சுருக்கம்
செய்தி க்கள் சதொடர்புத் துறம - லிறொக்கள்
அமிலிப்பு

– ொண்புிகு முதயறச்ெர் அலர்கள் 28.01.2021 அன்ர அமிலித்த

– ொண்புிகு முன்னொள் முதயறச்ெர் புட்ெித் தறயலி செல்லி செ செயலிதொ அலர்கரின் பிமந்த

நொரொன பிப்லொி 24-ஆம் நொள் அன்ர சென்றனில் அசு லிறொலொக

சகொண்டொடிட அனுதியும் ற்ரம்

அதற்கொன சதொடர் செயலினொக ஆண்டுததொரம்ரூ.1,20,000/-க்கு (ரூபொய் ஒரு இயட்ெத்து இருபதொிம் ட்டும்)
நிதி ஒப்பரிப்பும் செய்தல் - ஆறை சலரிிடப்படுகிமது.
திழ் லரர்ச்ெி ற்ரம் செய்தி (சபொருட்கொட்ெி-லிறொ)த் துறம
அசு ஆறை (நிறய) எண்.26

நொள்: 16.02.2021
திருலள்ளுலொண்டு 2052
ெொர்லொி, ொெி 4 –ஆம் நொள்
படிக்கப்பட்டது :-

ொண்புிகு முதயறச்ெர் அலர்கரின் அமிலிப்பு, நொள் 28.01.2021.
ஆறை: ொண்புிகு முதயறச்ெர் அலர்கள் திழ்நொடு
ொண்புிகு முன்னொள் முதயறச்ெர்

உர் கல்லி ன்ம லரொகத்தில் நிரலப்பட்டுள்ர

புட்ெித் தறயலி செல்லி செ செயலிதொ அலர்கரின் திருவுருலச்

ெிறயற 28.01.2021 அன்ர திமந்து றலத்து கீழ்க்கண்ட அமிலிப்றப அமிலித்தொர்கள்:“ொண்புிகு இத சதய்லம் புட்ெித்

தறயலி

அம்ொவுறட பிமந்த நொரொன பிப்லொி 24-

ஆம் நொள் அன்ர ஒவ்சலொரு ஆண்டும் ொண்புிகு புட்ெித் தறயலி அம்ொ அலர்களுக்கு சபருற
தெர்க்கின்ம லிதொக ொண்புிகு புட்ெித் தறயலி அம்ொ அலர்கரின் பிமந்த நொறர அசு
லிறொலொக சகொண்டொடப்படும். அதுெம், இதசதய்லம் புட்ெித் தறயலி அம்ொ அலர்கரின்
லரொகத்தில் நிரலப்பட்ட அம்ொ அலர்கரின் திருவுருலச் ெிறயக்கு அெின் ெொர்பொக ஒவ்சலொரு
ஆண்டும் ொறய அைிலித்து ொிொறத செலுத்தப்படும்.”
2. ொண்புிகு

முதயறச்ெர் அலர்கள் சலரிிட்டுள்ரஅமிலிப்பிறன செற்படுத்தும் சபொருட்டு

திழ்நொடு அெின் ெொர்பில் ொண்புிகு முன்னொள் முதயறச்ெர் புட்ெித் தறயலி

செல்லி செ செயலிதொ

அலர்கள் பிமந்த நொரொன பிப்லொி 24 -ஆம் நொள் அன்ர சென்றன, திழ்நொடு உர் கல்லி ன்ம லரொகத்தில்
நிரலப்பட்டுள்ர அன்னொது திருவுருலச் ெிறயக்கு ொறய அைிலித்து ொிொறத செலுத்தும் அசு லிறொலொக
சகொண்டொடயொம் என்ரம், இவ்லிறொலிற்கு இத்துறமொல் தற்சகொள்ரப்படும் பைிகளுக்கொன செயலினம்
ரூ.1,20,000/-க்கு (ரூபொய் ஒரு இயட்ெத்து இருபதொிம் ட்டும்)

ஆண்டுததொரம் சதொடர் செயலினொக நிதி

ஒப்பரிப்பு தலண்டியும் இக்குநர், செய்தி க்கள் சதொடர்புத்துறம அலர்கள் அறெக் தகொொியுள்ரொர்.

