ெசய்தி ெவளியீ

எண்:178

நாள் : 30.03.2016
ெசய்தி ெவளியீ

மாவட்டக் க

லங்கள் மற் ம் சார் க

லங்கள்

லம் ஓய் தியம் ெப ம்

ஓய் தியர்கள் / கு ம்ப ஓய் தியர்கள் ஆண் ேதா ம் ஏப்ரல்
க

தல் ஜுன் மாதம் வைர

லத்தில் ேநர யாக ஆஜராகி ேநர்காணைல (Mustering) பதி

வர இயலாதவர்கள் வாழ் ச்சான்
ஆண்
பதி

ஏப்ரல் மாதம் 2016

ெபற்

க

லத்திற்கும் அ

ெசய்ய ம், ேநாில்
ப்ப ேவண் ம். இந்த

தல் ஜுன் மாதம் 2016 வைர ேநர்காண

ெசய்ய ேவைல நாட்களில் வ மா

க்கு ஆஜராகி

ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.

I. ேநாில் வ பவர்கள்:
ஓய் தியர்கள் ஓய் தியம் வழங்கும் அ

வலகத்திற்கு வ ம் ேபா

1) ஓய் தியப் த்தகம் மற் ம்
2) நைட ைறயில் உள்ள வங்கி ேசமிப்
Banking Account) ஆகியவற்ைற ெகாண்
அட்ைட,

வர ேவண் ம். ேம

கணக்கு எண் (Core
ம், இ வைர, ஆதார்

வ மான வாி கணக்கு எண் (PAN a/c. No.), கு ம்ப அைடயாள அட்ைட

சமர்ப்பிக்காதவர்கள்,

ேமற்ப

ஆவணங்களின்

நகல்க

டன்

ெகா ைவ ஆைண எண்ைண (PPO No.) குறிப்பிட்

தங்களின்

சமர்ப்பிக்குமா

ஓய் திய
ேகட் க்

ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.
II.ேநாில் வர இயலாத ஓய் தியர்கள்:
அ)

ேநாில் வர இயலாத ஓய் தியர்கள் ஓய் தியப்

த்தகம், நைட ைறயில்

உள்ள வங்கி ேசமிப் கணக்கு எண் (Core Banking Account), ஆதார் அட்ைட, வ மான
வாி கணக்கு எண் (PAN a/c. No.), கு ம்ப அைடயாள அட்ைட ேபான்ற ஆவணங்களின்
நகல்க
க

டன் வாழ்

லத்திற்கு

சான்ைற (Life Certifcate) உாிய ப வத்தில் ஓய் தியம் ெப ம்
அ

ப்பப்பட

ேவண் ம்.

வாழ் சான்

(www.tn.gov.in/karuvoolam/ என்ற இைணயதளத்தி
ெகள்ளலாம். அத்தைகய வாழ்

சான்

ந் )

ஓய் திய வங்கிக் கணக்கு உள்ள கிைள ேமலாளர் (அல்ல )

•

அரசிதழ் பதி

•

வட்டாட்சியர்/ ைண வட்டாட்சியர் அல்ல

ெபற்ற மாநில மற் ம் மத்திய அரசு அ
அ

பதிவிறக்கம் ெசய்

ப வத்திைன

•

சான்ெறாப்பம் ெபற்

ப வத்ைத

ப்ப ேவண் ம்.

வலர் (அல்ல )

வ வாய் ஆய்வாளர் அவர்களிடம்

அைனத்

நகல்களி

ம் ஓய் தியர்கள் தங்களின் ஓய் திய ெகா ைவ ஆைண

எண்ைண (PPO No.) குறிப்பிட்

ஓய் தியம் ெப ம் க

லத்தில் சமர்ப்பிக்குமா

ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.
ஆ. ெவளிநாட் ல் வசிக்கும் ஓய் தியர்கள் :
ெவளிநாட்
இந்திய

தரக அ

ள்ள மாஜிஸ்டெரட், ேநாட்டாி, வங்கி ேமலாளர் அல்ல

வலாிடம் வாழ் ச்சான்

ஓய் தியம் வழங்கும் அ

வலகத் க்கு அ

நைட ைறயில் உள்ள வங்கி ேசமிப்
அட்ைட,

ப்ப ேவண் ம். ேம

ம் ஓய் தியப்

த்தகம்,

கணக்கு எண் (Core Banking Account), ஆதார்

வ மான வாி கணக்கு எண் (PAN a/c. No.) , கு ம்ப அைடயாள அட்ைட

ேபான்ற ஆவணங்களின் நகல்க
ெப ம்

(Life Certificate) ெபற் , சம்பந்தப்பட்ட

க

லத்திற்கு

அ

டன் வாழ்
ப்பப்பட

சான்ைற உாிய ப வத்தில் ஓய் தியம்

ேவண் ம்.

