
 

 

 

 

 

 

பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம், பகொளம்பு 07. 

இபணந்த சசபயனில் உள் அலுயர்கள் ஓய்வு பறுயதற்கொ சகொொிக்பக 

ஓய்வு பறும் சொது சகொொிக்பகபன சநர்ப்ிக்கும் அலுயர் சசபயனில் கடபநனொற்றும் சசபய 

ிபனம்:- ................................................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

I ஆம் குதி – அலுயொிொல் ிபப்ப்டல் சயண்டும் 

i. பதபளத்துக்களுடன் பனர் :-.................................................................................................... 

ii. பளப் பனர்:- .............................................................................................................................. 

iii. சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம்:- ......................................................................................... 

iv. சசபய :- ......................................................................................   யகுப்பு : ........... தபம் :.......... 

v. ிந்த திகதி: ........................... ஓய்வு பறுயதற்கு சகொரும் திகதிக்கு யனது: ............................. 

vi. பதல் ினநத் திகதி:.......................... சசபயனில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி:.......................... 

vii. பதொபசசி இக்கம் : பகனடக்க :..................................... ிபந்தப:.......................................... 

viii. கொட்டிபெள்யொறு           அபடனொநிடவும் 

அ)  ஓய்வு பறுயதற்கொ கட்டொன யனபதல்பபன (60 யனது) அபடந்ததன் அடிப்படனில் 

ஆ)    ஓய்வு பறுயது யிருப்த்துக்குொின யனபதல்பபன (55 யனது) அபடந்ததன் ின்ர் 

இ)  20 யருடங்களுக்கு கிட்டின சசபயக் கொத்பதப் பூபணப்டுத்தினன் அடிப்படனில்  

[அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக 30/88, 30/88(i) இற்கு ற்] 

ஈ)       பயத்தின சபனின் ொிந்துபபனின் அடிப்படனிொ தீர்நொத்தின் அடிப்படனில் 
 

20........ யருடம் ................. ஆம் நொதம் ............ ஆந் திகதினிலிருந்து அபசொங்க சசபயனிலிருந்து ஓய்வு 

பறுயதற்கு யிருப்த்திபத்  பதொியிப்சதொடு, அதற்கொ அநநதிபன யமங்குநொறு தனவுடன்  

சயண்டுகின்சன். 

 

திகதி  :-.............................                                           ............................................................................ 

               யிண்ணப்தொொி ( பகபனொப்ம்) 
 

II ஆம் குதி  - ிறுயத் தபயர் / திபணக்கத் தபயர் / அபநச்சுக்கின் பசனொர்கின் 

ொிந்துபப 
 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் /   பொது ிருயொக பசனொர்  
 

1. திரு/ திருநதி / பசல்யி ............................................................................................. னின் 
 

  உண்டு இல்ப பன யிடனங்கள் 

I. சசபயனில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட (………… ஆந் திகதி)    

II. ினநக் கடிதத்திற்கபநன ஓய்வூதினத்துடன் கூடின 

தயிபனொன்ில் சசபயனொற்ினிருத்தல் 
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2. இவ் அலுயர் பதொடர்ொக ஓய்வு பறுயதற்கு தபடனொக அபநபெம் யிடனநொக கொணப்டுயது. 

 

3. அதற்கபநன இவ் அலுயர் 

         (கொட்டிபெள்யொறு √  அபடனொநிடவும்) 

 

அ) ஓய்வு பறுயதற்கொ கட்டொன யனபதல்பபன (60 யனது) அபடந்ததன் அடிப்படனில் 

ஆ) ஓய்வு பறுயது யிருப்த்துக்குொின யனபதல்பபன (55 யனது) அபடந்ததன் ின்ர் 

இ) 20 யருடங்களுக்கு கிட்டின சசபயக் கொத்பதப் பூபணப்டுத்தினன் அடிப்படனில்     

       [அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக 30/88, 30/88(i) இற்கு ற்] 

ஈ) பயத்தின சபனின் ொிந்துபபனின் அடிப்படனிொ தீர்நொத்தின் கீழ்  

) பன 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயின் படபப ஒளங்குயிதினின் 1 ஆம் யகுதினின் 

அத்தினொனத்தின் ினநங்களுக்கு ற், அபச நற்றும் ீதிநன் அலுயர்கள் ஓய்வு பச் 

பசய்னப்டும் கட்டபச் சட்டத்தின் 2 ஆம் உறுப்ின் கீழ் பதொகுக்கப்ட்ட சட்டங்களுக்கபநன 

20.................. யருடத்தில் ........................ ஆம் நொதம் ................... ஆந் திகதி பதல் அபச 

சசபயனிலிருந்து ஓய்வு  பறுயதற்கு ொிந்துபபக்கின்சன். 

 

 

திகதி:- ................... 

   

 ................................................................................................... 

ிறுயத் தபயர்/ திபணக்கத் தபயர்/ அபநச்சின் பசனொர்  

             (பகபனொப்ம் / உத்திசனொகபூர்ய இப்ர் பத்திபப) 

 ஆம்  இல்ப 

    I கணக்கொய்வு யியல்கள்   

    II அ ஒளக்கொற்று டயடிக்பககள் ஆபம்ிக்கப்ட்டுள்து.   

    II ஆ ஆபம்ப் புொய்வு யிசொபபணகள் துயங்கப்ட்டுள்து.   

    III குற்யினல் தயபொன்ிற்கொக ீதிநன்த்தில் யமக்குத் 

பதொடபப்ட்டுள்து. 

  

    IV கட்டொன சசபயக் கொம் / ிபணபி/ பிகள்   

    

 


