ேசாி அர
ைணநிைல ஆ ந ெசயலக
16 ஜ
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பத்

மாண்

16-07-2021 அன்

ைணநிைல

ழ் கா

ம்

க்

ைல, 2021

ரிைக ெசய்

ஆ

நர்

டாக்டர்

ய ேகாப் க

க்

த

ைச

ெசௗந்தரராஜன் ,

ஒப் தல் அளித்

ள் ளார்.



31-12-2013 அன்
அல் ல அதற்
ன் ஏற் பட்ட கா ப் பணி டங் க க்
01-01-2004 ேத க்
ன் ேதர்
ெசய் யப்பட்
01-01-2004 அன்
அல் ல
அதற்
ற பணி ல் ேசர்ந் தற் ேபா ேத ய ஓய்
யத் ட்டத் ன் ழ்
ைவக்கப்பட் ள் ள 16 அர
ஊ யர்க க்
எஸ்(ஓய்
ய)
கள் ,
1972-ப
பயன் கைள வழங் க உயர்கல்
மற் ம் ெதா ல் ட்பக் கல்
இயக் நரகம் அ ப் ய ேகாப் ற் ஒப் தல் .



தாக நி வப்பட் ள் ள
ச்ேசரி ெதா ல் ட்பப் பல் கைலக்கழகத் ல் ,
(i)
ேபரா ரியர் / ப வாளர் பத க்
ண்ணப் க்க அ கபட்ச வய
வரம் 58-ஆக ம் ,
(ii)
அர அ காரிகள் மற் ம்
(iii)
ைணப் ப வாளர் ப
க க் 56-ஆக ம்
த்தம் ெசய்
உயர்கல்
மற் ம் ெதா ல் ட்பக் கல்
இயக் நரகம்
அ ப் ய ேகாப் ற் ஒப் தல் .



ச்ேசரி
ைறசாரா ெதா லாளர்கள் நல சங் கத் ன் ஊ யர்க க்கான
பயன் கள் , நிர்வாகச் ெசல னங் கள்
தலானைவக க் நி க் ெகாைடயாக
. 1.17 ேகா
க்க ஒப் தல் .
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Government of Puducherry
Lieutenant Governor’s Secretariat

16 July, 2021

PRESS RELEASE
Hon’ble Lt. Governor Dr. Tamilisai Soundararajan has accorded approval for the

following important files on 16-07-2021.


Approval accorded for the proposal of the Department of Higher & Technical
Education to extend the benefits of CCS(Pension) Rules, 1972 to the 16 Government
servants presently covered under National Pension System whose selection for
appointment was finalized before 1.1.2004 but joined in Government service on or
after 1.1.2004 against the vacancies occurred on or before 31.12.2003.



Approval accorded to the proposal of the Department of Higher & Technical Education
revising the upper age limit to
(i)
Professor/Registrar @ 58 years and @ 56 years in respect of
(ii) Officers of Government &
(iii) Deputy Registrar,
to become eligible to apply for the post of Registrar of the newly established
Puducherry Technological University in Puducherry.



Sanction accorded for release of Grants in aid of Rs.1.17 crores to Puducherry
Unorganised Labourer’s Welfare Society, Puducherry, towards welfare benefits to the
employees, administrative expenses, etc.

