©
தமிழ்நாடு அரசு

கையெழுத்துத் யதாடர்

2017

நிதி (படிைள்)த் துகை
அரசு ஆகை எண். 302, நாள் 11.10.2017.

(ஹேவிளம்பி, புரட்டாசி-25, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2048)
திருத்தப்பட்ட

ததாகுப்பூதியம்

/

நிலையான

ஊதியம்

/

மதிப்பூதியம்

தபறும்

பணியாளர்கள் - தனி உயர்வு - 01.07.2017 முதல் தனி உயர்வு - ஆலணகள்
தவளியிடப்படுகின்றன.

பின்வருவனவற்றைப் படிக்கவும்:1. அரசாலண நிலை எண்.124, நிதி (படிகள்)த் துலற, நாள் 08.05.2017.
2. அரசாலண நிலை எண்.300, நிதி (படிகள்)த் துலற, நாள் 10.10.2017.

*****

ஆறை:ஹமஹை

முதைாவதாக

படிக்கப்பட்டுள்ள

அரசாலணயில்

01.01.2017 முதல்

திங்கதளான்றுக்கு ரூ.600/-வலர ததாகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம்
தபறும் பணியாளர்களுக்கு தனி உயர்வாக மாதம் ரூ.20/-ம், ரூ.600/- க்கு ஹமைாக
ததாகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் தபறும் பணியாளர்களுக்கு
தனி உயர்வாக ரூ.40/-ம் அனுமதித்து ஆலண தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
2.

ஹமஹை இரண்டாவதாக படிக்கப்பட்டுள்ள அரசாலணயில் முலறயான மற்றும்

சிறப்பு காைமுலற ஊதிய விகிதம் தபறும் அரசு அலுவைர்களுக்கு அகவிலைப்படிலய

01.07.2017-ைிருந்து
எனஹவ,

உயர்த்தி

அரசு

ஆலணகள்

தவளியிடப்பட்டுள்ளது.

ததாகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் தபறுபவர்களுக்கு

01.07.2017-ைிருந்து தனி உயர்வு வழங்குவததன அரசு தீர்மானித்தது.

இதன்படி,

ததாகுப்பூதியம் / நிலையான ஊதியம் / மதிப்பூதியம் தபறும் பணியாளர்களுக்கு

01.07.2017 ஆம் நாளிைிருந்து கீ ழ்க்கண்டவாறு ஹமலும் ஒரு தனி உயர்வு வழங்கி அரசு
ஆலணயிடுகிறது :-

01.01.2006 ஆம் நாளிைிருந்து திங்கதளான்றுக்கு

ரூபாய் 600 வலர திருத்தப்பட்ட ததாகுப்பூதியம் /
நிலையான

ஊதியம்

/

மதிப்பூதியம்

திங்கதளான்றுக்கு
ரூ.20/-

தபறுபவர்களுக்கு

01.01.2006 ஆம் நாளிைிருந்து திங்கதளான்றுக்கு
ரூபாய்

600-க்கு

ததாகுப்பூதியம்

/

ஹமைாக
நிலையான

திருத்தப்பட்ட
ஊதியம்

/

திங்கதளான்றுக்கு
ரூ.40/-

மதிப்பூதியம் தபறுபவர்களுக்கு
த.பி.பா.
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3.

ஜூலை முதல் செப்டம்பர், 2017 வலரயிைான காைத்திற்கு தனி உயர்வு

நிலுலவத் ததாலகயிலன தபற்று தற்ஹபாது நலடமுலறயில் உள்ள பணமில்ைா
பரிவர்த்தலன முலறயான மின்னணு தீர்வு ஹசலவ (ECS) மூைம் வழங்கிட அரசு
ஆலணயிடுகிறது.
4.

உள்ளாட்சி அலமப்புகளில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும்

ஊராட்சித்

துலறயின்

கீ ழ்

பணியாற்றும்

ஹமல்நிலை

நீர்த்ஹதக்க

ததாட்டி

இயக்குபவர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆகிஹயார்களுக்கும் இந்த ஆலண
தபாருந்தும்.
(ஆளுநரின் ஆகைப்படி)

ை.சண்முைம்
2. அரசு கூடுதல் தகைகமச் யசெைாளர்
பபறுநர்

3.

அலனத்து அரசுச் தசயைாளர்கள்.
தசயைாளர், சட்டமன்றப் ஹபரலவச் தசயைகம், தசன்லன-9.
காப்பாளர், ஆளுநர் மாளிலக, ராஜ்பவன், தசன்லன-22.
ஆளுநரின் தசயைாளர், ராஜ்பவன், தசன்லன-22.
ஆளுநர் தசயைகம், ராஜ்பவன், தசன்லன-22.

அலனத்துச் தசயைகத் துலறகள் (அலுவைக நலடமுலற மற்றும் பட்டியல் பிரிவுகள்)
நிதித்துலறயிலுள்ள பிரிவுகள் அலனத்தும்.
அலனத்து துலறத் தலைவர்கள்.

