கையழுத்துத் யதாடர்

தமிழ்நாடு அசு
2022

நிதி (படிைள்)த் துகம

(

அசாகை (நிகய) ண்.1, நாள்: 01-01-2022.

, ார்ைழி-17, திருலள்ளுலர் ஆண்டு 2052)
சுருக்ைம்

2020-21-ஆம் ைைக்கு ஆண்டிற்கு தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம் லறங்குதல் – ஒப்பளிப்பு - ஆகை - யலளியிடப்படுகிமது.
ஆகை:
முகமான ைாயமுகமச் சம்பரம் யபறும் அகனத்து “C” ற்றும் “D” பிரிவு

அசுப் பணிாரர்ைள், உள்ராட்சி ன்மப் பணிாரர்ைள், அசின் ானிம் யபறும்
ைல்வி நிறுலனங்ைளில் பணிபுரியும் ைாயமுகமச் சம்பரம் யபறும் ஆசிரிர்ைள் /
-

ஆகியாருக்கு திங்ையரான்றுக்கு 30 நாட்ைள் ன்ம அடிப்பகடயில்,
2020-2021-ம் ைைக்ைாண்டிற்கு தற்ைாலிை

மிகை ஊதிம் ற்றும் சில்யகம யசயவினத்தின் கீழ் ாத அடிப்பகடயில்
நிகயான ஊதிம் யபற்று லந்த முழு யந ற்றும் பகுதி யநப் பணிாரர்

ற்றும் சிமப்பு ைாயமுகம ஊதிம் யபறும் பணிாரர்ைளுக்கு சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம்

- யபாங்ைல் பண்டிகை யைாண்டாடிட துலாை லறங்ை அசு

முடியலடுத்துள்ரது.
2. 2020-2021-ஆம் ைைக்ைாண்டிற்கு “C” ற்றும் “D” பிரிவு சார்ந்த, முகமான
ைாயமுகமச் சம்பரம் யபறும் அகனத்து நிந்த ற்றும் தற்ைாலிை அசுப்
பணிாரர்ைள்,

உள்ராட்சி

ன்மப்

பணிாரர்ைள்,

அசு

ானிம்

யபறும்

ைல்வி நிறுலனங்ைளில் பணிபுரியும் ஆசிரிர்ைள்/ பணிாரர்ைள் ஆகியாருக்கு
திங்ையரான்றுக்கு 30 நாட்ைள் ன்ம அடிப்பகடயில் ரூ.3,000/- ன்ம உச்சலம்பிற்கு
உட்பட்டு தற்ைாலிை மிகை ஊதிாை லறங்கிட அசு ஆகையிடுகிமது.
3. 2020-2021-ஆம் ைைக்ைாண்டில் குகமந்தபட்சம் 240 நாட்ைள் அல்யது
அதற்கு யயாை பணிபுரிந்த சில்யகச் யசயவினத்தின் கீழ் ாத அடிப்பகடயில்
நிகயான ஊதிம் யபற்று லந்த முழு யந ற்றும் பகுதி யநப் பணிாரர்ைள்,
யதாகுப்பூதிம் யபற்று லந்த பணிாரர்ைள், யதாகுப்பூதிம் / சிமப்பு ைாயமுகம
ஊதிம் யபற்று லந்த சத்துைவுத் திட்டப் பணிாரர்ைள் / ஒருங்கிகைந்த
குறந்கதைள் லரர்ச்சி பணிைள் திட்டத்தில் பணிபுரியும் பணிாரர்ைள் (அங்ைன்லாடி
பணிாரர்ைள், குறு அங்ைன்லாடி பணிாரர்ைள்), கிா உதவிாரர்ைள் தினக்கூலி
அடிப்பகடயில் பணிாற்றும் பணிாரர்ைள் ற்றும் ஒரு பகுதி தினக்கூலிைராை

த.பி.பா.
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பணிாற்றி பின்னர் யதாடர்ந்து நிந்த பணிாரர்ைராை பணிாற்றிலர்ைளுக்கும்
சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் ரூ.1,000/- லறங்கி அசு ஆகையிடுகிமது.

