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ந ோக்கு
ப ோருளோதோர மற்றும் சமூக ோீதியில் திருப்தி மிக்கநதோர்
ஓய்வூதியர் சமுதோயம்

பசயற் ணி
அரச நசவையில் ஓய்வூதியர்களுக்கும் அைர்களின்
யனோளிகளுக்கும் தகைல் பதோழில்நுட் ம் மற்றும் ிவைந றோன
முகோவமத்துை முவறகவளப் யன் டுத்தி, தனியோர் மற்றும் அரச
துவறயினர் உள்ளடங்கிய நசவைப று ர்களினதும்
நசவைைழங்கு ர்களினதும் திருப்திவய உயர் மட்டத்தில்
உறுதிப் டுத்தி, சட்ட ோீதியோன ைன்கவள ைழங்குதல்.

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

II

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

II

2017

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்

2017

ஓய்வூதியத் திவணக்களம் - அங்கீகோரம் ப ற்ற ஆளணி

உயர் ிவை

தைியின்
தன்வம

தைி

மூன்றோம் ிவை

ஊதியக்
கட்டவமப்பு

அங்கீகோிக்கப்
ட்ட ஆளணி
எண்ணிக்வக

நசவையில்
ஆளணி
எண்ணிக்வக

பைற்றிடம்

ஓய்வூதியப் ணிப் ோளர்
ோயகம்
நமைதிக ஓய்வூதியப்
ணிப் ோளர்

SLAS (Special)

SL 3- 2016

01

01

01

SLAS (Special)

SL 3- 2016

01

0

0

மருத்துை அலுைைர்
ஓய்வூதியப் ணிப் ோளர்
ிரதம கணக்கோளர்

Primary Grade
SLAS(Class I)
SLAcS(Class I)

SL 2- 2016
SL 1-2016
SL 1- 2016

1
4
01

1
3
01

0
1
00

ிரதம
உள்ளககணக்கோய்வு
ிரதி/உதைிப்
ணிப் ோளர்
உள்ளககணக்கோய்ைோளர்
கணக்கோளர்

SLAcS(Class I)

SL 1- 2016

01

01

00

SLAS (Class II or
III)

SL 1- 2016

10

08

02

SLAcS(Class I)
SLAcS(Class I)

SL 1- 2016
SL 1- 2016

01
01

00
00

00
00

கணக்கோளர்

SLAcS(Class II or
III)
SLICT Service II/
III

SL 1- 2016

10

09

01

SL 1- 2016

01

00

01

Dept
Dept

SL 1 - 2016

01

01

03

00
00

03

PMAS (Supra)
TS

MN 7- 2016
MN 6- 2016

39
04
02

24
02
02

15
02
00

தகைல் , பதோடர் ோடல்
பதோழில்நுட்
உத்திநயோகத்தர்

SLICT Service

MN 6- 2016

05

02

03

பதோழில்நுட் அலுைைர்
ோதீட்டு உதைியோளர்
ஓய்வூதிய அலுைைர்
அ ிைிருத்தி
உத்திநயோகத்தர்
முகோவமத்துை
உதைியோளர்
த. பதோ.பதோ
உதைியோளர்
ஆைண உதைியோளர்
உதைிநமவச இயக்குனர்

SLTS
RS
Dept
DOs

MN 3- 2016
MN 4- 2016
MN 4- 2016
MN 4- 2016

11
01
01
340
398

7
00
01
277
371

4
01
00
63
27

PMAS

MN 2- 2016

190

115

75

SLICT Service

MT 1- 2016

05

02

03

Dept
Dept

MN 1- 2016

141

130

11

2

0

2

ிரதிப் ணிப் ோளர்/
உதைிப் ணிப் ோளர்
சட்ட அலுைைர்
பமன்ப ோருள்
அ ிைிருத்தி அலுைைர்

இரண்டோம் ிவை

ப ோருந்தக்கூடிய
நசவை

ிர்ைோக அலுைைர்
பமோழிப யர்ப் ோளர்
சிங்களம்- ஆங்கிைம் -1
தமிழ் – ஆங்கிைம் -1
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முதன்வம ிவை

ைிடுதிக் கோப் ோளர்
சமயற்கோரர் /
நதோட்டக்கோரர்
சோரதி
மின்சோரப்
ரோமோிப் ோளர்
அலுைைக உதைியோளர்

Dept
Dept

PL 1- 2016
PL 2- 2016

1078
02
04

D/S
Dept

PL 3- 2016
PL 3- 2016

12
01

12
00

00
01

KKS

PL 1- 2016

56

46
68
1001

10
7
208

75
1209

பமோத்தம்
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IV

896
02
04

182
00
00
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ப ோருளடக்கம்
க்க இை

01.

அறிமுகம்

1-7

02.

புதிய அறிமுகம்

8-10

02.I. தகைல் பதோழில்நுட்

03.

9-10

நமம் டுத்தல்

11-13
11
11-12

03.III ப ௌதீக ைிோிைோக்கம்

13

சோதவனகள்

14-17

சத்கோரப் ியச

14-15

04.II ப ோதுமக்கள் தினம்
04.III ப ோதுச் சோளரம்

15
15-16

04.IV உள்ளகக் கணக்கோய்வு

16-17

திறன் முகோவமத்துைம்

18-21

05.I

06.

தகைல் பதோழில்நுட் நமம் ோடு

03.II ைிடயக் அடிப் வட பசயல்முவற நமம் ோடு

04.I

05.

8-9

02.II. ைிடயம் பதோடர் ில் புதிய அணுகல்

03.I

04.

புதிய அணுகல்

தகைல் பதோழில்நுட் த் பதோகுதி முகோவமத்துைம்

18

05.II உள் ோட்டு மற்றும் பைளி ோட்டுப் யிற்சி ப றி
05.III பைள்ளிக் கிழவம கருத்துக்களம்

19-20
20-21

ைருடோந்த சமூக ை

22-24

06.I

ிகழ்ச்சித் திட்டம்

நதசிய ஓய்வூதியர் தினக் பகோண்டோட்டம்

22

06.II பதோழில்நுட் அமர்வு

22-23

06.III தமிழ் சிங்களப் புத்தோண்டு

23

06.IV ஊடகப் ோைவன

24
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07.

ிதி மீளோய்வு
07.I

08.

25-28

மரணப் ணிக் பகோவடக் பகோடுப் னவுகள்

ிதி பைளியீடுகள்
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25-26
29-42

VI

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்

அறிமுகம்
ஓய்வூதியதிணைக்களம்1970.12.23 ஆம் திகதி
“அ”தர
நிறுவனமாக
ப ாது
நிர்வாக
அணமச்சின்

கீழ்

உருவாக்கப் ட்டது.

இத்திணைக்களத்தின்
நநாக்கம்
மூன்று
முக்கியவிடயப் ரப்புகணளக் பகாண்டுள்ளது.
அதன் டி
அம் மூன்று விடயங்களாவன,
ஓய்வூதிய வழங்கலானது இலங்ணக அரச
சட்டத்தின் ஒரு குதியாக மாற்றங்கண்டுள்ள
1934ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவாி மாதம் 5 ஆம்
திகதி
உருவாக்கப் ட்ட
ஓய்வூதியப்
ிரமாைத்தில்
காலத்திற்குக்
காலம்
திருத்தங்கள் நமற்பகாள்ளப் ட்டு, 1972 ஆம்
ஆண்டு ப ப்ரவாி மாதம் 5 ஆம் திகதி
திருத்தப் ட்ட
ஓய்வூதிய
ிரமாைத்தின்
ிரகாரம் பசய்யப் ட நவண்டும் என் து ஓர்
விடயப் ரப் ாவதுடன்

விதணவ,

தபுதாரர்,

அனாணத
மற்றும்
ஊனமுற்நறார்
ஓய்வூதியமானது 1898 இன் 01 ஆம் இலக்க
விதணவ,

தபுதாரர்,

அனாணத

மற்றும்

ஊனமுற்நறார் ஓய்வூதியம் நிதியச் சட்டமாக
உருவாக்கப் ட்டு
ல
இற்ணறப்
டுத்தல்களின் ின்னர் 2010 ஆம் ஆண்டு 08
ஆம்
மற்றும்
09
ஆம்
இலக்கத்தில்
பசய்யப் ட்ட திருத்தங்களின் விணளவாக
பசலுத்தப் ட நவண்டும் என் து அடுத்த
விடயப் ரப் ாவதுடன் ப ாதுச் நசணவகள்
நசமலா

நிதியத்திணன,1942 ஆம் இலக்க 18

ஆம்
கட்டணளச் சட்டத்திற்கு அணமவாக
பசலுத்துதல் நவண்டும் என் து இறுதி
விடயப் ரப் ாகும்.
இந்த மூன்று விடயப் ரப்புகணளயும் சட்ட
எல்ணலகளாகக்
பகாண்டு
அணனத்து
பகாடுப் னவுகள்
மற்றும்
அறவீடுகணள
கண்காைித்தல் ஓய்வூதிய திணைக்களத்தின்
அடிப் ணடத் பதாழிற் ாடாவதுடன்
2017
டிசம் ர்
மாதத்தில்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்திலிருந்து
600,867
ஓய்வூதியர்கள் ஓய்வூதியம் ப ற்றுள்ளனர்.
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

1

இது 2016 உடன்
அதிகாிப் ாகும்.

2017

ஒப் ிடுணகயில்

3.6%

ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தின்
ிரதான
பசயற் ாட்டு அமுலாக்கணல
எளிதாக்கும்
ப ாருட்டு ிாிக்கப் ட்ட குறியீட்டுகள் மூலம்
பதாடர்புணடய
விவகாரங்கள்
பசயற் டுத்தப் டுவதுடன்
அணனத்து
பசயல்முணறகணளயும்
இலகுவாக்கும்
ப ாருட்டு நவீன தகவல் பதாழில்நுட்
உத்திகளும் யன் டுத்தப் டுகின்றன.
அதற்கணமய, தீவு முழுவதும் நசணவயாற்றும்
அணனத்து அரசாங்க ஊழியர்கள்
மற்றும்
ஆயுதப் ணடயினர்
இறுதிச் பசணவணய
முடிவுறுத்தியங ின்னர் அவர்களுக்கு இறுதி
நன்ணமகணள
வழங்கும்
ப ாருட்டு
திணைக்களத்தின் திவிடல் ிாிவு ஓய்வூதியப்
திவிடல்
பசயல் முணறணயச் பசய்து
வருகிறது.
ஓய்வூதியர்களால்
ஓய்வூதியம்
மற்றும் ைிக்பகாணட ப றுதற் ப ாருட்டு
சமர்ப் ிக்கப் டும்
விண்ைப் ங்கள்
ாிசீலிக்கப் ட்டு அதற்கான இலக்கங்கள்
வழங்கப் டுவதுடன்
முதல்
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவு தரவுத் தளத்தில் திவிடப் ட்டு
பகாடுப் னவு ஆரம் ிக்கும் அநதநவணள
இப் ிாிவால் ஓய்வூதியர்களுக்கு உாித்தான
காப்புறுதி அடங்கலாக சமூகப் ாதுகாப்பு
நன்ணமகளும்
வழங்கப் டும். அத்துடன்
திருத்திய
ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவுகள்,
விநசட இழப்பீட்டுக் பகாடுப் னவுகள் மற்றும்
இழப்பீட்டுக் பகாடுப் னவுகள்
ஆகிய
நடவடிக்ணககளும் நமற்பகாள்ள ப் டும்.
ஓய்வூதிய விண்ைப் ங்கள் இயங்கணல மூலம்
அனுப் ப் டுவதுடன், அவ்விண்ைப் ங்களில்
உள்ள குணற ாடுகள் அணனத்தும் இயங்கணல
ஊடாகநவ

அறிவிக்கப் டுவதால்,

திவுபசய்தல்
பசயல்முணறயானது
விணரவாகவும்
மற்றும்
திருத்தமாகவும்
பவளிப் ணடத்தன்ணமயுடனும்
நணடப றுகிறது.
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நசணவக்கு விடுவிக்கப் ட்ட
ஓய்வு ப ற்ற
அலுவலர்களின்
ஓய்வூதியக் கைிப்பீடுகள்
ந ான்றணவ
கைிப்புப்
ிாிவால்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது.

அட்டவணை 1
ஓய்வூதியம் திவிடல்
சிவில் இராணுவம் பமாத்தம்

மாதம்
ஜனவாி

2049

142

2191

ிப்ரவாி

1660

68

1728

மார்ச்

1779

54

1833

ஏப்ரல்

1294

44

1338

நம

2335

61

2396

ஜூன்

2539

126

2665

ஜூணல

2490

305

2795

ஆகஸ்ட்

2373

163

2536

பசப்டம் ர்

1790

107

1897

அக்நடா ர்

1946

32

1978

நவம் ர்

1346

109

1455

டிசம் ர்

1908

87

1995

23509

1298

24807

2017

மூலம் – திவிடல் ிாிவு

ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், 2015 ஆம் ஆண்டு
யூணல
மாத
முதல்
ஓய்வூதிய
முதற்பகாடுப் னவு பசயற் டுத்தப் டுவதற்கு
முன்னதாக
திவுபசய்யப் ட்ட ஓய்வூதியரது
ஓய்வூதிய
உாித்ணத
உறுதிப் டுத்தும்
நநாக்கில் சத்கார
ியசவிற்கு
ஓய்வூதியர்
வருணக
தர
நவண்டியது
கட்டாயமானதாக்கப் ட்டு
உள்ளது.
ஓய்வூதியர் மரைமணடயும் ந ாது அதற்குப்
திலாக ஓய்வூதியம் பதாடர் ில் எழும்
அணனத்துப்
ிரச்சணனகணளயும்
தீர்ப் தற்கான ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப் டும்.
ஓய்வூதிய
அணடயாள அட்ணட வழங்க
நடவடிக்ணக
எடுக்கப் டுவதும்
அங்கு
வழங்கப் டும்
நவறு ட்ட
நசணவகள்
பதாடர் ிலும் அறிவுறுத்தப் டும்.

விளக்கப் டம் - 01

அட்டவணை 2

பமாத்தம்

முதல்க் பகாடுப் னவு

ஓய்வூதியம் திவிடல்
3000
2500

2000
1500
1000
500

டிசம் ர்

நவம் ர்

ஆகஸ்ட்

பசப்டம் ர்

ஜூணல

இராணுவம்

அக்நடா ர்

சிவில்

ஜூன்

நம

ஏப்ரல்

மார்ச்

ிப்ரவாி

ஜனவாி

0

நமலும் ணமயப் டுத்தப் ட்ட
ஓய்வூதியம்
மற்றும்
ஒழுக்காற்று நடவடிக்ணகயின் கீழ்
“ாி” இணைப் ில் குறிப் ிடப் ட்டது ந ால்
30/88 ஆம் இலக்க ப ாது நிர்வாகச்
சுற்றறிக்ணகக்கணமய ஓய்வு ப று வர்களது
ன்முகப் டுத்தப் டாத
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவுகள்,
நிரந்தரமாக ப ாதுச்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

2

மாதம்
ஜனவாி
ிப்ரவாி
மார்ச்
ஏப்ரல்
நம
ஜூன்
ஜூணல
ஆகஸ்ட்
பசப்டம் ர்
அக்நடா ர்
நவம் ர்
டிசம் ர்
பமாத்தம்

எண்ைிக்ணக

மூலம் – திவிடல் ிாிவு

1633
2375
1840
1929
1309
1883
2223
3222
3440
2740
2485
2375
27454
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அட்டவணை 3

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

டிசம் ர்

நவம் ர்

அக்நடா ர்

பசப்டம் ர்

ஆகஸ்ட்

ஜூணல

ஜூன்

நம

ஏப்ரல்

மார்ச்

ிப்ரவாி

0

எண்ைிக்ணக

ர்
ஒக்நடா
ர்
நவம் ர்
டிசம் ர்
பமாத்த
ம்

596301

15347.69

598488
600867

15629.53
16079.95
181007.53

மூலம் – கைக்குப் ிாிவு
விளக்கப் டம் – 03
ஓய்வூதியம் ப றுநவார் எண்ைிக்ணக
605000
600000
595000
590000
585000
580000
575000
570000

ஜனவாி
ப ப்ரவாி
மார்ச்
ஏப்ரல்
நம
ஜூன்
ஜூணல
ஆகஸ்ட்
பசப்டம் ர்
ஒக்நடா ர்
நவம் ர்
டிசம் ர்

ஓய்வூதியர் சமூகம் சார் ான
அணனத்து
பகாடுப் னவுகளும்
கைக்குக்
கிணளயினாநலநய
நமற்பகாள்ளப் டுகின்றன.
அதனிடத்து
ஓய்வூதியர்கள் சமூகத்திற்கான
மாதாந்த
ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவு
நடவடிக்ணககள்
மாதாந்த
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவுப்
ிாிவினூடாக
நமற்பகாள்ளப் டுவதுடன்
அவ்வழியிநலநய
மாதாந்த
ஓய்வூதியம்
ஓய்வூதியரது வங்கிக் கைக்கிற்கு நநரடியாக
ணவப் ிலிடப் டும். நமலும்
ைிக் பகாணட
கிணளயால்
ைிக்பகாணட பகாடுப் னவு
பசய்யப் டுவதுடன்
ஓய்வூதியாிடமிருந்து
அரசுக்கு
வருமதியான
பதாணககளும்
அக்கிணளயாநலநய அறவிடப் டும். நமலும்
வருடாந்த மதிப்பீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப் டும்
ஒதுக்கீடுகளின் யன் ாடு
ற்றிய கைக்கு
முகாணமத்துவம்
சார் ிலான
விடயங்கள்
கைக்குக் கிணளயால் ணகயாளப் டும்.

ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவு
மாதம்
ஓய்வூதியம்ப று
மாதாந்த
நவார்
பசலவீனம்(
எண்ைிக்ணக
மில்)
580336
14386.91
ஜனவாி
583273
14994.65
ப ப்ரவ
ாி
584508
14807.06
மார்ச்
585670
14828.75
ஏப்ரல்
586012
14660.22
நம
587083
14886.29
ஜூன்
588857
15208.86
ஜூணல
591486
15510.34
ஆகஸ்ட்
593859
15667.28
பசப்டம்

எண்ைிக்ணக

விளக்கப் டம் – 02

ஜனவாி

2017

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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அத்துடன் விதணவகள் மற்றும் அநாணதகள்
ஓய்வூதியப்
ிாிவானது
நிரந்தர மற்றும்
ஓய்வூதிய உாித்துணடய நியமனத்ணத ப றும்
அரச அலுவலர்களது விதணவகள் மற்றும்
அநாணதகள் ஓய்வூதிய நலன் பதாடர் ிலான
திவுகணள
அத்திட்டத்தின்
கீழ்
நமற்பகாள்வதுடன்
மரைிக்கும்
அலுவலர்களின் மரைப் ைிக் பகாணடணய
அவர்களது
தங்கிவாழ்நவாருக்கு
பகாடுப் னவு
பசய்வதுடன்
வாழ்க்ணகத்துணை,
அநாணத
மற்றும்
ஊனமுற்ற
ிள்ணளகளுக்கான
ஓய்வூதிய
உாித்ணத
வழங்குகிறது.
அரச
அலுவலர்களுக்கான
விதணவகள்
மற்றும்
அநாணதகள் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழான
திவு
அதனிடத்து
இயங்கணலயினூடாக
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது.
அட்டவணை 4
விதணவகள் அநாணதகள் ஓய்வூதியம்
ப றுநவார் எண்ைிக்ணக
மாதம்
ஜனவாி
ிப்ரவாி
மார்ச்
ஏப்ரல்
நம
ஜூன்
ஜூணல
ஆகஸ்ட்
பசப்டம் ர்
அக்நடா ர்
நவம் ர்
டிசம் ர்

எண்ைிக்ணக
187126
187340
187456
187538
187517
187640
187959
188340
188508
188997
189337
189684

மூலம் – வி.அ.ஓ ிாிவு
இரட்ணடப்
ிராஜா உாிணமயுள்ள இரண்டு
(2) வருடங்களுக்கு அதிகமான காலப் குதிக்கு
பவளிநாடுகளில் வாழும் இலங்ணகயில் அரச
நசணவயில்
இருந்து
ஓய்வு
ப ற்ற
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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ஓய்வூதியர்களுக்கான
ஓய்வூதிய
பகாடுப் னவு நடவடிக்ணககணள சிரமங்கள்
இன்றி திருத்தமான முணறயில்
சட்ட
ஏற் ாடுகளிற்கணமய
பவளிநாட்டு
ஓய்வூதியக் கிணள ணகயாண்டுவருகிறது.
18 ஆம் இலக்க 1942 ஆம் ஆண்டு ப ாது
நசணவ நம் ிக்ணக நிதியச் சட்டத்திற்கணமய
அரச
நசணவகளில் ஈடு ட்டுள்ள நிரந்தர
ஓய்வூதிய உாித்தற்ற
ப ாதுச் நசணவ
அலுவலர்களிற்கான
நன்ணமகணள
அவர்களது நசணவக்கால முடிவில், ப ாது
நசணவ
நம் ிக்ணக நிதியப்
ிாிவானது
உறுதிப் டுத்துகிறது.
பவவ்நவறு
நிறுவனங்களில்
மற்றும்
தூதரகங்களில்
நசணவயாற்றும்
ஓய்வூதிய
உாித்தற்ற
சம் ளத்தில் 8%
பதாணகணய இதற்குப்
ங்களிப்புச் பசய்யும் அரச அலுவலர்களின்
நன்ணமகணள
அவர்கள்
நசணவணய
முடிவுறுத்தும்
ந ாது
இப் ிாிவு
வழங்குவதுடன் நமலதிக நிதிணய
உயர்
வட்டிணயப் ப ற்று தரும் அரச முறிப்
த்திரங்கணள வாங்குவதற்கு முதலிடுவதுடன்
அங்கத்தவர்களுக்கு ஆண்டிறுதியில் வட்டி
ப ற்றுக் பகாடுக்கும்
பசயற் ாட்ணடயும்
இப் ிாிவு பசய்துவருகிறது.
மற்ணறய
நிறுவனங்களிற்கிணடயான
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தின்
ஒவ்பவாரு
ஆவைப்
ாிமாற்றங்களிலும் த ால்
ிாிவு
ஓர் இணடத் தரகராக பசயற் ட்டுவருகிறது.
இங்கு
திவுத்த ால் கடிதங்கள், சாதாரை
கடிதங்கள் மற்றும் ணகவழிக் கடிதங்கபளன
நாளாந்தம் ஏறத்தாள 1200
கடிதங்கணளக்
விடயத்திற்நகற் வும்
ஸ்கான்
பசய்யப் டுவதற்நகற் வும் வணகப் டுத்திய
ின்னர் தரவுத் தளத்தில் திவிட்டப் டுகிறது.
அநதந ால்
நாளாந்தம் திணைக்களத்தால்
1000 பதாடக்கம் 1500 கடிதங்கள் ஏணனய
நிறுவனங்களிற்கு
திவுத்த ால் கடிதங்கள்,
சாதாரை கடிதங்கள் மற்றும்
ணகவழிக்
கடிதங்கபளன
ப ாருத்தமான
வழி
முணறயினூடாக
அனுப் ப் டுகின்றன.
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அதனில் த ால் திணைக்கள ஊழியர்களுக்கு
சாதாரை அஞ்சல்கள் முணறயாகக் குறிப் ிடப்
டும்.
திணைக்களத்தினுள்
தகவல்
பதாழில்நுட் த்ணதப்
யன் டுத்தும்
அணனத்துச்
சந்தர்ப் ங்களிலும்
பமன்ப ாருணள வடிவணமத்தல் மற்றும் அதன்
யன் டுத்துணக
பதாடர் ிலான
யிற்சி
இன்றியணமயாத ஒன்றாவதுடன் இது தகவல்
பதாழில்நுட்
ிாிவின் உள்ளக பமன்ப ாருள்
அ ிவிருத்திச் சண யால் நமற்பகாள்ளப் டும்.
நமலும் தகவல் பதாழில்நுட் ப் ிரச்சணனகள்
மற்றும்
கைனி
வன்ப ாருள்
திருத்தப்
ைிகளும் தகவல் பதாழில்நுட்
ிாிவினால்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது.
திணைக்களத்தின்
இணையத் தளத்ணதப்
ராமாித்தலும் நமற்
பசான்ன ிாிவின் இன்நனார் கடணமயாகும்.

அட்டவணை 05
ஓய்வுவிடுதி வருமானம்
ஓய்வுவிடுதி

வருவாய் (ரூ.)

களனிஓய்வு விடுதி

6,970,300.00

ரம்ப ாடஓய்வு விடுதி

359,425.00

பமாத்தம்

7,329,725.00
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திணைக்களத்தின் ப ௌதீக மற்றும் மனித வள
அ ிவிருத்தியானது
நிர்வாகப்
ிாிவால்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது. நிர்வாகப்
ிாிவின்
மனிதவள நமம் ாட்டின் கீழ் மனிதவள
யிற்சிகள்,
தகவல்
அறியும்
உாிணமச்
சட்டத்தின் கீழ் தகவல்கணள வழங்கல்,
ஓய்வூதியர்கள்
பதாழிற்சங்கத்ணத
ஒருங்கிணைத்தல்
மற்றும்
திணைக்கள
அலுவலர்களது தனிந ர் நகாணவகணளப்
ராமாித்தல்
ஆகிய
கடணமகள்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது.
அத்துடன் நிர்வாகப்
ிாிவின் மனிதவள
நமம் ாட்டின்
கீழ்
திணைக்களத்தினால்
அணனத்து கட்டிட நிர்மாைங்கள் அத்துடன்
ராமாிப்பு மற்றும் மீளணமப்பு விவகாரங்கள்,
நசணவ வழங்கும் ல்நவறு நிறுவனங்களிற்கு
ைம் பசலுத்துதல், ப ௌதீக மற்றும் வாகன,
இயந்திரப்
ராமாிப்பு, திணைக்களத்திற்கு
நமலதிகமாக உள்ள இடத்ணத வாடணகக்கு
வழங்கல் மற்றும்
விடுமுணற விடுதிகணள
வாடணகக்கு அமர்த்தி வருவாணயப் ப ற்றுக்
பகாள்ளல்
ஆகியணவயும்
நமற்பகாள்ளப் டுகின்றன.
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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அட்டவணை 06
நிறுவனத்தின் ப யர்

2017

விளக்கப் டம் 04
வாடணக
க்குவழ

கட்டிடங்க
ள்வாடணக
ங்கிய % (ரூ)

ணைநலண்ட்
ால்ப்ப ாருள் உற் த்தி
நிணலயம்

0.48

சம் த் வங்கி A T M

1.03

264,000

ைற்றன் நஷனல் வங்கி

8.3

2,050,000

ைற்றன் நஷனல் வங்கி

1.01

226,000

94,500

ணைநலண்ட்
ால்ப்ப ாருள் உற் த்தி
நிணலயம்
சம் த் வங்கி A T M

ATM

ைற்றன் நஷனல் வங்கி

ைற்றன் நஷனல் வங்கி

ப ாது நசணவ ஓய்வூதிய
அறக்கட்டணள நிதியம்

0.5

சுகாதார
நசணவகள் ிராந்திய
ைிப் ாளர் அலுவலகம்
லங்காமருத்துவமணன
(தனியார்)நிறுவனம்

14.33

புடணவக் ணகத்பதாழில்
திணைக்களம்
நமாட்டார் ந ாக்குவரத்து
மாகாை ஆணையாளர்
அலுவலகம்
சிற்றுண்டிச் சாணல

6.11

1,560,000

32.69

8,150,000

1.51

345,000

மாகாை
காைிதிணைக்களம்

12.57

3,000,000

15.84

3,465,000

136,000

ATM

ப ாது நசணவ ஓய்வூதிய

2,850,000

அறக்கட்டணள நிதியம்
சுகாதார நசணவகள்

1.51

300,000

ிராந்திய ைிப் ாளர்
அலுவலகம்
லங்கா மருத்துவமணன
(தனியார்) நிறுவனம்

புடணவக் ணகத்பதாழில்
திணைக்களம்
நமாட்டார்
ந ாக்குவரத்து மாகாை
ஆணையாளர்
அலுவலகம்
சிற்றுண்டிச் சாணல

(நம.மா.)
ிராந்திய சுகாதார
நசணவகள் ைிப் ாளர்
அலுவலகம் (நம.மா.)
ிராந்திய சுகாதார
நசணவகள் அலுவலகம்

(நம.மா.)
சுகாதார நசணவகள்

3.27

650,000

ைிப் ாளர் அலுவலகம்

(நம.மா.)
ிராந்திய சுகாதார

குதி II

நசணவகள் அலுவலகம்

அரச
அச்சுகூட்டுத்தா னம்
த ால்அலுவலகம்

0.42
0.43

800,000

பமாத்தம்

100

24,130,500

240,000

குதி II
அரச அச்சு

மூலம் – நிர்வாகப் ிாிவு

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

காைி திணைக்களம்
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நமற்கூறப் ட்ட அணனத்து அலுவல்களும்
அரச சட்டங்கள்
மற்றும் பகாள்ணககணள
மீறாது
நநர்ணமயான
முணறயிலும்
பவளிப் ணடத்தன்ணமயுடனும்
நமற்பகாள்ளப்
டுகின்றனவா
என் ணத
உறுதிப் டுத்தி ஆய்வு பசய்தற் ப ாருட்டு
உள்ளகக்
கைக்காய்வுப்
ிாிவு
நிறுவப் ட்டுள்ளது.
நமலும்,
அரச
அலுவலர்களுக்கான
ஓய்வூதியம் பதாடர் ிலான பகாள்ணககணள
இயற்றுதல்
மற்றும்
அவற்ணற
அமுல் டுத்துவதால்,
யனாளிகளுக்குக்
கிணடக்கும் நன்ணமகணள உறுதிப் டுத்தும்
ப ாருட்டு முகாணமத்துவத்தில்
ங்களிப்புச்
பசய்தல்
ஆகியணவயும் கைக்காய்வுப்
ிாிவின் கடணமகளாகும். அத்துடன் வளங்கள்
சாியான முணறயில் சிறப்புறப் யன் டுத்தப்
டுகின்றனவா என் ணதயும், உாிய சுற்று
நிரு ங்களிற்கணமவாக
நிதிக்கட்டுப் ாடு
நமற்பகாள்ளப் டுகிறதா
என் ணதயும்
உறுதிப்
டுத்துவதற்கும்
இப் ிாிவால்
கண்காைிப்புகள் நமற்பகாள்ளப் டுகின்றன.
அதற்கணமய
ஓய்வூதியத்
திணைக்களம்
ல்நவறு
ிாிவுகளின்
கீழ்
ல்நவறு
கடணமகணள
ிாித்தளித்ததனூடாக,
சிக்கலான ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவுச் பசயல்
முணறணய
எளிணமயாக்கி
விணரவாகவும்,
பவளிப் ணடத்
தன்ணமயுடனும்
திருத்தமாகவும் நமற்பகாண்டு வருகிறது.

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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02. புதிய அறிமுகம்
02. I. தகவல் பதாழில்நுட்

புதிய அணுகல்

விதணவகள் / தபுதாரர் / அநாணதகள்
ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் அணனத்து அரச
ஊழியர்களும்
திவு
பசய்யநவண்டியது
கட்டாயமாக இருப் தால் இதற்நகதுவாக
இப் திவுகளிற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில்ஒரு
இயங்கணல முணற அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது.
அதற்கணமயவாக இயங்கணலயில் திவுகணள
நமற்பகாண்ட அரச அலுவலர்களுக்காக ஒரு
டிஜிடல்
தகவல்
நசமிப் ான்
உருவாக்கப் டுவதுடன்
அவ்வாறான
டிஜிடல்
தகவல்
நசமிப் ான்
முந்ணதய
திவுகளுக்கு எக்காலத்திலும் உருவாக்கப்
ட்டிருக்கவில்ணல.
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தால் உருவாக்கப் டும் டிஜிடல்
தகவல் நசமிப் ான் ஊடாக
ஓய்வூதியர்
சமுதாயத்திற்கும் திணைக்களத்திற்கும் ஆண்
/ப ண் அரச அலுவலர்களுக்கான வசதிகணள
இனங்காைமுடிந்துள்ளதுடன், அதற்கணமய
இயங்கணலயில்
தியப் டாத
அரச
அலுவலர்கணள
இயங்கணலயில்
மீள்திவிடணல நமற்பகாள்ளும் நடவடிக்ணக
2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது.
அதன் டி
விதணவகள்
/
தபுதாரர்
/
அநாணதகளின் ஓய்வூதிய மீள் திவிடலின்
ப ாருட்டு
புதிய
பமன்ப ாருள்
வடிவணமக்கப் ட்டதுடன்
அதணனயடுத்து
விதணவகள் / தபுதாரர் / அநாணதகளின்
திவின் மூலம் டிஜிடல் தகவல் நசமிப் ாணன
உருவாக்க அனுமதி வழங்கக்
கூடியதாக
இருக்கும். நமலும் அரச ஆண்/ ப ண்
அலுவலர்கள் தமது விதணவகள் அநாணதகள்
ஓய்வூதியக்
நகாணவ
பகாண்டுள்ள
குணற ாடுகணள ஒருங்கிணைத்து தீர்ணவப்
ப றுவதற்கு சந்தர்ப் த்ணத ப றுகின்றனர்.
அத்துடன்
எதிர்வரும்
வருடங்களில்
ஓய்வுநிணலணய எதிர் ார்த்திருக்கும்
அரச
அலுவலர்களின்
திருத்தமான
புள்ளிவி ர
ஆவைத்ணதயும்
ராமாிக்கும்
திறன்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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உருவாக்கப் டுவதுடன்
திட்டத்ணத திருத்தமாக
வழிவகுக்கும்.

