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அகைச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

ைாகாண பிரதை பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

அரசகரும மமொழிக் மகொள்கககை நகைமுகைப்படுத்துதல் 

மைற் டி விையம் பதாைர் ாக பவளியிைப் ட்டுள்ள 2014.01.21 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக 

சுற்றறிக்கக 01/2014 ைற்றும் அதகன திருத்தியகைத்து பவளியிைப் ட்டுள்ள அரசாங்க நிர்வாக 

சுற்றறிக்ககயின்  ால் தங்களது கவனத்துக்கு பகாண்டு வருகின்மறன். 

02. அரசகருை பைாழித் மதர்ச்சிகய பூர்த்தி பசய்திராத அலுவலர்களுக்கு அத் 

மதகவப் ாட்டிகன நிகறவு பசய்வதற்கு ைற்றும் அரசகருை பைாழித் மதர்ச்சிகயப் 

பூரணப் டுத்தாகை காரணைாக  தவியுயர்வுககளப் ப றாத அலுவலர்களுக்கு 

அப் தவியுயர்வுககள வழங்குவதற்காக பின்வரும் ஏற் ாடுககள நகைமுகறப் டுத்துவதற்கு 

2019.08.27 ஆந் திகதிய அகைச்சரகவக் கூட்ைத்தின் ம ாது தீர்ைானிக்கப் ட்டுள்ளது. 

(அ) அதற்ககைய  அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 01/2014(IV) இன் 03 ஆம்  ந்தியின் 

ஏற் ாடுகள் பின்வருைாறு திருத்தியகைக்கப் ட்டுள்ளது.  

 “2007.07.01  ஆந் திகதிக்கு முன்னர் அரச மசகவயில் இகணத்துக்பகாள்ளப் ட்டு 

ைட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது திறகை அடிப் கையில்  தவியுயர்வுகள் 

கிகைக்கப்ப ற்று 2019.01.01 ஆந் திகதிக்கு 50 வயதிகனப் பூர்த்தி பசய்துள்ள அல்லது 

2007.07.01 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் அரச மசகவயினுள் இகணத்துக் பகாள்ளப் ட்டு 

ைட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது திறகை அடிப் கையில்  தயியுயர்வு கிகைக்கும் ம ாது 

50 வயதிகனப் பூர்த்தி பசய்துள்ள அல்லது அலுவலர்கள் தாங்கள் புதியபதாரு நியைனம் 

கிகைக்கப்ப ற்று உயர்  தவிக்கு உரித்தான ஏகனய அரசகருை பைாழித் மதர்ச்சிகயப் 

ப ற்றுக்பகாள்வதற்காக மதசிய ஒருகைப் ாடு, அரசகருை பைாழிகள், சமூக 

முன்மனற்றம் ைற்றும் இந்து சைய அலுவல்கள் அகைச்சின் வழிகாட்ைலுைன் 

தயாரிக்கப் ட்ை  ாைத்திட்ைத்துக்கு ஏற்  நைாத்தப் டும் 100 ைணித்தியாலங்ககளக் 

 யிற்சிப்  ாைபநறிக்கு  ங்கு ற்றுவது ைாத்திரம் ம ாதுைானதாகும்”.    

 

 (ஆ) அவ்வாமற அரசகருை பைாழித் மதர்ச்சிகய பூரணப் டுத்துதல் என் து 

 தவியுயர்விற்கான அவசியப் ாடு என் தாக ஆட்மசர்ப்பு நகைமுகற ஒழுங்குவிதி  

ைற்றும் மசகவப் பிரைாணத்தில்  குறிப்பிைப் ட்டுள்ளகையால் இதுவகர தர 

உயர்வுககளப் ப ற முடியாதுள்ள அலுவலர்களுக்கு அரசகருை பைாழித் மதர்ச்சிகய 

பூரணப் டுத்துவகதத் தவிர ஏகனய மதகவப் ாடுகள் முழுகைப் டுத்தியிருப்பின் அத் 

தரத்துக்கு  தவியுயர்விகன வழங்குவதற்கு நைவடிக்கக எடுத்து  தவியுயர்வுக்கு 

உரித்தான சம் ள ைாற்றத்கத மைற்பகாண்ைதன் பின்னர்  அகதயும் மீறிய சம் ள ஏற்றம் 

ஏகனய அரசகருை பைாழித்  மதகவப் ாட்டிகனப் பூரணப் டுத்தும் வகர நிறுத்தி 

கவப் தற்கு நைவடிக்கக எடுக்கப் டுதல் மவண்டும்.    

 

03. இச் சுற்றறிக்கக ஏற் ாடுகள் 2019.08.27 ஆந் திகதி முதல் அமுல் நைாத்தப் டும்.  
 

 

 

ஒப் ம்./ மே.மே. ரத்னசிரி 
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