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G.S.R. 100 (E) – వెన్ుకబ్డిన్ తరగతుల వారి జాతీయ సంఘం చట్ట ం (Act) 1993 (1993 లో 27) సెక్షన్
(ఖండము) 17 లోని ఉప ఖండము (2)(ఏ) పరకారము ఇచ్చిన్ అధికారములన్ు అమలు చేసే కరమంలో, కంద్ర
పరభుతవం, ఈ క్ంర ద్ ంగాంనా నియమివ( (Rules) న్ు ఏరపరిచ్చంది.
అంట్ే (namely):1) సంక్షిపత శీరిిక మరియు ప్ారరంభం (Short title and commencement).
i.

ఈ రూల్స్ (Rules) నియమివ(ని వెన్ుకబ్డిన్ తరగతుల వారి జాతీయ సంఘ నియమివ(, 1996
నా పిలువవచుిన్ు (అాూక్షుడు మరియు సభుూల జీత, భతూములు మరియు ఉదయ ూగ నియమ,
నిబ్ంాన్లు).

ii.

(2) పరభుతవ పత్రరక (Official Gazette) లో పరచురణ జరినిన్ నాట్ి న్ుండి ఈ నియమివ( అమలు
లోనిక్ వసుతంది.

2) నిరవచన్ములు (Definitions): ఈ నియమివ(లో, సంద్రభం వురానా కిరితే తపప,
‘యిక్టట’ (చట్ట ం) అంట్ే అరధం, వెన్ుకబ్డిన్ తరగతుల వారి జాతీయ సంఘ నియమివ( చట్ట ం (National
Commission for Backward Classes Act, 1993) 1993, [27 Of 1993] [1993లో 27].
i.

‘కమీషన్ (సంఘం) ‘అంట్ే వెన్ుకబ్డిన్ తరగతుల వారి జాతీయ సంఘం అని అరధం.

ii.

‘ఛెయిర్ పెర్న్ (అాూక్షుడు)‘

అంట్ే, చట్ట ంలోని ఖండము 3లో, ఉప ఖండము (2)(ఏ) పరకారము

నియమంపబ్డిన్ సంఘము యొకక అాూక్షుడు అని అరధం.
iii.

‘మంబ్ర్ (సభుూడు) ‘అన్నా సంఘములో ఒక సభుూడు అనియు మరియు అాూక్షుడు అని కూడా
అరధం.

iv.

ఇంద్ులో ఉపయోనించబ్డిన్ పదాలు, అరాధలు, నిరవచ్చంపబ్డికప్ో యినా, చట్ట ం (యిక్టట) లో ఏ అరధంలో
ఉపయోనించాలో ఆ అరధమే తీసుకొన్వలసి ఉంట్ ంది.

3)

జీత, భతయములఘ (Salaries and allowances): (1) అాూక్షునిక్, అతడు ముంద్ు చేసిన్ ఉదయ ూగంపెై

ఆధారపడి, ఒక సుపరరమ్ కిర్ట జడిి లేక ఒక హై కిర్ట జడిి తో సమిన్ంనా జీతం ఉంట్ ంది. (2) అాూక్షుడు
కాకుండా మనిలిన్ పరత్ర సభుూడిక్ భారత పరభుతవమున్కు సెకట్
ర రీ (కారూద్రిి) హో దాలో పనిచేసే వూక్తతో
సమిన్ంనా జీతం ఉంట్ ంది.
4)

సాాయి మరియు హో దా (Rank and Status): అాూక్షునిక్, అతడి పూరవ ఉదయ ూగంపెై ఆధారపడి, ఒక

సుపరరమ్ కిర్ట జడిి హో దా నాని, ఒక హై కిర్ట జడజి హో దా నాని ఉంట్ ంది. ఇతర సభుూలు, భారత పరభుతవమున్కు
సెకట్
ర రీ (కారూద్రిి)నా పని చేసే వారి హో దాతో సమిన్ంనా ఉంట్ ంది.
5)

