முடிவுறுத்தல் நன்மைகமை விடுவிப்பதற்கான வழிகாட்டல்.
2020,

சனவாி

31

அன்று

நிதி

அமைச்சினால்

மைற்ககாள்ைப்பட்ட

அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப, உள்நாட்டு இமறவாி ஆமையாைர் நாயகத்தினால்
வழங்கப்பட்ட

ஆம்

2020.02.18

திகதிய

SEC/2020/02

சுற்றறிக்மகயில்

தரப்பட்டுள்ை அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க
உள்நாட்டு இமறவாிச் சட்டத்தில் மைற்ககாள்ைப்பட்ட முமறயான திருத்தங்கள்
நிலுமவயில் உள்ைவாறு (2021.03.18 ஆம் திகதிய உள்நாட்டு இமறவாிச் சட்ட
சட்டவமரவு வர்த்தைானப் பத்திாிமகயில் இடப்பட்டவாறு) ைற்றும் 2020.01.01 இல்
இருந்து கசயல்வலுப்கபறும் வமகயில் அமுல்படுத்தப்படுவதான, மைற்கூறப்பட்ட
சுற்றறிக்மகயில்

விமசடைாக

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை

கதாழில்வழங்குநர்கைினால்

ஊழியர்களுக்கு பின்வரும் முடியுறுத்தல் நன்மைகமை விடுவிப்பதற்கு முன்னராக,
இத்தமகய நன்மைகள் பிடித்துமவக்கப்படுதல் மவண்டும்.
1. பின்வரும் ககாடுப்பனவுகைின் கைாத்த கதாமக ரூபா 5,000,000/- ஐ
விஞ்சுைிடத்து, கதாழில்வழங்குநர்கள் மைலதிகத் கதாமகயில் 12% இமன
பிடித்துமவக்க மதமவப்படுத்தப்படுகின்றனர்.
அ. ஓய்வூதியம் ஒன்மற ைாற்றியதில் கசலுத்தப்படற்பாலதான கதாமக
ஆ. இமைப்பாற்றுப் பைிக்ககாமடகயான்றாக கபறப்பட்ட கதாமக
இ.உள்நாட்டு

இமறவாி

அங்கீகாிக்கப்பட்டவாறான

ஆமையாைர்
அமனத்து

நாயகத்தினால்

ஊழியர்களுக்கும்

ஒருசீராக

ஏற்புமடய திட்டம் ஒன்றின் கீழ் பதவி அல்லது ஊழியத்தின் இழப்புக்காக
நட்டஈடாக கசலுத்தப்படற்பாலதான கதாமக
உ.ஊழியர்

நம்பிக்மக

நிதியத்தில்

இருந்து

கசலுத்தப்படற்பாலதான

எந்தகவாரு கதாமக (1987.03.31 இன் பின்னர் நிதியத்தின் முதலீட்டு
வருைானத்தின் பங்கு நீங்கலாக)
2. கதாழில்வழங்குநர்கள் பின்வரும் ககாடுப்பனவுகள் அல்லது நன்மைகைில்
இருந்து 18% இமன பிடித்துமவக்க மதமவப்படுத்தப்படுகின்றனர்
அ. உள்நாட்டு இமறவாி ஆமையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகாிக்கப்படாத
திட்டம் ஒன்றின் கீழ் பதவி அல்லது ஊழியத்தின் இழப்புக்காக நட்டஈடு
ஆ. உள்நாட்டு இமறவாி ஆமையாைர் நாயகத்தினால்அங்கீகாிக்கப்படாத,
ஒழுங்குபடுத்தப்படாத சகாய நிதியகைான்றிலிருந்தான ககாடுப்பனவு
இ. மவறு ஏமதனும் ககாடுப்பனவுகள்
ஈ. இமைப்பாற்று காசற்ற நன்மைகள் (சந்மதப் கபறுைானத்தில் ைதிப்பிடுதல்
மவண்டும்)
அதற்கமைவாக,
நாட்கைினுள்
தரப்பட்டுள்ை

ஊழியராகிய

நீங்கள்,

பைிப்புமரமய
இமை

இமைப்பாறிய

கபற்றுக்ககாள்வதற்கு,

ஆவைங்களுடன்

திகதியில்

இருந்து

அட்டவமை

முடிவுறுத்தல்

1

இல்

நன்மைகமை

விடுவிப்பதற்கான விண்ைப்பத்மத சைர்ப்பிக்க மதமவப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.
1
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அட்டவமை 1: முடிவுறுத்தல் நன்மைகமை விடுவிப்பதற்காக மகயைிக்க மவண்டிய
இமை ஆவைங்கள்
பிடித்துமவ
முடிவுறுத்தல்
க்கப்படும்
மதமவப்படுத்தப்படும் ஆவைங்கள்
நன்மைகள்
வீதம்
(2a) மத சி ய அ மட யா ை அ ட் மட யி ன்
பி ர தி / க ட வு ச் சீ ட் டி ன் பி ர தி