வாழ்

(www.tn.gov.in/karuvoolam/ என்ற இைணயதளத்தி

ந் )

சான்

ப வத்ைத

பதிவிறக்கம் ெசய்

ெகள்ளலாம்.
ஓய் தியர்கள் தங்கள

ஆதார் எண்ைண க

லத்தில் பதி

ெசய் ,

இைணயதள வழி ேசைவைய பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.
தற்ேபா
பதி

"Jeevan Praman" என்ற இைணயதள வழியாக ஓய் தியாின் ஆதார் எண்
ெசய்யப்பட் ,

லமாகேவ பதி

ெசய்

வா ம் ஓய் தியர்க
Portal ல் பதி

ஓய் தியர்

தங்கள

சான்றிைன

இைணயதளம்

ெகாள்ள ம் வழிவைக ெசய்யப்பட் ள்ள .

ெவளிநாட் ல்

ம், கு ம்ப ஓய் தியர்க

ெசய்தி ந்தால் வாழ்

வாழ் ச்

ம் ஆதார் எண் ெபற்

Jeevan Praman

சான்ைற இைணயதளம்

லேம ெபற் க்

ெகாள்ளலாம்.
ேம
ஓய் தியர்கள்)
சமர்பிக்குமா

ம் கு ம்ப ஓய் தியர்கள் (ேநாில் வ பவர்கள் / ேநாில் வரஇயலாத
ம மணம்

ாியவில்ைல

என்பதற்கான

உ திெமாழியிைன

ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.

III மற்ற விபரங்கள்:
ஓய் தியர்கள் தற்ேபாைதய இ ப்பிட
கவாி

(இ ப்பின்)

ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.

ஆகிய

கவாி, ைகேபசி எண், மின்னஞ்சல்

விபரங்கைள ம்

அளிக்குமா

ேகட் க்

IV ஓய் தியம் நி த்தம்:
ஓய் தியர்கள் ஏப்ரல் மாதம் 2016

தல் ஜுன் மாதம் 2016 வைர

ேநர்கா
க்கு வரத்தவறினாேலா அல்ல
சான்ெறாப்பம் ெசய்யப்பட்ட வாழ் ச்
சான்றிைன அ ப்பத் தவறினாேலா ஓய் தியதாரர்களின் ஓய் தியம் ஆகஸ் மாதம்
2016

தல் நி த்தப்ப ம் என ம் ெதாிவிக்கப்ப கிற .

V இைணயதள

கவாி:

வாழ்

சான் க

என்ற இைணயதளத்தி

ந்

க்கான மாதிாிப் ப வத்ைத www.tn.gov.in/karuvoolam/
பதிவிறக்கம் ெசய்

VI திய ஓய் தியர் ம த் வ காப்பீட்

ெகள்ளலாம்.

திட்டம்:

இ வைர ஓய் தியர் திய ம த் வ காப்பீட் திட்டத்தில் விண்ணப்பம்
அளிக்காதவர்கள் க
லத்தில் விண்ணப்பத்திைன ர்த்தி ெசய் பதி ெசய் ெகாள்ள
ேகட் க்ெகாள்ளப் ப கிறார்கள்.
குறிப் :
ெபா த் ைற வங்கிகளின் (PSB Scheme)
ஓய் தியம்

ெப பவர்கள்,

ெதாழிலாளர் ைவப்
ஓய் தியர்க

க்கு

தமிழ்நா

லம் ஓய் தியம் / கு ம்ப

மின்வாாியம்,

ரயில்ேவ,

நிதித்திட்டம், மத்திய அரசு ஓய் தியர்கள், உள்ளாட்சி மன்ற
இந்த

அறிவிப்

ெபா ந்தா

ெபா த் ைற வங்கிகளின் (PSB Scheme)

என

ெதாிவிக்கப்ப கிற .

லம் ஓய் தியம் ெப பவர்கள் வங்கிகள்

லம் ேநர்காணல் (Mustering) உாிய காலவைர ைறப
வங்கிகள்

அஞ்சல் ைற,

தனிேய ெதாடர் ைடய

லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என ெதாிவிக்கப்ப கிற .
க

ெவளியீ :
இயக்குநர், ெசய்தி மக்கள் ெதாடர் த்

ைற, ெசன்ைன-9

ல கணக்கு இயக்குநர்

