பின்னிணைப் பு B

20 அக்ட ோபர் 2020 அன் று புதுப் பிக் கப் பட்டது

எங் களுக் கு அனுப் ப வேை்டிய ஆேைங் களின் பட்டியல்
(இறந் துள் ள ஆனால் ஒரு முஸ்லிமாக இல் லாத யாவேனும்
ஒருேருக்காக)
பகுதி A - உேிணம பபற் றுள் ள பயனாளே்களின் பட்டியல்
இறந் துள் ள நபர் சிங் கப் பூரரச் டசர்ந்தவர் எனில் , மற் றும் அவர் ஒரு சசல் லத்தக் க வோரிசுதோரர் நியமனத்ரதச்
சசய் திருக் கவில் ரல எனில் , விருப் புறுதி இல் லோ வோரிசுரிரமச் ச ் ம் (அத்தியோயம் 146) -இல் வரரயறுக் கப் ப டு
் ள் ள
பகிர்ந்தளிப் பு விதிகளுக்கு இணங் க,
அவர்களின்
மடசநி
பணத்ரதயும்
அவர்களின்
சசோத்துக் கரளயும்
பகிர்ந்தளிப் டபோம் .
இறந் தவருடைய நபர்:

பகிே்ந்தளிப் பதற் கான விதிகள்

எங் களுக் குத் வதணேப் படும்
ஆேைங் கள் (பின்ேரும்
பக் கத் தில் உள் ள
அட்டேணைகணளப்
பாே்க்கவும் )
- அ ் வரண 1, 2
- அ ் வரண 3 எண் 1, 4

1

கைேே் அல் லது மணனவி
குழந் ரதகள் இல் ரல
சபற் டறோர் இல் ரல

உயிரு ன் உள் ள கணவர் அல் லது மரனவிக் கு முழுப்
பங் கு.

2

கைேே் அல் லது மணனவி
குழந் ணதகள்

உயிரு ன் உள் ள கணவர் அல் லது மரனவிக் குப் போதிப்
பங் கு.
மீதமுள் ள போதிப் பங் கு பிள் ரளகளுக்குச் சரிசமமோகப்
பகிர்ந்தளிக்கப் படும் . ஆனோல் , அவர்கள் ஏற் சகனடவ
இறந் துவி ்டிருந் தோல் , அவர்களின் பிள் ரளகளுக் குப்
பகிர்ந்தளிக்கப் படும் .
சபற் டறோர்களுக் கு உரிரமயில் ரல.

- அ ் வரண 1, 2
- அ ் வரண 3 எண் 1, 2, 3

3

குழந் ணதகள்
கணவர் அல் லது மரனவி
இல் ரல

சமோத்தப் பங் கும் பிள் ரளகளுக் குச் சரிசமமோகப்
பகிர்ந்தளிக்கப் படும் . ஆனோல் , அவர்கள் ஏற் சகனடவ
இறந் துவி ்டிருந் தோல் , அவர்களின் பிள் ரளகளுக் குப்
பகிர்ந்தளிக்கப் படும் .
சபற் டறோர்களுக் கு உரிரமயில் ரல.

- அ ் வரண 1, 2
- அ ் வரண 3 எண் 2, 3

4

கைேே் அல் லது மணனவி
பபற் வறாே்
குழந் ரதகள் இல் ரல

உயிரு ன் உள் ள கணவர் அல் லது மரனவிக் கு போதிப்
பங் கு.
மீதமுள் ள போதிப் பங் கு உயிரு ன் உள் ள
சபற் டறோர்களுக் குச் சரிசமமோகப் பகிர்ந்தளிக் கப் படும் .

- அ ் வரண 1, 2
-அ ் வரண 3 எண் 1, 4

5

பபற் வறாே்கள்
கணவர் அல் லது மரனவி
இல் ரல
குழந் ரதகள் இல் ரல

முழுப் பங் கும் உயிரு ன் உள் ள சபற் டறோர்களுக் குச்
சரிசமமோகப் பகிர்ந்தளிக்கப் படும் .

- அ ் வரண 1, 2
-அ ் வரண 3 எண் 4

6

சவகாதேே் அல் லது
சவகாதேி
கணவர் அல் லது மரனவி
இல் ரல
குழந் ரதகள் இல் ரல
சபற் டறோர்கள் இல் ரல

சமோத்தப் பங் கும் இறந் தவரின் சடகோதர்கள் மற் றும்
சடகோதரிகளுக் குச் சரிசமமோகப் பகிர்ந்தளிக்கப் படும் .
ஆனோல் , அவர்கள் ஏற் சகனடவ இறந் துவி ்டிருந் தோல் ,
அவர்களின் பிள் ரளகளுக் குப் பகிர்ந்தளிக் கப் படும் .

