கையழுத்துத் யதாடர்

தமிழ்நாடு அசு
2022
நிதி (படிைள்)த் துகம

அசாகை (நிகய) ண். 254, நாள்: 18-08-2022.

(சுபகிருது, ஆலணி - 2 , திருலள்ளுலர் ஆண்டு 2053)
சுருக்ைம்
படிைள் – அைவிகயப்படி – 01-07-2022 முதல் உர்த்தப்பட்ட அைவிகயப்படி வீதம் –
ஆகைைள் – யலளியிடப்படுகின்மன.
பின்லருலனலற்கமப் படிக்ைவும்:1. அசாகை (நிகய) ண்.3, நிதி (படிைள்)த் துகம, நாள். 01-01-2022.
2. இந்தி அசு, புதுடில்லி, நிதிகச்சைம், யசயவுத் துகமயின் அலுலயை
குறிப்பாகை ண்.1/2/2022-E-II (B), நாள். 31-03-2022.
-oOo-

ஆகை:
மமய

ன.
ந்நாளிலிருந்து
லறங்ைத்தக்ைது
[1]
01-01-2022

திருத்திகக்ைப்பட்ட அைவிகயப்படி வீதம்
[ாதம் ஒன்றுக்கு]
[2]
அடிப்பகட ஊதித்தில் 31 சதவீதம்

2. ாண்புமிகு முதயகச்சர் அலர்ைள் 75-லது சுதந்தி தின உகயில், ாநிய
அசுப் பணிாரர்ைளுக்கு
அைவிகயப்படிக
உர்த்தி லறங்ைப்படும் ன அறிவித்ததன் அடிப்பகடயில்,
அைவிகயப்படியிகன 3 சதவீதம் கூடுதல் உர்லளித்து கீமற குறிப்பிட்டுள்ரபடி,
திருத்தி
அகக்ைப்பட்ட
வீதத்தில்
அைவிகயப்படி
அனுதித்து
அசு
ஆகையிடுகிமது.
ந்நாளிலிருந்து
லறங்ைத்தக்ைது
[1]
01-07-2022

திருத்திகக்ைப்பட்ட அைவிகயப்படி வீதம்
[ாதம் ஒன்றுக்கு]
[2]
அடிப்பகட ஊதித்தில் 34 சதவீதம்