2017

வரவு
பசலவுத்
உருவாக்க இது

இக்
கருத்திட்டத்ணத
பவற்றிகரமாக
உருவாக்கும் நநாக்கில் ிரநதச பசயலகங்கள்
மற்றும்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களம்
ஆகியவற்றிற்கு
நூறு
மடிக்கைனிகணள
ஓய்வூதியத் திணைக்களம் நன்பகாணடயாக
வழங்கியுள்ளது.
ப ாதுச்
நசணவ
நம் ிக்ணக
நிதிய
அங்கத்தவர்கணளயும் இயங்கணலயில்
திவு
பசய்யும்
நநாக்கில்
உருவாக்கப் ட்டுள்ள
புதிய
தகவல் பதாழில்நுட்
பதாகுதி
இதுவணர
இணையத்துடன்
இணைக்கப் டவில்ணல. அதனில் ப ாதுச்
நசணவ நம் ிக்ணக நிதிய அங்கத்தவர்கணள
இயங்கணலயில்
திவு பசய்யும்
திறனும்
அங்கத்தவர்களது
தகவல்கணள
டிஜிடல்
தகவல் களஞ்சியமாக ராமாிக்கும் திறனும்
2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதி பதாடக்கம்
உருவாக்கப் டுகிறது.
நமலும்
காநசாணலகணளப்
ற்றிய
தகவல்கணள
இயங்கணலயினூடாகப்
ப றமுடிகிறது.
அதன் டி
தகவல்
பதாகுதியில் ப ாதுச் நசணவ நம் ிக்ணக நிதிய
அங்கத்தவர்களது திவு மற்றும் பகாடுப் னவு
ஆகியவற்றின் வி ரங்கள் இற்ணறப் டுத்தி
ராமாிக்கும் திறன் கிணடத்துள்ளது. இது
2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்நத
பசயல் டுத்தப் டுவதுடன்
ஒவ்பவாரு
அலுவலர்களிடமிருந்தும்
அவர்கள்
கடணமயாற்றும்
நிறுவனங்களூடாக
அவர்களது
சம் ளத்தில்
மாதாந்தம்
அறவிடப் டும் ங்களிப்பு காநசாணல வி ரம்
தகவல் பதாகுதியில் உள்ளீடு பசய்யப் டும்.
இவ்வாறான
நணடமுணறயினால்,
எதிர்காலத்தில்
அங்கத்தவர்களுக்கு
அவர்களது இறுதி வங்கிக் கூற்றறிக்ணகணய
வழங்க முடிவதுடன் மாதாந்த
ங்களிப்பு
வி ரத்ணதயும்
ப றும்
சாத்தியம்
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ஏற் ட்டுள்ளது.
இதனால்
நன்ணமகள்
வழங்கும்
ந ாது
அணனத்துக்
கட்டைங்கணளயும்
கண்காைிக்கும்

உட்கட்டணமப்பு
நமற்பகாள்ளும்

வணகயில், இச் பசயல்முணறயில் அதிக வசதி

இணைய
இணைப்பு
ஆகியணவயும்
பகாள்வனவு பசய்யப் ட்டுள்ளன.

கிணடக்கிறது. இத்பதாகுதியின் காரைமாக
திவுபசய்யப் ட்ட அங்கத்தவர்கள் சார் ில்
ங்களிப்பு
நிதிணய
ணவப்புச்
பசய்த
நிறுவனங்களின் எண்ைிக்ணகணய இலகுவில்
கண்டறிய முடியும். அத்துடன் நன்ணமக்கு
உாித்துணடநயாருக்கு நன்ணமகணள வழங்கும்
ந ாது உயர் திறணனயும் எதிர் ார்க்க முடியும்.
அங்கத்தினர் கடணமயாற்றும் நிறுவனத்தால்
திவு நடவடிக்ணக நமற்பகாள்ளப் டுவதால்,
அங்கத்தவர்களுக்கு கடிதங்கணள அனுப் ி
அறிவித்தல் வழங்க நவண்டிய சிக்கலான
பசயல்முணறயில் இருந்து இது விடு ட
வழிவகுக்கும்.
ஏற்கனநவ
காைப் ட்ட
திவிடல்
பசயல்முணறணய யன் டுத்தி திவு பசய்யும்
ந ாது அதன் மூலம் ந ாதிய யணன ப ற
முடியாதிருந்தது.
இம்முணறயில்,
தன்னியக்கமாக
துாிதமாகவும்
சாியானதாகவும்
பதாடர்புணடய
தகவல்கணளப்
ப றுவதற்கான
திறன்
காைப் டவில்ணல. ஆணகயால், இப் புதிய
முணறயானது மிகவும் திறனுணடயதும் யன்
மிக்கதுமான நசணவ ஆகும்.
அத்துடன்
மரைப்
ைிக்
பகாணட,
விதணவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாணதகள்
ஓய்வூதியப்
ங்களிப்பு
மீள்பகாடுப் னவு,
ஓய்வூதிய முரண் ாடுகணள நீக்கல் மற்றும்
பகாடுப் னவுகள்
ந ான்ற
ல்நவறு
பசயல்முணறகளிற்கும் கூட புதிய அணமப்பு
உருவாக்கப் ட்டுள்ளதுடன்
இப்புதிய
அணமப்புத் பதாடர் ில் தர ஆய்வின் ின்னர்
ிரதான தகவல் பதாழில்நுட் அணமப்புடன்
இணைக்கப் டவுள்ளது.
திணைக்களத்தில் நமற்கூறப் ட்ட தகவல்
பதாழில்நுட் ப்
யன் ாட்டினூடாக
ஒரு
யனுள்ள
நசணவணய
வழங்குவதற்கு
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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மின்னழுத்த

அ ிவிருத்திணய
அநதநநரம்
உயர்

நசணவயகம்

(server)

மற்றும்

02. II.விடயம் பதாடர் ில் புதிய அணுகல்
ஓய்வூதிய திணைக்களம், ிரதான துணறயில்
ல்நவறு மாற்றங்கணள பசய்து எளிணமயான
நசணவயினூடாக
யனுள்ள
நசணவணய
வழங்குவதற்கு இவ்வருடத்தில் ஒரு இலக்ணக
அணமத்துள்ளதுடன்
நமற்கூறப் ட்டதன்
விணளவாக ஏற் டுத்தப் ட்ட மாற்றங்களால்
ஒவ்நவார்
ிாிவுகளிற்கும்
அவற்றின்
வசதிக்நகற்
அணனத்து பசய்முணறகளும்
எளிணமயானதாக்கப் ட்டுள்ளது
அதன் டி விதணவகள் அநாணதகள் ஓய்வூதிய
விடயப்
ரப்புடன்
பதாடர்புணடய
ைிக்பகாணட
பகாடுப் னவுச்
பசயல்முணறயுடன்
சம் ந்தப் ட்ட
ஒநர
நகாணவ
பவவ்நவறு
ிாிவுகளூடாக
ாிமாற்றப் டுவதால்
ஏற் டும்
தாமதங்கணளக் குணறக்க முடிந்துள்ளது.
நமலும்,
மனித
வளங்கள்
சிறப்புற
ராமாிப் தற்காக
ஏற்கனநவ
இருந்த
நணடமுணறகள் மாற்றியணமக்கப் ட்டுள்ளன.
விதணவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாணதகள்
ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவு நமற்பகாள்ணகயில்
ிரச்சணனகள் அற்ற மற்றும்
ிரச்சணனகள்
உள்ள தனித் தனிக் நகாணவகணள ப யாிட்டு
விடய
அலுவலருக்கு
வழங்குவதனூடாக
கைிப்பீடுகள்
பசய்யப் டுவதால்,
ிரச்சணனகணளக்
பகாண்ட
நகாணவகள்
நசகாிக்கப் ட்டு அப் ிரச்சணனகணளக் தீர்த்து
ணவக்க கைிசமான நநரம் பசலவிடப் ட்டது.
இவ்வாறாக சிணதவணடந்த நகாணவகளின்
பதாகுப் ால
விடயத்
பதாடர்புணடய
அலுவலர்கள் அதிருப்தி
அணடந்தனர்.
ஆணகயால் , சிக்கல்களுள்ள மற்றும் அற்ற
நகாணவகள் ஒன்றாக்கப் ட்டு
விடயத்
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பதாடர்புணடய
அலுவலர்களுக்கு
வழங்கப் ட்டது.
அதன் ால்,
அக்நகாணவகணளக்
ணகயாள்தல்
மற்றும்
முடிபவடுத்தல்
விணனத்திறனுடன்
காைப் ட்டது. அநத நநரத்தில், மாவட்ட
மற்றும் மாகாை மட்டத்தில் கடணமயாற்றும்
அலுவலர்களுக்கு
நகாணவகள்
வழங்கப் ட்டதன் காரைமாக அலுவலரால்
ப றப் ட்ட நகாணவகளில் நவறு ாடுகள்
அவதானிக்கப் ட்டன.
எனினும்
கடணம
சமமாக கிர்ந்தளிக்கப் ட்டதுடன் விடயப்
ப ாறுப்புணடய
அலுவலர்களிடம்
நசகாிக்கப் ட்ட
நகாணவகளில்
ல
எண்ைிக்ணகயான திறன் சிக்கல்கள் எழுந்தன.
அலுவலர்களிணடநய சமமாக நகாணவகள்
கிர்ந்தளிக்கப் டுணகயில்
இத்தணகய
தணடகள் தவிர்க்கப் டுகின்றன.
நமலும் த ால்
ிாிவினூடாகப் ப றப் டும்
அணனத்துக் விண்ைப் ங்களுக்கும் தற்காலிக
இலக்கபமான்று
வழங்கப் ட்டதுடன்
அவ்வாறு பவவ்நவறு விண்ைப் ங்களுக்கு
வழங்கப் டும் தற்காலிக இலங்கங்களூடாக
ப ாருத்தமான
ஓய்வூதியத்
திட்டத்ணத
இனங்காண் து
கடினமாவதுடன்
இந்நநாக்கத்திற்காக
புதிய
வணகப் டுத்தப் ட்ட இலக்கங்களாக 13 இல்
இருந்து
26
வணரயான
இலக்கங்கள்
வழங்கப் ட்டன. அதனால் விண்ைப் த்தில்
சாியான
விடயத்ணத
அணடயாளப் டுத்த
முடிந்தது.
கைக்குப்
ிாிவினால்
5
வருடத்திற்கு
முந்ணதய
திநவடுகணள ஸ்கான் பசய்து
தரவுத்தளத்தில் நசமித்த
ின்னர் அவற்ணற
அப்புறப் டுத்தும் கருத்திட்டம் 2017 இல்
அறிமுகப் டுத்தப் ட்டதுடன்
அதனால்
நதணவயற்ற
திநவட்டுச் நசகாிப்புக்கணள
தவிர்க்க முடிந்தது.

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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03. நமம் டுத்தல்
03. I. தகவல் பதாழில்நுட் நமம் ாடு
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தின்
ஓய்வூதிய
முகாணமத்துவத் பதாகுதிணய அ ிவிருத்தி
பசய்வதற்கும், வழிநடத்தவும் நதணவயான
நடவடிக்ணககள்
எடுக்கப் ட்டன
இச்
பசயற் ாடு
2016இல்
ஆரம் ிக்கப் ட்டதுடன் 2017 இல் புதிய
ாிைாமத்திற்குச் இட்டுச் பசன்றது. அதனால்
மீளச் நசணவக்கு இணைந்துள்ள ஆயுதப் ணட
அங்கத்தவர்களது
ஓய்வூதியத்ணத
இயங்கணலயில்
மீள் திவு
பசய்வதற்கு
ஓய்வூதிய
முகாணமத்துவத்
பதாகுதி
தரமுயர்த்தப் ட்டது.
அதனால்
அவ்வலுவலர்களுக்கான
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவுச்
பசயல்முணறயானது
துாிதமாகவும்
திறனுடனும்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

நமலும் , அலுவலக இணையத் தளத்ணத
இற்ணறப் டுத்துவதற்கும்,
மாற்றங்கணள
நமற்பகாள்ளவும்
நதணவயான
நடவடிக்ணககள்
எடுக்கப் ட்டதுடன்
தரவுகளின்
ாதுகாப்ண
உறுதிப் டுத்தும்
நநாக்கில் திணைக்களத்திற்கு அப் ால் ஓர்
காப்புப் ிரதி பதாகுதிணய (backup system)
ராமாிக்க
நடவடிக்ணக
நமற்பகாள்ளப் ட்டது.
ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் அரச அலுவலர்களது
விதணவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாணதகள்
ஓய்வூதிய அங்கத்துவப் திவுக் நகாணவகள்
அணனத்தும்
திணைக்களத்தின்
திநவட்டணறயில்
ராமாிக்கப் ட்டு
வருவதுடன் இவற்றின்
ாதுகாப் ிற்காக
ப ாிய அளவிலான இடப் ரப்பு ஒதுக்கீடு
பசய்யப் ட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ 15 இலட்சம்
விதணவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாணதகள்
ஓய்வூதிய திவுக் நகாணவகள் திணைக்கள
தநவட்டணறயில்
ராமாிக்கப் ட்டு
வருகின்றன. இதற்காக 10,000 சதுர மீற்றர்
ரப் ளவு
ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.
இதற்கு
அப் ால் 5 இலட்சம் பகாணடப் த்திரங்கள்
வழங்கப் ட்ட ஓய்வூதியர்களது நகாணவகளும்
இப் திநவட்டணறயில்
ந ைப் டுகின்றன.
2017 ஆம் ஆண்டில் திநவட்டணறயில் உள்ள
திநவடுகணள ஸ்கான் பசய்து
ாதுகாக்கும்
கருத்திட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்டதுடன் ஏறத்தாழ
4 இலட்சம் பகாணடப் த்திரங்கள் ஸ்கான்
பசய்யப் ட்டும் உள்ளன.

03.

அதற்கு நமலதிகமாக, நீதித் துணறயினரால்
இயங்கணலயில்
சமர்ப் ிக்கப் டும்
விண்ைப் ங்கள்
பதாடர் ில்
எழும்
ிரச்சணனகளுக்கான
தீர்வுகணள
தரமுயர்த்தப் ட்ட
தகவல்
பதாழில்
நுட் த்பதாகுதி வழங்குகிறது.
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II.

விடய

அடிப் ணட

பசயல்முணற

நமம் ாடு
ஓய்வூதிய திணைக்களத்தின் முக்கிய நநாக்ணக
அமுலாக்கும்
ந ாது
அணடயாளம்
காைப் ட்ட
லவீனங்கள்
மற்றும்
சிக்கல்கணளக்
கருத்தில்
பகாண்டு
இச்பசயல்முணற அ ிவிருத்தி பசய்யப் ட்டது.
அதற்கணமய
மரைப்
ைிக்பகாணட
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பகாடுப் னவுக்கான பதாகுதி தரமுயர்த்தப்
ட்டதுடன்
யனுறு நசணவணய வழங்கும்
நநாக்கில்
அத்பதாகுதி
அ ிவிருத்தி
பசய்யப் ட்டது.
யங்கரவாத
நடவடிக்ணககளால் இறந்த அலுவலர்களின்
அல்லது ஓய்வு ப ற்று ஒரு வருடத்தினுள்
இறந்த
அலுவலர்களின்
மரைப்
ைிக்பகாணட பகாடுப் னவு
இலக்கம்
அவர்களுக்கு
மரைப்
ைிக்
பகாணட
வழங்கும் ந ாதான திகதிக்கு
ஏற் நவ
தீர்மானிக்கப் டுவதுடன் 2017 ஆம் ஆண்டில்
PD 05 விண்ைப் த்தின் ிரகாரநம தரவு
தளத்
பதாகுதியால்
இலக்கம்
வழங்கப் டுகிறது.
அத்துடன்
2017 ஆம் ஆண்டில் அரச
நிலுணவகணள ைிக் பகாணடயில் இருந்து
அறவிடும் பசயல்முணறயில் திருத்தங்கணள
நமற்பகாள்வதற்கு
நடவடிக்ணக
நமற்பகாள்ளப் ட்டது.
முந்ணதய பசயல்
முணறக்கணமய
மாகாைசண
நிறுவன
அலுவலர்களிடமிருந்து
அறவிடப் ட்ட
நிலுணவகள்
அம்மாகாைசண களுக்கு
காநசாணலயாகவும் மத்திய அரசு நிறுவன
அலுவலர்களின் நிலுணவகள் நிதி ஏற் ாட்டுக்
கடிதங்களாகவும் அனுப் ி ணவக்கப் ட்டன.
நமற்கூறப் ட்ட
பசயல்முணறணய
ஒழுங்காக்கும் நநாக்கில்,
ைிக் பகாணட
வழங்கப் டும் சந்தர்ப் த்தில் அவ்வலுவலர்
கடணமயாற்றும் நிறுவனம் மாகாை சண
எனின் அந்நிறுவன அலுவலக வங்கிக்
கைக்கான இலங்ணக வங்கி , மக்கள் வங்கிக்
கைக்கிற்கு
நநரடியாக
வரவு
ணவக்க
நடவடிக்ணக எடுக்கப் டும்.
அநதநவணள
அலுவலர் மத்திய அரச நிறுவனமாயின் அரச
நிலுணவகணள
ைிக்பகாணடயில் இருந்து
விடுவிக்க
இணையத்தளத்தினூடாக
நடவடிக்ணக நமற்பகாள்ளப் டும்.
2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஓய்வூதிய
முகாணமத்துவத் பதாகுதிக்கு கைிப் ிடல்
பசயல்முணறணய
திவிடும்
நநாக்கில்
அடிப் ணட
பதாகுதி
வடிவணமப்பு
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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திட்டமிடப் ட்டதுடன் அது 2018 இல் நிணறவு
பசய்யப் டுபமன எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.
நமலும்
பவளிநாட்டு
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவுப் ப ாறிமுணற அ ிவிருத்தியில்
பவளிநாட்டு ஓய்வூதியக் கிணளயினால் அதன்
திட்டங்கள்
விாிவு டுத்தப் ட்டுள்ளது.
அதற்கணமய 2016 இல்
திநவட்டணற
உருவாக்கும் ைி ஆரம் ிக்கப் ட்டு 2017ஆம்
ஆண்டில்
நிணறவுக்கு
வந்ததுடன்
எக்நகாணவணயயும் இலகுவில் கண்டறிய
கூடியதாக அணமக்கப் ட்டுள்ளது. நமலும்
எதிர்காலத்தில்
நிறப் ட்டி
உதவியுடன்
தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர நகாணவகணள
இனங்காணுவதற்காக
ப ாருத்தமான
பதாகுதிபயான்று உருவாக்க எதிர் ார்க்கப்
ட்டுள்ளது.
திநவட்டணறயில்
உள்ள
அணனத்து
நகாணவகளுக்கும் தரவுத் தளத்
பதாகுதி உருவாக்கப் ட்டுள்ளதுடன் அணவ
கைனிமயப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.
அதன் டி
திநவட்டணறயில் உள்ள நகாணவகளின்
இலக்கம்,
அணமவிடம்
ஆகியவற்ணற
கண்டறியும் வசதி கிணடக்கிறது. அத்துடன்
உயிர்வாழ்ச் சான்றிதழினூடாக பவளிநாட்டு
ஓய்வூதியர்
பதாடர் ில்
நதணவப் டும்
ந ாதிய தகவல்கள் ப ற முடிவதில்ணல
என் து அவதானிக்கப் ட்டுள்ளதுடன் 2018
ஆம் ஆண்டில் புதிய மாதிாி விண்ைப் ப்
டிவம் ஒன்று
பவளிநாட்டு ஓய்வூதியர்
பதாடர் ில் நதணவயான
வி ரங்கணள
ப றுவதற்காக
உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.
உயிர்வாழ்ச் சான்றிதழில் நதசிய அணடயாள
அட்ணட இலக்கம், கடவுச் சீட்டு இலக்கம்
மற்றும்
வழங்கப் ட்ட
மற்றும்
காலாவதித்திகதி
ஆகியணவ
உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளன.
அத்துடன்
அவற்ணற உள்ளடக்குவது பதாடர் ிலும்,
ஒவ்பவாரு வருடமும் குறித்த காலப் குதிக்குள்
உயிர்வாழ்ச்
சான்றிதணழ
சமர்ப் ிக்க
நவண்டிய
நதணவ
பதாடர் ிலும்
விழிப்புைர்வு
வழங்க
நடவடிக்ணக
எடுக்கப் ட்டுள்ளது.
2018
இலிருந்து
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உயிர்வாழ்ச்
சான்றிதணழ
சமர்ப் ித்த
ஓய்வூதியர்களுக்கான
உறுதி
சிட்ணட
வழங்குவதற்கும்
நடவடிக்ணக
எடுக்கப் ட்டுள்ளது.
அதற்கு நமலதிகமாக, பவளிநாட்டில் வதியும்
ஓய்வூதியர் சமூகம் இங்கு வருணக தருணகயில்
தமது
ிரச்சணனகளுக்கு தீர்வு
காணும்
ப ாருட்டு 2017 ஆம் ஆண்டில் இருந்து
நாளாந்தம் அலுவலக நாட்களில் மு. 9.00
பதாடக்கம்
ி.
3.00 மைி வணர ஓர்
அலுவலர் பவளிநாட்டு ஓய்வூதிய உதவி
நமணசயில் சிறப்புச் “அ” தரநசணவணய
வழங்கும் நநாக்கில் அனுப் ப் டுகிறார்.