4. இவ்லாறு அனுதிக்ைப்படும் தற்ைாலிை மிகை ஊதிானது 31-03-2021-ஆம்

நாரன்று

ள்ர

“C”

ற்றும்

“D”

பிரிவு

ஊதித்தின்

அடிப்பகடயில்

ைைக்கிடப்படயலண்டும். ாதாந்தி ஊதிம் ரூ.3,000/-ன்பகத உச்சலம்பாைக்

யைாண்டு, தற்ைாலிை மிகை ஊதித்யதாகை ைைக்கிடப்படயலண்டும். திருத்தி
சம்பர வீதத்திற்கு முந்கத சம்பர வீதங்ைளில் / திருத்தி சம்பர வீதங்ைளில் சம்பரம்
யபறுபலர்ைகரப் யபாறுத்தலகயில், திங்ையரான்றுக்கு

3,000/- ன்ம உச்ச

லம்பிற்கு உட்பட்டு அலர்ைள் யபற்ம ஊதித்தின் அடிப்பகடயில், தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம் ைைக்கிடப்படயலண்டும்.
5. யயய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை
மிகை

ஊதிம்

இந்த

அசாகையின்

இகைப்பில்

நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டு அனுதிக்ைத்தக்ைதாகும்.

லகறுக்ைப்பட்டுள்ர

6. தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் குறித்த
யசயவினம் சம்பந்தப்பட்ட துகமயின் யதாடர்புகட பணிக்ைைக்குத் தகயப்பின் கீழ்
“301. சம்பரங்ைள்” ன்ம நுணுக்ைத் தகயப்பின் கீழ் லரும் “ 4 கன படிைள்” ன்ம
உள்நுணுக்ைத் தகயப்பின் கீழ் அல்யது “302. ஊதிங்ைள்” ன்ம நுணுக்ைத்
தகயப்பின் கீழ் பற்று கலக்ைப்படயலண்டும்.

(ஆளுநரின் ஆகைப்படி)
அசு

ச் யசயாரர்

கூடுதல் தகயகச் யசயாரர் / முதன்கச் யசயாரர் / யசயாரர்
-9.
யசயாரர், சட்டன்மப் யபகலச் யசயைம், யசன்கன-9.
ைாப்பாரர், ஆளுநர் ாளிகை, ாஜ்பலன், யசன்கன-22.
ஆளுநரின்

யசயாரர், ாஜ்பலன், யசன்கன-22.

ஆளுநர் யசயைம், ாஜ்பலன், யசன்கன-22.
அகனத்துச் யசயைத் துகமைள் (அலுலயை நகடமுகம ற்றும் பட்டில் பிரிவுைள்).
நிதித்துகமயிலுள்ர பிரிவுைள் அகனத்தும்.
அகனத்து துகமத் தகயலர்ைள்.
ாநிய தைலல் ஆகைம், ண்.2, திாைா சாகய, ல்டாம்ஸ் யாடு சந்திப்பு, யதனாம்யபட்கட,
யசன்கன-18.
அகனத்து ாலட்ட ஆட்சிர்ைள்.
அகனத்து ாலட்ட நீதிபதிைள் / அகனத்து முதன்க நீதித்துகம ாஜிஸ்டியட்ைள்.
முதன்க ாநிய ைைக்குத் துகமத் தகயலர் (ைைக்குைள் ற்றும் உரிகத் யதாகை), யசன்கன-18.
ாநிய ைைக்குத் துகமத் தகயலர் (தணிக்கை-I), யசன்கன-18.
ாநிய ைைக்குத் துகமத் தகயலர் (தணிக்கை-II), யசன்கன-18.
ாநிய ைைக்குத் துகமத் தகயலர் (உதபி), யசன்கன-9 / துக.
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முதன்கச் யசயாரர் / ஆகைர், ைருவூயக் ைைக்குைள் துகம, யசன்கன-35.
சம்பரக் ைைக்குைள் அலுலயர்ைள்.
அகனத்து ைருவூய அலுலயர்ைள் / அகனத்து சார் ைருவூய அலுலயர்ைள்.
தகயலர், தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் யதர்லாகைம், யசன்கன-3.
ஆகைாரர், ஒழுங்கு நடலடிக்கைைள் தீர்ப்பாம், யசன்கன-108.
பதிலாரர், உர்நீதி ன்மம், யசன்கன-104.
அகனத்து அசுப் பல்ைகயக்ைறைங்ைள் ற்றும் யைாம்புத்தூர் யலராண்கப்
பல்ைகயக் ைறைம் ஆகிலற்றின் பதிலாரர்ைள்.
ஆகைாரர்

ாநைாட்சி

-2.

