
ஓய்வூதிச் சுற்மமிக்கை இயக்ைம்: 02/2020 

னதுஇயக்ைம்:ஓய்வூதிம்/சுற்மமிக்கை/2020 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், 

ாரிைாலத்கத, கைாளம்பு 10. 
2020.01.21 

சைய ாலட்டச் கசயாரர்ைள்ற்றும் 

சைய பிததச கசயாரர்ைளுக்கு. 

 

ஓய்வூதிர்ைரின் உிர் லாளம் சான்மிதகற கைதகைின் ஊடாை உறுதிப்படுத்துதல் –

பன்தனாடிச்கசற்திட்டம். 

ஓய்வூதிம் கசலுத்தும் பைாகத்துலச் கசற்பாட்டின் துல்லித்தன்கக உறுதிப்படுத்திக் 

கைாள்லதற்ைாை ஓய்வூதிம் பகமதைடாை பன்படுத்தல் ற்றும் தயதிைாை கசலுத்துதல் 

ன்பலற்கம குகமத்துக் கைாள்ளும் த ாக்ைத்திகன பன்னிறுத்தி ஒவ்கலாரு லருடபம் ஓய்வூதிர்ைரின் 

உிர்லாழ்தல்/லதிலிடத்கத உறுதிப்படுத்திக் கைாள்லதற்கு உாித்தான சான்மிதகற பூைப்படுத்தி 

ைிா உத்திதாைத்தர் ஊடாை பிததச கசயைங்ைளுக்கு அனுப்பி கலக்ைப்படுதல் தலண்டும். 

02.இச்கசற்பாடு ஓய்வூதிர்ைளுக்கு தலும் இயகுபடுத்தப்பட்டு ற்றும் தம்படுத்தப்பட்டு 

ஓய்வூதிர்ைரின் கைதகை அகடாரங்ைகரப் பன்படுத்தி உிர் லாழ்ைின்மகக்ைான சான்மிதகற 

லறங்குலதற்குாி லசதிக ற்படுத்தும் கசற்பாடு ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தினால் 

ஆம்பிக்ைப்பட்டுள்ரது. 

03.புதி பகமக 2020 ஆம் ஆண்டின் பன்தனாடிச் கசற்திட்டாை  கடபகமப் 

படுத்தப்படுலதுடன்,இதன் ைீழ் கைதகைின் பயம் உிர் லாழ்லதற்ைான சான்மிதகற 

லறங்குலதகன இயகுபடுத்தகய ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின் தகயக அலுலயைம், இனங் 

ைாைப்பட்ட பிததசகசயைங்ைள் ற்றும் ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தினால் அங்ைீைாம் லறங்ைப்பட்ட 

தனிார் ற்றும் அச லங்ைிக் ைிகரைரின் ஊடாை  கடபகமப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. (ைட்டம் 01இன் 

ைீழ் ஆலைம் இகைக்ைப்பட்டுள்ரது.) 

04.அதற்ைக 2016.01.01 ஆந் திைதிக்குப் பின்னர் ஓய்வு கபற்று ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின் 

சத்ைா பிசலிற்கு லருகை தந்து பதயாலது ஓய்வூதித்கத கசற்படுத்தும் தபாது கைதகைகப் 

பதிவு கசய்த சைய ஓய்வூதிர்ைளும் இதன் ைீழ் தான் உிர் லாளம் சான்மிதகற லறங்குலதற்கு 

அலசிப்படும் லசதி லாய்ப்புக்ைள் இம்பன்தனாடிச் கசற்திட்டத்தின் பயம் ற்படுத்திக் 

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ரது. 

05.இம்பகமின் ைீழ் பதிவு கசய்ப்பட்ட ஓய்வூதிர்ைளுக்கு உாி லசதிைள் ற்படுத்திக் 

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ர  ாட்டின் ந்தகலாரு  ிறுலனத்திலிருந்தும் உிர் லாழ்லதற்ைான சான்மிதழ் 

கைதகைின் பயம் உறுதிப்படுத்தகய தற்கைாள்ர படியும். இதற்ைாை தனது ஆரகடாரத்கத 

உறுதிப்படுத்துலதற்கு ததசி அகடார அட்கட அல்யது ஓய்வூதி அகடார அட்கடக 

ைட்டாாை சர்ப்பித்தல் தலண்டும். இவ்லாறு கைதகைின் ஊடாை உிர் லாளம் 

சான்மிதகற லறங்ைியுள்ர ஓய்வூதிர்ைள் ீண்டுகாரு பகம ைிா உத்திதாைத்தர்ைள் பயம் 

உிர்லாழ்தல்/ லதிலிடச் சான்மிதகற சர்ப்பித்தல் அலசிானதன்று. 