2017

ஓய்வூதியர்களுக்கு,
வசதியான
மற்றும்
சுமூகமான நசணவணய வழங்கும் நநாக்கில்
“சத்காரப் ியச” வளாகம் புதுப் ப ாலிவுடன்
புனரணமப்புச் பசய்யப் ட்டுள்ளது. அத்துடன்
முன் ிரதான வாயிலின் க்கம் அணமந்துள்ள
ணழய கூணர மற்றும் கட்டடப்
குதி
அகற்றப் ட்டு
புதிய
நவீன
கூணர
அணமக்கப் ட்டுள்ளது. நமலும் 2017 ஆம்
ஆண்டு காலப் குதியில் களனி விருந்தினர்
விடுதியில்
ஏற் ட்ட
மின்சாரப்
ற்றாக்குணறயால்
விருந்தினர்களுக்கு
ஏற் ட்ட சிரமத்ணதப் ந ாக்கும் நநாக்கில்
புதிய
மின் ிறப் ாக்கிபயான்று
நிறுவப் ட்டுள்ளது.

03. III. ப ௌதீக விாிவாக்கம்
ஓய்வூதியர்கள்
சமுதாயம்
ாரம் ாிய
முணறயில்
இருந்து
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தின்
நவீன
பதாழல்நுட்
வளர்ச்சிப்
ந ாக்குடன்
காைப் டும்
நவீனத்துவத்திற்கு, தமது விவகாரங்கணள
மாற்றிக்
பகாண்டுள்ளனர்.
அதற்கணமய
இலங்ணகயின்
பவவ்நவறு
குதிகளில்
இருந்து
நவறு ட்ட
நதணவகளுடன்
ஓய்வூதியத் திணைக்களத்திற்கு வருணக தரும்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
ஒரு
குணடயின்
கீழ்
அவர்கள்
நதணவகணள
பூரைப் டுத்தும்
நசணவணய
வழங்கும்
நநாக்கில்
அரச
வங்கிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கணளக்
பகாண்ட உதவி நமணசத் பதாகுதிபயான்று
உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.
அதற்கு
நமலதிகமாக
திணைக்கள
அலுவலர்களின் வரவுப் திணவ திருத்தமாக
நமற்பகாள்ளும் நநாக்கில் ணக இநரணகப்
திவு இயந்திரத்தில் காைப் ட்ட தவறுகணள
தவிர்க்கும்
நநாக்கில்
நவீன
பதாழில்
நுட் த்துடனான புதிய ணக இநரணகப் திவு
இயந்திரம் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளதுடன்
விடுமுணற முகாணமத்துவத் பதாகுதிக்பகன
பமன்ப ாருள்
ஒன்று
அறிமுகப் டுத்தப்
ட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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ிறப் ாக்கி

இயந்திரம்

விடுமுணற விடுதி
மூலம் – ஊடகப் ிாிவு

–

களனி
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04. சாதணனகள்
04. I. சத்காரப் ியச
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்துடன்
ஆறு
இலட்சம்
ஓய்வூதியர்கள் “சத்காரப்
ியச”
இனூடாக
இணைக்கப் டுகின்றனர்.
ஆணகயால், ஓய்வு ப றும் ஒவ்பவாரு அரச
அலுவலரும் ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின்
சத்காரப் ியசவிற்கு கட்டாயமாக ஒரு தடணவ
சமூகமளிக்க
நவண்டும்.
ஓய்வு
ப ற
எதிர் ார்த்துள்ள ஓய்வூதியருக்கு ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தால்
ஓய்வூதிய
இலக்கம்
வழங்கப் ட்ட ிற் ாடு சத்காரப் ியசவிற்கு
சமுகமளிக்குமாறு அணழப்பு விடுக்கப் டும்.
இக் கருத்தாக்கம் அண்ணமயில் 2015 ஆம்
ஆண்டில்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தால்
வடிவணமக்கப் ட்ட கருத்தாக்கமாகும். ஓய்வு
ப ற்ற வாழ்க்ணகயில் இணைந்துபகாள்ள
ஆர்வத்துடன்
வருணக
தரும்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
மதிப்புமிகு
நசணவ
வழங்கப் ட்டதுடன்
அவர்களது
சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளும் விணரவாகநவ
வழங்கப் ட்டது. இதன் டி ஓய்வூதியர் ஓரு
நநர்முகத்
நதர்வில்
ங்கு ற்றுவதுடன்
பகாணடப் த்திரம் அடங்கலாக ஓய்வூதியர்
மரைிக்கும்
சந்தர்ப் த்தில்
வாழ்க்ணகத்
துணைக்கான ஓய்வூதிய உாித்து மற்றும் 26
வயதிற்குக் குணறந்த வயதுணடய ிள்ணளகள்
மற்றும் ஊனமுற்ற
ிள்ணளகள் இருப் ின்
அவர்களது
தகவல்களும்
திவிடப் டும்.
விதணவகள் அநாணதகள் ஓய்வூதியக் நகாணவ
ஸ்கான் பசய்த
ின்னர் ஓய்வூதியாிடம்
சமர்ப் ிக்கப் டுவதுடன் சர்வநதச தரத்திலான
ஓய்வூதிய
அணடயாள
அட்ணடயும்
வழங்குவதற்கான
பசயற் ாடுகளும்
நமற்பகாள்ளப் டுகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டில்
120
ஓய்வூதியர்கள்
நாபளான்றிற்கு
அணழக்கப் டுகின்றனர். 2016 ஆம் ஆண்டில்
இவ்வாறு
நாளாந்தம்
அணழக்கப் ட்ட
ஓய்வூதியர்களின் எண்ைிக்ணக 50 ஆகும்.
அதற்கணமய
2017
ஆம்
ஆண்டில்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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இவ்பவண்ைிக்ணகணய இரண்டு மடங்கால்
அதிகாிக்க
திணைக்கள
நிர்வாகம்
தீர்மானித்ததுடன்
2018இல்
இவ்பவண்ைிக்ணக
160
ஆக
உயர்த்த
தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு
சத்காரப்
ியசவிற்கு
வருணக
தரும்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
சர்வநதச
தரத்திலான
இலத்திரனியல்
அணடயாள
அட்ணடணய
வழங்கும் ப ாருட்டு ணக இநரணகப் திவு
ப றப் டுவது
கட்டாயமானதாவதுடன்
முணறயான
நநர்முகத்
நதர்ணவ
விணரவு டுத்தும் நநாக்கில் மூன்று ணக
இநரணகப் திவு இயந்திரங்கள் 2017 ஆம்
ஆண்டில் வழங்கப் ட்டுள்ளன. அதற்கணமய
ணக
இநரணகப்
திவு ப றப் டுவது
விணரவு டுத்தப் ட்டுள்ளதுடன்
ஓய்வூதியர்களுக்கு அவர்களது சுய வி ரங்கள்
அடங்கிய
சர்வநதச
தரத்திலான
இலத்திரனியல்
அணடயாள
அட்ணடணய
தாமதமின்றி
வழங்கும்
திறனும்
ப றப் ட்டுள்ளது.
ஓய்வு ப ற்ற வாழ்க்ணகயில் இணைந்து
பகாள்ளும் ஓய்வூதியர்களுக்கு மதிப்புமிகு
நசணவ வழங்கும்
ிாிவு “சத்காரப்
ியச”
ஆகும். ஆகநவ
அப் ிாிவுக்கு சிறந்த
அனு வமுள்ள
சிநனக
பூர்வமான
அலுவலர்கணள
திணைக்கள
நிர்வாகம்
நியமிக்க
நடவடிக்ணக
எடுத்துள்ளதுடன்
கூட்டுறவு
மனப் ான்ணமயுடன்
நசணவயாற்றும்
மனப் ாங்ணக
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அலுவலர்களுக்கு நமம் டுத்த விநசட யிற்சி
பநறிகணள
வழங்குவதனூடாக
விணனத்திறனான
சமூக
நசணவ
மனப்ந ாக்ணக நமற்கூறிய நநாக்கிற்காக
திணைக்களம்
தக்கணவத்துக்
பகாள்ள
முடிந்தது. 2017 ஆம் ஆண்டில் Dialog தனியார்
நிறுவனத்துடன் இணைந்து வாடிக்ணகயாளர்
நசணவப்
யிற்சிப்
ட்டணற
மற்றும்
தணலணமத்துவப்
யிற்சிபநறி
ஆகியணவ
வழங்கப் ட்டதனூடாக அவர்களது திறணன
நமம் டுத்த
சிறப்புக்
கவனம்
பசலுத்தப் ட்டது.
அதற்கணமய
ஓய்வூதியர்களுக்கு
சத்காரப்
ியசவினூடாக நமம் டுத்தப் ட்ட யனுறுதி,
மற்றும்
திறன்
மிக்க
நசணவகணள
வழங்குவதனூடாக 2017 ஆம் ஆண்டில்
ின்வரும்
சாதணனகள்
நிணறநவற்றப் ட்டுள்ளது.
2017
ஆம்
ஆண்டில் ஓய்வு ப ற எதிர் ார்த்துள்ள 23,303
ஓய்வூதியர்கள்
சத்காரப்
ியசவினால்
நடாத்தப் டும்
நநர்முகத்நதர்விற்கு (PMS
நநர்முகத்நதர்வு) சமூகம் தருவார்கள் என
எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.
ஏணனய
நநர்முகத்நதர்வுகள்
3,099.
அதனடிப் ணடயில்
பமாத்த
நநர்முகத்நதர்வுகளிற்கான அணடவு மட்டம்
26,402.
04. II. ப ாதுமக்கள் தினம்
ப ாது
மக்களது
நதணவகளுக்கும்
ிரச்சணனகளுக்கும் தீர்வு காணும் நநாக்கில்
அரச நிறுவனங்களில் “ப ாதுமக்கள் தினம்”
அமுல் டுத்தப் டுவதுடன்
2017
ஆம்
ஆண்டில் ஓரு புதிய வடிவத்துடனும் பதாணல
நநாக்குடனும்
“ப ாதுமக்கள்
தினம்”
இத்திணைக்களத்தால்
அமுல்
டுத்தப் ட்டுள்ளது.
இப்புதிய
பசயல்முணறயானது அரச நசணவயில் இருந்து
ஓய்வுப றும் அலுவலர்களின்
ாதுகாப்பு
மற்றும் நலநநான்பு ஆகியவற்ணற வழங்கும்
நிறுவனமான இத்திணைக்களத்தின் அந்த
அந்த விடயத்துடன் பதாடர்புணடய
தவி
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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நிணல அலுவலர்ணள
அப்”ப ாதுமக்கள்”
தினத்தில் நநரடியாக சந்தித்து ஓய்வூதியத்தில்
எதிர்நநாக்கும்
ிரச்சணனகளுக்கான
தீர்வுகணள ப றும் வசதிணய வழங்குகிறது.
இப்புதிய
நணடமுணற 2017.02.15 ஆம்
திகதியில்
இருந்து
நணடமுணறப்
டுத்தப் ட்டுள்ளது. ப ாதுமக்கள் தினத்தில்
தவிநிணல அலுவலர்ணள ஒநர இடத்தில்
ஓய்வூதியர்கள் சந்திக்க முடியபமன் துடன்
அப்ப ாழுது அவர்களது
ிரச்சணனகணள
நநரடியாக
திணைக்கள
நிர்வாக
உத்திநயாகத்தர்களுக்கு பகாண்டு பசல்லவும்
சந்தர்ப் ம்
வழங்கப் ட்டுள்ளது.
புதிய
இச்பசயல்முணறயால்
பதாணல
தூரத்தில்
இருந்து வருணக தரும் ஓய்வூதியர்களுக்கு
அவர்களது நதணவக்நகற்
பதாடர்புணடய
விடய
அலுவலர்
மற்றும்
ிாிவுத்தணலவர்களுடன்
நநாிணடயாக
பதாடர்பு பகாள்வதால் ப ாருத்தமான மற்றும்
திருப்தியான
நசணவணய
அக்கைநம
சம் ந்தப் ட்ட
அலுவலர்கள்
வழங்கி
ஓய்வூதியர்களது
ிரச்சணனக்கு
தீர்வு
ப றமுடிந்தது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு
அதற்கு
நமலதிகமாக
திணைக்களத்திற்கு
வருணக தரும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியர்கள் தமது
ிரச்சணனகணள
தீர்த்தற்
ப ாருட்டு
திணைக்களத்தின் ஒவ்பவாரு ிாிவுகளிற்கும்
ஒவ்நவார் தளமாக பசல்லும் சிரமத்ணதத்
தவிர்த்து நகட்ந ார் கூடத்திநலநய தமக்கான
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அணனத்துத்
நதணவகணளயும்
தீர்க்க
ஓய்வூதியத்
திணைக்களம்
சந்தர்ப் ம்
வழங்கியுள்ளது.
04. III. ப ாதுச் சாளரம்
ஓய்வூதியத் திணைக்களத்திடம் நன்ணமணயப்
ப றும்
ஓய்வூதியர்
சமூகத்திற்கு
உச்ச
நசணவணய வழங்கும் நநாக்கில் நசணவத்
தரத்ணத மாற்றியணமத்து 2017 ஆம் ஆண்டில்
“ப ாது
மக்கள்
தினம்”
எனும்
கருப்
ப ாருணளத் பதாடர்வதனூடாக
தவிநிணல
அலுவலர்கள் நநரடியாக ங்கு ற்றி அங்கு
ப றப் டும் ிரச்ணனகளுக்கு ஏற் தீர்வுகணள
வழங்க முடிந்தது. அதற்கணமய நாட்டின்
பவவ்நவறு
குதிகளிலிருந்து வருணகதரும்
ஓய்வூதியர்களது நலணனக் கருத்தில் பகாண்டு
உதவி
நமணசயூடாக
புதன்
கிழணமகள்
மட்டுமல்லாது ஏணனய நாட்களிலும் உதவிப்
ைிப் ாளர்கள் மற்றும் கைக்காளர்கணளச்
சந்திப் தன்
மூலம்
அவர்களது
ிரச்சணனகளுக்கு
உடனடித்
தீர்வுகள்
வழங்கும்
சந்தர்ப் ங்களும்
வழங்கப் ட்டுள்ளது.
திணைக்களத்தின்
நிர்வாக
அலுவலர்களின்
கவனத்திற்கு
இப் ிரச்சணனகணள எடுத்துச் பசல்வதனூடாக
அவ்விடயங்கள் பதாடர்புணடய அலுவலாின்
கவனத்திற்கு பகாண்டு பசல்லப் டுவதுடன்
தீர்வுக்கான பசயல்முணற திணைக்களத்தால்
விணரவு
டுத்தப் ட்டு
ஓய்வூதியர்களது
ிரச்சணனக்கான
தீர்வுகள்
பவளிப் ணடயாகவும்
திருத்தமாகவும்
நியாயமாகவும் வழங்கப் டும்.
04. IV.உள்ளகக் கைக்காய்வு
ஓய்வூதியர் மற்றும் அவரது வாழ்க்ணகத்
துணை மற்றும்
ின்னுாித்தாளர்களுக்கான
நன்ணமகணள
வழங்கும்
சந்தர்ப் த்தில்
பவளிப் ணடத்தன்ணமயுணடய, திருத்தமான,
பதளிவான
நிதி
மற்றும்
நிறுவனத்
பதாகுதிணய
ராமாிப் தற்கு
உள்ளகக்
கைக்காய்வுப் ிாிவானது திணைக்களத்திற்கு
மிகப் ப ாிய ஊன்று நகாலாக உள்ளது. 2017
ஆம் ஆண்டில் 05
ிரநதச பசயலகங்கள்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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உள்ளகக்
கைக்காய்வு
கிணளயால்
கைக்காய்வுக்கு
உட் டுத்தப் ட்டுள்ளன.
கடந்த
வருடங்களில்
09
விநசட
கைக்காய்வுகள் பசய்யப் ட்டுள்ளதுடன் 37
திணைக்கள
தரவுத்
பதாகுதிகளும்
கண்காைிக்கப் ட்டு உள்ளகக் கைக்காய்வு
நமற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளது.
45
ப ாது
முணறப் ாடுகளும்
கைக்காய்வு
பசய்யப் ட்டுள்ளன.
180
நகாணவகள்
பதாடர் ில் அவதானிப்புகள் சமர்ப் ிக்கப்
ட்டுள்ளதுடன், ஆய்வுகளும் நமற்பகாள்ளப்
ட்டுள்ளன.
45
நகாணவகளின்
வர்க்க
இலக்கம் மற்றும் நதசிய அணடயாள அட்ணட
இலக்கங்களின்
திருத்தத்
தன்ணம
பதாடர் ிலும் ஆய்வு
நமற்பகாள்ளுமாறு
நவண்டுநகாள் விடுக்கப் ட்டுள்ளது. 2017
ஆம் ஆண்டில் ப றப் ட்ட ஐய வினாக்கள்
மீதான ஆய்வின் மூலம் 10 இலட்சம்
ரூ ாவிற்கு நமலான நிலுணவகள் உள்ள 545
நகாணவகள் மற்றும் சதுர இலக்கம் 59 இன்
கீழான
1999
நகாணவகள்
ஆய்வு
பசய்யப் ட்டதுடன்
தரவுகணள
ஆய்வு
பசய்ணகயில் 1700 ஆயுதப்
ணட மற்றும்
வான் ணட
ஓய்வூதியருக்கு
நமலதிக
பகாடுப் னவு பசய்யப் ட்ட
வாழ்க்ணகச்
பசலவுப் டி கண்டறியப் ட்டது.
2017 ஆம் ஆண்டு பதாடர் ில், 05 ிரநதச
பசயலகங்களுக்கு,
9
தரவுத்தள
பதாகுதிகளுக்கு 39 விநசட கைக்காய்வுகள்
நமற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளதுடன்
173
நகாணவகள்
பதாடர் ிலும்
அவதானம்
பசலுத்தி உள்ளகக் கைக்காய்வுப்
ிாிவு
ஆய்வுகணள நமற்பகாண்டுள்ளது. 2017 ஆம்
ஆண்டில்
ிரநதச பசயலகங்கள் மற்றும்
தரவுத்
பதாகுதிகளில்
ஆய்வுகணள
நமற்பகாண்டதன் மூலம் ரூ ா 22,223,839.15
நமலதிக பகாடுப் னவாக வழங்கப் ட்டணம
உள்ளகக்
கைக்காய்வுப்
ிாிவால்
கண்டறியப் ட்டுள்ளது.
நமலும் 10 இலட்சத்திலும் கூடிய நிலுணவத்
பதாணகயிணனக்
பகாண்ட
நகாணவகள்
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ஆய்வுகளின்
ின்
அனுமதிக்காக
சமர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளதுடன்
தவறாக
நிலுணவகள்
கைிப் ிடப் ட்ட
611
நகாணவகள் திருத்தங்கணள நமற்பகாள்ளும்
ப ாருட்டு திருப் ி அனுப் ப் ட்டுள்ளன. 10
இலட்சம் ரூ ாவிலும் அதிகமான நிலுணவத்
பதாணக பகாண்ட நகாணவகணள ஆய்வு
பசய்ணகயில்
திருத்தப் ட்ட
நமலதிகக்
பகாடுப் னவு 1.8 மில்லியன் ரூ ா எனக்
கண்டறியப் ட்டுள்ளது.
ஏணனய பதாகுதியினூடான ஆய்வின் மூலம்
நமலதிகக்
பகாடுப் னவு
3,960,261,018
எனவும் விநசட ஆய்வின் மூலம் நமலதிக
பகாடுப் னவு
4,153,482.78
எனவும்
கண்டறியப் ட்டுள்ளது.
ிரதம கைக்காளர்
மற்றும் ிரநதச பசயலாளர் ஆகிநயாருக்கு
இம்நமலதிக பகாடுப் னணவ சம் ந்தப் ட்ட
ஓய்வூதியாிடமிருந்து
மீட்படடுத்தல்
பதாடர் ில்
எடுத்து
உணரக்கப்
ட்டுள்ளதுடன்
திணைக்களக்
பகாடுப் னவுச்
பசயற் ாட்டின்
பவளிப் ணடத்தன்ணமணயப் ந ணுவதற்கும்
உள்ளகக்
கைக்காய்வுப்
ிாிவு
தனது
ங்களிப்ண வழங்கி
அவ்வாறான ஊழல்
நமற்பகாள்நவார்
பதாடர் ில்
ிரநதச
பசயலகம்
சட்ட
நடவடிக்ணக
நமற்பகாள்ளலுக்கான
விழிப்புைர்ணவ
வழங்க நடவடிக்ணக எடுத்துள்ளது.

