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பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம்  

பகாளம்பு 07. 

 

2021.10.29 

 

அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்  

இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்   

நாகாண ிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

ஓய்வு பற் அபச உத்திசனாகத்தர்களுக்காக கைபகப்டுத்தப்டும் 

அக்பஹாப காப்புரதித்  திட்ைத்தின் கீழ் உள் ன்கக பதாைர்ந்தும் 

யிாிவுடுத்தல் 

 

2016.04.29 ஆந் திகதின அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 12/2005(VI) நற்ரம் 2017.10.30 

ஆந் திகதின அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 12/2005(VII) இன் ஏற்ாடுகின் ால் 

தங்கது கயத்கத ஈர்க்கின்சன். 

 

02. 2017.10.30 ஆந் திகதின அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 12/2005(VII) இால் 

திருத்தினகநக்கப்ட்ை 2016.04.29 ஆந் திகதின அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 

12/2005(VI) இன் 04 ஆம் ந்தினில் குிப்ிைப்ட்டுள்யார, 2016.01.01 ஆந் திகதினின் 

ின்ர் ஓய்வு பற்ரச் பசன் அபச உத்திசனாகத்தர்களுக்காக 

கைபகப்டுத்தப்ட்டு யரும் அக்பஹாப காப்புரதித் திட்ை ன்கக 2016.01.01 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் ஓய்வு பற் சக உத்திசனாகத்தர்களும் பற்ரக்பகாள்யதற்கு 

படியுநா யககனில் அத்திட்ைத்கத யிாிவுடுத்துயதற்கு 2020.07.22 ஆந் திகதி நற்ரம் 

2021.08.30 ஆந் திகதி கைபற்  அகநச்சபகயக் கூட்ைங்கின் சாது 

தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து.  

 

03.  அதற்ககநன, 70 யனதுக்குக் குகந்த ஓய்வூதினதாபர்கிைநிருந்து            

நாதாந்த தயகணக் கட்ைணநாக ரூா.400/- உம், 70 யனதுக்கு சநற்ட்ை 

ஓய்வூதினதாபர்கிைநிருந்து நாதாந்த தயகணக் கட்ைணநாக ரூா.600/- என் யககனில் 

அிபகப்டுத்தப்ட்டுள் இந்த அக்பஹாப காப்புரதித் திட்ைம் இகணப்பு 01 இன் 

ிந்தககள் நற்ரம் கட்ைககளுக்கு கட்டுப்ட்டு இகணப்பு 02 இல் 

குிப்ிைப்ட்டுள் ன்களுக்கும் ஏற்புகைனதாகும். 

 



04.  இந்தக் காப்புரதித் திட்ைத்திற்கு ங்கிக்க யிருப்ம் பதாியிக்காத 2016.01.01 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் ஓய்வு பற் ஓய்வூதினதாபர்கள், தநது யிருப்நின்கநகன இந்தச் 

சுற்ிக்கக பயினிைப்ட்ை ாிலிருந்து இபண்டு யாபங்களுக்குள் ஓய்வூதினப் 

ணிப்ார் ானகத்திற்கு எளத்து பம் பதாியிக்க சயண்டும். இக்காப் குதிக்குள் 

இது பதாைர்ாக தில் அிக்காத ஓய்வூதினதாபர்கள், இந்த அக்பஹாப திட்ைத்துக்கு 

ஆதபயாக யாக்கித்தயர்காக கருதப்டுயதுைன், ின்ர் அந்த யிருப்த்கத யிக்கிக் 

பகாள் அனுநதிக்கப்ை நாட்ைாது. 

 

05.  ிதி அகநச்சு நற்ரம் சதசின காப்புரதி ம்ிக்ககப் பாரப்பு ிதினத்தின் 

இணக்கப்ாட்டுைன் குித்த திட்ைம் பதாைர்ா ிர்யாக ஏற்ாடுகக உள்ைக்கின 

அிவுரத்தல் சுற்ிக்கக ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகத்திால் பயினிைப்டும். 

 

06.  இச்சுற்ிக்ககனின் ஏற்ாடுகள் 2021.11.01 ஆந் திகதி பதல் 

கைபகப்டுத்தப்டும். 

 

 

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி 

பசனார் 

பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்ரம் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இகணப்பு 01 

 

திருத்தினகநக்கப்ட்ை அக்பஹாப பாநாிப்பு ஓய்வூதினக் காப்ரதித் திட்ைத்திற்கு 

உாித்தா ிந்தககளும் ினதிகளும் ின்யருநார தபப்ட்டுள்து. 

