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தமிழ்நாடு அரசு

கையெழுத்துத் யதாடர்

2017

நிதி (படிைள்)த் துகை
அரசு ஆகை எண். 300, நாள் 10.10.2017.

(ஹேவிளம்பி, புரட்டாசி-24, திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2048)
படிைள் - அகவிலைப்படி - 01.07.2017 முதல் உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வதம்
ீ
ஆலைகள் - வவளியிடப்படுகின்றன.
பின்வருவனவற்லறப் படிக்கவும்:-

1

அரசாலை

(நிலை)

எண்

நிதி

105,

(படிகள்)த்

துலற,

நாள் 26.04.2017.

2

இந்திய

அரசு,

புதுடில்ைி,

துலறயின்

நிதியலைச்சகம்,

20.09.2017ஆம் நாளிட்ட

வசைவுத்

அலுவைகக்

குறிப்பாலை எண்.1 /9/ 2017-E-II (B).

3

இந்திய

அரசு,

துலறயின்

புதுடில்ைி,

நிதியலைச்சகம்,

26.09.2017ஆம்

நாளிட்ட

வசைவுத்

அலுவைகக்

குறிப்பாலை எண்.1 /3/ 2008-E-II (B).
********
ஆகை:ஹைஹை

முதைாவதாகப்

படிக்கப்பட்ட

அரசு

ஆலையில்,

ைாநிை

அரசு

அலுவைர்களுக்கு கீ ஹே விவரித்துள்ளபடி, திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி வதத்லத
ீ
அனுைதித்து ஆலைகள் வவளியிடப்பட்டன:வேங்கப்படும் நாள்
01.01..2017 முதல்
2.

இந்திய

அரசு

குறிப்பாலையில்,
01.07.2017

முதல்

ஹைஹை
ைத்திய

அடிப்பலட

அகவிலைப்படி வதம்
ீ
(ைாதம் ஒன்றுக்கு)
அடிப்பலட ஊதியம் ைற்றும் தர ஊதியத்தில்
136 சதவதம்
ீ
இரண்டாவதாகப்
அரசுப்

படிக்கப்பட்ட

பைியாளர்களுக்கு

சம்பளத்தில்

4

தனது

அலுவைகக்

அகவிலைப்படியிலன

சதவதத்திைிருந்து
ீ

5

சதவதைாக
ீ

உயர்த்துவதற்கான தனது முடிவிலன அறிவித்துள்ளது.
3.

இந்திய

அரசு

குறிப்பாலையில்,

ஹைஹை
ஆறாவது

மூன்றாவதாகப்
ைத்திய

படிக்கப்பட்ட

சம்பள

தனது

ஆலையம்

அலுவைகக்
பரிந்துலரத்த

2
ஊதிய விகிதத்தில் வதாடர்ந்து ஊதியம் வபறும் ைத்திய அரசு ஊேியர்களுக்கான
அகவிலைப்படியிலன

தற்ஹபாதுள்ள

சதவதத்திைிருந்து
ீ

136

சதவதைாக
ீ

139

முன்ஹததியிட்டு 01.07.2017 முதல் உயர்த்தி ஆலையிட்டுள்ளது.
4.

முந்லதய

2016க்கு

அகவிலைப்படியிலன

ஊதிய

உயர்த்தி

விகிதத்தில்
வேங்கிடும்

சம்பளம்
ைத்திய

வபறுஹவாருக்கான

அரசின்

முடிவிலன

அரசு கவனைாக ஆய்வு வசய்து ைாநிை அரசு ஊேியருக்கான அகவிலைப்படியிலன
01.07.2017 முதல் 3 சதவதம்
ீ
உயர்த்தி வேங்கிட முடிவவடுத்துள்ளது.
ஊேியருக்கான அகவிலைப்படியிலனக்

அதன்படி, அரசு

கீ ழ்கண்டவாறு உயர்த்தி வேங்கிட அரசு

ஆலையிடுகிறது:வழங்ைப்படும்

அைவிகைப்படி வதம்
ீ
(மாதம் ஒன்றுக்கு)

நாள்

அடிப்பகட ஊதிெம் மற்றும் தர ஊதிெத்தில்

01.07..2017 முதல்
5.

139 சதவதம்
ீ

ஹைலும், (i) ஜூலை, 2017 முதல் வசப்டம்பர், 2017 வலரயிைான காைத்திற்கான

உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி நிலுலவத் வதாலக உடனடியாகப் வபறப்பட்டு தற்ஹபாது
நலடமுலறயில் உள்ள பைைில்ைா பரிவர்த்தலன முலறயான ைின்னணு தீர்வு
ஹசலவ

(ECS)

மூைம்

உடனடியாக

வேங்கப்பட

ஹவண்டும்.

திருத்தப்பட்ட

(ii)

அகவிலைப்படிலயக் கைக்கிடுலகயில் ஒரு ரூபாய்க்குக் குலறவாக வரக்கூடிய
வதாலக, அது 50 காசும் அதற்கு ஹைலும் இருக்குைாயின் அது அடுத்த ஒரு ரூபாயாக
கைக்கிடப்பட

ஹவண்டும்.

