்து ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின் லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் பிாிவுக்கு லிடங்ைகரத்  

கதாிலித்து கதரிலிகனப் கபற்றுக் கைாள்லதற்கு நடலடிக்கை டுத்தல் தலண்டும். 

05. ஓய்வூதிம் கபறும் தபாது இமந்த ஓய்வூதிர்ைளுக்கு உாித்தான லிதகலைள், தபுதார்ைள் 

ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டம் உாித்துகடதாகுலது சட்டபூர்லான லாழ்க்கைத் 

துகைக்ைான  லிதகலைள், தபுதார்ைள்  ஓய்வூதித்கத லறங்குதல். 

5.1 ஓய்வூதிாின் சட்ட ாீதிான லாழ்க்கைத் துகைக்கு ாத்திம் லிதகலைள், தபுதார்ைள் 

ஓய்வூதிம் உாித்துகடதாகும். பயதா திருைங்ைள் இடம்கபற்மிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 

சட்டாீதிான பதயாம் திருைத்தின் லாழ்க்கைத் துகைக்கு ாத்திம் லிதகலைள் ஓய்வூதிம் 

உாித்துகடதாகும். பன்கன திருைத்திலிருந்து லிலாைத்துப் கபற்று இண்டாம் 

திருைம் இடம்கபற்றுள்ர தபாது லிலாைத்தின் தீர்க்ைான படிவு அமிலிக்ைப்பட்டதன் 

பின்னர் இண்டாம் திருைம் இடம்கபற்மிருப்பின் ாத்தித  இண்டாம் திருைம் 

சட்டபூர்லானதாகும்.  

5.2 ஓய்வூதிப் பிாைக் குமிப்பின் 2 ற்றும் 7 ஆம் பிாிவுைரின் ைீழ் ஓய்வு கபற்றுச் கசன்ம 

உத்திதாைத்தர்ைள் தலிர்ந்த (55 லது லக) ஓய்வு கபற்மதன் பின்னர் கசய்து கைாள்ளும் 

திருைத்திற்கு ற்ப லாழ்க்கைத் துகைக்கு அல்யது பிள்கரைளுக்கு லிதகலைள் அநாகதைள் 

ஓய்வூதிம் உாித்துகடதாைாது.     

5.3 பங்ைரிப்பாரருக்கு சட்டபூர்லாை இண்டாம் திருைம் நகடகபற்றுள்ர தபாது 

பங்ைரிப்பாராின் பன்கன திருைத்தில் பிள்கரைள் இருப்பின் அப் பிள்கரைளுக்கும் 

இண்டாம் சட்டபூர்லான திருைத்தின் துகைலிக்கும் ஓய்வூதிம் சாை கசலுத்தப்படல் 

தலண்டும். 



 

06.  லிதகலைள்/ தபுதார்ைள் ற்கமாரு லிலாைம் கசய்து கைாண்டால்  லிதகலைள், 

தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித்கதச் கசலுத்துதல். 

6.1 லிதகலைள், தபுதார்ைள் ஓய்வூதி உாித்துடகயுள்ர லாழ்க்கைத் துகை ஒருலர் 

ீண்டும் திருைம் கசய்து கைாண்டால் அலர் அல்யது அலள் உாிக தைாரும் 

ஓய்வூதித்திலிருந்து 50% இகன ாத்திம் கசலுத்தல் தலண்டும்.  

6.2 லிதகல அல்யது தபுதார் ஒருலர் ற்கமாரு திருைம் கசய்து கைாள்ளும் தபாது பதல் 

திருைத்தில் அநாகதைள் இருப்பார்ைராின் அலர்ைரின் உாித்துடக படிவுற்மதன் பின்னர் 

ாத்திம் தற்குமிப்பிட்ட 6.1 இன் பிைாம் லிதகலைள் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத 

ஆம்பிப்பதற்கு நடலடிக்கை டுத்தல்  தலண்டும். 

 07.    அநாகதைளுக்கு அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத கசற்படுத்துதல். 

7.1 இமந்த ஆண் அல்யது கபண் பங்ைரிப்பாராின் சட்டபூர்லான திருைத்தினால் 

பிமந்த பிள்கரைளுக்கு ாத்திம் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டம் உாித்துகடதாகும்.  

7.2 ஒன்றுக்கு தற்பட்ட பிள்கரைள் உாிக தைாருலதாின் ஓய்வூதிம் 

அலர்ைளுக்ைிகடில் ச அரலில் பைிப்பட்டு லறங்குதல் தலண்டும். 