 

1. அபச நற்ரம் நாகாண அபச சசகயக்குாின சக ஓய்வூதினம் பரர்களுக்கும் இக்காப்புதிரத்  

திட்ைம் உாித்துைனதாகும். 
 

2. திருத்தினகநக்கப்ட்ை இக்காப்புரதித் திட்ைத்தின் பம் 70 யனதுக்குக் குகந்த ஓய்வூதினம் 

பரர்களுக்கு நாதாந்த தயகணக் கட்ைணநாக ரூா.400/-ம், 70 யனதுக்கு சநற்ட்ை 

ஓய்வூதினம் பரர்களுக்கு நாதாந்த தயகணக் கட்ைணநாக ரூா.600/- என் யககனில் 

கைபகப்டுத்தல். 
 

3. ஓய்வூதினம் பரர்கின் ஆயுட்காம் பூபாகவும் இக்காப்புரதி ன்கள் உாித்தாகும். 
 

4. ஓய்வு பற் அபச உத்திசனாகத்தர்கின் ங்கிப்புத் பதாகக ஓய்வூதினத் 

திகணக்கத்திால் அயிைப்ட்டு நாதாந்தம் சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக  ிதினத்துக்கு 

யமங்கப்டும். 
 

5. ஓய்வூதினம் பரர்களுக்கு நாத்திபம் இக்காப்புரதி திட்ைத்தின் கீழ் ன்கநகள் 

கிகைக்கப்பரம் என்சதாடு, அயர்கின் யாழ்க்ககத் துகணக்கு, அாகதகளுக்கு அல்து 

அங்கவீ ிள்ககளுக்கு ன்கள் உாித்தாயதில்க. 
 

6. ஓய்வூதினம் பராின் யாழ்க்ககத் துகண, தற்சாது அபச சசகயனில் ஈடுடுயபானின் 

கயத்தினசாகனில் அனுநதிக்கப்டும் சாது ஓய்வூதினம் பரருக்கு நாத்திபம் 

இக்காப்புரதித் திட்ைத்தின் கீழ்  உாிகந  சகாருதல் ஏற்புகைனாகும். 
 

7. சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக ிதினத்திால் அிபகப்டுத்தப்ட்டுள் ஓய்வூதினம் 

பரர்களுக்கா யிண்ணப்ப்டியம் இக்காப்புரதி பன்பநாமிவுத் திட்ைத்தின் கீழ் 

ஓய்வூதினம் பரர்கிால் தநது ன்ககப் பரயதற்கு னன்டுத்த படியும் 

என்சதாடு, அங்கத்தயர்கால் ன் பரயதற்கா யிண்ணப்ப்டியம் 

உண்கநனாதும் சாினாதுபந ிாியின் கிபாந உத்திசனாகத்தாின் பம் 

சான்ரப்டுத்தப்ட்டு, நருத்துயநகனிலிருந்து பயிசனின திம் பதல் 90 ாட்கினுள் 

கீசம குிப்ிைப்ட்டுள் ஆயணங்களுைன் சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக  ிதினத்துக்கு 

அனுப்புதல் சயண்டும். 

 
 

(அ)  தினார் நருத்துயநகபனான்ில் சிகிச்கச  பரம் சாது 
 

(i) சாய் ிருணன அட்கைனின் சான்ரப்டுத்தின ிபதி. 
 

(ii) நருத்துயநகனிால் யமங்கப்ட்ை இரதி யிகப்ட்டினலின் பப் ிபதிகள். 
 

(iii) ணம் பசலுத்தப்ட்ைகநக்கா ற்ரச்சீட்டுக்கின் பப் ிபதிகள். 
 

 



(ஆ)  அபச நருத்துயநகபனான்ில் சிகிச்கச  பரம் சாது 
 

(i) சாய் ிருணன அட்கைனின் சான்ரப்டுத்தின ிபதி. 
 

(ii) நருத்துயநகனில் சிகிச்கச பரம் காத்தில் கயத்தினாின் ாிந்துகபனின் 

அடிப்கைனில் சநற்பகாள்ப்ட்ை நருத்துயப் ாிசசாதககள் நற்ரம் நருந்துச் 

பசவுகளுக்கு உாித்தா நருந்து யிக்க யியபப் ட்டினல்  (Prescription) நற்ரம் 

ற்ரச்சீட்டின் பப் ிபதிகள். 

 

8. ஒரு தினார் நருத்துயநகனால் பசய்னப்டும் இதனம், பக, சிரீபகம் நற்ரம் கல்லீபல் 

அரகய சிகிச்கசகளுக்கு ிகண உத்தபயாதக் கடிதம் பப்ட்ைால், ின்யரும் 

ஆயணங்கக சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக ிதினத்துக்கு சநர்ப்ிக்க சயண்டும். 
 