- அ ் வரண 1, 2
-அ ் வரண 3 எண் 4, 5, 6

7

பாட்டன்-பாட்டிகள்
கணவர் அல் லது மரனவி
இல் ரல
குழந் ரதகள் இல் ரல
சபற் டறோர்கள் இல் ரல
சடகோதரர்கள் அல் லது
சடகோதரிகள் இல் ரல

முழுப் பங் கும் உயிரு ன் உள் ள போ ் ன்-போ ்டிகளுக் குச்
சரிசமமோகப் பகிர்ந்தளிக்கப் படும் .

- அ ் வரண 1, 2
-அ ் வரண 3 எண் 4
-வழக் கு அதிகோரியோல்
டகோரப் படும் கூடுதல்
ஆவணங் கள்

8

மாமாக் கள் மற் றும்
அத் ணதகள்
கணவர் அல் லது மரனவி
இல் ரல
குழந் ரதகள் இல் ரல
சபற் டறோர்கள் இல் ரல
சடகோதரர்கள் அல் லது
சடகோதரிகள் இல் ரல
தோத்தோ-போ ்டிகள் இல் ரல

முழுப் பங் கும் உயிரு ன் உள் ள மோமோக்கள் மற் றும்
அத்ரதகளுக் குச் சரிசமமோகப் பகிர்ந்தளிக் கப் படும் .

- அ ் வரண 1, 2
-அ ் வரண 3 எண் 4
-கூடுதல் ஆவணங் கள்
அவசியசமனில் , உங் களின்
வழக்கு அதிகோரி
உங் களுக் குத் சதரிவிப் போர்

இப் ப ்டியல் ஒரு சபோதுவோன வழிகோ ்டியோகும் . உங் களின் வழக் கு அதிகோரி டமல் சோன்றோவணங் களுக்கோக உங் கரளத்
சதோ ர்புசகோள் ளக்கூடும் .
குழந் ரத என்பது ஒரு பிள் ரளரயயும் (முரறயோன வழியில் அல் லது ச ் ப் பூர்வமோக தத்சதடுக் கப் ப ் வர்), இறந் த
பிள் ரளயின் சந் ததியினரரயும் குறிக் கிறது.
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பின்னிணைப் பு B

20 அக்ட ோபர் 2020 அன் று புதுப் பிக் கப் பட்டது

பகுதி B - ஆேைங் களின் அட்டேணை
உங் களின்
நிரறவுசசய் த
கணினிவழியோன
அச்சுநகரலயும் எங் களி ம் சமர்ப்பிக்கவும் .

விண்ணப் பப்

படிவத்து ன்,

பின்வரும்

ஆவணங் களின்

அட்டேணை 1 - எங் களிடம் கட்டாயம் இருக்க வேை்டிய ஆேைங் கள்

1)
2)
3)

4)

இறந் தவரின் மரணச் சோன்றிதழ்
எங் களுக்கு கணினிவழியோன விண்ணப் பப் படிவத்ரத அனுப் பிய நபர் உள் ளி ்
எல் லோ பயனோளர்களின்
அர யோள அ ர
்
, க வுச்சீ டு
் , சமூகப் போதுகோப் பு அ ர
்
(அசமரிக்க நோ ் வர்களுக்கோக), வோக்கோளர் அர யோள
அ ர
்
(இந்திய ந ் வர்களுக்கோக)
கட்டணம் மின்னணு முறையில் செய் யப் படுவதால் , PayNow (சபறுநரின் NRIC உடன் பதிவு செய் யப் பட வவண்டும் )
அல் லது வநரடி வங் கி பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம் சபறுவறத நீ ங் கள் வதர்வு செய் யலாம் . வநரடி வங் கி
பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம் சபற, நீ ங் கள் வங் கி போஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தின் நகரல சமர்ப்பிக்க டவண்டும்
அல் லது வங் கி அறிக்ரகயின் நகரல சமர்ப்பிக்க டவண்டும் .
(குறிப் பு: மூன்ைாம் தரப் பு வங் கிக் கணக்கிை் கு வநரடி வங் கி பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம் சபை நீ ங் கள்
வதர்வுசெய் தால் , பயனாளி மை் றும் கணக்கு றவத்திருப் பவர்கள் படிவம் 15 எனப் படும் இழப் பீட்டு படிவத்றத
செயல் படுத்த வவண்டும் . எங் கள் வறலத்தளத்திலிருந்து https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-monies/forms/ இலிருந்து 15
படிவத்றதப் பதிவிைக்கலாம் . )
இறந் தவருர ய ச ் ப் பூர்வ வோரிசுகளின்
விவரங் கரள வழங் குகின்ற முரறயோன அதிகோரியி மிருந்து
உறுதிசமோழி அல் லது நற் சோன்று (அவர் சிங் கப் பூரரச் டசர்ந்தவர் இல் ரல என்றோல் )

