கையழுத்துத் யதாடர்

தமிழ்நாடு அசு
2022
நிதி (படிைள்)த் துகம

அசாகை (நிகய) ண்.5, நாள்: 01-01-2022.

(

,

-17, திருலள்ளுலர் ஆண்டு 2052)
சுருக்ைம்

தனிப்பட்ட உர்வு – திருத்தப்பட்ட யதாகுப்பூதிம் / நிகயான ஊதிம் / திப்பூதிம்
யபறும் பணிாரர்ைள் – 01-01-2022 முதல் ற்யமாரு தனிப்பட்ட உர்வு - ஆகைைள் –
யலளியிடப்படுகின்மன.
பின்லருலனலற்கமப் படிக்ைவும்:1. அசாகை (நிகய )ண்.324, நிதி (படிைள்)த் துகம, நாள். 17-10-2019.

2. அசாகை (நிகய) ண். 3 , நிதி (படிைள்)த் துகம, நாள். 01-01-2022.
-oOoஆகை:

மமய முதயாலதாைப் படிக்ைப்பட்டுள்ர அசாகையில் திருத்தப்பட்ட
யதாகுப்பூதிம் (Consolidated Pay) / நிகயான ஊதிம் (Fixed Pay) / திப்பூதிம்

(Honorarium) யபறும் பணிாரர்ைளுக்கு ற்றுயாரு தனிப்பட்ட உர்வு (Ad-hoc
Increase) கீழ்ைண்டலாறு அனுதித்து ஆகைைள் பிமப்பிக்ைப்பட்டன:ற்யமாரு தனி உர்வு (Another Ad-hoc Increase)
ந்நாளிலிருந்து
லறங்ைத்தக்ைது

ரூ.2500 லக யபறும்

ரூ.2500-க்கு மயாை யபறும்

பணிாரர்ைளுக்கு

பணிாரர்ைளுக்கு

திங்ையரான்றுக்கு

திங்ையரான்றுக்கு

[1]

[2]

[3]

01-07-2019

ரூ.50

ரூ.100

2. மமய

இண்டாலதாைப்

படிக்ைப்பட்டுள்ர

அசாகையில்,

ஊதி

அட்டலகைப்படி ஊதி நிகயைளில் ஊதிம் யபறும் அசு அலுலயர்ைளுக்கு
அைவிகயப்படிக

01-01-2022

முதல்

உர்த்தி

அசு

ஆகைைள்

யலளியிடப்பட்டுள்ரது.
3. 01-01-2022 முதல் யதாகுப்பூதிம் (Consolidated Pay) / நிகயான ஊதிம்
(Fixed Pay) / திப்பூதிம் (Honorarium) யபறும் பணிாரர்ைளுக்கு ற்றுயாரு

தனிப்பட்ட உர்வு (Ad-hoc Increase) லறங்ை அசு முடிவு யசய்து, அவ்லாமம
திருத்தப்பட்ட யதாகுப்பூதிம் / நிகயான ஊதிம் / திப்பூதிம் யபறுபலர்ைளுக்கு

த.பி.பா.
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01-01-2022 முதல் ற்யமாரு தனிப்பட்ட உர்வு கீழ்க்ைண்டலாறு லறங்கி அசு
ஆகையிடுகிமது:-

ற்யமாரு தனி உர்வு (Another Ad-hoc Increase)
ந்நாளிலிருந்து

ரூ.2500 லக யபறும்

ரூ.2500-க்கு மயாை யபறும்

திங்ையரான்றுக்கு

திங்ையரான்றுக்கு

[1]

[2]

[3]

01-01-2022

ரூ.50

ரூ.100

லறங்ைத்தக்ைது

பணிாரர்ைளுக்கு

பணிாரர்ைளுக்கு

4. ஜனலரி, 2022 முதல் ற்யமாரு தனிப்பட்ட உர்வு (Ad-hoc Increase)
யதாகையிகன தற்மபாது நகடமுகமயில் உள்ர பைமில்யா பரிலர்த்தகன
முகமான மின்னணு தீர்வு மசகல மூயம் லறங்கிட மலண்டும்.
5. உள்ராட்சி அகப்புைளில் பணிாற்றும் பணிாரர்ைள், ஊை லரர்ச்சி
ற்றும் ஊாட்சித் துகமயின் கீழ் பணிாற்றும் மல்நிகய நீர்த்மதக்ை யதாட்டி
இக்குபலர்ைள் ற்றும் துப்புவு பணிாரர்ைள் ஆகிமார்ைளுக்கும் இந்த ஆகை
யபாருந்தும்.
(ஆளுநரின் ஆகைப்படி)
.
2. அசு

யபறுநர்

ச் யசயாரர்

அசு கூடுதல் தகயகச் யசயாரர் / முதன்கச் யசயாரர் / யசயாரர்
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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, ண்.2, திாைா சாகய, 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 பல்ைகயக்ைறைங்ைள் ற்றும் மைாம்புத்தூர் மலராண்கப் பல்ைகயக் ைறைம்
ஆகிலற்றின் பதிலாரர்ைள்.
அசுக்கு யசாந்தான அகனத்து நிறுலனங்ைள் / சட்டப்படிான லாரிங்ைள்.
ஆகைாரர், யபருநை யசன்கன ாநைாட்சி, யசன்கன-3.
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 முதன்கக் ை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