(i) னாினிைநிருந்து ிகண உத்தபயாதக் கடிதத்கதப் பரயதற்காக  சதசின 

காப்புரதி ம்ிக்கக  ிதினிலிருந்து சகாாிக்ககக்  கடிதம். 
 

(ii) ிாியின் கிபாந உத்திசனாகத்தாின் பம் சான்ரப்டுத்தப்ட்ை 

யிண்ணப்ப்டியம். 
 

(iii) சம்ந்தப்ட்ை கயத்தின  அதிகாாினால் சான்ிக்கப்ட்டு சதசின காப்புரதி 

ம்ிக்கக ிதினத்துக்கு சநர்ப்ிக்கப்ட்ை கடிதம் நற்ரம் தினார் நருத்துயநக 

யமங்கின நதிப்பீட்டுக் கடிதம். 
 

(iv) கிபாந உத்திசனாகத்தாிால் சான்ரப்டுத்தப்ட்ை ஓய்வூதின அகைனா 

அட்கைனின் ிபதி. 
 

(v) கிபாந உத்திசனாகத்தாிால் சான்ரப்டுத்தப்ட்ை சதசின அகைனா அட்கைனின் 

ிபதி. 
 

(vi) உாித்துகைன ணத்கத சபடினாக நருத்துயநகக்கு பசலுத்த னாினின் 

உைன்ாட்டிக பதாியிக்கும் கடிதம். 

 



இகணப்பு  02 

 

2021.11.01 ஆந் திகதிக்கு திருத்தினகநக்கப்ட்ை அக்பஹாப பாநாிப்பு ஓய்வூதினக் காப்புரதித் 

திட்ைத்தின் னாிக் குிப்பு  

 

(அ) ஆயுட் காத்தினுள் சாதாபணநாகப் பற்ரக் பகாள்க்கூடின ன்கள் 

 

பதாைர் 

இக்கம் 
ன் யகககள் நற்ம் பரநதி (ரூாயில்)  அதி கூடின பரநதி 

 

 

தினார் நருத்துயநகபனான்ில் 

தங்கினிருந்து சிகிச்கச பரம் சாது  

 
 

120,000/- 

(ஒரு ிகழ்வுக்கு) 

01 

 அகக் கட்ைணநாக 

(திபநான்ிற்கு ரூா.3,000/- என் வீதம் 

அதிகட்சம் 10 ாட்களுக்கு) 

ரூா.30,000/- 
 

 நருந்துகள், அரகயச் சிகிச்கச நற்ரம் 

தாதினர் பசவுகள் 

ரூா.50,000/- 
 

 நருத்துயக் கட்ைணம் ரூா.20,000/-  

 
 நருத்துயப் ாிசசாதககளுக்கு ரூா.20,000/- 

  

 

தினார் ஆயுர்சயத நருத்துயநகனில் 

சிகிச்கச பரம் சாது  

 

75,000/- 

(யருைாந்தத்திற்கு 

உட்ட்ைது) 
 

 அகக் கட்ைணநாக 

(திபநான்ிற்கு  ரூா.1,000/- என்வீதம் 

அதிகட்சம் 10 ாட்களுக்கு) 

ரூா.10,000/- 

02 
 நருந்துகள், அரகயச் சிகிச்கச நற்ரம் 

தாதினர் பசவுகள் 

ரூா.35,000/- 
 

  நருத்துயக் கட்ைணம் ரூா.15,000/-  

  நருத்துயப் ாிசசாதககளுக்கு ரூா.15,000/-  

 

(தினார் ஆயுர்சயத நருத்துயநக சுசதச நருத்துயத்திற்கு 

பாரப்ா அகநச்சின் கீழ் திவு பசய்னப்ட்டிருத்தல் 

சயண்டும். தினார் ஆயுர்சயத ிரயங்கிலிருந்து  

எடுக்கப்ட்ை சிகிச்கசகளுக்கு பசலுத்தப்டுயதில்க.) 
 

 

 
 

(அ) அபசாங்க நருத்துயநககளுக்கு 

 
 

 

அபசாங்க நருத்துயநகனில் தங்கினிருந்து சிகிச்கச 

பப்டுநானின் (ஒரு தைகயக்கு அதிகட்சம் 10 ாட்களுக்காக 

திபநான்ிற்கு  ரூா.500/- என் யிகிதத்தில் 

யருைபநான்ிற்கு அதிகட்சம் 20 ாட்களுக்கு நாத்திபம்) 
 

5,000/- 

03  நருந்துச் பசவுகள்  50,000/- 

 

 நருத்துயப் ாிசசாதககளுக்கு 

(தங்கினிருந்த காப்குதிக்கு உாித்தாக நாத்திபம் யிகப் 

ட்டினல் நீள்ிபப்ப்டும் என்சதாடு, அதற்காக நருத்துய 

ாிந்துகபகள் நற்ரம் யிகப் ட்டினலின் பப் ிபதிகள் 

சநர்ப்ிக்கப்ைல் சயண்டும்.) 

