
அரசாங்க நிருவாகச ்சுற்றறிக்கக: 08/2020 

 

எனது இலக்கம்: Pns/P6/01/02_ii 

ப ாது நிருவாக,  உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமசச்ு 

சுதந்திர சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2020.03.31 

 

அகமசச்ுக்களின் பசயலாளரக்ள் 

மாகாண பிரதம பசயலாளரக்ள்  

திகணக்களத ்தகலவரக்ள் 

 

க ொர ொனொ வை ஸ் நிவைவையின்  ொ ணைொ   உ ிய தினத்திை் ஓய்வுகெறச ்

கசய்வதற்கு  இயலாதுள்ள ைற்றுை் ஓய்வுகெறச ்கசய்யெ்ெட்டுள்ள, எனினும்  

இவணயைழியிை் (online)  ஊடாக  விண்ணெ்பப்படிவங்களளச ்முன் ளவக்க 

இயலாதுள்ள  இருப்பினும்  ஓய்வூதியத்தின்  பபாருட்டு உ ித்துவடய  அ ச 

உத்திரயொ த்த  ்ளு ்கு/ இளளப்பாறியவரக்ளுக்கு  நிைொ ணை் ைழங்குதை் 

 

COVID 19 புதிய பகாரரானா கவரஸ் நிகலமை காரணைாக அரசாங்கத்தினால் 

நமைமுமைப்படுத்தப்பைட்ுள்ள சுகாதார ்  ாதுகா ்பு ஏற் ாடுகளின் காரணமாக அரசாங்க 

அலுவலகங்களின்  நைவடிக்மககள்  தாமதமகடந்துள்ளதால், உரிய தினத்தில் ஓய்வுப றச ்

பசய்வதை்கு இயலாதுள்ள ைை்றுை் ஓய்வுப றச ்பசய்ய ் ட்டுள்ள, ஆனால்  இகணயவழியின் 

ஊைாக (online) விண்ண ்பப்படிவங்கமளச ்முன்மவக்க  இயலாதுள்ள, எனினும் ஓய்வூதியத்தின் 

பபாருைட்ு உரிதத்ுகடய அரசாங்க உத்திரயாகத்தரக்ளின்/ இமளப்பாறியவரக்ளின் 

ஓய்வூதியங்ககளத் தயாரிக்க இயலாத காரணத்தால், அவரக்ளுக்கு ஏற் டும் சிரமங்ககளக் 

கவனத்தில் பகாண்டு அவரக்ளுக்கு உரிய முகறயில் ஓய்வூதியம் பசலுதத்ப்படுை்  வகரயில் 

ஓய்வூதியத்துக்கு ்  திலாக மாதாந்தப் படிபயான்மைச ் பசலுதத்ுவதை்கு அரசாங்கத்தினால்  

தீரம்ானிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

02. பின்வரும் உத்திரயாகத்தரக்ளுக்கு/ இமளப்பாறியவரக்ளின் பபாருைட்ு 

ஓய்வூதியத்துக்கு ்  திலாக இை்மாதாந்தப்படிச ்பசலுத்தப்படுை்.  
 

அ) இவ்வருடை் ப  ்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி (அன்மைய தினமுை் உள்ளைங்கலாக) 

பதாைக்கை் இசச்ுற்றறிக்கக பவளியிட ் டும் திகதி வகரயிலான கால ்  குதியினுள், 

அரசாங்க/ மாகாண அரச ரசகவயிலிருந்து ஓய்வுப ற்றுள்ள, எனினும் உரிய முமையில்  

ஓய்வுப றச ்பசய்ய ் டாதுள்ள உத்திரயாகத்தரக்ள், 
 

ஆ) இசச்ுற்றறிக்கக பவளியிட ் ட்ட திகதியில், ஓய்வுப றச ் பசய்ய ் ட்டிருப்பினுை், 

இகணயவழியில் (online) ஊைாக விண்ண ் ப்படிவத்மத ஓய்வூதியத ்

திகணக்களத்திற்கு முன்மவக்கப்பைாதுள்ள  இமளப்பாறியவரக்ள்,  
 

இ) இசச்ுற்றறிக்கக பவளியிட ் டும் திகதியில் ரசகவயில் ஈடு ட்டு எதிரவ்ரும் ஏ ்பிரல் 

அல்லது ரம மாதங்களில் ஓய்வுப றும் அரசாங்க/மாகாண அரச ரசகவயிலுள்ள 

உத்திரயாகத்தரக்ள், 

 

03. ஓய்வூதியத்துக்கு ்  திலாகச ்பசலுத்த ் டும் இப்படிமயச ்பசலுத்துை் பபாது பின்வரும் 

நி ந்தகனகள் ஏை்புமையதாகுை். 
 

அ) பசலுத்த ் ட ரவண்டிய மாதாந்தப் படி ரூ ா 25,000 ஆகும். 
 