அகனத்து ாநைாட்சி ஆகைாரர்ைள், துக / யைாம்புத்தூர் /திருச்சிாப்பள்ளி யசயம் /
திருயநல்யலலி / ஈயாடு / திருப்பூர் / தூத்துக்குடி / யலலூர் / தஞ்சாவூர் / கும்பயைாைம் /
திண்டுக்ைல் / நாைர்யைாயில் / ஓசூர் / ஆலடி / ைாஞ்சிபும் / ைரூர் / ைடலூர் / சிலைாசி / தாம்பம்
ாநைாட்சி.
ஊை லரர்ச்சித் துகம, அகனத்து உதவி இக்குநர்ைள் / அகனத்து லட்டா லரர்ச்சி அலுலயர்ைள்.
அகனத்து நைாட்சி ஆகைாரர்ைள்.
அகனத்து யைாட்டாட்சிர்ைள்.
அகனத்து லட்டாட்சிர்ைள்.
அகனத்து முதன்க ைல்வி அலுலயர்ைள்.
திட்ட ஒருங்கிகைப்பாரர், தமிழ்நா
-113.
அகனத்து அங்கீைரிக்ைப்பட்ட பணிச்சங்ைங்ைள்
முதயகச்சர் அலர்ைளின் யசயாரர்

IVயசன்கன-9.

அசு தகயகச் யசயாரரின் முதன்க தனிச்யசயாரர், யசன்கன-9.
நிதித்துகம,
யசன்கன-9.
இருப்புக்யைாப்பு / உதிரி நைல்ைள்..

-/ ஆகைப்படி : அனுப்பப்படுகிமது /-

பிரிவு அலுலயர்.
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இகைப்பு

(

(i)

01-01-2022)

இந்த ஆகைைளின்படி தற்ைாலிை மிகை ஊதிம்

லறங்குலதற்ைான

ஊதிங்ைகர 31-03-2021 அன்றுள்ரலாமான அடிப்பகடச் சம்பரம், தனி
ஊதிம், அைவிகயப்படி ஆகிலற்றின் அடிப்பகடயில் ைைக்கிடப்பட
யலண்டும். அசாகை (நிகய) ண்.21,

த் துகம, நாள் 05-03-2019-ல் அசுப் பணிாரர்ைள் “C” ற்றும்

“D” பிரிவினர் ன லகைப்படுத்தப்பட்டலர்ைளுக்கு யபாருந்தும்;
(ii) 31-03-2021 அன்று பணியிலிருந்து 01-04-2020 முதல் 31-03-2021 லகயில்

ஓர் ஆண்டு முழுலதும் பணிாற்றி பணிாரர்ைள் 30/30 நாட்ைளுக்குரி
ஊதி வீதத்தில் இந்த ஆகையில் அனுதிக்ைப்பட்டுள்ர தற்ைாலிை
மிகை ஊதித்யதாகை முழுலகதயும் யபமத் தகுதி உகடலர்ைராலர்;

(iii) 2020-2021-ஆம்

ஆண்டில்

ஆறு

ாதமும்

அதற்கு

யலும்,

ஆனால் ஓர் ஆண்டுக்குக் குகமலாைப் பணிாற்றியுள்ர பணிாரர்ைள்,
விகிதாச்சாப்படி

தற்ைாலிை

மிகை

ஊதிம்

யபமத்

தகுதியுகடலர்ைராலர். இவ்விதியில் யசல் யநாக்ைத்திற்ைாை, 15

நாட்ைளுக்குக் குகமலான பணிக்ைாயம் ைருத்தில் யைாள்ரப்படாட்டாது.
பதிகனந்து நாட்ைளும் அதற்கு யற்பட்ட பணிக்ைாயம் முழுாதப்
பணிக்ைாயாைக் ைருதப்பட யலண்டும்;
(iv) மிகை ஊதிம், முழு ரூபாய் திப்பில் ைைக்கிடப்படும்.
ைாசுைளும்

அதற்கு

யலும்

இருந்தால்,

அடுத்த

அதாலது 50
ரூபாய்க்கு

முழுகாக்ைப்பட யலண்டும். 50 ைாசுைளுக்குக் குகமலான சில்யகம
விட்டுவிடப்பட யலண்டும்;
(v) மிகை