3. இந்த ஆகையில் அனுதிக்ைப்பட்ட கூடுதல் அைவிகயப்படி
01-07-2022 முதல் யாக்ைாை லறங்ைப்படும். 01-01-2022 முதல் 30-06-2022 லக
அைவிகயப்படிானது யதாடர்ந்து 31 சதவீதாைமல இருக்கும்.
4. ஜுகய 2022-ஆம் ாதத்திற்ைான அைவிகயப்படி நிலுகல யதாகையிகன
தற்மபாது நகடமுகமயில் உள்ர பைமில்யா பரிலர்த்தகன முகமான மின்னணு
தீர்வு மசகல மூயம் லறங்ைப்பட மலண்டும். திருத்தப்பட்ட அைவிகயப்படியிகனக்
ைைக்கிடுகையில் அது 50 ைாசும் அதற்கு மலும் இருக்குாயின் அது அடுத்த ஒரு
ரூபாாை ைைக்கிடப்பட மலண்டும். அதுமல, 50 ைாசுக்குக் குகமலாை இருந்தால்
அது விட்டுவிடப்பட மலண்டும்.
த.பி.பா.
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5. மமய அனுதிக்ைப்பட்ட திருத்தப்பட்ட அைவிகயப்படி தற்மபாது
அைவிகயப்படி யபறும் முழு மந பணிாரர்ைளுக்கும், சில்யகச் யசயவு
நிதியிலிருந்து நிர்ையிக்ைப்பட்ட ாதாந்தி ஊதிம் யபறும் முழு மந
அலுலயர்ைளுக்கும் அனுதிக்ைத்தக்ைதாகும். இந்த ஆகையில் அனுதிக்ைப்பட்ட
திருத்தப்பட்ட அைவிகயப்படி, பகுதி மந பணிாரர்ைளுக்கு அனுதிக்ைத்தக்ைதல்ய.
6. இந்த ஆகையில் அனுதிக்ைப்பட்ட திருத்தப்பட்ட அைவிகயப்படி, அசு
உதவி யபறும் ைல்வி நிறுலனங்ைளில் பணிபுரியும் ஆசிரிர்ைளுக்கும், ஆசிரிர்
அல்யாத பிம அலுலயர்ைளுக்கும், உள்ராட்சி அகப்புைளின் அலுலயர்ைளுக்கும்,
பல்ைகயக்ைறை ானிக்குழு / அகனத்திந்தி யதாழில் நுட்பக் ைல்விக்குழு சம்பர
வீதங்ைளின் கீழ்லரும் அலுலயர்ைளுக்கும், அசு ற்றும் அசு உதவி யபறும்
பல்யதாழில் நுட்பப் பயிற்சிப் பள்ளிைள், சிமப்பு பட்டப் படிப்பு நிறுலனங்ைளில்
பணிாற்றும் ஆசிரிர்ைள் / உடற்பயிற்சி இக்குநர்ைள் / நூயைர்ைள் ஆகிமாருக்கும்,
ஊதி அட்டலகையில் குறித்துகக்ைப்பட்ட சிமப்பு ைாயமுகம ஊதி நிகயைளில்
ஊதிம் யபறும் லருலாய்த் துகமயிலுள்ர கிா உதவிாரர்ைளுக்கும், சத்துைவு
திட்ட அகப்பாரர்ைள், குறந்கதைள் நய அகப்பாரர்ைள், அங்ைன்லாடி
பணிாரர்ைள், சத்துைவு சகயர்ைள், சகல் உதவிாரர்ைள் ற்றும் ஊை
லரர்ச்சி ற்றும் ஊாட்சித் துகமயில் பணிபுரியும் ஊாட்சி யசயாரர்ைள் /
ழுத்தர்ைள் ற்றும் கன பணிாரர்ைளுக்கும் யபாருந்தும்.
7. இச்யசயவு, சம்பந்தப்பட்ட ைைக்குத் தகயப்பின் யபருந்தகயப்பு, துகைப்
யபருந்தகயப்பு, சிறு தகயப்பின் கீழ்லரும் “303. அைவிகயப்படி’’ ன்ம நுணுக்ைத்
தகயப்பில் பற்று கலக்ைப்பட மலண்டும்.
8. இதற்ைான பட்டில்ைள் அனுப்பப்படும் மபாது, முதன்க ாநியக் ைைக்குத்
துகமத் தகயலரின் (ைைக்குைள் ற்றும் உரிகத் யதாகை), அனுதிக்ைாைக்
ைாத்திால், திருத்தப்பட்ட அைவிகயப்படிக லறங்குாறு ைருவூய அலுலயர்ைள் /
சம்பரக் ைைக்கு அலுலயர்ைள் மைட்டுக் யைாள்ரப்படுகிமார்ைள்.
(ஆளுநரின் ஆகைப்படி)

2. அசு

.

