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தமிழ்நாடு அரசு
2017

நிதித் (ஓய்வூதியம்) துறை
அரசாறை எண்.301, நாள்:10-10-2017

(ஹேவிளம்பி, புரட்டொசி-24,

சுருக்கம்

ிருவள்ளுவர் ஆண்டு 2048)

ஓய்வூதியம் - ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கு அைவிகைப்படி –
1-7-2017ஆம் நொள் மு ற்யைொண்டு

ிருத் ப்பட்ட வ ீ த் ில் அனும ித் ல் – ஆகைைள் –

யவளிெிடப்படுைின்றன.
படிக்கப்பட்டது :1. அரசொகை (நிகை) எண்.108, நி ி (ஓய்வூ ிெம்) துகற, நொள்: 27-04-2017.
2. இந் ிெ அரசு, பைிெொளர், யபொது மக்ைள் குகற ீர்வு மற்றும் ஓய்வூ ிெம்
அகமச்சைம்,

ஓய்வூ ிெம்

புதுயடல்ைிெின்

மற்றும்

அலுவைைக்

நொள்:28-09-2017.

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்

குறிப்பொகை

நைத்

துகற,

F.No.42/15/2016-P&PW(G),

3. அரசொகை (நிகை) எண்.300, நி ி (படிைள்) துகற, நொள்:10-10-2017.
-oOoஆறை:
மற்றும்
வ ீ த்க

ஹமஹை மு ைொவ ொை படிக்ைப்பட்ட அரசொகைெில் மொநிை அரசு ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்
குடும்ப

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கு

ைீ ழ்க்ைண்டவொறு

ிருத் ப்பட்ட

அைவிகைப்படி

வழங்ைி ஆகைைள் பிறப்பிக்ைப்பட்டன:எந்நாளிலிருந்து

திருத்தியறமக்கப்பட்ட அகவிறலப்படி

வழங்கத்தக்கது

குறிப்பொகைெில்,
ய ொடர்ந்து

அரசு
7வது

மத் ிெ

அனும ிக்ைத் க்ை

அடிப்பகட ஓய்வூ ிெம்

மு ல்

1-1-2017
2. மத் ிெ

வதம்
ீ
(மாதம் ஒன்றுக்கு)

ஓய்வூ ிெத் ில் 136

ஹமஹை
சம்பள

அரசு

இரண்டொவ ொைப்
ஆகைெப்

அைவிகைப்படி

1.7.2017 மு ல் உெர்த் ியுள்ளது.

வ ீ த்க

னது

அலுவைை

நகடமுகறப்படுத் ிெக த்

குடும்ப

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கு

ச வ ீ த் ிைிருந்து

5

ச வ ீ மொை

திருத்தியறமக்கப்பட்ட கூடுதல்

எந்நாளிலிருந்து

அகவிறலப்படி வதம்
ீ

வழங்கத்தக்கது

1-7-2017

/

4

ச வ ீ ம்

படிக்ைப்பட்ட

பரிந்துகரைகள

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்

/ குடும்ப

(மாதம் ஒன்றுக்கு)
அடிப்பகட ஓய்வூ ிெம்

மு ல்

ஓய்வூ ிெத் ில் 1

/ குடும்ப

ச வ ீ ம்

3. ஹமஹை மூன்றொவ ொைப் படிக்ைப்பட்ட அரசொகைெில், 2016-க்கு முந்க ெ ஊ ிெ

விைி த் ில் சம்பளம் யபறுஹவொருக்ைொன அைவிகைப்படிெிகன உெர்த் ி வழங்ைிடும் மத் ிெ
அரசின் முடிவிகன பின்பற்றி,
அைவிகைப்படிெிகன

139

மொநிை அரசு பைிெொளர்ைள் மற்றும் ஆசிரிெர்ைளுக்ைொன

ச வ ீ மொை

1-7-2017

மு ல்

உெர்த் ி

வழங்ைிட

அரசு

ஆகைெிட்டுள்ளது.

P.T.O.