மாநிை தகவல் ஆலணயம், எண்.2, தியாகராய சாலை, எல்டாம்ஸ் ஹராடு சந்திப்பு,
ஹதனாம்ஹபட்லட, தசன்லன-18.

அலனத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள்.

அலனத்து மாவட்ட நீதிபதிகள் / அலனத்து முதன்லம நீதித்துலற மாஜிஸ்டிஹரட்கள்.

முதன்லம மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (கணக்குகள் மற்றும் உரிலமத் ததாலக),
தசன்லன-18.

முதன்லம மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (கணக்குகள் மற்றும் உரிலமத் ததாலக),
தசன்லன-18 (தபயரில்).

மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (தணிக்லக-I), தசன்லன-18.
மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (தணிக்லக-I), தசன்லன-18 (தபயரில்).
மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (தணிக்லக-II), தசன்லன-18.

மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (தணிக்லக-II), தசன்லன-18 (தபயரில்).
மாநிை கணக்குத் துலறத் தலைவர் (உதபி), தசன்லன-9 / மதுலர.

முதன்லைச் செயைாளர் / ஆலையர், கருவூைக் கணக்குகள் துலற, தசன்லன-35.
சம்பளக் கணக்குகள் அலுவைர் (கிழக்கு), தசன்லன-5.

சம்பளக் கணக்குகள் அலுவைர் (தலைலமச் தசயைகம்), தசன்லன-9.
சம்பளக் கணக்குகள் அலுவைர் (ததற்கு), தசன்லன-35.

சம்பளக் கணக்குகள் அலுவைர் (வடக்கு), தசன்லன-79.
அலனத்து சம்பளக் கணக்குகள் அலுவைர்கள்
அலனத்து கருவூை அலுவைகங்கள்.

அலனத்து துலணக் கருவூை அலுவைகங்கள்.
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தலைவர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ஹதர்வாலணயம், தசன்லன-3.
ஒழுங்கு

நடவடிக்லககள்

நடுவர்

எண்.6, மாணிக்ஹகஸ்வரி சாலை, தசன்லன-10.

பதிவாளர், உயர்நீதி மன்றம், தசன்லன-104.
அலனத்து

அரசுப்

பல்கலைக்கழகங்கள்

மற்றும்

மன்ற

ஆலணயாளர்,

ஹகாயம்புத்தூர்

ஹவளாண்லமப்

பல்கலைக் கழகம் ஆகியவற்றின் பதிவாளர்கள்.

அரசுக்கு தசாந்தமான அலனத்து நிறுவனங்கள் / சட்டப்படியான வாரியங்கள்.

ஆலணயாளர், மாநகராட்சி, தசன்லன / மதுலர / ஹகாயம்புத்தூர் / திருச்சிராப்பள்ளி /
ஹசைம் / திருதநல்ஹவைி / ஈஹராடு / திருப்பூர் / ஹவலுார் / துாத்துக்குடி.

அலனத்து ஹகாட்ட வளர்ச்சி அலுவைர்கள்.

அலனத்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவைர்கள்.
அலனத்து நகராட்சி ஆலணயாளர்கள்.
அலனத்து ஹகாட்டாட்சியர்கள்.
அலனத்து வட்டாட்சியர்கள்.

அலனத்து முதன்லம கல்வி அலுவைர்கள்.
திட்ட

ஒருங்கிலணப்பாளர்,

தமிழ்நாடு

எண்.570, அண்ணா சாலை, தசன்லன-18.

ஒருங்கிலணந்த

சத்துணவுத்

திட்டம்,

அலனத்து அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பணிச்சங்கங்கள்.

நைல் யபறுநர்
அரசு தலைலமச் தசயைாளரின் ஹநர்முக தசயைாளர், தசன்லன-9.
அரசு கூடுதல் தலைலமச் தசயைாளரின் ஹநர்முக தசயைாளர், நிதித்துலற, தசன்லன-9.
முதைலமச்சர் அவர்களின் தசயைாளர், தசன்லன-9.

மத்திய அரசுச் தசயைாளர், உள்துலற அலமச்சகம், புதுடில்ைி.

மத்திய அரசுச் தசயைாளர், நிதி அலமச்சகம் (தபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற),
புதுடில்ைி.

மத்திய அரசுச் தசயைாளர், நிதி அலமச்சகம் (தசைவுத்துலற), புதுடில்ைி.

மத்திய அரசுச் தசயைாளர், நிதி அலமச்சகம் (வங்கிகள் வருவாய்த்துலற) புதுடில்ைி.
மத்திய அரசுச் தசயைாளர், தவளிவிவகார அலமச்சகம், புதுடில்ைி.
முதுநிலை ஆராய்ச்சி அலுவைர், சம்பள ஆராய்ச்சிப் பிரிவு,

நிதி அலமச்சகம் (தசைவுத் துலற),அலற எண் 261, வடக்கு பிளாக், புதுடில்ைி.
இருப்புக் ஹகாப்பு / உதிரி நகல்கள்.

// ஆகைப்படி : அனுப்பப்படுைிைது //

பிரிவு அலுவைர்