அட்டேணை 2 - இறந் தேருக்கு முன்னதாகத் திருமைமாகியிருந் தால் , எங் களுக் குத் வதணேப் படும் ஆேைங் கள்

1)
2)

தற் சோர்போன பின்னுறுதித் தீர்ப்போரண (இறந்தவருக்கு முன்னதோக விவோகரத்தோகியிருந்தோல் )
கணவர் அல் லது மரனவியின் மரணச் சோன்றிதழ் (இறந்தவர் ஒரு விதரவயோக அல் லது துரணரய இழந்தவரோக
இருந் திருந்தோல் )

அட்டேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங் கள்
இறந் தேருடனான
உறவுமுணற

நீ ங் கள் அளிக் க வேை்டிய ஆேைங் கள்

1

கணவர் அல் லது மரனவி

a) இறந்தவரு னோன (மரணமர ந்தவர்) திருமணச் சோன்றிதழ்

2

குழந் ரத

a)
b)
c)
d)

இறந் தவரின் திருமணச் சோன்றிதழ்
இறந் தவருர ய எல் லோ பிள் ரளகளின் பிறப் புச் சோன்றிதழ் கள்
ஏடதனும் குழந் ரதரயத் தத்சதடுத்திருந்தோல் , தத்சதடுத்தல் ஆவணங் கள்
பிள் ரள யோடரனும் இறந்துவி டி
் ருந்தோல் , அவரின் மரணச் சோன்றிதழ்

3

டபரப் பிள் ரள
(இறந்தவரின் பிள் ரள
ஏற் சகனடவ
இறந் துவி டி
் ருந் து, அவர்
சபற் டறோரோக இருந்தோல் )

a)
b)
c)

இறந் தவருர ய பிள் ரளயின் திருமணச் சோன்றிதழ்
இறந் தவருர ய பிள் ரளயின் எல் லோ பிள் ரளகளின் பிறப் புச் சோன்றிதழ் கள்
இறந் தவருர ய பிள் ரள ஏடதனும் குழந் ரதரயத் தத்சதடுத்திருந்தோல் ,
தத்சதடுத்தல் ஆவணங் கள்
இறந் தவருர ய பிள் ரளயின் ஏடதனும் பிள் ரளயினுர ய மரணச் சோன்றிதழ்
(அவரது பிள் ரள இறந்துவி ்டிருந் தோல் )

4

சபற் டறோர்

a)
b)
c)

இறந் தவரின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
சபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
சபற் டறோர் யோடரனும் இறந்துவி டி
் ருந்தோல் , அவரது மரணச் சோன்றிதழ்

5

சடகோதரர் அல் லது சடகோதரி

a)
b)
c)
d)

இறந் தவரின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
சபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
சடகோதரர்கள் அல் லது சடகோதரிகளின் பிறப் புச் சோன்றிதழ் கள்
யோடரனும் சடகோதரர் அல் லது சடகோதரி இறந் துவி ்டிருந் தோல் , அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்
ஏடதனும் சடகோதரர் மற் றும் சடகோதரிரயத் தத்சதடுத்திருந்தோல் ,
தத்சதடுத்தல் ஆவணங் கள்

d)

e)
6

சடகோதரர் அல் லது
சடகோதரியின் பிள் ரள
(சடகோதரர் அல் லது
சடகோதரு
இறந் துவி டி
் ருந் தோல் )

a)
b)
c)
d)

சடகோதரர் அல் லது சடகோதரி இறந்துவி டி
் ருந்தோல் , அவரது திருமணச்
சோன்றிதழ்
சடகோதரர் அல் லது சடகோதரி இறந்துவி டி
் ருந்தோல் , அவரது எல் லோ
பிள் ரளகளின் பிறப் புச் சோன்றிதழ் கள்
சடகோதரர் அல் லது சடகோதரி இறந்துவி டி
் ருந்தோல் , அவர் தத்சதடுத்த
யோடரனும் பிள் ரளயின் தத்சதடுத்தல் ஆவணங் கள்
இறந் துவி ் சடகோதரர் அல் லது சடகோதரியின் யோடரனும் பிள் ரளயின்
மரணச் சோன்றிதழ் (அந் தப் பிள் ரளயும் இறந்துவி டி
் ருந்தோல் )
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