 

20,000/- 

 



 

 

(ஆ) அபசாங்க நருத்துயநக (கட்ைணம் 

பசலுத்தும் யாட்டுக்களுக்கு) 

 
 

75,000/- 

( ஒரு ிகழ்வுக்கு) 

 

 அகக் கட்ைணம் 

(திபநான்ிற்கு ரூா.1,000/- என்வீதம் 

அதிகட்சம் 10 ாட்களுக்கு) 

ரூா.10,000/- 

 

 
 நருந்துகள், அரகயச் சிகிச்கச நற்ரம் 

தாதினர் பசவுகள் 

ரூா.35,000/- 
 

  நருத்துயக் கட்ைணம் ரூா.15,000/-  

 
 நருத்துயப் ாிசசாதககளுக்கு ரூா.15,000/- 

 
 

 
அபசாங்க ஆயுர்சயத நருத்துயநகனில் 

சிகிச்கச பரயதற்காக  

 
 

04 

அபசாங்க ஆயுர்சயத நருத்துயநகனில் தங்கினிருந்து சிகிச்கச 

பப்டுநானின் (ஒரு ாளுக்கு ரூா.500/- என் யிகிதத்தில் 

அதிகட்சம் 10 ாட்களுக்கு ) 

(யருைபநான்ிற்கு அதிகட்சம் 20 ாட்களுக்கு நாத்திபம்) 

 5,000/- 

05 கண்புகப அரகய சிகிச்கச (பன்ஸ் பசவுகள் உட்ை) 25,000/- 
 

குிப்பு: சநச 01 பதாைக்கம் 05 யகபனா ிகழ்வுகளுக்கா  உச்ச எல்ககளுக்கு அகநன 

காப்புரதி உரப்ிாின் உாிகநசகாபல் எல்க  ஆண்டுக்கு அதிகட்சம் ரூா.150,000/- ஆகும்.  

 

(ஆ) ஆயுள் காத்தில் ஒரு பக நாத்திபம் நீள்ிபப்க்கூடின யிசசை ன்கள் ின்யருநார 

தபப்ட்டுள்து. 

பதாைர் 

இக்கம் 

ன் யகககள் உச்சப் பரநதி 

(ரூா) 

 

 Critical Heart Surgeries (including by-pass and angioplasty) 

     இதனத்துைன் பதாைர்ா ி சத்திப சிகிச்கசகளுக்கு 500,000/- 

01  Implanting pacemaker - Single 150,000/- 

  Implanting pacemaker - Double 300,000/- 

  RF Ablation 225,000/- 

02 சிரீபக நாற்ர சிகிச்கசக்கு 500,000/- 

03 பக அரகயச் சிகிச்கசக்கு 500,000/- 

04 கல்லீபல் நாற்ர அரகயச் சிகிச்கசக்கு 500,000/- 

 

ஒரு தினார் நருத்துயநகனில் பசய்னப்டும் இதனம், சிரீபகம், 

பக நற்ரம் கல்லீபல் அரகய சிகிச்கசகளுக்கா பசவுகக 

சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக ிதினத்தால் சபடினாக 

நருத்துயநகக்கு பசலுத்த படியும். அத்தககன சந்தர்ப்த்தில் 

நருத்துயநகக்குச் பசல்யதற்கு பன் சதசின காப்புரதி ம்ிக்கக 

ிதினிலிருந்து ிகண உத்தபயாதக் கடிதம் பப்ைல் சயண்டும்.  

சநற்டி அரகயச் சிகிச்கசகள் தயிர்ந்த ஒரு தினார் 

நருத்துயநகனில் சநற்பகாள்ப்டும் அரகயச் 

சிகிச்கசகளுக்கா பசவுகக பசலுத்துயதில் ன் காப்புரதித் 

திட்ை இக்கம் 01 இற்கு ஏற் நீள்ிபப்ப்டும். 

 

05 புற்ர  சாய்க்காக 200,000/- 

06 
பசயிப்புன் கருயிகளுக்கு (ஆயுட்காத்திற்கும் ஒரு தைகய 

நாத்திபம்) 
 50,000/- 

 