7.3  18 லதுக்குக் குகமந்த பிள்கரைளுக்கு அநாகதைள் ஓய்வூதிம்  கசலுத்தும் 

தபாது, 

i. பிள்கரைரின் நயனுக்ைாை அப் பைத்கதப் பன்படுத்த படியுான லகைில் 

பாதுைாலயர் ஒருலக நிித்தல் தலண்டும். 

ii. பாதுைாலயர் ஒருலக நிிக்ை ஓய்வூதி பைிப்பாரர் நாைத்தின் பன் 

அனுதிகப் கபற்றுக்கைாள்ரல் தலண்டும். 

iii.பிள்கரைளுக்ைாை லங்ைிக் ைைக்கைான்மிகன ஆம்பித்து அக் ைைக்ைில் கலப்புச் 

கசய்ப்பட தலண்டி கதாகை கதாடர்பில் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைத்தின் 

அனுதிகப் கபற்றுக்கைாள்ரல் தலண்டும்.   

iv. பிள்கர 18 லகத பூர்த்தி கசய்தவுடன், பாதுைாலயக அதிலிருந்து நீக்குலதற்கு 

உடனடிாை நடலடிக்கை டுத்தல்  தலண்டும். 

7.4 ஓய்வூதித்கதப் கபறும் லிதகல அல்யது தபுதார் அல்யது பாதுைாலயாினால் 

பிள்கரைகரக் ைலனிக்ைாதுலிடல் அல்யது தலறு சிக்ையான சூழ்நிகய 

அமிக்கைிடப்படுிடத்து குமித்த பிச்சிகன குமித்து ஓய்வூதி பைிப்பாரர் 

நாைத்திடம் பன்கலத்து தயதிை ஆதயாசகனைகரப் கபமல் தலண்டும். 

 

 

 



 

7.5 26 லதிகனப் பூர்த்தி கசய்யும் தபாது அல்யது கதாறில் ஒன்மில் ஈடுபடுைின்ம 

திைதிைரில் து பதலில் நிைழ்ைின்மததா அத் திைதி பதல் அநாகதைள் ஓய்வூதித் 

திட்டத்கத கசயற்மதாக்குதல் தலண்டும்.  னதல கதாகுதிினுள் தசர்க்ைப்படும் 

பிமந்த திைதி உள்ரடங்ையான கன தைலல்ைரின் துல்லித்தன்க கதாடர்பாைவும் 

லிதசட ைலனம் கசலுத்தப்படல் தலண்டும். 

08. அங்ைவீனபற்ம பிள்கரைளுக்கு அங்ைவீன ஓய்வூதிம் கசலுத்துதல். 

 8.1 அங்ைவீனபற்ம பிள்கரைளுக்கு ஓய்வூதிம்  கசலுத்துகைில்  இயக்ைம் 1719 

இகனயுகட ற்றும் 2011.08.15 ஆந் திைதி லர்த்தானி அமிலித்தல் ற்றும் ஓய்வூதிம் 

சுற்மமிக்கைின் 01/2009 ஆதயாசகன பிைாம் குமித்த தைாாிக்கைைள்  ஓய்வூதிம் 

பைிப்பாரர் நாைத்துக்கு அனுப்பி கலத்து பன் அனுதிகப் கபற்றுக்கைாள்லதற்கு  

அடுத்தைட்ட நடலடிக்கை  டுத்தல் தலண்டும். 

 

09. தசகலில் இருக்கும் தபாது  ைித்த ஓய்வூதி உாித்துடக உள்ர லிதகலைள், 

தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் பகமில் அங்ைத்தலாகும் அச உத்திதாைத்தருக்கு 

உாித்தான   லிதகலைள், தபுதார்ைள்  ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத 

உாித்துகடதாக்ைல். 

9.1 தசகலில் ஈடுபட்டிருக்கும் தபாது லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் 

உாித்துடகயுடன் கூடி உத்திதாைத்தர் ஒருலர் இமந்தால் அலாின் குடும்ப 

அங்ைத்தலர்ைளுக்கு லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்தின் 

நயன்ைகரச் கசலுத்துலதற்கு உாி லிண்ைப்பங்ைகர பூைப்படுத்தி சர்ப்பிக்கும் 

கசற்பாடானது அவ் உத்திதாைத்தர் தசகலாற்மி நிறுலனத்தினால் அப் பைி 

தற்கைாள்ரப்படுதல் தலண்டும். 