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

17

2017

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்

05. திறன் முகாணமத்துவம்
ஓய்வூதியத் திணைக்களமானது, ஓய்வூதியர்
சமுதாயத்தினர் ப ாருளாதார ாீதியாகவும்
சமூக மட்டத்திலும் திருப்தியான நிணலணய
அணடதணல முதன்ணம நநாக்காகக் பகாண்டு
திறனின் உச்சப்
யன் ாட்ணட முகாணம
பசய்யும் ஓர் அரச நிறுவனமாகும்.
ஆறு இலட்சத்திற்கும் நமற் ட்ட ஓய்வூதியர்
சமுதாயத்தினருக்கு
நசமித்து
ணவத்துள்ள
ப ருந்பதாணகயான
தகவல்கணள
நிர்வகிப் தில் ஓய்வூதியத் திணைக்களம் ஒரு
முக்கிய ங்ணகக் பகாண்டுள்ளது. 2017 ஆம்
ஆண்டில்

தகவல்

நசகாிப்பு,

அணமப்பு,

புத்தாக்கங்கள்

மற்றும்

பதாகுதியின்
பதாடர்ச்சியான
ஆகியவற்ணற
அ ிவிருத்தி
நடவடிக்ணக எடுக்கப் ட்டுள்ளது.

வளர்ச்சி
பசய்ய

விநிநயாகம்,

05.

I.

தகவல்

பதாழில்நுட் த்

பதாகுதி

முகாணமத்துவம்
நிறுவன அறிவு முகாணமத்துவத்தில் ப ரும்
ங்காற்றும்
தகவல்
பதாழில்நுட் ப்
ிாிவானது, முழு ஓய்வூதியர்கள் சமூகத்தின்
மீதுமான மத்திய தரவுத் தளத்ணத முகாணம
பசய்வதில் ப ரும் ங்காற்றுகிறது.
விநசடமாக ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின்
பதாழில்நுட் ப்
ிாிவின் கீழ் அணனத்துக்
கைைிகளிலும்
தவறுகணள
நிவர்த்தி
பசய்யும்
தரவுத்
பதாகுதி
ராமாிக்கப்
டுவதால் 2017 ஆம் ஆண்டில் அணனத்து
ஓய்வூதிய பகாடுப் னவு பசயல் முணறயும்
விணனத் திறனுடனும் உற் த்தித் திறனுடனும்
ராமாிக்கப் டுகிறது.
ஓய்வூதியத்
திணைக்களம்
இயங்கணலயினூடாக
ஓய்வூதியப் திவு, புணகயிரத ஆணைச்சீட்டு
முன் திவு
,
விதணவகள்
அநாணதகள்
ஓய்வூதிய
மீள் திவு
ந ான்றவற்றிற்கு
தற்ந ாது
யன் டுத்தும் பமன்ப ாருணள
திணைக்களத்தின் பதாழில் நுட் ப்
ிாிவு
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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தயாாித்துள்ளது. ஓய்வூதியத் திணைக்களக்
கடணமகணள நிணறநவற்றும் நநாக்கில் 25
மாவட்டச் பசயலகங்களிலும் கடணமயாற்றும்
அலுவலர்கள்
மற்றும்
331
ிரநதச
பசயலகங்களுடன்
இணைக்கப் ட்டுள்ள
அலுவலர்களுக்கு
கைைிகளின்
தகவல்
தளத்ணதக் ணகயாளும் திறணன உயர்த்தும்
நநாக்குடன் நமற்கூறப் ட்ட பமன்ப ாருள்
ாவணனயின் நமம் ாட்டிற்காக காலத்திற்குக்
காலம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்துவதற்கு
நடவடிக்ணக
நமற்பகாள்ளப் ட்டதுடன்
ஓயவூதியர்களின் எண்ைிக்ணக உயர்வாக
உள்ள தணலணமக் காாியாலயம் மற்றும்
நாடளாவிய ாீதியில் பதாிவு பசய்யப் ட்ட 54
ிரநதச பசயலகங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 100
மடிக்கைைிகள் வழங்கப் ட்டன.
அத்துடன்,
விடயத்துடன் பதாடர்புணடய
3000 இற்கு நமற் ட்ட அரச நிறுவனங்களில்
கடணமயாற்றும்
அரச
அலுவலர்கணள
ஓய்வூதிய
தரவுத்
தளத்துடன்
இணைத்துள்ளதுடன் விதணவகள் அநாணதகள்
ஓய்வூதிய மீள் திவு பதாடர் ில் விழிப்புைர்வு
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினூடாக அறிவுறுத்தல்கள்
வழங்கி தரவுத் தளத்துடன் விணனத் திறனான
இணைப்பு வழங்கப் ட்டுள்ளது.
நமற் டி கூறப் ட்ட யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம்
தவிர, தகவல் பதாழில் நுட் த்தின் அண்ணமய
கண்டு ிடிப்புகள் பதாடர் ிலும் விழிப்புைர்வு
வழங்க
நடவடிக்ணக
நமற்பகாள்ளப் ட்டதுடன்,
திணைக்கள
இணையத்தளத்தின் தகவல் பதாழில் நுட்
உதவி நமணசயில் ணகநயடுகள் (IT HELP
DESK) பவளியிடப் ட்டதுடன், இயங்கணலப்
திவில் காைப் டும் ிரச்சணனகளுக்கு தீர்வு
வழங்கும்
ப ாருட்டு
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்துடன் பதாடர்பு பகாள்ளும்
அலுவலர்
தீர்ணவப்
ப ற்றுக்
பகாள்ள
நநரடியிணைப்பு உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.
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05. II. உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டுப்
யிற்சி பநறிகள்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களம்
அறிவு
முகாணமத்துவத்தில்
மனித
வளத்துடன்
பகாண்டுள்ள அறிவுக்கு உயர் முன்னுாிணம
வழங்குவதுடன் திணைக்கள வளர்ச்சிச் பசயல்
முணறக்கு
தமது
ல்நவறு
திறணமணய
யன் டுத்துணகயில் நமற்பசான்ன அறிவின்
அ ிவிருத்தி மற்றும் இற்ணறப் டுத்துதணல
நமற்பகாள்ள
எப்ந ாதும்
கவனம்
எடுக்கப் ட்டது. அதற்கணமய
2017 ஆம்
ஆண்டில் நவணலவாய்ப்பு நதணவகள் சார்ந்த
யிற்சி
பநறி
வாய்ப்புகள்
26
அலுவலர்களுக்கு
வழங்கப் ட்டன.
இது
கவனத்தில்
பகாள்ளப் ட
நவண்டிய
ஒன்றாகும், நமற் டி கூறப் ட்ட
யிற்ச்சி
பநறி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அரச நசணவ
சார்புணடய
மற்றும்
6
இலட்சத்திற்கும்
அதிகமான
ஓய்வூதிய
சமூகத்தினர்
அடங்கலாக
ஓய்வூதிய
வாழ்ணகக்கு
அடிபயடுத்துணவக்கும் அரச அலுவலர்களின்
மாதாந்த
ஓய்வூதிய
பகாடுப் னவுச்
பசயல்முணறகளில் முக்கிய ங்ணக வகிக்கும்
திணைக்கள அலுவலர்களுக்கும்
ல்நவறு
துணறகளில் விளக்கங்கணளயும் அறிணவயும்
விாிவாக்க
ஒரு
ப ரும்
ங்களிப்புச்
பசய்வதுடன்,
2017
ஆம்
ஆண்டில்
பதாணலநிணல கல்வி அலகின் ஊடாக
ப றுணக முகாணமத்துவம் பதாடர் ிலும் ,
நதசிய உற் த்தித் திறன் பசயலகத்தினூடாக
ஒருநாள்
யிற்சி பநறியாக சுற்றுச்சூழல்
உற் த்தித்திறன்
பதாடர் ிலும்,
திறன ிவிருத்தி
நிதியத்தால்
தனிந ர்
நகாணவணய ந ணுதல் பதாடர் ிலும், நதசிய
வர்த்தக
அ ிவிருத்தி
நிறுவனத்தால்
அலுவலகக் கடிதங்கள் எழுதுதல் மற்றும்
சிங்கள எழுத்து பமாழிப் யிற்சியும், நதசிய
மனிதவள
அ ிவிருத்திப்
ைியகத்தால்
ணச ர் ாதுகாப்பு யிற்சி பநறியும், பதாழில்
நுட் க்
கற்ணககள்
யிற்சிகள்
திணைக்களத்தால் பசாத்து முகாணமத்துவப்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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யிற்சியும்,
திறன ிவிருத்தி
நிதியத்தால்
யிற்சி ப ற்ற அலுவலர்கணள உருவாக்கும்
இரண்டுநாள்
யிற்சிப்
ட்டணறயும்
அனுமதிக்கப்
ட்டதனூடாக திணைக்கள
அலுவலர்களுக்கு அவர்களது நிர்வாக மற்றும்
முகாணமத்துவ
அறிணவ
வளர்ப் தற்கு
சந்தர்ப் ம் வழங்கப் ட்டது.
ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின் மனித வள
திறன் மற்றும் அறிணவப் ப ருக்குவதற்கு
ல்நவறு துணறகளில் உள்ளூர் மற்றும்
சர்வநதசப் யிற்சி பநறிகளும் முக்கிய ங்ணக
வகிப் துடன்
இதனூடாக
ப ாருளாதார
மற்றும் சமூகமட்டத்தில் ஓய்வூதியர்கணளத்
திருப்தியானவர்களாக
அர்ப் ைிப்புடன்
உருவாக்க
வழி
வகுத்துள்ளது.
அறிவு
முகாணமத்துவத்தில்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்திற்கு
நமற்குறிப் ிட்ட
சர்வநதசப் யிற்சி பநறிகளுக்கான சந்தர்ப் ம்
அப் யிற்சி
பநறிகளிற்கு
ப ாருத்தமான
பதாடர்புணடய
அலுவலர்களுக்கு
வழங்கப் ட்டது.
2017ஆம்
ஆண்டில்
ப ாருத்தமான
அலுவலர்களுக்கு
அவர்களுக்கு பதாடர்புணடய
துணறயில்
பவளிநாட்டுப்
யிற்சி பநறிகளுக்கான
சந்தர்ப் ங்கள்
வழங்க
நடவடிக்ணக
எடுக்கப் ட்டது.
திணைக்கள அலுவலர்கள் ணத மாதம் 22 ஆம்
திகதி பதாடக்கம் 23 ஆம் திகதி வணர
மநலசியாவிற்கு கல்விச் சுற்றுலா ஒன்ணற
நமற்பகாண்டனர். மாசி மாதம் 15 ஆம் திகதி
பதாடக்கம் 16 ஆம் திகதி வணரயான இரண்டு
நாட்களுக்கு
அ ிவிருத்தி
இலக்ணக
அணடவதற்கான நிதி சமூகப்
ாதுகாப்பு
பதாடர் ில்
நடாத்தப் ட்ட
யிற்சிப்
ட்டணறயில்
ஓய்வூதியப்
ைிப் ாளர்
நாயகம்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்ணதப்
ிரதிநிதிதுவப் டுத்தி கலந்து பகாண்டார்.
ஆனி மாதம் 12 ஆம் திகதி பதாடக்கம் 16 ஆம்
திகதி வணர இந்தியாவில் நடாத்தப் ட்ட
ப ாது
நிர்வாக
மற்றும்
அ ிவிருத்திப்
யிற்சிப்
ட்டணறயில்
ிரதம கைக்காளர்
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கலந்து பகாண்டதுடன் ஆனி மாதம் 11 ஆம்
திகதி பதாடக்கம் 17 ஆம் திகதி வணர
மநலசியாவில்
நடாத்தப் ட்ட
திறன்
அ ிவிருத்திப்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில்
ைிப் ாளர்
(ஒழுங்ணமப்பு
மற்றும்
அ ிவிருத்தி) ஓய்வூதியத் திணைக்களத்ணதப்
ிரதிநிதிதுவப் டுத்தி கலந்து பகாண்டார்.
நமலும் ஆவைி மாதம் 13 ஆம் திகதி
பதாடக்கம் 19 ஆம் திகதி வணர தாய்லாந்தில்
நடாத்தப் ட்ட
ப ாது நிர்வாக மற்றும்
முகாணமத்துவ தீர்மானம் எடுத்தல் நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தில் கைக்காளர் ஒருவரும் ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்ணதப்
ிரதிநிதித்துவப் டுத்தி
கலந்து பகாண்டார்.
சர்வநதச
மற்றும்
உள்ளூர்
யிற்சி
பநறிகளினூடாகப் ப ற்றுக் பகாள்ளப் ட்ட
அனு வம்
மற்றும்
அறிவு
ஓய்வூதிய
சமூகத்திற்கு வழங்கும் நசணவயில்