ஆ) இக்பகாடு ் னவு எதிரவ்ரும் ஏ ்பிரல் மற்றும் ரம மாதங்களுக்காக மைட்ுை் 

பசலுத்த ் ட ரவண்டும் என் துடன் அதற்கு முந்திய மாதங்களுக்காக நிலுகவக் 

பகாடுப்பனவுகள் பசலுதத்ப்பைலாகாது. 
 

இ) ஓய்வூதிய ் பிரமாணக் குறி ்பின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஓய்வுப றச ் பசய்ய ் டட்ு 

இமளப்பாறியவரக்ளுக்குக் இக்பகாடு ் னகவச ்பசலுத்தலாகாது. 

  



 

 

ஈ) பகாடு ் னவு, ஓய்வுப றுநர ் இறுதியாகச ் பசமவயாை்றிய அகமசச்ினால்/ 

திகணக்களத்தினால் பசலுத்த ் டல்  ரவண்டும். 
 

உ) ரமரல ஆ)  இன் படி எதிரவ்ரும் ஏ ்பிரல் மற்றும் ரம மாதங்களின் பபாருைட்ு மாதாந்தப் 

படி பசலுத்தப்படினுை்,  அக்கால ் குதி எவ்வககயிலும் இமளப்பாறியவர ்ஓய்வுப றச ்

பசய்ததன் பின்னர ் மீண்டும் அரசாங்க/ மாகாண அரசாங்க ரசகவயில், ரசகவயில் 

ஈடுபை்ை ரசகவக் காலமாகக் கருத்தில் பகாள்ளலாகாது. 
 

ஊ) ஓய்வூதிய ்  ணி ் ாளர ்நாயகத்தினால் முகறயாக இமளப்பாறியவரின் ஓய்வூதியம் 

தயாரிக்க ் ட்டதன் பின்னர ் அவ் ஓய்வூதியம் ரமரல அ) வில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள 

படிமய விடக் குகறவாக உள்ள சந்தர ்் ங்களில், உரிய விதத்தில் வித்தியாசத்கதக் 

கணித்து ஓய்வுப றுநருக்கு ரமலதிகமாகச ் பசலுத்த ் டட்ுள்ள பணத்மத 

இமளப்பாறியவரின் ஓய்வூதியப்  ணிக்பகாகடயிலிருந்து அல்லது 

ஓய்வூதியத்திலிருந்து அறவிடட்ு, ஓய்வுப றுநருக்கு பகாடு ் னகவச ் பசலுத்திய 

அகமசச்ுக்கு/ திகணக்களத்திற்கு ஓய்வூதிய ்  ணி ் ாளர ் நாயகத்தினால் அனு ்பி 

மவக்கப்படுை். பசலுத்த ் ட்ட ைாதாந்தப்படி, ஓய்வூதியத்திை்குக் குகறவாகவுள்ள 

சந்தர ்் ங்களில், அவ்வித்தியாசை் ஓய்வூதிய ்  ணி ் ாளர ் நாயகத்தினால் 

ஓய்வுப றுநருக்குச ்பசலுத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க ் டும். 
 

எ) அரசாங்க நிரந்தர உத்திரயாகத்தரக்ளுக்கு எதிரவ்ரும்  ஏ ்ரல் மற்றும் ரம மாதங்களில் 

சம் ளை் பசலுத்த ் டும் திகதிகளில் குறித்த ஓய்வுப றுநரக்ளுக்கு இப்படிமயச ்

பசலுதத்ுவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க ் டல்  ரவண்டும். 

 

04. இவ்வருடை் ப  ்ரவரி 01 ஆம் திகதி (அன்மைய தினமுை் உள்ளைங்கலாக) பதாைக்கை் 

இசச்ுற்றறிக்கக பவளியிட ் டும் திகதி வகரயில் இகணயவழியின் (online) ஊைாக ஓய்வூதிய 

விண்ண ் ங்ககள முன்மவக்கப்பைட்ுள்ள, இருப்பினுை் உரிய முமையில் நிறுவனத்தினால் 

உரிய ஆவணங்கள் சமர ்்பிக்க ் டாதுள்ள இமளப்பாறியவரக்ளின் பபாருைட்ுை்  ரமபல 

காை்ைப்பைட்ுள்ள ஏற் ாடுகளுக்கமைய குறித்த இப்படிமயச ் பசலுத்துவதை்கு ஓய்வூதிய ் 

 ணி ் ாளர ்நாயகத்தினால் நடவடிக்கககள் எடுக்க ் டும்.   

 

05. இசச்ுற்றறிக்கக  ஜனாதி தி அலுவலகத்தின் அறிவுமரகளின் பபரிலுை் ைை்றுை் ப ாதுத ்

திகறரசரியின் இணக்கப்பாைட்ுைன் பவளியிட ் டுகின்றது. 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

ஒப்பை்./ எஸ். ரேட்டிஆரசச்ி 

பசயலாளர ்

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமசச்ு 

 