9.2 லிலாைம் கசய்து ஒரு லருடத்தினுள் அல்யது அதற்குக் குகமந்த ைாயத்தினுள் 

உத்திதாைத்தர் இமந்து லிட்டால் லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் 

உாித்துடகக லறங்குதல் கதாடர்பான தீர்ானம் டுக்கும் அதிைாம் ஓய்வூதிப் 

பைிப்பாரர் நாைத்திடம் ைாைப்படுலதனால் , அவ்லாமான தைாாிக்கைைள் பன் அனுதி 

கபறுலதற்ைாை ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைத்திடம் அனுப்பி கலக்ைப்படல் தலண்டும். 

 9.3 அவ் லிண்ைப்பங்ைள் புதி நிைழ்நிகய (online ) பகம பயம் பூர்த்தி கசய்ப்பட்டு 

அச்சிடப்பட்ட லிண்ைப்பங்ைகர சான்றுப்படுத்தி, சர்ப்பிக்கும் லகைில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆலைங்ைளுடன் ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்துக்கு தபால் பயம் அனுப்பி 

கலக்ைப்படல் தலண்டும். லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் 

திட்டத்கத  கசற்படுத்தும் கசற்பாடு ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின் லிதகலைள் ற்றும் 

அநாகதைள் பிாிலினால் தற்கைாள்ரப்படுைின்மது. 

 

 



 

10. தற்குமிப்பிட்ட 7.3, 7.4, 8.1, 9.2 ஆைி பிாிவுைரின் ைீழ் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் 

நாைத்தின் பன் அனுதிகப் கபம தலண்டி சந்தர்ப்பங்ைரில், அவ்லாறு அனுதி 

கபற்மதன் பின்னர் லிண்ைப்பங்ைகர நிைழ்நிகயத் (online ) பகமினுள் தசர்க்ைப்படல் 

தலண்டும்.  

11. இச் சுற்மமிக்கைின் ற்பாடுைரின் படி புதி நிைழ்நிகயப்படுத்தப்பட்ட (online ) 

லிதகலைள், தபுதார்ைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதித் திட்டத்கத  கசற்படுத்தும் 

கதாறிற்பாடு  2020.03.15 ஆந் திைதி பதல் நகடபகமப்படுத்தப்படுைின்மது. அத் திைதிின் 

பின்னர் ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்துக்கு பகற பகமின் ைீழ் PD4 லிண்ைப்பத்கத 

சர்ப்பிக்ைப்படயாைாது ன்பதுடன் அவ்லாறு அனுப்பப்படும் PD4 லிண்ைப்பங்ைள் 

நிைாாிக்ைப்பட்டு திருப்பி அனுப்பி கலப்பதற்கு நடலடிக்கை டுக்ைப்படும். 

12. இவ் லிதிைள் 1970 ஆம் ஆண்டின் இயக்ைம் 18 ஆம் இயக்ை  லிதகலைள் ற்றும் 

அநாகதைள் ( ஆயுதப் பகடைள்) சட்டம் ற்றும் அதற்ைக லிதிக்ைப்பட்டுள்ர நிபந்தகனத்  

கதாடாின் ற்றும் அதன் திருத்தங்ைள் ற்றும் 1998 ஆம் ஆண்டு 60 ஆம் இயக்ை தபுதார்ைள் 

ற்றும் அநாகதைள் ( ஆயுதப் பகடைள்) சட்டம் ற்றும் அதன் திருத்தங்ைள் கதாடர்பிலும் 

லலுலிலிருக்கும். 

13. தற்குமிப்பிட்ட 4.1 இன் அதிைாரித்தலின் படி பிததச கசயைங்ைள் ஊடாை குமித்த 

நடலடிக்கைக தற்கைாண்டு ைைக்ைாய்லிற்ைாை பன்படுத்த படியுான லகைில் 

ஓய்வூதிக் தைாகலயுடன் தைாப்பிட்டு கலத்தல் தலண்டும்.    

 

 

ஒப்பம்: 

. ஜைத். டீ. டஸ் 

ஓய்வூதித் பைிப்பாரர் நாைம்  

 

பிதிைள்  :  

1. சனாதிபதிச் கசயாரர்       - தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை. 

2. பிதாின் கசயாரர்       - தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை. 

3. கசயாரர்,கபாது நிருலாை,உள்நாட்டலுலல்ைள்,  

ாைாை சகபைள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு - தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை 

4. கசயாரர், நிதி, கபாருராதா  

ற்றும் கைாள்கை அபிலிருத்தி அகச்சு               - தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை. 

5. ைைக்ைாய்லாரர் தகயக அதிபதி       - அலசிப்படும் நடலடிக்கைக்ைாை. 