அதுஹவ,

50

காசுக்குக்

குலறவாக

இருந்தால்

அது

விட்டுவிடப்பட ஹவண்டும் என்றும் அரசு ஆலையிடுகிறது.
6.

ஹைஹை ஆலையிடப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி உயர்வு அகவிலைப்படியுடன்

சில்ைலரச் வசைவு நிதியிைிருந்து நிலையான வதத்தில்
ீ
ைாதாந்திர ஊதியம் வபறும்
முழு ஹநர அலுவைர்களுக்கும் அனுைதிக்கத்தக்கதாகும்.

இத்திருத்தியலைக்கப்பட்ட

அகவிலைப்படி பகுதி ஹநர அலுவைர்களுக்கு அனுைதிக்கத்தக்கதல்ை.
7.

இந்த

ஆலையில்

அனுைதிக்கப்பட்ட

திருத்தப்பட்ட

அகவிலைப்படி,

அரசு

ைானியம் வபறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பைிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கும், ஆசிரியர்
அல்ைாத

பிற

அலுவைர்களுக்கும்,

உள்ளாட்சி

அலைப்பு

அலுவைர்களுக்கும்,

பல்கலைக்கேக ைானியக்குழு / அலனத்திந்திய வதாேில் நுட்பக் கல்விக்குழு சம்பள
வதங்களின்
ீ
கீ ழ் சம்பளம் வபறும் அலுவைர்களுக்கும், அரசு ைற்றும் ைானியம் வபறும்
பல்வதாேில்

நுட்பப் பயிற்சிப்

பள்ளிகள்,

சிறப்பு பட்டயப் படிப்பு நிறுவனங்களில்

பைியாற்றும் ஆசிரியர்கள் / உடற்பயிற்சி இயக்குநர்கள் / நூைகர்கள் ஆகிஹயாருக்கும்,
வருவாய்த்

துலறயிலுள்ள

அலைப்பாளர்கள்,

குேந்லத

கிராை
நை

உதவியாளர்களுக்கும்,

அலைப்பாளர்கள்,

சத்துைவு

அங்கன்வாடி

திட்ட

பைியாளர்கள்,

சத்துைவு சலையைர்கள், சலையல் உதவியாளர்கள், ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊராட்சித்
துலறயில்

பைிபுரியும்

ஊராட்சி

வசயைாளர்கள்

ைற்றும்

சிறப்பு

காைமுலற

ஊதியத்தில் பைியாற்றும் துப்புரவுப் பைியாளர்கள் ஆகிஹயாருக்கும் வபாருந்தும்.

3
8.

இச்வசைவு, சம்பந்தப்பட்ட கைக்குத் தலைப்பின் வபருந்தலைப்பு, துலைப்

வபருந்தலைப்பு, சிறு தலைப்பின் கீ ழ்வரும் “03. அகவிலைப்படி’’ என்ற நுணுக்கத்
தலைப்பில் பற்று எழுதப்பட ஹவண்டும்.
9.

ஹைஹை அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த வசைவிற்கான

கூடுதல் நிதி 2017-2018க்கான திருத்த ைதிப்பீடு / இறுதித் திருத்த நிதிவயாதுக்கத்தில்
ஒதுக்கீ டு வசய்யப்படும்.

கூடுதல்

நிதிவயாதுக்கம் வசய்யப்படுவலத எதிர்ஹநாக்கி,

சம்பளம் வபற்று வேங்கும் அலுவைர்கள் கூடுதல் தவலை அகவிலைப்படியிலன
ஹைஹை ஆலையிடப்பட்டுள்ளவாறு வபற்று வேங்கிட அனுைதி அளிக்கப்படுகிறது.
10. இதற்கான பட்டியல்கள் அனுப்பப்படும் ஹபாது, முதன்லை ைாநிைக் கைக்குத்
துலறத்

தலைவர்

(கைக்குகள்

ைற்றும்

உரிலைத்

வதாலக),

வசன்லன-18,

அவர்களிடைிருந்து அனுைதிக்காகக் காத்திராைல், திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படிலய
வேங்குைாறு கருவூை அலுவைர்கள் / சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர்கள் ஹகட்டுக்
வகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
11. இவ்வாலை

கூடுதல்

நிதிவயாதுக்கப்

ஹபஹரடு

எண்.1616

(ஆயிரத்து

அறுநூற்றுப் பதினாறு) உடன் வவளியிடப்படுகிறது.
(ஆளுநரின் ஆகைப்படி)

ை.சண்முைம்
12. அரசு கூடுதல் தகைகமச் யசெைாளர்
யபறுநர்
அலனத்து அரசுச் வசயைாளர்கள்.
வசயைாளர், சட்டைன்றப் ஹபரலவச் வசயைகம், வசன்லன-9.
காப்பாளர், ஆளுநர் ைாளிலக, ராஜ்பவன், வசன்லன-22.
ஆளுநரின் வசயைாளர், ராஜ்பவன், வசன்லன-22.
ஆளுநர் வசயைகம், ராஜ்பவன், வசன்லன-22.