யனுறுதி,

மற்றும் பசயல்திறணன
உயர்த்துவதுடன்
நமலும்
நமற்கூறப் ட்ட
அறிவு
திணைக்களத்தின்
பதாடர்ச்சியான
அ ிவிருத்திக்கும் முழு அரச நசணவக்கும்
பதாடர்ந்தும் யணன வழங்கும்.
05. III. பவள்ளிக் கிழணம கருத்துக்களம்
திணைக்கள அலுவலர்களின் திறணமணய
வளர்க்குமுகமாக கணல, இலக்கியம் மற்றும்
ப ாழுதுந ாக்கு ஆகிய ல்நவறு துணறகளில்
அவர்களது
ங்கு ற்றுதலுடன்
விடயம்
பதாடர்புள்ள
உளவள ஆநலாசணனகணள
ணமயமாகக்
பகாண்டு
ஓய்வதியத்
திணைக்களம் ஓரு விநசட எண்ைக் கருணவ
உருவாக்கியுள்ளத.
இது அறிவு மற்றும் ப ாழுது ந ாக்ணக
உயர்த்தும் முகமாக நவறு ட்ட துணறகளில்
உள்ள அறிவுஜீவிகள், வல்லுநர்கள், முக்கிய
ந ர்கள்
மற்றும்
கணலஞர்கள்
ந ான்ற
திறனுள்ள வளவாளர்களது
ரந்த அறிவு
மூலம் விாிவுணரகள், யிற்சிப் ட்டணறகள்
மற்றும்
ப ாழுது
ந ாக்கு
ஆகியணவ
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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அடங்கலாக பவவ்நவறு நகாைத்தினூடாக
திணைக்கள
அலுவலர்களின்
திறணன
உயர்த்தும் ஒரு அறிவு முகாணமத்துவக்
கூறாகும்.
2017 ஆம் அண்டில் பவள்ளிக் கிழணம
கருத்துக்கள நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் ல புத்தி
ஜீவிகளின்
ங்களிப்பு திணைக்களத்தால்
ப றப் ட்டதுடன் மாதத்திற்கு ஒரு நிகழ்ச்சித்
திட்டபமன திட்டமிடப் ட்டது. 2017 ஆம்
ஆண்டில் 8 பவள்ளிக் கிழணம கருத்துக்கள
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
திணைக்களத்தின்
ஒவ்பவாரு
ிாிவினாலும்
ஒழுங்கணமக்கப் ட்டதுடன் கணல, இலக்கியம்
மற்றும் அரசு நசணவ பதாடர் ில் நிசங்க
திபதனியவால் 2017.01.20 ஆம் திகதியும்
கலாச்சார
நலன்புாி
திணைக்கள
ைிப் ாளரால் 2017.03.17 ஆம் திகதியும்
மிகநுட் மான
பசாற்ப ாழிவு
வழங்கப் ட்டது.
2017.05.26 ஆம் திகதி
அனு வம் வாய்ந்த ஆசிாியர் நசாளானந்த
சமரநாயக்கவால் நவின கவிணதயில் சமூக
விமர்சனம்
என் தன்
கீழ்,
கண்ணுக்கு
பதாியாத கவிணதகள் மற்றும் அரசாங்க
நசணவயில் அவர்களது ணடப்புகள் என் து
பதாடர் ில்
தனது
விாிவுணரயில்
பவளிப் டுத்தினார்.
2017.06.16 ஆம் திகதிய பவள்ளிக் கிழணம
கருத்துக்கள நிகழ்ச்சியில் இரசாயனங்களற்ற
உள்ளூர் உைவுப்
ழக்க வழங்கங்கள்
பதாடர் ில் திணைக்கள அலுவலர்களுக்கு
விழிப்புைர்வுக் கருத்தரங்கு நடத்தப் ட்டது.
அது இயற்ணகயின் அற்புதமான ணடப்புகள்
மூலம் வாழ்க்ணகணய அனு விப் து எப் டி
எனும்
ஒரு
புதிய
அனு வத்ணத
உருவாக்கியது. 2017.07.04 ஆம் திகதி நசர்லி
உப்புல் குமாரவால் மிக பவற்றிகரமான ஓர்
பவள்ளிக் கிழணம கருத்துக்கள நிகழ்ச்சி
நடாத்தப் ட்டது. 2017.08.11 ஆம் திகதிய
பவள்ளிக் கிழணம கருத்துக்கள நிகழ்ச்சியில்
பராட்னி வர்னகுல சூாிய தனது பசாந்தக்
கணல
வாழ்வு
ற்றிய
அனு வத்ணத
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திணைக்கள
அலுவலர்களிடத்நத
மகிழ்சியுடன்
கிர்ந்து
பகாண்டதுடன்
2017.09.08 ஆம் திகதி உள சுகாதாரத்தில்
ப ாழுது
ந ாக்ணகப்
யன் டுத்தல்
பதாடர் ில் கலாநிதி நலங்க எஸ்.
ட்டிப்
ப ருமா
நிகழ்ச்சிணய
நடாத்தினார்.
2017.10.13 அம் திகதி சங்கீத
பவள்ளிக்
கிழணம கருத்துக்கள நிகழ்ச்சியாக திணைக்கள
அலுவலர்கணள மகிழ்ச்சிப் டுத்தி திருமதி
ரசிகா நில்மினியால் வழங்கப் ட்டது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு
ல்நவறு
துணறகளில்
ிரதிநிதித்
துவப் டுத்தும்
புத்திஜீவிகள்
மற்றும்
கணலஞர்களிடமிருந்து
ப ற்ற
ப ாழுது
ந ாக்கு அம்சங்கள் அலுவலக வாழ்க்ணகயில்
நாளாந்தக் கடணமகளில் நசார்வுற்று சிக்கி
நிற்கும்
அலுவலர்களிற்கு
புதுத்பதம்ண
வழங்குவதுடன்
அவர்கள்
தங்கள்
கடணமகணள
ஆற்றுவதற்கு
நநர்மணற
ஆற்றணல தூண்டும்.

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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06. வருடாந்த சமூகநல நிகழ்ச்சித்
திட்டம்
06.
I. நதசிய
பகாண்டாட்டம்

ஓய்வூதியர்

தினக்

2005 ஆம் ஆண்டு பதாடக்கம் ஒவ்பவாரு
ஐப் சி
மாதம்
08
ஆம்
திகதியில்
பகாண்டாடப் ட்டு வரும் நதசிய ஓய்வூதியர்
தின விழா 2017 ஆம் ஆண்டு விமாிணசயாகக்
பகாண்டாடப் ட்டது.
ஏறத்தாழ மூன்று
தசாப்தங்களாக அரச நசணவயில் அளப் ாிய
நசணவணய வழங்கி ஓய்வு ப ற்ற ஓர் உயாிய
சந்ததியான
ஓய்வூதியர்களுக்கு
அரச
மட்டத்தில் பகௌரவம் வழங்கும் முகமாக
நதசிய
ஓய்வூதியர்
தின
விழா
நடாத்தப் டுகிறது.
நதசிய ஓய்வூதியர் தின விழா “ ஓய்வுக்கு
வலுவூட்டல்” எனும் பதானிப் ப ாருளில்
நாடளாவிய
ாீதியாக
நடாத்தப் ட்டது.
அணனத்து
ஓய்வூதியர்களது
வாழ்வுக்கு
ஓய்வூதியத்திற்கு
அப் ாற் ட்ட
தரமான
நசணவகணள
வழங்குதல்,
வாழ்க்ணக
நமம் டுத்துவதற்கான ஓர் உண்ணமயான
லமாக
நமற்கூறப் ட்ட
பதானிப்
ப ாருளினூடாக ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
ஒரு
நாடளாவிய
ாீதியிலான
கலந்துணரயாடணல
உருவாக்கியுள்ளது.
இக்பகாண்டாட்டம்
பகாழும்ண
ணமயப் டுத்தாது
அணனத்து
மாவட்டங்கணளயும் உள்ளடக்கி
மாகாை
மட்டத்தில்
ஒழுங்கு பசய்யப் ட்டதுடன்
அணனத்து
மாவட்ட
மற்றும்
ிரநதச
பசயலகங்களிலும்
கடணமயாற்றும்
அலுவலர்கள்
ஆர்வத்துடன்
தம்ணம
இதற்பகன சிறப் ாகத் தயார்ப் டுத்தினர்.
அத்துடன்
ப ரும்
எண்ைிக்ணகயான
ிராந்திய மற்றும் நதசிய மட்டத்திலான
ப ரும்
எண்ைிக்ணகயான
ல்நவறு
ஓய்வூதியர்
சமூகத்தினர்
இந்நிகழ்வில்
தம்ணமப்
ிரதிநிதித்துவப் டுத்தினர்.
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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இந்நிகழ்வில் வாய்ப் ாட்டு, வாத்தியங்கள்
மற்றும் நாடகம் ந ான்றணவ பதாடர் ிலான
ஓய்வூதிய சமூகத்தின் ல நவறு திறணமகள்
பவளிக்பகாைரப் ட்டன.
இதற்கு
நமலதிகமாக,
தனியார்
மற்றும்
அரச
நிறுவனங்கள் ஒவ்பவாரு பகாண்டாட்டத்தின்
ந ாதும்
ஓய்வூதிய சமூகத்திற்கு
ல்நவறு
நசணவகணள
வழங்குவதனூடாக
தமது
ங்களிப்ண
நல்கியுள்ளதுடன் ஒவ்பவாரு
மாகாைத்திலும்
அவர்களுக்கான
தனித்துவமான
ல்நவறு
விாிவுணரகள்
அடங்கலாக ட்டணறகள், சுகாதார முகாம்கள்,
ணடப்புகள் ந ான்ற ல்நவறு நிகழ்வுகளும்
ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு
மதிப்புமிக்க
அரசியல்
அதிகாரத்திலுள்ளவர்களது ங்கு ற்றுதலுடன்
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தின்
வழிகாட்டலுடன் மாவட்டச் பசயலகங்களின்
ஒத்துணழப்புடன் 2017 அம் ஆண்டில் நதசிய
ஓய்வூதியர் தின விழாவானது நாடளாவிய
ாீதியில் சிறப்புறக் பகாண்டாடப் ட்டது.
06. II. பதாழில்நுட் அமர்வு
நாட்டின் புத்தி ஜீவிகளின் ங்கு ற்றலுடன்
2017 ஆம் ஆண்டின் நதசிய ஓய்வூதியர்
தினத்துக்கு இணையாக ஓர் பதாழில் நுட்
அமர்வு கிராண்ட் ஓறிபயன்டல் விடுதியில்
நடாத்தப் ட்டது.
இந் நிகழ்வில் ப ாது நிர்வாக
மற்றும்
முகாணமத்துவ அணமச்சர் பகௌரவ பஜ.பஜ.
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இரத்தினசிறி
மற்றும்
அணமச்சின்
அலுவலர்கள்,
மாவட்டச் பசயலாளர்கள்,
திணைக்களப்
ிரதானிகள் ந ான்ற உயர்
அதிகாாிகள் அடங்கலாக
புத்தி ஜீவிகள்
மற்றும்
தனியார்
நிறுவனங்கள்
ந ான்நறாரும் ங்கு ற்றினர்.

06. III. தமிழ் சிங்களப் புத்தாண்டு
சிங்களம் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு ண்டிணக
நாட்டின் மிகவும் புகழ்ப ற்ற கலாச்சார
திருவிழாக்களிற்கு
இணையாக
உள்ளது,
ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தால் தமிழ், சிங்களப்
புத்தாண்டு காலாச்சாரப் ாரம் ாியங்களுடன்
சிறப்புற 2017.04.22 ஆம் திகதி
களனி
பவதமுல்ணல
ஓய்வு
விடுதியில்
பகாண்டாடப் ட்டது.
இந்
நிகழ்வில்
விநசடமாக
ஓய்வூதிய
சமூகமடங்கலாக
திணைக்கள அலுவலர்கள் மற்றும் அவர்களது
குடும் அங்கத்தவர்கள் கலந்துபகாண்டனர்.
இந்நிகழ்வு
ங்களிப் ாளர்களின்
ஒற்றுணமணய
நமம் டுத்தும்
ப ாருட்டு
ாரம் ாிய கிராமிய விணளயாட்டுக்களுக்கு
முதன்ணம வழங்கி ஒழுங்கு பசய்யப் ட்டது.
வயது வந்நதார் மற்றும் சிறுவர்களுக்பகன
பவவ்நவறு
ிாிவுகளில்
விணளயாட்டுப்
ந ாட்டிகள் ஒழுங்கு பசய்யப் ட்டன.
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இவ்
அமர்வின்
ந ாது
ஓய்வூதிய
சமூகத்திற்குத்
திறனுள்ள
நசணவணய
வழங்குவதற்கு எவ்வாறு நவீன பதாழில்
நுட் த்ணத
யன் டுத்துதல்,
ஓய்வூதிய
விடயம்
பதாடர் ிலான
அடிப் ணடப்
ிரச்சணனகள்
மற்றும்
ஓர்
சமூகப்
ாதுகாப் ாகக்
காைப் டும்
ஓய்வூதியம்
பதாடர் ில் எதிர்காலப் ாிமாைம் ஆகியணவ
பதாடர் ில்
கலந்துணரயாடப் ட்டது.
ஓய்வூதிய நணடமுணற மீதான நவறு ட்ட
நநாக்கு, தீர்வுகள், கருத்துகள் ஆகியவற்றின்
மூலம் விநசட அறிணவப் ப ற்றுக் பகாள்ளும்
சந்தர்ப் ம் கிணடக்கப் ப ற்றதுடன்
அரச
நசணவயில் கடணமயாற்றும் அலுவலர்களின்
முன் ாக
விடயம்
சார்
ிரச்சணனகள்
பகாண்டுவரப் ட்டன.
ப றப் ட்ட
அணனத்துப் ாிந்துணரகளும் எதிர்காலத்தில்
தயாாிக்கப் டும்
ஓய்வூதியத்
திணைக்கள
நணடமுணறகளில்
யன் டுத்தப் டும்.
இலங்ணக வங்கிநய இத்பதாழில் நுட்
அமர்விற்கான முழுணமயான அனுசரணை
யாளர்களாவர்.
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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லதரப் ட்ட நசணவகணள
ஓய்வூதியர்
சமூகத்திற்கு வழங்கும் தனியார் மற்றும் அரச
நிறுவனங்களின் மகத்தான
ங்களிப்புடன்
அநநிறுவனங்களின்
அலுவலர்களும் தம்
நிறுவனம்
சார் ில்
ிரதிநிதித்துவப்
டுத்தியிருந்தனர்.
திணைக்களத்தின்
ஊடகப் ிாிவு இந் நிகழ்வுகளில் நணடப ற்ற
ப ாழுதுந ாக்கு
மற்றும்
நவடிக்ணக
சம் வங்கணள தமது
முகநூல்
க்கத்தில்
நநரடி ஒலி ரப் ாக தரநவற்றியிருந்தது.
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06. IV. ஊடகப் ாவணன
2017
ஆம்
அண்டில்
புதிய
ஊடகப்
யன் ாட்ணட
அணுகியதானூடாக
ஓய்வூதியர்
சமுதாயத்தினணர
ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்துடன் பநருக்கமாக பகாண்டுவர
முடிந்துள்ளது.
ஓய்வூதிய திணைக்களம் மற்றும் ஓய்வூதியம்
பதாடர் ில்
ைிப் ாளர்
நாயகத்தின்
கவனத்ணத
ஈர்த்து
ல்நவறு
அச்சு
ஊடகங்களில் பவளியிடப் ட்ட கட்டுணரகள்
மட்டுமல்லாது ல்நவறு மின்னியல் மற்றும்
அச்சு ஊடகங்கணளப்
ாவித்து ஓய்வூதியர்
சமுதாயத்திற்கு
விழிப்புைர்ணவ
ஏற் டுத்துவதனூடாக ஒரு துாிதமான சமுதாய
நசணவணய ஓய்வூதியருக்கு மட்டுமல்லாது
அணனத்து
அரச
அலுவலர்களுக்கும்
வழங்கியுள்ளது.
திணைக்களத்தின்
சுற்றறிக்ணககள் மற்றும் விநஷட கடிதங்கள்,
புள்ளி
வி ரத்
தரவுகள்,
ஓய்வூதியக்
பகாடுப் னவுகள், விநஷட அறிவித்தல்கள்
மற்றும் இயங்கணலச் சாளரங்கள் ஆகிய
தகவல்கணள வழங்கும் ிரதான ஊடகமான
அலுவலக
இணையத்
தளம்
இற்ணறப் டுத்தப் ட்டு
ராமாிக்கப்
ட்டுள்ளது. திணைக்களத்தின் தகவல்கள்
மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அலுவலக சமூக
வணலத் தளங்களான முகநூல் க்கம் மற்றும்
யூாியூப்
வழியாக
சமூகமயப் டுத்தப்
ட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியர்கள், அணனத்து அரச அலுவலர்
சமூகம் மற்றும் சமுதாயம்
ஆகிநயாணர
இலக்காகக் பகாண்டு 2017 ஆம் ஆண்டு
காலப் குதியில் “விஷ்ராம” எனும் சஞ்சிணக
அலுவலக இணையத் தளத்திலும் அலுவலக
முகநூல்
க்கத்திலும்
மாதாந்தம்
பவளியிடப் ட்டது.
அச்சஞ்சிணக
ப ாருளாதாரம்,
சுகாதாரம்,
ஆக்கபூர்வப்
ணடப்புக்கள்
&
ஓய்வூதிய
சமூகம்
புத்திஜீவிகள்
மற்றும்
திணைக்கள
அலுவலர்கள்
ஆகிநயாாிடமிருந்து
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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ப றப் ட்ட தரம்வாய்ந்த கட்டுணரகள் மூலம்
பதாகுக்கப் ட்டது.
அத்துடன் “ஓய்வூதிய வாபனாலி”
எனும்
இணைய
வாபனாலியூடாக
இணையத்தினூடான அறிவார்ந்த சுணவணய
பமல்லிணசப்
ாடல்கள், சமூக நிகழ்ச்சிகள்,
சுகாதார
நிகழ்ச்சிகள்,
ப ாழுதுந ாக்கு
நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பசய்தி ஒளி ரப்புகள்
ஆகிய ப ாழுது ந ாக்கு விடயங்கணள 2017
ஆம் ஆண்டில் வழங்க முடிந்தது.