ஊதித்கதக்

ைைக்கிடுலதற்ைான

பணிக்ைாய

அரவில்,

சம்பரமில்யா விடுப்பு நீங்ையாை அகனத்து விடுப்புக்ைாயம் யசர்த்துக்

யைாள்ரப்படும். 2021 ார்ச் திங்ைளில் சம்பரமில்யா விடுப்பில் / அக
சம்பர விடுப்பில் / சம்பரம் இல்யாத ைல்வி விடுப்பில் இருந்த
பணிாரர்ைகரப் யபாறுத்தலகயில், அலர்ைள் விடுப்பில் யசல்லதற்கு
முன் ைகடசிாைப் யபற்ம ஊதித்கத அடிப்பகடாைக் யைாண்டு,
தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் நிர்ையிக்ைப்பட யலண்டும்;
(vi) 2020-2021-ஆம் ஆண்டில் ப்யபாதாலது தற்ைாலிைப் பணி நீக்ைம்
யசய்ப்பட்டிருந்த பணிாரர்ைகரப் யபாறுத்தலகயில், தற்ைாலிைப்
பணிநீக்ைக் ைாயத்தில் லறங்ைப்பட்ட பிகறப்பூதித்கத ஊதிாைக்

ைருதக்கூடாது. அத்தகை பணிாரர்ைளுக்கு அலருகட தற்ைாலிைப்
பணி நீக்ைக் ைாயம், பணிக்ைாயாை முகமப்படுத்தப்படும்யபாது தற்ைாலிை
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மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் லறங்ையாம். கன
இனங்ைளில் தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை
ஊதித்கதலறங்குலதற்கு
யசர்க்ை

கூடாது.

தற்ைாலிை

31-03-2021-க்குப்

பிமகு

பணி

நீக்ைக்

ைாயத்கத

தற்ைாலிைப் பணி நீக்ைம்

யசய்ப்பட்டிருந்தால், தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம் லறங்ைத் தகட துமில்கய;

(vii) 31-03-2021-க்கு முன் லது முதிர்வு ைாைாை ஓய்வு யபற்ம /
தன்விருப்பத்தின்யபரில் பணியிலிருந்து ஓய்வு யபற்ம பணிாரர்ைள் /
பணியிலிரு

ம் யபாது பணிகத் யதாட இயாத பணிாரர்ைள் யயய

பத்தி-(iii)-க்கு உட்பட்டு, அலர்ைள் உண்கயில் ஆற்றி பணிக்ைாய

அரவின் அடிப்பகடயில் தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை
மிகை ஊதிம் யபமத் தகுதி உகடலர்ைராலர்.
(viii)லது

முதிர்லகடலதன்யபரில்

ஓய்வு

யபற்று

மீண்டும்

பணியில்

அர்த்தப்பட்ட பணிாரர்ைள் தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை
மிகை ஊதிம் யபமத் தகுதி உள்ரலர்ைள். அலர்ைள் மீண்டும் பணியில்
அர்த்தப்படுலதற்கு முன்பும், பின்பும் பணிாற்றி யாத்த ைாய அரவு
ஆறு ாத ைாய அரவுக்குக் குகமால் இருக்குானால், யயய பத்தி
(ii)

ற்றும்

(iii)-க்கு

உட்பட்டு,

அலர்ைள்

மீண்டும்

பணியில்

அர்த்தப்படுலதற்கு முந்கத ற்றும் பிந்கத ைாய அரவுக்ைான
தகுதிப் பணிக்ைாய அரவு தனித்தனிாைக் ைைக்கிடப்பட யலண்டும்.
லது முதிர்லகடந்து ஓய்வு யபறுலதற்கு முந்கத ைாய அரவிற்கும்,
மீண்டும் பணியில் அர்த்தப்படுலற்குப் பிந்கத ைாய அரவிற்கும்
அனுதிக்ைத்தக்ை யாத்த யதாகை அனுதிக்ைத்தக்ை தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம் / சிமப்பு தற்ைாலிை மிகை ஊதித்தின் அரவிற்கு மிகைப்படால்
லககம யசய்ப்பட யலண்டும்; ற்றும்
(ix) “C”-பிரிவில் ஆறு ாதங்ைள் ற்றும் அதற்கு யல் பணிபுரிந்தலர்ைள்
விகிதாச்சா அடிப்பகடயில் தற்ைாலிை மிகை ஊதிம் யபமத் தகுதி
உகடலர்ைள் ஆலர். ஒரு பணிாரர் ஆறு ாதங்ைளுக்கும் குகமலாை
யதாகுதி

“C”-பிரிவில்

பணிபுரிந்து,

பின்னர்

“B”-பிரிவில்

ஆறு

ாதங்ைளுக்கு யயாை பணிபுரிந்திருப்பாாயின் அலர் தற்ைாலிை மிகை
ஊதிம் யபம தகுதிற்மலாை ைருதப்பட யலண்டும்.
-

-

பிரிவு அலுலயர்.