: 2 :
4. ஓய்வூ ிெம்
ைருத் ில்யைொண்டு,
மொநிை

அரசு

/

குடும்ப

மொநிை

அரசு

பைிெொளர்ைள்

அைவிகைப்படிெிகன

3

ஓய்வூ ிெம்

ிருத் ப்பட

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்

மற்றும்

ச வ ீ மொை

/

குடும்ப

ஆசிரிெர்ைளுக்கு

உெர்த் ி

ஹவண்டி

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கு

அனும ிக்ைப்பட்டக ஹபொல்,

மு ல்

1-7-2017

உள்ளக

வழங்ைிட

அரசு

முடிவு

யசய்துள்ளது. அ ன்படி, மொநிை அரசு ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்/ குடும்ப ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்ைொன
அைவிகைப்படிெிகனக்

ைீ ழ்க்ைண்டவொறு உெர்த் ி வழங்ைிட அரசு ஆகைெிடுைிறது:-

எந்நாளிலிருந்து

திருத்தியறமக்கப்பட்ட அகவிறலப்படி வதம்
ீ

வழங்கத்தக்கது

(மாதம் ஒன்றுக்கு)
அடிப்பகட ஓய்வூ ிெம்

1-7-2017 மு ல்

ஓய்வூ ிெத் ில்
ச வ ீ ம்

139
5. ஹமலும்,

/ குடும்ப

ஜூகை 2017

மு ல்

யசப்டம்பர் 2017

வகரெிைொன

மூன்று

மொ

ைொைத் ிற்ைொன உெர்த் ப்பட்ட அைவிகைப்படி நிலுகவத் ய ொகை உடனடிெொைப் யபறப்பட்டு
ற்ஹபொது நகடமுகறெில் உள்ள பைமில்ைொ பரிவர்த் கன முகறெொன மின்னணு

ீர்வு

ஹசகவ (ECS) மூைம் வழங்ைிட அரசு ஆகைெிடுைிறது.
ிருத் ப்பட்ட அைவிகைப்படிகெக் ைைக்ைிடுகைெில் ஒரு ரூபொய்க்கு குகறவொை

6.

வரக்கூடிெ ய ொகை அது 50 ைொசும் அ ற்கு ஹமலும் இருக்குமொெின் அது அடுத்
ரூபொெொை

ைைக்ைிடப்பட

விட்டுவிடப்பட

ஹவண்டும்.

ஹவண்டும்.

அைவிகைப்படிகெக்

அதுஹவ

ஒவ்யவொரு

ைைக்ைிடுவது

ைொசுக்குக்

50
னி

குகறவொை

நபருக்கும்

யபொதுத்துகற

வங்ைிைள்

ஒரு

இருந் ொல்

யைொடுக்ைப்பட
உள்ளிட்ட

அது

ஹவண்டிெ

ஓய்வூ ிெம்

வழங்கும் அ ிைொரிைளின் யபொறுப்பொகும்.
7. மொநிைக்

ைைக்ைொய்வுத்

கைவரிடமிருந்து

முகறப்படிெொன

அனும ி

யபறும்

வகர ைொத் ிரொமல், ஓய்வூ ிெம் வழங்கும் அ ிைொரி, யசன்கன-35, ைருவூை அ ிைொரிைள்
மற்றும் சம்பந் ப்பட்ட யபொதுத் துகற வங்ைிைள் உடனடிெொை

ிருத் ிெ அைவிகைப்படிகெ

வழங்ைைொம்.
8.

இந்

ஆகை

ைீ ழ்க்ைண்ட

வகைைகளச்

ஹசர்ந்

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்குப்

யபொருந்தும்.
(i) அரசு ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள், அரசு உ வி யபறும் மற்றும் உள்ளொட்சி மன்ற ைல்வி
நிறுவனங்ைளின்

ஓய்வூ ிெம்

மன்றங்ைளின் ஏகனெ
(ii) யபொதுத்துகற
கூட்டுறவு

நிறுவனம்

ய ொகைகெத்

/

ன்னொட்சி

நிறுவனம்

யபறும்

ய ொகைெில்

மு ைிெவற்றில்

ய ொகுத்து

ிரும்பப் யபறும்

ற்ஹபொக ெ
குடும்ப

குடும்ப

யபறுபவர்ைகளப்

விைி ொச்சொரத் ிற்ைிைங்ை பிரிக்ைப்படைொம்.
(iv) 1-11-1956ஆம்
அ ொவது

நொளன்று,

ைன்னிெொகுமரி

மிழ்

நொடு

மொவட்டம்

உள்ளொட்சி

அகமப்பு

ய ொகை

மூன்றில்

ஓய்வூ ிெர்ைள்;