பைிக்
ககாமட

12%

***

ைாற்றப்பட்ட
ஓய்வூதியம்

12%

***

(2b) கதாழில்வழங்குநரால் வழங்கப்பட்ட பைிக்ககாமட
ககாடுப்பனவு கடிதம் (பைிக்ககாமடத் கதாமக, ஒரு
சீரான திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதா இல்மலயா,
பிடித்துமவக்கப்பட்ட கதாமக, பைிக்ககாமட
கைிக்கப்பட்ட விதம் அதாவது அடிப்பமட சம்பைம்
அல்லது மதறிய சம்பைம் என்பவற்றின் எதன்
அடிப்பமடயில் கைிக்கப்பட்டது, மசமவக் காலம்
என்பமவ அடங்கலாக)
(2c) ஊ.ந.நி பங்கைிப்பு
(2d) மூன்று (3) T-10 சான்றிதழ்கள் (நடப்பு
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கான T-10 அடங்கலாக)
(3a) மத சி ய அ மட யா ை அ ட் மட யி ன்
பி ர தி / க ட வு ச் சீ ட் டி ன் பி ர தி
(3b) கதாழில்வழங்குநரால் வழங்கப்பட்ட ைாற்றப்பட்ட
ஓய்வூதிய ககாடுப்பனவுக்கான கடிதம் (ைாற்றப்பட்ட
ஓய்வூதியத் கதாமக, ஒரு சீரான திட்டத்தின் கீழ்
வழங்கப்படதா இல்மலயா, பிடித்துமவக்கப்பட்ட
கதாமக, மசமவக்காலம் அடங்கலாக)
(3c) ஊ.ந.நி பங்கைிப்பு
(3d) மூன்று (3) T-10 சான்றிதழ்கள் (நடப்பு
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கான T-10 அடங்கலாக)
(4a) மத சி ய அ மட யா ை அ ட் மட யி ன்
பி ர தி / க ட வு ச் சீ ட் டி ன் பி ர தி
(4b)
ஊ . ந . நி .
ச மப யி னா ல்
வ ழ ங் க ப் ப ட் ட
ஆ வ ை ம் ( ஊ . ந . நி க டி த த மல ப் பி ல் )

ஊழியர்
நம்பிக்மக
நிதியம்
***

12%

நட்ட ஈடு

18%

(4c) மசமவக்காலம் 5 வருடங்களுக்கு அதிகம் எனில்,
விடயம்
2(b)
இன்
கீழ்
பைிக்ககாமட
கசலுத்தப்பட்டிருப்பின்
பைிக்ககாமடக்
ககாடுப்பனவின்
விபரங்கமைக்
குறிப்பிட்டு
கதாழில்வழங்குநாிடம் இருந்தான கடிதம்
(4d) மூன்று (3) T-10 சான்றிதழ்கள் (நடப்பு
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கான T-10 அடங்கலாக)
(5a) மத சி ய அ மட யா ை அ ட் மட யி ன்
பி ர தி / க ட வு ச் சீ ட் டி ன் பி ர தி
(5b) கதாழில்வழங்குநாினால் வழங்கப்பட்ட நட்டஈட்டு
ககாடுப்பனவுக்கான கடிதம் (நட்ட ஈட்டுத் கதாமக,
பிடித்துமவக்கப்பட்ட கதாமக, மசமவக்காலம்
2

அடங்கலாக)
(5c) வாிக்கான விலக்கைிப்புகள் வழங்கப்பட்டிருப்பின்
அதற்கான உள்நாட்டு இமறவாி ஆமையாைர்
நாயகத்தின் கடிதம்.
(5d) மூன்று (3) T-10 சான்றிதழ்கள் (நடப்பு
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கான T-10 அடங்கலாக)

தண்ைைிக்
ககாடுப்பனக
வுகள்

18%

(5e) உள்நாட்டு இமறவாி ஆமையாைர் நாயகத்தின்
அனுைதி வழங்கப்பட்டிருப்பின், (2b) ைற்றும் (2c)
இன் கீழ் நிரல்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள்
(6a) மத சி ய அ மட யா ை அ ட் மட யி ன்
பி ர தி / க ட வு ச் சீ ட் டி ன் பி ர தி
(6b) கதாழில்வழங்குநாினால் வழங்கப்பட்ட தண்ைைிக்
ககாடுப்பனவு ைீதான கடிதம். (தண்ைைிக்
ககாடுப்பனவுத் கதாமக, பிடித்துமவக்கப்பட்ட
கதாமக,மசமவக் காலம் என்பமவ அடங்கலாக)
(6c) மூன்று (3) T-10 சான்றிதழ்கள் (நடப்பு
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கான T-10 அடங்கலாக)

*** மசமவ பதிவுகள்/சத்திய கடதாசி (முன்மனய இடங்கைில் ஏமதனும் மசமவகள் இருப்பின்,
மசமவ பதிவுகள்/ சத்திய கடதாசி என்பவற்மற சைர்ப்பிக்கவும்) (மசமவயில் இமைந்த திகதி,
ராஜினாைா கசய்த திகதி, பைிக்ககாமடத் கதாமக ைற்றும் ஊ.ந.நி கதாமக அடங்கலாக)

அத்தமகய விண்ைப்பங்கள் இங்மக மகயைிக்கபடுதல் மவண்டும்;
ஆமையாைர்
உமழக்கும் மபாமத கசலுத்தும் வாி கைக்காய்வு கிமை
உள்நாட்டு இமறவாித் திமைக்கைம்
100, மவகந்த வீதி
நவம் ைாவத்மத
ககாழும்பு 02
விசாரமைகளுக்கு, பின்வரும் உத்திமயாகர்கமை கதாடர்புககாள்ைலாம்;
பதவிப்கபயர்
ஆமையாைர்
சிமரஷ்ட பிரதி ஆமையாைர்
பிரதி/உதவி ஆமையாைர்கள்

கதாடர்பிலக்கங்கள்
011 230 2246
011 230 2859
011 230 2964, 011 230 0115, 011 230 2874,
011 230 2863, 011 230 2951, 011 230 2862,
011 230 2958
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