ன
ச் யசயாரர்

யபறுநர்
அகனத்துத் துகம அசுக் கூடுதல் தகயகச் யசயாரர்/ முதன்கச் யசயாரர்/
யசயாரர், யசன்கன- 9.
யசயாரர், சட்டன்மப் மபகலச் யசயைம், யசன்கன-9.
ைாப்பாரர், ஆளுநர் ாளிகை, ாஜ்பலன், யசன்கன-22.
ஆளுநரின் கூடுதல் தகயகச் யசயாரர், ாஜ்பலன், யசன்கன-22.
ஆளுநர் யசயைம், ாஜ்பலன், யசன்கன-22.
அகனத்து துகமத் தகயலர்ைள்.
அகனத்துச் யசயைத் துகமைள் (அலுலயை நகடமுகம ற்றும் பட்டில் பிரிவுைள்).
நிதித் துகமயிலுள்ர பிரிவுைள் அகனத்தும்.
ாநிய தைலல் ஆகைம், மதனாம்மபட்கட, யசன்கன-18.
அகனத்து ாலட்ட ஆட்சிர்ைள்.
அகனத்து ாலட்ட நீதிபதிைள் /அகனத்து முதன்க நீதித்துகம ாஜிஸ்டிமட்ைள்.
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.
முதன்கச் யசயாரர் / ஆகைர், ைருவூயக் ைைக்குைள் துகம, யசன்கன-35.
அகனத்து சம்பரக் ைைக்குைள் அலுலயர்ைள்.
அகனத்து ைருவூய அலுலயர்ைள்/அகனத்து சார் ைருவூய அலுலயர்ைள்.
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தகயலர், தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் மதர்லாகைம், யசன்கன-3.
ஆகைாரர், ஒழுங்கு நடலடிக்கைைள் தீர்பாம், யசன்கன-108.
பதிலாரர், உர்நீதி ன்மம், யசன்கன-104.
அகனத்து அசுப் பல்ைகயக் ைறைங்ைள் ற்றும் மைாம்புத்தூர் மலராண்கப் பல்ைகயக்
ைறைம் ஆகிலற்றின் பதிலாரர்ைள்.
அசுக்கு யசாந்தான அகனத்து நிறுலனங்ைள் / சட்டப்படிான லாரிங்ைள்.
ஆகைாரர், யபருநை யசன்கன ாநைாட்சி, யசன்கன-2.
அகனத்து ாநைாட்சி ஆகைாரர்ைள், துக / மைாம்புத்தூர் / திருச்சிாப்பள்ளி / மசயம் /
திருயநல்மலலி / ஈமாடு / திருப்பூர் / தூத்துக்குடி / மலலூர் / தஞ்சாவூர் / கும்பமைாைம் /
திண்டுக்ைல் / நாைர்மைாயில் / ஓசூர் / ஆலடி / ைாஞ்சிபும் / ைரூர் / ைடலூர் / சிலைாசி / தாம்பம்
ாநைாட்சி.
ஊை லரர்ச்சித் துகம, அகனத்து உதவி இக்குநர்ைள் / அகனத்து லட்டா லரர்ச்சி அலுலயர்ைள்.
அகனத்து நைாட்சி ஆகைாரர்ைள் / அகனத்து மைாட்டாட்சிர்ைள்.
அகனத்து லட்டாட்சிர்ைள்.
அகனத்து முதன்க ைல்வி அலுலயர்ைள்.
இக்குநர், தமிழ்நாடு ஒருங்கிகைந்த குறந்கதைள் மம்பாட்டு மசகலைள், தணி, யசன்கன-113.
அகனத்து அங்கீைரிக்ைப்பட்ட பணிச்சங்ைங்ைள்.
நைல் யபறுநர்
ாண்புமிகு முதயகச்சர் அலர்ைளின் முதன்கச் யசயாரர் – I, யசன்கன-9.
ாண்புமிகு முதயகச்சர் அலர்ைளின் யசயாரர் –( II,III&IV ) யசன்கன-9.
ாண்புமிகு முதயகச்சர் அலர்ைளின் துகைச் யசயாரர் –II யசன்கன-9
ாண்புமிகு முதயகச்சர் அலர்ைளின் சிமப்பு மநர்முை உதவிாரர், யசன்கன-9.
அசு தகயகச் யசயாரரின் முதன்க தனிச் யசயர், யசன்கன-9.
அசு கூடுதல் தகயகச் யசயாரரின் முதுநிகய முதன்க தனி யசயர், நிதித்துகம,
யசன்கன-9.
த்தி அசுச் யசயாரர், உள்துகம அகச்சைம் , புதுடில்லி.
த்தி அசுச் யசயாரர், நிதி அகச்சைம் (யபாருராதா விலைாங்ைள் துகம), புதுடில்லி.
த்தி அசுச் யசயாரர், நிதி அகச்சைம் (யசயவுத்துகம), புதுடில்லி.
த்தி அசுச் யசயாரர், நிதி அகச்சைம் (லங்கிைள் லருலாய்த் துகம), புதுடில்லி.
த்தி அசுச் யசயாரர்,யலளிவிலைா அகச்சைம், புதுடில்லி.
முதுநிகய ஆாய்ச்சி அலுலயர், சம்பர ஆாய்ச்சிப் பிரிவு,
நிதி அகச்சைம் (யசயவுத் துகம), அகம ண் .261, லடக்கு பிராக், புதுடில்லி.
இருப்புக்மைாப்பு / உதிரி நைல்ைள்.

-/ ஆகைப்படி : அனுப்பப்படுகிமது /-

பிரிவு அலுலயர்