பைிர்வு

யபொறுத் வகரெில்

மொநிைத் ிற்கு
மற்றும்

மொற்றப்பட்ட

ிருயநல்ஹவைி

யபறுைின்ற

முந்க ெ

ிருவொங்கூர்-யைொச்சி

வி ிைளின்ைீ ழ்

சிறப்பு

ைருகைப்படி யபறும் ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்.

பகு ிைளில்

மொவட்டத் ின்

ஓய்வூ ிெம்

ஓய்வூ ிெ

ைருவூைங்ைளில்

முகறெில்

அைவிகைப்படி

அகமந்துள்ள

சிறப்பு

பங்கு

ிருத் ிெகமக்ைப்பட்ட வ ீ த் ில்

வட்டத் ில்

மிழ்நொடு

/

யபற்ற

ஒரு

யசங்ஹைொட்கட

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்.
(v)

/

உள்ளொட்சி

கு ியுள்ள மொநிை அரசுப் பைிெொளர்ைள்.

மற்றும் எ ிர்ைொை

ஓய்வூ ிெம்

மற்றும்

ஒட்டுயமொத்

கு ியுள்ள /

ிரும்பப்யபறும் ய ொகை யபற
(iii)

ஆசிரிெர்ைள்

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள்.

நிறுவனம்

ஓய்வூ ிெத்க

யபறும்

அஹ

ஓய்வூ ிெம்

நொளில்
மொநிை

மற்றும்

: 3 :
9. ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கும்,
அைவிகைப்படி குறித்

குடும்ப

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கும்

யசைவினங்ைள் முகறஹெ ைீ ழ்க்ைொணும் ைைக்குத்

பற்று கவக்ைப்படும்.

வழங்ைத் க்ை
கைப்புைளில்

“2071. ஓய்வூ ிெங்ைளும் ஏகனெ ஓய்வுைொை நன்கமைளும் – 01. சிவில் – 101.
வெது

மு ிர்வு

–

பைி

ஓய்வுக்ைொைப்

படிைள்

–

மொநிைச்

யசைவினங்ைள்

–

AC. ஓய்வூ ிெம் யபறுபவர்ைளுக்கு அைவிகைப்படி – 03. அைவிகைப்படி ( ைவல்
ய ொகுப்பு குறிெீடு 2071

01

101 AC 0306)”

“2071. ஓய்வூ ிெங்ைளும் ஏகனெ ஓய்வுைொை நன்கமைளும் – 01. சிவில் – 105.
குடும்ப ஓய்வூ ிெங்ைள் - மொநிைச் யசைவினங்ைள் – AC.

மிழ்நொடு அரசு குடும்ப

ஓய்வூ ிெ ொரர்ைளுக்கு அைவிகைப்படி – 03. அைவிகைப்படி ( ைவல் ய ொகுப்பு
குறிெீடு 2071 01 105 AC 0308)”
10. ைருகைத்
வொரிெத் ின்

ய ொகை

வருங்ைொை

மொநிை

கவப்புநி ிக்குத்

பைிெொளரகமப்கபச் ஹசர்ந்
மற்றும்

யபறும்

ய ொகை

அரசு

மற்றும்

யசலுத் ிெ

/

முன்னொள்
ஓய்வூ ிெம்

மொவட்ட
இல்ைொ

பெனொளிைளொன இறந்துவிட்ட பைிெொளர்ைளின் மகனவிெர்

குழந்க ைளுக்கு

அைவிகைப்படி

அளிப்பது

குறித்

ஆகைைள்

னிெொை

யவளிெிடப்படும்.
11. இந்
யசைவினம்,

ஆகைெில் அைவிகைப்படி அனும ித்
1956-ம்

ஆண்டு

வி ிமுகறைளுக்ைிைங்ை,

மொநிை

அடுத்து

மறுசீரகமப்புச்

வரும்

ன் ைொரைமொை அ ிைரித்துவிட்ட
சட்டத் ின்

ைீ ழ்

வி ிக்ைப்பட்ட

மொநிைங்ைளுக்ைிகடஹெ

பிரித்துக்யைொள்ளத் க்ை ொகும்.
(ஆளுநரின் ஆறைப்படி)
க.சண்முகம்

அரசு கூடுதல் தறலறமச் சசயலாளர்

சபறுநர்
அகனத்து அரசுச் யசெைொளர்ைள்.
கைகமச் யசெைைத் ின் அகனத்து துகறைள்.