அலனத்துச் வசயைகத் துலறகள் (அலுவைக நலடமுலற ைற்றும் பட்டியல் பிரிவுகள்).
நிதித்துலறயிலுள்ள பிரிவுகள் அலனத்தும்.
அலனத்து துலறத் தலைவர்கள்.
ைாநிை

தகவல் ஆலையம்,

எண்.2, தியாகராய

சாலை,

எல்டாம்ஸ்

ஹராடு

சந்திப்பு,

ஹதனாம்ஹபட்லட, வசன்லன-18.

அலனத்து ைாவட்ட ஆட்சியர்கள்.

அலனத்து ைாவட்ட நீதிபதிகள் / அலனத்து முதன்லை நீதித்துலற ைாஜிஸ்டிஹரட்கள்.

முதன்லை ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (கைக்குகள் ைற்றும் உரிலைத் வதாலக),
வசன்லன-18.

முதன்லை ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர்

(கைக்குகள் ைற்றும் உரிலைத் வதாலக),

வசன்லன-18 (வபயரில்).

ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (தைிக்லக-I), வசன்லன-18.
ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (தைிக்லக-I),வசன்லன-18 (வபயரில்).
ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (தைிக்லக-II), வசன்லன-18.

ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (தைிக்லக-II), வசன்லன-18 (வபயரில்).
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ைாநிை கைக்குத் துலறத் தலைவர் (உதபி), வசன்லன-9 / ைதுலர.

முதன்லைச் வசயைாளர் / ஆலையர், கருவூைக் கைக்குகள் துலற, வசன்லன-35.
சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர் (கிேக்கு), வசன்லன-5.

சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர் (தலைலைச் வசயைகம்), வசன்லன-9.
சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர் (வதற்கு), வசன்லன-35.

சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர் (வடக்கு), வசன்லன-79.
அலனத்து சம்பளக் கைக்குகள் அலுவைர்கள்.
அலனத்து கருவூை அலுவைகங்கள்.

அலனத்துத் துலைக் கருவூை அலுவைகங்கள்.

தலைவர், தைிழ்நாடு அரசுப் பைியாளர் ஹதர்வாலையம், வசன்லன-3.
ஒழுங்கு நடவடிக்லககள் நடுவர் ைன்ற ஆலையாளர், எண்.6, ைாைிக்ஹகஸ்வரி
வசன்லன-10.

பதிவாளர், உயர்நீதி ைன்றம், வசன்லன-104.
அலனத்து

அரசுப்

பல்கலைக்கேகங்கள்

ைற்றும்

ஹகாயம்புத்தூர்

சாலை,

ஹவளாண்லைப்

பல்கலைக் கேகம் ஆகியவற்றின் பதிவாளர்கள்.
அரசுக்கு வசாந்தைான அலனத்து நிறுவனங்கள் / சட்டப்படியான வாரியங்கள்.

ஆலையாளர், ைாநகராட்சி, வசன்லன / ைதுலர / ஹகாயம்புத்தூர் / திருச்சிராப்பள்ளி / ஹசைம் /
திருவநல்ஹவைி / ஈஹராடு / திருப்பூர்.

அலனத்து ஹகாட்ட வளர்ச்சி அலுவைர்கள்.
அலனத்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவைர்கள்.
அலனத்து நகராட்சி ஆலையாளர்கள்.
அலனத்து ஹகாட்டாட்சியர்கள்.
அலனத்து வட்டாட்சியர்கள்.

அலனத்து முதன்லை கல்வி அலுவைர்கள்.

திட்ட ஒருங்கிலைப்பாளர், தைிழ்நாடு ஒருங்கிலைந்த சத்துைவுத் திட்டம், எண்.570,
அண்ைா சாலை, வசன்லன-18.

அலனத்து அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பைிச்சங்கங்கள்.
நைல் யபறுநர்
அரசு தலைலைச் வசயைாளரின் ஹநர்முக வசயைாளர், வசன்லன-9.
அரசு கூடுதல் தலைலைச் வசயைாளரின் ஹநர்முகச் வசயைாளர், நிதித்துலற, வசன்லன-9.
முதைலைச்சர் அவர்களின் வசயைாளர், வசன்லன-9.

ைத்திய அரசுச் வசயைாளர், உள்துலற அலைச்சகம், புதுடில்ைி.

ைத்திய அரசுச் வசயைாளர், நிதி அலைச்சகம் (வபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற), புதுடில்ைி.
ைத்திய அரசுச் வசயைாளர், நிதி அலைச்சகம் (வசைவுத்துலற), புதுடில்ைி.

ைத்திய அரசுச் வசயைாளர், நிதி அலைச்சகம் (வங்கிகள் வருவாய்த்துலற) புதுடில்ைி.
ைத்திய அரசுச் வசயைாளர்,வவளிவிவகார அலைச்சகம், புதுடில்ைி.
முதுநிலை ஆராய்ச்சி அலுவைர், சம்பள ஆராய்ச்சிப் பிரிவு,

நிதி அலைச்சகம் (வசைவுத் துலற), அலற எண் 261, வடக்கு பிளாக், புதுடில்ைி.
இருப்புக்ஹகாப்பு / உதிரி நகல்கள்.
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பிரிவு அலுவைர்