3. அெின் கலனொன பொிெீயறனக்குப் பின்னர், இக்குநர், செய்தி க்கள் சதொடர்புத்துறம அலர்கரின்
கருத்துருறல ஏற்ர,

ொண்புிகு

லறகில், திழ்நொடு

அெின்

திழ்நொடு

முதயறச்ெர்

அலர்கரின்

ெொர்பில் ொண்புிகு முன்னொள்

அமிலிப்பிறன செல்படுத்தும்

முதயறச்ெர் புட்ெித்தறயலி செல்லி செ

செயலிதொ அலர்கள் பிமந்த நொரொன பிப்லொி 24-ஆம் நொள் அன்ர சென்றன, திழ்நொடு உர் கல்லி ன்ம
லரொகத்தில் நிரலப்பட்டுள்ர அன்னொது திருவுருலச் ெிறயக்கு ொறய அைிலித்து யர்தூலி ொிொறத
செலுத்தும்

அசு லிறொலொக

ரூ.1,20,000/-க்கு

(ரூபொய்

இச்செயலினத்றத

நடத்த அசு ஆறைிடுகிமது.தலும் இவ்லிறொலிற்கொன

ஒரு

இயட்ெத்து

ஆண்டுததொரம்

இருபதொிம்

சதொடர்

ட்டும்)

நிதி

ஒப்பரிப்பு

செயலினொகதற்சகொள்ரவும்

அசு

செயலினத்திற்கு

செய்தும்,
அனுதி

தலும்
அரித்து

ஆறைிடுகிமது.
4. ததய, பத்தி 3-இல் ஒப்பரிக்கப்பட்ட சதொறகிறன கீழ்க்கொணும் கைக்குத் தறயப்பின் கீழ் பற்ர
றலக்கப்பட தலண்டும்:“2220 செய்தி ற்ரம் லிரம்பம் - 60 ஏறனறல -

106 களலிரம்பம் -

ொநியச் செயலினங்கள் - AI சலரிிடுதல் - 308 லிரம்பமும் பிச்ெொமும் 09 ஏறனறல"

IFHRMS (த.சதொ.கு.2220-60-106-AI–30809) பறற
(த.சதொ.கு.2220-60-106-AI–0893)
5.

ததய

நிதிசொதுக்கம்

பத்தி

3-இல்

ரூ.1,20,000/-க்கு

ஒப்பரிக்கப்பட்ட
(ரூபொய்

ஒரு

செயலினத்திறன
இயட்ெத்து

தற்சகொள்ர

இருபதொிம்

ததறலொன

ட்டும்)

கூடுதல்

2020-2021-ஆம்

நிதிொண்டுக்கொன இரதி திருத்த நிதிசொதுக்கத்தில் ஒதுக்கீடு செய்ப்படும். இருப்பினும், இந்நிதிசொதுக்கம்
செய் இருப்பறத எதிர்தநொக்கி ததய பத்தி 3-இல் ஒப்பரிப்பு செய்ப்பட்ட சதொறகிறன சபற்ர லறங்கிட
இக்குநர், செய்தி க்கள்சதொடர்புத் துறம, சென்றன-9 அலர்களுக்கு அனுதி அரிக்கப்படுகிமது. தலும்,
ததய பத்தி 3-இல் ஒப்பரிக்கப்பட்ட இக்கூடுதல் செயலினத்திற்கொன உொி கருத்துருறல 2020-2021-ஆம்
நிதிொண்டுக்கொன இரதி திருத்த நிதிசொதுக்கத்தில் தெர்ப்பதற்கு தலமொது உொி தநத்தில் நிதி(தவ()செ)த்
துறமக்கு

அனுப்பி

றலக்குொர

இக்குநர்,

செய்தி

க்கள்

சதொடர்புத்

துறம,

சென்றன-9

அலர்கள்

அமிவுரத்தப்படுகிமொர்.
6. இவ்லொறை சலரிிட நிதித் துறம தனது அலுலல் ெொர்பற்ம எண்.7949/நிதி தவ()செ)த்துறம, நொள்.
16.02.2021 ற்ரம் கூடுதல் நிதிசொதுக்க தபதடு எண். 1777 (ஓர் ஆித்து எழுநூற்ர எழுபத்து ஏழு) -இன்படி,
இறெலரித்துள்ரது.
//ஆளுநொின் ஆறைப்படி//
தகென் கொெிொென்,
அசு செயொரர்
சபரநர்:இக்குநர், செய்தி க்கள் சதொடர்புத் துறம, சென்றன-9.
ொலட்ட ஆட்ெித் தறயலர், சென்றன ொலட்டம்.
இறை இக்குநர் (நிறனலகங்கள்), திழ் லரர்ச்ெி ற்ரம் செய்தித்துறம, சென்றன-9.
செய்தி க்கள் சதொடர்பு அலுலயர், சென்றன ொலட்டம்.
ெம்பர கைக்கு அலுலயர்.
ொநிய கைக்கொய்வுத் தறயலர், சென்றன-9/18.

நகல்:நிதி (திழ் லரர்ச்ெி ற்ரம் செய்தி/வ.செ.சபொ.II.வ.வ-I)த்துறம, சென்றன-9.
திழ் லரர்ச்ெி ற்ரம் செய்தித்துறம (கைக்கு/லவு- செயவு)த்துறம, சென்றன-9.
இ.தகொ/உதிொி படிகள்.
//ஆறைப்படி அனுப்பப்படுகிமது//

பிொிவு அலுலயர்