சட்டமன்ற ஹபரகவச் யசெைைம், யசன்கன- 600 009.

ஆளுநரின் யசெைைம், ரொஜ்பவன், யசன்கன- 600 022.
அகனத்துத் துகறத்
மொநிை

கைவர்ைள்.

ைவல் ஆகைெம், எண்.2,

ிெொைரொெ சொகை, ஆகை அம்மன் ஹைொெில் அருைில்,

ஹ னொம்ஹபட்கட, யசன்கன- 600 018.
மொநிை ைைக்குத் துகறத்

கைவர் (ைைக்குைள் மற்றும் உரிகமத்ய ொகை),

யசன்கன- 600 018. (யபெரில்)

மு ன்கம மொநிை ைைக்குத் துகறத்

கைவர் ( ைிக்கை-I), யசன்கன- 600 018.

மொநிை ைைக்குத் துகறத்

கைவர் ( ைிக்கை-II), யசன்கன- 600 018.

மொநிை ைைக்குத் துகறத்

கைவர் (CAB), யசன்கன- 600 009.

ப ிவொளர், உெர்நீ ிமன்றம், யசன்கன- 600 104.
யசெைொளர்,

மிழ்நொடு அரசு பைிெொளர் ஹ ர்வொகைெம், யசன்கன- 600 003.

மொநைரொட்சி ஆகைெர், யசன்கன / மதுகர / ஹைொெம்புத்தூர் /
ிருயநல்ஹவைி / ஈஹரொடு /

அகனத்து மொவட்ட ஆட்சித்

ிருச்சிரொப்பள்ளி / ஹசைம் /

ிருப்பூர் / ஹவலூர்/ தூத்துக்குடி.

கைவர்ைள் / மொவட்ட நீ ிப ிைள் / மு ன்கம நீ ித்துகற

மொஜிஸ்ட்ஹரட்டுைள்.

அகனத்து மண்டை இகை இெக்குநர்ைள், ைருவூைக் ைைக்குத் துகற.
ஓய்வூ ிெம் வழங்கும் அலுவைர், யசன்கன- 600 035.

அகனத்து ைருவூை அலுவைர்ைள்/அகனத்து துகைக் ைருவூை அலுவைர்ைள்.
அகனத்து மொநிைக் ைழைங்ைள் / நிறுவனங்ைள்.
நகல் சபறுநர்:

நி ி (அ.ந.மு.I / அ.ந.மு.II / அ.ந.மு.III / பல்வகை / ஓ.கு. ீ / ஊ.கு. / வரவு யசைவு- யபொது II /
வரவு யசைவு-பல்வகை / யபொது)த் துகற, யசன்கன- 9.
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மு ைகமச்சரின்

னிச் யசெைொளர், யசன்கன- 600 009.

ஓய்வூ ிெ இெக்குநர்,

யசன்கன- 600 035.

மு ன்கமச் யசெைர் மற்றும் ைருவூை ைைக்கு ஆகைெர்,யசன்கன-600 035.
உள்ளொட்சி நி ித்

ைிக்கை இெக்குநர், யசன்கன- 600 035.

அகனத்து நைரொட்சி ஆகைெர்ைள்.

அகனத்து ஊரொட்சி ஒன்றிெ ஆகைெர்ைள்.
இந் ிெ ரிசர்வ் வங்ைி, யசன்கன – 600 001.