06.இம்பன்தனாடிச் கசற்திட்டத்கத  கடபகமப்படுத்தும்  ிகயகின் அடிப்பகடில் 

2016.01.01ஆந் திைதிக்கு பன்னர் ஓய்வு கபற்றுள்ர தங்ைரது கைதகை அகடாரங்ைகர 

ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தில் பதிவு கசய்ாத ஓய்வூதிர்ைள் திர்லரும் ைாயங்ைரில் புதி 

பகமகான்மின் ைீழ் பதிலிகன தற்கைாள்லதற்குாி சந்தர்ப்பம் ற்படுத்திக் 

கைாடுக்ைப்படுைின்மன.அதற்ைக 2016.01.01 ஆந் திைதிக்கு பன்னர் ஓய்வு கபற்றுச் கசன்ம 

ஓய்வூதிர்ைளுக்கு ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின் சத்ைா பிசவுக்கு லருகை தந்து அல்யது ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின் பயம் அனுதிக்ைப்பட்ட இடகான்மிலிருந்து புதி பகமகின் ைீழ் பதிவு கசய் 

படியும். அதற்ைாை அலசிப்படும் ஆதயாசகனைள் திர்லரும் ைாயங்ைரில் கலரிிடப்படும். 

07.அதற்கு தயதிைாை ஓய்வூதித்திகனச் கசலுத்தும் தபாது ைித்த ஓய்வூதிர்ைளுக்கு ஓய்வூதிம் 

கசலுத்துலதகனத் தடுப்பது கதாடர்பாை கலரிிடப்பட்ட அசாங்ை  ிர்லாை சுற்மமிக்கைக் ைடிதம் 

02/2019 இன் பால் தங்ைரது ைலனத்கத ஈர்க்ைின்தமன். அச்சுற்மமிக்கைில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர 

ஆதயாசகனைகர  கடபகமப் படுத்துலதன் பயம் தயதிைக் கைாடுப்பனவுைள் ற்றும் தலமான 

கைாடுப்பனவுைகர தலிர்த்துக் கைாள்ர படியும் ன்பததாடு, அதற்கு அகனத்து ைிா 

உத்திதாைத்தர்ைள் ற்றும் பதிலாரர்ைள்  டலடிக்கை டுத்தல் தலண்டும். அவ்லாதம ஓய்வூதி 

பைாகத்துலத்தின் தபாது ஓய்வூதிர்ைரின் தைலல்ைகர உறுதிப்படுத்திக் கைாள்லதற்ைாை ைிா 

உத்திதாைத்தர்ைரின் ஒத்துகறப்பிகன பன்னகப் தபான்தம திர்பார்க்ைின்தமன். 

 

ஒப்பம்:  
 

. ஜைத். டீ. டஸ் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர்  ாைம் 
 

பிதிைள் –   

1. சனாதிபதிச் கசயாரர்       -தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை
  

2. கசயாரர்,கபாது  ிருலாை, உள் ாட்டலுலல்ைள்,  -தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை 

ாைாை சகபைள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு   

3. கசயாரர்,  ிதி, கபாருராதா ற்றும்   –தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை 

கைாள்கைைள் அபிலிருத்தி அகச்சு 

4. ைைக்ைாய்லாரர் தகயக அதிபதி    -தவுடன் அமிந்து கைாள்லதற்ைாை 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

கைதகைின் பயம் உிர் லாழ்தலுக்ைான சான்மிதகற லறங்குதல், 

அவ்லசதிைகரப் கபற்றுக் கைாள்ர படியுான பிததச கசயைங்ைள் 

 

 

இயக்ைம் பிததச கசயைங்ைள் 

 

1.    ைடுகலய பிததச கசயைம் 

2.    த ாாை பிததச கசயைம் 

3.    ைை பிததச கசயைம் 

4.    ைஸ்தபல பிததச கசயைம் 

5.    ாலனல்ய பிததச கசயைம் 

6.    ைாலி ைடலத் சத பிததசகசயைம் 

7.    ைம்ப  பிததச கசயைம் 

8.    ைண்டி ைடலத் சத பிததச கசயைம் 

9.    ீாிை பிததச கசயைம் 

10.   அத்தனைல்ய பிததச கசயைம் 

11.     பிததச கசயைம் 

12.   ைளுத்துக பிததச கசயைம் 

13.   குருைாைல் பிததச கசயைம் 

14.   கைாளம்பு பிததச கசயைம் 

15.   ினுலங் கைாட பிததச கசயைம் 

16.   ஜா-ய பிததச கசயைம் 

17.   தம்புள்ர பிததச கசயைம் 

18.   ாத்தகர பிததச கசயைம் 

19.   திம்பிாிைஸ்ா பிததச கசயைம் 

 