மூலம் – ஊடகப் ிாிவு

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்
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07. நிதி மீளய்வு

ஓய்வூதியர்கள்

வருடாந்த வரவு பசலவுத் திட்டத்தின் மூலம்

நமற் ட்ட விதணவகள் அனாணதகள் ஓய்வூதிய

ஓய்வுப ற்ற அரச அலுவலர்களுக்கான சமூகப்

உாித்துணடய

ாதுகாப்ண
டுத்திய

வழங்குவணத

அடிப் ணடக்

மாதாந்த

ஓய்வூதிய

ஓய்வூதியப்

முன்னிணலப்

கருத்திட்டங்களான

பகாடுப் னவு

ைிக்பகாணடக்

ஆகியவற்றிற்காக
பசய்யப் டும்.

மற்றும்

பகாடுப் னவு

நிதி

ஒதுக்கீடு

இறந்த

மற்றும்

முப் ணடயினாின் சம் ளக் பகாடுப் னவுகள்,
ஓய்வூதியர்களுக்கான

புணகயிரத

ஆணைச்

சீட்டு, மாதாந்த ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவுகள்
பகாடுப் னவுகள்

ஆகியவற்றின்

நிதி

நிர்வாக

பகாடுப் னவு

பசயற் ாட்ணட

மற்றும்
முகாணம

பசய்வதற்கான வசதிகள் வழங்கப் ட்டுள்ளது.
அரசாங்கத்திற்கு
பதாணக

ஒரு

ஓய்வூதிய

பகாடுப் னவுத்

பசலவீனத்

பதாணகயாகக்

காைப் ட்டந ாதிலும் நநாிணடயாக அரசுக்கு
எதுவித

ப ாருளாதார

கிணடக்கப்

நன்ணமகளும்

ப றுவதில்ணல.

நமலும்

பதாடர்ச்சியாக

ஓய்வூதியம்

வழங்கும்

ப ாருட்டு

பதாடர்ந்து

ஒதுக்கீட்ணட

அரசு

நமற்பகாள்வதுடன் நாட்டின் அ ிவிருத்திக்கு
அர்ப் ைிப்புடன்
நசணவயாற்றிய
நலணன

30

வருடங்கள்

அலுவலர்களுக்கான

வழங்கி

பகௌரவிப் து

சமூக
அரசின்

கடப் ாடாகும்.
ஓய்வு

ப றும்

புதிய

ஓய்வூதியர்களது

எண்ைிக்ணகணயக்

கருத்தில்

ஓய்வூதியர்களது

பதாணகயில்

23,000

ந ர்

நசர்ந்து

பகாள்ணகயில்
பகாள்வதனால்

பதாடர்ச்சியான
சாத்தியமாவதுடன்
எண்ைிக்ணகயான
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

இவர்கள்
அ ிவிருத்தி

இவர்களில்
1200

குணறந்த
இறந்த
25

700இற்கு

ஓய்வூதியர்கநள

காைப் டுகின்றனர்.

ஆணகயால்

ஓய்வூதியர்களது எண்ைிக்ணக அதிகாிப் தால்
பதாடர்ச்சியாக ஓய்வூதியர்கள் மரைமணடயும்
ந ாது

விதணவகள்

ஓய்வூதியத்தில்

அனாணதகள்

குணறவணடயும்

நிணலணய

எதிர் ார்க்க முடியாது.
அட்டவணை 07

மாதம்

மற்றும் ஒநரதடணவ மாத்திரம் வழங்கப் டும்
ைிக்பகாணடக்

இருந்தந ாதும்

மாதாந்த
பசலவுகள்(ரூ ா. மில்)

மாதம்
ஜனவாி
ிப்ரவாி
மார்ச்
ஏப்ரல்
நம
ஜூன்
ஜூணல
ஆகஸ்ட்
பசப்டம் ர்
அக்நடா ர்
நவம் ர்
டிசம் ர்

மூலம் –கைக்குப் ிாிவு

14,386.91
14,994.65
14,807.06
14,828.75
14,660.22
14,886.29
15,208.86
15,510.34
15,667.28
15,347.69
15,629.53
16,079.95
182,007.53

2017
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ஓய்வூதியப்

ைிக்பகாணடக்

பகாடுப் னவு.

அதிகாிப் ானது

ஒவ்பவாரு ஓய்வூதியரும் தாம் ப ற்ற இறுதிச்
சம் ளத்தின் அடிப் ணடயில் மற்றும்

நசணவ

காலத்தின் அடிப் ணடயில் 24 மாதத்திற்கான
குணறக்கப் டாத
பகாணடயாகப்

பதாணகணய
ப ற

ைிக்

உாிதுணடயவராவார்.

ஏறத்தாழ வருடாந்தம் 2,000க்கும் நமற் ட்ட
ஓய்வூதியர்கள் ஓய்வு ப றுவதால் ஏறத்தாழ
2,000 மில்லியன் ரூ ா பசலவிடப் டுகிறது.
அத்துடன்

2017 ஆம் ஆண்டில் 26,305

ஓய்வூதியர்களுக்கு ஏறத்தாழ ரூ ா. 18,753
மில்லியன்

ைிக்பகாணட

பசலவிடப் டுள்ளது. எவ்வாபறனினும் 2014
ஆம்

ஆண்டு

பதாடக்கம்

ஓய்வூதிய

ைிக்பகாணடக் பகாடுப் னவுத்
ப ாதுத்

திணறநசாியால்

பதாணக
நநரடியாக

வழங்கப் டாத ந ாதிலும் மூன்று (3) அரச
வங்கிகளிலிருந்து சுழற்சிக்கடன் ப றப் ட்டு
ஓய்வூதிய

ைிக் பகாணடக் பகாடுப் னவு

வழங்கப் ட்டது.
ஓய்வூதியத்

ப ாதுத்

திணைக்களம்

திணறநசாி,
மற்றும்

அரச

வங்கிகள் இது பதாடர் ில் உடன் டிக்ணக
ஒன்ணற எட்டின. அதற்கணமய 2014-2017
மார்கழி மாதம் வணரயான காலப் குதியில்
மூன்று (3) அரச வங்கிகளிலிருந்து ப றப் ட்ட
சுழற்சிக்

கடன்

பதாணக

ரூ ா

50,592

மில்லியன் என் துடன் இக்கடன் மாறு டும்
வட்டி வீதத்தில் 18 வருட மீள் பசலுத்துணகக்
காலத்தின்

கீழ்ப்

தவணைக்

கட்டைம்

ப றப் டுகிறது.
மற்றும்

கடன்

அதற்கான

வட்டித் பதாணகக்கான நிதி நதசிய வரவு
பசலவுத் திட்டத்தின் ஊடாக ப ற்றுக்பகாள்ள
நடவடிக்ணக எடுக்கப் டுகிறது. கடனுக்கான
மாதாந்த

ஆண்டுடன் ஒப் ிடும் ந ாது கடன் வட்டி

வட்டியாக

இரட்டிப்பு

வட்டி

வங்கிகளிற்குச் பசலுத்தப் டுகிறது. 2016 ஆம்
ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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இருக்கிறது.

ஏறத்தாழ
03/2016

53%

ஆம்

ஆக

இலக்கச்

சுற்றறிக்ணககணமய சம் ள அதிகாிப்பு நமற்
பகாள்ளப் ட்டணமநய

ைிக்பகாணட

அதிகாிப் ிற்குக் காரைமாகும். இத்பதாணக
2016 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப் ிடுணகயில் 2020
ஆம்

ஆண்டில்

ஆகநவ

107%

ஆல்

அதிகாிக்கும்.

ைிக்பகாணடக் பகாடுப் னவிற்காக

கிணடக்கும் கடன்களின் பதாணக 2017 ஆம்
ஆண்டுடன் ப ருமளவு அதிகாித்துள்ளதுடன்
அதற்கான வட்டியும் அதிகாித்துள்ளது.

2017
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நிதிச் சுருக்கம்

ைிக்பகாணடக் பகாடுப் னவு
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ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவு
மாகாைம்

வட மாகாைம்

பகாடுப் னவு
பசய்யப் டும்
ஓய்வூதியம்
(ரூ ா மில்)
5,814.05

ைிக்பகாணடக் பகாடுப் னவு
ைிக்பகா
ணடக்

ஓய்வூதியம்ப
றுநவார்
எண்ைிக்ணக

சிவில்

பதாணக
(ரூ.மில்)
17,094.17

24,097

1,658.64

2,208

20,291

ணடயினர்
கைிப் ிடல்

481.63

1,426

இறப்பு

518.12

1,154

நவறு*

984.66

14,288

20,737.22

43,173

வடநமற்கு
மாகாைம்
நமல் மாகாைம்

19,553.55

68,201

62,928.22

213,787

வடமத்திய
மாகாைம்
மத்திய மாகாைம்

10,095.32

36,927

22,128.88

77,205

சப் ிரகமுவ
மாகாைம்
கிழக்கு மாகாைம்

13,734.25

47,992

6,481.56

23,568

*நசணவ

ஊவா மாகாைம்

8,378.41

31,020

திருத்தம் பகாடுப் னவு

பதன் மாகாைம்

20,633.51

72,369

169,747.75

591,360

பமாத்தம்

எண்ைிக்
ணக

பமாத்தம்

மூலம் –கைக்குப் ிாிவு
ைிக்பகாணட,

விநசட

இழப்பீடு,

விளக்கப் டம் 06

மூலம் –கைக்குப் ிாிவு
விளக்கப் டம் 05

ைிக்பகாணடக் பகாடுப் னவு

ஓய்வூதியக் பகாடுப் னவு
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

சிவில்

ஓய்வூதியம்ப றுநவார் எண்ைிக்ணக

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

இறப்பு

27

ணடயினர்

நவறு*

கைிப் ிடல்

வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் ைணக்குைள்
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வங்கி ாீதியான ைிக்
பகாணடக்பகாடுப் னவு
வங்கி
மக்கள்
வங்கி
இலங்ணக
வங்கி
நதசிய
நசமிப்பு
வங்கி
பமாத்தம்

2016

2017

ரூ.மில்

ரூ.மில்

5,839.82

8,055.22

4,740.43

6,115.01

2,400.92

2017

அரச நசணவயின் ந ாது இறக்கும் அல்லது
ஊனமுற்ற ாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கான
சம் ளம் மற்றும் பகாடுப் னவுகள்

அரசநசணவயின்
ந ாது இறக்கும் அல்லது
ஊனமுறும்
ாதுகாப்பு அலுவலர்கள் மற்றும்
முப் ணடயினருக்கான
சம் ளம்
மற்றும்
பகாடுப் னவுகள் அவர்களது 55 வயது வணர
தங்கி வாழ்நவாருக்கு வழங்கப் டும்.
அட்டவணை 11

அரச நசணவயின் ந ாது
இறக்கும் அல்லது
ஊனமுற்ற ாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கான
சம் ளம் மற்றும் பகாடுப் னவுகள்

3,420.56

12,981.17 17,590.79

பசலவு

மூலம் –கைக்குப் ிாிவு

எண்ைிக்ணக

இராணுவம்

35,599

24,717.32

கடற் ணட

1,385

982.33

534

404.48

2,471

1,705.67

39,989

27,809.80

விமானப் ணட
ந ாலீஸ்
பமாத்தம்

விளக்கப் டம் 07

ரூ.மில்

மூலம் –கைக்குப் ிாிவு
விளக்கப் டம் 08
வங்கி ாீதியான ைிக் பகாணடக்
அரச கடணமயாற்றும்  ந ாது

பகாடுப் னவு

இறக்கும் அல்லது

10,000.00

ஊனமுற்ற ாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கான

8,000.00

சம் ளம் மற்றும் பகாடுப் னவுகள்

6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
மக்கள் வங்கி இலங்ணக வங்கி நதசிய நசமிப்பு

2016

2017

வங்கி

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

எண்ைிக்ணக

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
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ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு 2017
டி.ஜி.எஸ்.ஏ 1

வருடாந்த மதிப்பீட்டில்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளவாறு
நிகழ்ச்ெித்திட்டஇல.

செலவீனத் தலலப்பு இல: 253

திலணக்களத்தின் செயர் :ஓய்வூதியத் திலணக்களம்
(1)

வருடாந்த மதிப்பீட்டில்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளவாறு
நிகழ்ச்ெித் திட்டசெயர்.

வரவுசெலவு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு

ரூொ
1

1

(2)
குலறநிரப்புஏற்ொடு
மற்றும் குலறநிரப்பு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு
ரூொ

(3)

(4)

நி.ஓ. 66
மற்றும் 69
இன்
ெிரகாரம்
மாற்றல்கள்
ரூொ

சமாத்தத்
ததறியஒதுக்கீடு

(5)

சமாத்தச்
செலவீனம்

(1+2+3)
ரூொ

(6)
ததறிய
தெமிப்புத்செறுதெறு
/தமலதிகம்

(4-5)
ரூொ

ரூொ

மீண்டுவரும்
செயற்ொட்டு
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்

209,473,089,000

1,403,030,800

(6,651) 210,876,113,149 210,064,887,765

811,225,384

உெ சமாத்தம்
(மீண்டுவரும்)

209,473,089,000

1,403,030,800

(6,651) 210,876,113,149 210,064,887,765

811,225,384

23,750,000

7,000,000

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

23,750,000

7,000,000

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

209,496,839,000

1,410,030,800

0 210,906,869,800 210,093,463,569

813,406,231

மூலதனம்
செயற்ொட்டு
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
உெ சமாத்தம்
(மூலதனம்)
முழு சமாத்தம்

29

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் ெிரகாரம் ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு 2017

டி.ஜி.எஸ்.ஏ 2
செலவீனத் தலலப்பு இல: 253

திலணக்களத்தின் செயர் : ஓய்வூதியத்திலணக்களம்

நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் இலக்கமும் செயரும் : 1 - செயற்ொட்டுத் திட்டம்
மீண்டுவரும்மற்றும் மூலதனச் செலவினத்தின் சுருக்கம்
(1)
செலவீனத்தின் தன்லம
(மாதிாி டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ
ெடிவத்துடன்)

(2)

(3)

(4)

நி. ஓ. 66
வரவு செலவு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு

குலறநிரப்புஏற்ொடு
மற்றும் குலறநிரப்பு
மதிப்பீட்டு ஒதுக்கீடு

ரூொ

ரூொ

மற்றும் 69
இன்
ெிரகாரம்
மாற்றல்கள்
ரூொ

சமாத்தத்
ததறியஒதுக்கீடு

(5)

(6)

சமாத்தச் செலவீனம்

ததறிய
தெமிப்புத்செறுதெறு
/தமலதிகம்

(1+2+3)
ரூொ

(4-5)
ரூொ

ரூொ

(அ)மீண்டுவரும்
(டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ. 3)

209,473,089,000

1,403,030,800

(6,651)

210,876,113,149

210,064,887,765

811,225,384

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

0

210,906,869,800

210,093,463,569

813,406,231

(ஆ)மூலதனம்
(டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ.4)

சமாத்தம்

23,750,000

209,496,839,000

7,000,000

1,410,030,800

30

கருத்திட்ட ெிரகாரம் மீண்டு வரும் செலவீனம்
டி.ஜி.எஸ்.ஏ 3
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திலணக்களத்தின் செயர் : ஓய்வூதியத்திலணக்களம்

நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் இலக்கமும் செயரும் : 1 - செயற்ொட்டுத் திட்டம்
(1)
கருத்திட்ட இலக்கம்
/செயர்,ஆளுக்குாிய
தவதனாதிகள் மற்றும் ெகல
கருத்திட்டங்களுக்குமான
ஏலனய செலவினம்

வரவு செலவு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு

(2)

குலறநிரப்புஏற்ொடு
மற்றும் குலறநிரப்பு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு

(3)
நி.ஓ. 66
மற்றும் 69

(4)

சமாத்தத்
ததறியஒதுக்கீடு

இன் ெிரகாரம்
மாற்றல்கள்

(5)

சமாத்தச்
செலவீனம்

(1+2+3)
ரூொ

ரூொ

ரூொ

(6)
ததறிய
தெமிப்புத்செறுதெறு
/தமலதிகம்

(4-5)

ரூொ

ரூொ

ரூொ

01. சொதுநிர்வாகம் மற்றும்
ஸ்தாெனம்
ஆளுக்குாிய தவதனாதிகள்

40,500,000

0

17,225,345

57,725,345

57,188,825

536,520

ஏலனய செலவினம்

39,650,000

0

1,478,051

41,128,051

41,073,447

54,604

உெ சமாத்தம்

80,150,000

0

18,703,396

98,853,396

98,262,272

591,124

408,200,000

0

(8,800,000)

399,400,000

399,293,125

106,875

2.
ஓய்வூதியத்லதஅமுல்ெடுத்துதல்
ஆளுக்குாிய தவதனாதிகள்
ஏலனய செலவினம்

208,984,739,000

1,403,030,800

(9,910,047) 210,377,859,753 209,567,332,369

810,527,384

உெசமாத்தம்

209,392,939,000

1,403,030,800

(18,710,047) 210,777,259,753 209,966,625,493

810,634,260

சமாத்தம்

209,473,089,000

1,403,030,800

(6,651) 210,876,113,149 210,064,887,765

811,225,384
31

கருத்திட்ட ெிரகாரம் மூலதனச் செலவீனம்
டி.ஜி.எஸ்.ஏ 4
செலவீனத் தலலப்பு இல: 253

திலணக்களத்தின் செயர் : ஓய்வூதியத்திலணக்களம்
நிகழ்ச்ெித்திட்
செயற்ொட்டு
டம்
மற்றும்
ஸ்தாெித்தல்
சொது நிர்வாகம்

நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் இலக்கமும் செயரும் : 1
கருத்திட்டத்தின் இலக்கமும் செயரும் : 1

நிதி மூலம் (சகாலவ
இல)

விடய இல

செலவு விடய இல.