இந் ிெ ரிசர்வ் வங்ைி, அரசு மற்றும் வங்ைிைள் ைைக்குத் துகற, மத் ிெ அலுவைைம்,
மும்கப மத் ிெ இரெில்நிகைெம் எ ிரில், கபகுல்ைொ, மும்கப – 400 008 (75 நைல்ைள்)

யபொதுத்துகற வங்ைிைளின் அகனத்து
–ஓய்வூ ிெ இெக்குநர்,

கைகம அலுவைைங்ைள் / மண்டை அலுவைைங்ைள்

யசன்கன- 600 035. மூைமொை.

அகனத்து யபொதுத் துகற வங்ைிைள்

–

ஓய்வூ ிெ இெக்குநர், யசன்கன-35. மூைமொை.

கைவர்,

மிழ்நொடு ஓய்வூ ிெர் சங்ைம், டி.பி.ஐ. வளொைம், ைல்லூரிச் சொகை, யசன்கன- 6.

கைவர்,

மிழ்நொடு

கைகமச் யசெைை ஓய்வுயபற்ற அலுவைர்ைள் சங்ைம்,

ஹமடவொக்ைம் ஹடங்க் சொகை, ைீ ழ்பொக்ைம், யசன்கன- 600 010.

கைவர், அகனத் ிந் ிெ ஓய்வுயபற்ஹறொர் சங்ைக் கூட்டகமப்பு, 22, ைவரத் ய ரு,
ஹமற்கு கச ொப்ஹபட்கட, யசன்கன- 600 015.

கைவர், ஓய்வுயபற்ற ஆசிரிெர் சங்ைம், எண் 12, அபெொம்பொள்புரம், மெிைொடுதுகற,
நொைப்பட்டினம் மொவட்டம்.

மொநிைத்

கைவர், அைிை பொர

குடிகம யபற்ஹறொர் மற்றும் ஓய்வூ ிெர் அகமப்பு,

எண் 7, பொர ி ொசன் சொகை, அவினொசி, ஹைொெம்புத்தூர் மொவட்டம்.
கைவர், இந் ிெ அ ிைொரிைள் சங்ைம், எண் 35,

ிரு.வி.ை. யநடுஞ்சொகை,

இரொெப்ஹபட்கட யநடுஞ்சொகை, யசன்கன- 600 014.

கைவர்,

மிழ்நொடு மு ிஹெொர் குடியுரிகம யபற்ஹறொர் சங்ைம், எண் வி 95, அண்ைொ நைர்,

கைவர்,

மிழ்நொடு முதுநிகை குடியுரிகம யபற்ஹறொர் மற்றும் ஓய்வூ ிெர்ைள் சங்ைம்,

யசன்கன- 600 040.
எண்.38-பி,

பிர ொன சொகை, யபருமொள்புரம்,

ிருயநல்ஹவைி.

கைவர், ஓய்வுயபற்ற அலுவைர் சங்ைம், நொரொெைரொவ் மொளிகை, முத்து ைொளத் ி ய ரு,
ிருவல்ைிக்ஹைைி, யசன்கன- 600 005.

கைவர், அரசு டொன்சி ஓய்வு யபற்ற ஊழிெர்ைள் சங்ைம், ப்ளொட் எண்.65,

ொமகர சொகை,

அய்ெப்பொ நைர், பம்பல், யசன்கன- 600 075.

கைவர், ஓய்வுயபற்ற ஹவளொண்கம பட்ட ொரி சங்ைம், மு-பிளொக், எண்.2, சொகை ஹரொடு,
ேவுசிங் யூனிட்,
மொநிை

கைவர்

ிருச்சி-621 003.

மிழ்நொடு முத்

ஹவளொண் வல்லுநர் ஹபரகவ, எண்.11, நொச்சிமுத்து ஹைஅவுட்,

ஹை.ஹை.புதூர், ஹைொெம்புத்தூர் மொவட்டம்.

கைவர்,

மிழ்நொடு மொநைரொட்சி மற்றும் நைரொட்சி ஓய்வூ ிெ ொரர்ைள் சங்ைம்,

வர ப்பன் ய ரு, ஹைொட்கட, ஹசைம் - 636 001.

இருப்புக் ஹைொப்பு / உபரி நைல்ைள்.

-/ ஆறைப்படி : அனுப்பப்படுகிைது /-

பிரிவு அலுவலர்.