(1)

விடய ெரப்பு

வருடாந்த
மதிப்பீட்டில்
ஒதுக்கீடஞு

(2)

(3)

குலறநிரப்புஏ
ற்ொடு மற்றும்
குலறநிரப்பு
மதிப்பீட்டு
ஒதுக்கீடு

நி. ஓ. 66 மற்றும் 69 இன்

ரூொ

(4)
சமாத்தத்
ததறியஒதுக்கீ
டு

ெிரகாரம் குலறநிரப்பு
ஏற்ொடு மற்றும்
குலறநிரப்பு
மதிப்பீட்டுஒதுக்கீட்டு
மாற்றல்கள்
ரூொ

(5)

(6)

சமாத்தச்
செலவீனம்

ததறிய
தெமிப்புத்செ
றுதெறு /
தமலதிகம்

(1+2+3)
ரூொ

(4-5)
ரூொ

ரூொ

1. சொது நிர்வாகம்மற்றும்
ஸ்தாெித்தல்

2001

11

புனரலமப்பு மற்றும்தமம்ெடுத்தல்
கட்டடங்கள் மற்றும் கட்டட
அலமப்புக்கள்

2002

11

சொறிகள்மற்றும் இயந்திராதிகள்

2003

11

வாகனங்கள்
மூலதனச் சொத்து
லகயகப்ெடுத்தல்

2102

11

தளொடங்கள்மற்றும் அலுவலக
உெகரணங்கள்

1,000,000

0

0

1,000,000

814,584

185,416

2103

11

சொறிகள்மற்றும் இயந்திராதிகள்

5,000,000

0

0

5,000,000

5,000,000

0

ெயிற்ெி மற்றும் திறனெிவிருத்தி

1,000,000

0

0

1,000,000

659,973

340,027

சமாத்தம்

9,500,000

7,000,000

2, 341,651

18,841,651

17,172,472

1,669,179

1,000,000

7,000,000

2, 341,651

10,341,651

10,341,650

1

500,000

0

0

500,000

356,265

143,735

1,000,000

0

0

1,000,000

0

1,000,000

திறன்அெிவிருத்தி
2401

11

32

நிகழ்ச்ெித்திட்ட ாீதியான நிதிச் செலவீனப் சொழிப்பு
டி.ஜி.எஸ்.ஏ. -5
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நிதியிடல்

குறியீடு

குறியீட்டு விெரம்

ததறிய ஏற்ொடு

உண்லமச்
செலவீனம்;

1
ரூொ
11

உள்நாட்டு நிதி

12

சவளிநாட்டுக் கடன்

13

சவளிநாட்டு உதவி

14

மீள்நிரப்ெப்ெடக்கூடியசவளிநாட்டுக் கடன்

15

மீள்நிரப்ெப்ெடுகின்ற சவளிநாட்டு உதவி

16

எதிாிலண நிதியம்

17

சவளிநாட்டு நிதியிடல் ொர்ந்தஉள்நாட்டுச்

KO சமாத்தம்

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்; 01
ததறிய ஏற்ொடு

உண்லமச்
செலவீனம்;

3

4

2
ரூொ

ரூொ

ரூொ

164,906,869,800 164,497,703,381 164,906,869,800 164,497,703,381

செலவீன;
ெதவீதம்

%
100

செலவு
21

விதெட ெட்டச் தெலவ
சமாத்தம்

46,000,000,000

45,595,760,188

46,000,000,000

45,595,760,188

99

210,906,869,800 210,093,463,569 210,906,869,800 210,093,463,569

100
33

கருத்திட்ட ெிரகாரம் ஒவ் சவார் நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தினதும் நிதிச் செலவீனப் சொழிப்பு
(கருத்திட்ட ெிரகாரம் ஒவ்தவார் நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தினதும் மீண் சடழும் செலவீனம் மற்றும் மூலதனச் செலவீனங்களின் நிதியிடல்)
டி.ஜி.எஸ்.ஏ.

திலணக்களத்தின் செயர் : ஓய்வூதியத்திலணக்களம்

5 (i)

செலவீனத் தலலப்பு இல: 253
நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் இலக்கமும் செயரும் : 1
நிதியிடல்;
குறியீடு

குறியீட்டு விெரம்

செயற்ொட்டு நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
கருத்திட்டம்; 1
ததறிய
உண்லமச்
ஏற்ொடு
செலவீனம்;

உள்நாட்டு நிதியம்

12

சவளிநாட்டுக் கடன்

13

சவளிநாட்டுக் உதவி

14

மீள்நிரப்புசவளிநாட்டுக் கடன்

15

மீள்நிரப்புசவளிநாட்டு உதவி

16

17

எதிாிலண நிதியம்
சவளிநாட்டுநிதியிடல்
ொர்ந்த்து
உள்நாட்டு; செலவு

21

விதெட ெட்ட தெலவ
சமாத்தம்

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் சமாத்தம்
ததறிய ஏற்ொடு

ரூொ
11

கருத்திட்டம்2
ததறிய ஏற்ொடு
உண்லமச்
செலவீனம்;

ரூொ

ரூொ

ரூொ

117,695,047 115,434,744 164,789,174,753 164,382,268,637

0

0

46,000,000,000

45,595,760,188

117,695,047 115,434,744 210,789,174,753 209,978,028,825

ரூொ

உண்லமச்
செலவீனம்;
ரூொ

164,906,869,800 164,497,703,381

46,000,000,000

45,595,760,188

210,906,869,800 210,093,463,569

34

முற்ெணக் கணக்கு மற்றும் லவப்புக் கணக்குகளுக்கான கட்டுப்ொட்டுக் கணக்குகளின் சுருக்கம் - 2017
குறிப்பு (ii)
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திலணக்களத்தின் செயர் : ஓய்வூதியத்திலணக்களம்
திலணக்கள ெதிதவடுகளின் ெிரகாரம்

முற்ெண/ லவப்பு
கணக்குகளின் விெரங்கள்

கணக்கிலக்கம்*

2017.01.01
திகதியன்று
ஆரம்ெமீதி
ரூொ

i.அரெ ஊழியர்களுக்கான
முற்ெணங்கள்

வருடத்தினுள்
ெற்றுலவத்தல்
ரூொ

வருடத்தினுள்
வரவு லவத்தல்
ரூொ

2017.12.31
திகதியன்று
இறுதி மீதி
ரூொ

115,482,539.24

57,830,245.64

6000-0000-00-0016-0103-000

1,291,444.50

1,083,525.92

593,940.63

801,859.21

801,859.21

6000-0000-00-0013-0113-000

12,054,986.42

11,846,299.70

1,875,168.35

2,083,855.07

2,083,855.07

6000-0000-00-0001-0114-000

410,000.00

420,000.00

95,960.00

85,960.00

85,960.00

6000-0000-00-0018-0113-000

125.00

304,150.00

304,025.00

0.00

0.00

6000-0000-00-0019-0032-000

0.00

1,814,800.00

4,179,800.00

2,365,000.00

2,365,000.00

6000-0000-00-0002-0160-000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25301

35,617,736.74 137,695,048.14

திலற தொி
ஏடுகளின்
ெிரகாரம்
2017.12.31
திகதியன்று மீதி
ரூொ
137,699,844.14

ii.மற்லறயமுற்ெணங்கள்;
iii. நானாவிதமுற்ெணங்கள்
iv.லவப்பு
i.சொது லவப்பு
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விடயம்

மாகாண அரெ தெலவக்கான விதலவ தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதியின் ஆண்டின் இறுதியில்
வருமானம் மற்றும் செலவு கணக்கு
சதாலக(ரூ)
விெரம்
2016

ஓய்வூதியப் ெங்களிப்பு

சதாலக(ரூ)

2017

3,958,703.02

2016

203,298.97 முதலீட்டு வட்டி – திலறதொிப் ெத்திரம்
மூலதன ஆதாயம்
குலற நிரப்பு

3,958,703.02

203,298.97

2017

64,854.88

-

663,337.45

-

3,230,510.69

203,298.97

3,958,703.02

203,298.97

உள்ளூர் அரெ தெலவக்கான விதலவகள் , தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதிய இருப்புத் தாள்
விெரம்

சதாலக (ரூ:)
2016

திரட்டப்ெட்ட நிதி

(-)குலறொடு

3,230,510.69
(3,230,510.69)

விெரம்
2017
203,298.97

சதாலக (ரூ:)
2016

2017

முதலீடு

-

-

முதலீட்டு வட்டி

-

-

-

-

(203,298.97)

-

-

-

-
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உள்ளூர் அரெ தெலவக்கான விதலவகள் , தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதிய முடிவில்
வருமானச் செலவீனக் கணக்கு

செலவீனம்

சதாலக (ரூ:)
2016

வருவாய்

2017

சதாலக (ரூ:)
2016

2017

செறப்ெடும் வட்டி
ஓய்வூதியப்
ெங்களிப்பு

வங்கி அறவீடு

36,509,155

-

11,504,404 திலறதொி ெிலணப் ெத்திரங்கள்

200 மூலதனம் இலாெம் / இழப்பீட்டு கணக்கு

ெற்றாக்குலற (கூட்டு நிதிக்கு மாற்றீடு)

36,509,155

11,504,604

12,169,217

3,004,372

11,489,535

-

21,335,565

15,069

36,509,155

11,504,604
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உள்ளூர் அரெ தெலவக்கான விதலவகள் , தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதிய இருப்புத் தாள்

சொறுப்புகள்

சதாலக (ரூ:)
2016

திரள் நிதி

145,919,044.06

சொத்துக்கள்
2017

2016

திலறதொிப் ெிலணப்
ெத்திரம்
(21,335,565.24)

(15,069.35)

124,583,478.82

124,673,422.70
செறத்தக்க முதலீட்டு வட்டி
திலறதொிப் ெிலணப்
ெத்திரம்

124,583,478.82

2017

124,688,492.05 வருமானக் கணக்கு -

தெகாிப்பு
தமலதிகம்

சதாலக (ரூ:)

124,673,422.70

121,777,430.32

121,777,430.32

2,806,048.50

2,895,992.38

124,583,478.82

124,673,422.70
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ஆெிாியர்களுக்கான விதலவ தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதியின் ஆண்டின் இறுதியில்
வருமானம் மற்றும் செலவுக் கணக்கு

விெரம்

2016

2017

( ரூ. )

( ரூ. )

விெரம்

ெங்களிப்லெ மீளளிப்புச்
செய்தல்

2,475,784.17

5,500,946.66

வாி

3,551,158.46

4,847,683.51 வருவாய் வட்டி

தமலதிகம்

102,956,197.23

131,957,353.07

108,983,139.86

142,305,983.24

ஆண்டு ெங்களிப்பு

2016

2017

( ரூ. )

( ரூ. )

61,607,825.40

81,709,939.57

47,375,314.46

60,596,043.67

108,983,139.86

142,305,983.24
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ஆெிாியர்களுக்கான விதலவகள் , தபுதாரர் மற்றும் அநாலதகள் ஓய்வூதிய நிதி
2017.12.31 திகதிய இருப்புத் தாள்

திரட்டு நிதி

2016

2017

2016

2017

( ரூ. )

( ரூ. )

( ரூ. )

( ரூ. )

முதலீட்டுப்
1,248,804,325.14 1,350,530,396.46 செறுமதி

619,278,949.76

639,617,175.66

சொத்து வளர்ச்ெி
செறத்தக்க
முதலீடு
செறத்தக்க நிதி
எல்.டி இருப்பு
ெதிவு

75,985,097.14

38,381,214.34
276,483.99

4,805,044.46

696,478,807.60

735,136,505.93 768,159,240.04

848,949,381.64

தெர்கப்ெட்ட
தமலதிகம்

102,956,197.23

131,957,353.07

1,351,760,522.37 1,482,487,749.53
தற்தொலதய
சொறுப்புகள்
செலுத்த
தவண்டிய
வாிகள்

2,654,933.32

6,078,807.77

1,354,415,455.69 1,488,566,557.30

1,354,415,455.69

1,488,566,557.30
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ப ொதுச் சேவை சேமலொ நிதியம்
2017.12.31 இல் முடிைவைந்தத ஆண்டுக்கொன
ைருமொனச் பேலவு கணக்கு
2017

2016

ைருமொனம்
ைொிக்கு முந்வதய ைட்டி ைருமொனம்

5,737,834,950

கழி : - ைொி

5,372,972,437

(83,357,061)

ைொிக்குப் ிந்திய ைட்டி ைருமொனம்

5,654,477,889

5,372,972,437

கழி : - பேலவுகள்
மின்ேொரம்
நீர்
ஊதியம் மற்றும் ேம் ளம்
சமலதிக சநரக் பகொடுப் னவு

465,078

459,494

12,136

9,933

10,399,153

9,451,671

461,583

313,403

டிகள்
கொகிதொதிகள் மற்றும் அலுைலகச்
பேலவீனங்கள்

57,500

-

431,404

29,050

இலைே புவகயிரத ஆவணச் ேீட்டு

23,520

88,071

சதய்மொனம்

25,188

28,912

ஏனைய பேலவுகள்

15,495

7,350

கணக்கொய்வுக்

கட்ைணங்கள்

172,500

சமலதிகம்
சேர்: ப ொதுச் சேகொிப் ில் இருந்து மொற்றல்

ங்களிப் ொளர்களுக்கு ஒதுக்கீட்டுக்கொக
கிவைக்கும் ைருமொனம்

12,063,558

172,500

10,560,384

5,642,414,331

5,362,412,053

2,769,293

38,695,396

5,645,183,624

5,401,107,448

ஒதுக்கீட்டு ைட்டி
கட்ைொய ங்களிப்பு
தன்னொர்ைப் ங்களிப்பு
அரே ங்களிப்பு

2,234,275,558

2,136,134,565

3,468,034

3,291,965

3,405,276,801

ப ொதுச் சேகொிப்பு இலிருந்து / க்கு
ஒதுக்கீட்டு மொற்றத்தின் ின்னரொன
ைட்டி மீதி

5,643,020,393

2,163,231

41

3,258,911,625

5,398,338,155

2,769,293

ப ொதுச் சேவை சேமலொ நிதியம்
2017 டிேம் ர் 31 இல் உள்ளைொறொன ஐந்பதொவக
பேொத்துக்கள்

2017

2016

6,697

7,440

அலுைலக உ கரணங்கள்

92,628

102,921

கணினி உதிொிப் ொகங்கள்

80,197

நிவலயொன பேொத்துக்கள்
தள ொைங்கள்

முதலீட்டுக் கணக்கு - கிரயத்திற்கு

179,522
34,050,366,302

94,349

204,710
47,485,636,426

அவேயும் பேொத்துக்கள்
முதலீட்டுச் பேலவு

18,870,215,298

ைருமதி ைட்டி

2,229,078,288

1,623,191,785

ைருமதி அரே ங்களிப்புக்கள்

571,964,015

1,328,057,178

29,209,393

27,668,536

141,721

141,721

ேீரவமப்பு கணக்கு
முன் கட்ைணம்
கணக்கு மீதி

223,640,307

பமொத்தச் பேொத்து

21,369,688,938

828,898,299

55,420,234,761

571,964,015

3,051,864,356
44,469,460,910

ப ொறுப்புகள் மற்றும்
மதிப்பீடு
திரட்டு நிதி
கட்ைொய ங்களிப்புகள்
தன்னொர்ைப் ங்களிப்புகள்
அரே ங்களிப்புகள்

21,479,409,368

19,492,427,748

33,394,939

30,144,795

33,418,512,038

54,931,316,345

30,307,548,483

49,830,121,027

இருப்பு
மூலதன இருப்பு
ப ொது இருப்பு

நவைமுவறப் ப ொறுப்புகள்
பேன்மதி கணக்கொய்வுக்
கட்ைணம்
அரேொங்கத்திற்கு
பேலுத்தசைண்டிய ைிசேை
பகொடுப் னவு
பேன்மதிச் பேலவுகள்
பமொத்த ப ொறுப்புகள் மற்றும்
மதிப்பீடு

3,790

3,790

2,163,231

2,167,021

2,769,293

517,500

1,803,741

474,425,527

675,936,899

11,808,369

486,751,396
55,420,234,763
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27,070,742

2,773,083

704,811,382
50,537,705,492