సమ్చయరీ అలవెన్్ (Sumptuary Allowance): (శ్రష
ర ట మైన్ వూయం)

తరచు సవరించబ్డే ఈ భతూం

న్ుండి ఒక సిట్ట ంి గ్ హై కిరాట జడజిక్ అందేట్ట్ వంట్ి అంత అలవెన్్ అాూక్షునిక్ కూడా ఇవవబ్డుతుంది.
6)

సభుూనినా నియమంపబ్డిన్ తరావాత, అతడు పూరవ పద్ంగ న్ుండి ంగరమణ ప్ ంద్ుతారాుః- కంద్రము లేక

రాషట ర పరభుతవంలో ఉదయ ూగం చేసత య కమషన్ (సంఘం) లో నియమంపబ్డిన్ సభుూలు, వారి నియిమకం రోజ
వారి పూరవ పద్ంగ న్ుండి పద్ంగ ంగరమణ (retire) చేయిలి.
7) స్టెలవు:- అాూక్షుడు మరియు పరత్ర సభుూడు ఈ క్ంర ది తెలిపిన్ ంగాంనా సెలవు (leave) కు అరాులు.
i.

కంద్ర పరభుతవ పరిప్ాలన్, ఉదయ ూగులు (Central Civil Service (Leave) Rules 1972 (సెలవు)
నియమివ(, 1972, ఎపపట్ికపుపడు సవరించబ్డిన్ ల్లవు రూల్స్ పరకారం, ఆరిిత సెలవు (earned
leave), సగం జీతంపెై సెలవు (half day leave) పరతాూమియయ సెలవు (commuted leave)
ఇవవబ్డతాయి.

ii.

తరచు సవరించబ్డే, సెంట్రల్స సింగల్స సరీవస్ (ల్లవ్) రూల్స్, 1972 పరకారం తాతాకలిక పరభుతవ
ఉదయ ూగులకు ఇవవబ్డే అసాధారణ సెలవు (extra ordinary leave) ఇవవబ్డుతుంది.

8) పెన్ిన్ (ంగశ్ారంత ఉదయ ూగ వుతన్ం – Pension)
1. కంద్రం లేక రాషట ర పరభుతవ ఉదయ ూగములో వలె, అాూక్షుడు లేక సభుూడు, వారా నియమంపబ్డిన్పుడు,
వారా నియమంపబ్డిన్ ఆరా నెలల కాలంలో కానీ, లేక వారి పద్ంగ ంగరమణ వయసు సమయంలో
నాని ఏది ముందెైతే దాని పరకారం వారి ఎంపికన్ు పెన్ిన్ ంగషయమై సపషట ం చెయిూలి. అతడు అాూక్షుడు
లేక సభుూనినా నియమంపబ్డిన్ నాట్ిన్ుండి అతడి పూరవ ఉదయ ూగం యొకక పెన్ిన్ మరియు ఇతర
భతూములన్ు ఆ ఉదయ ూగం యొకక నియమివ(న్న్ుసరించ్చ ప్ ంద్గలుగుతారా.

అట్ వంట్ి

సంద్రభంలో, వారా తమ పెన్ిన్ న్ు కమయూట్ చేసి వుంట్ే (కొనియ సంవత్రాలకు, పెన్ిన్ న్ు
ముంద్ునాను తీసుకివడం). ఆ ాన్మున్ు అతడి పద్వీ ంగరమణన్ు చేయనా వచ్చిన్ ాన్ము న్ుండి
తీసివుసత ారా. తరావాత, అతడు తన్ పెన్ిన్ున్ు ఇతర పద్ంగ ంగరమణ భతాూలన్ు ంగడినా ప్ ంద్ుతాడు.
2. అద్ూక్షుడు, లేక ఒక సభుూడు, వారి నియిమకం జరినిన్పుపడు కంద్ర /రాషట ర పరభుతవ ఉదయ ూని అయి,
అతడు తన్ ఎంపికన్ు సబ్-రూల్స (1) (Sub-rule -1)లో తెలిపిన్ట్ీ చేయిన్ట్ీ యి, తన్ పూరిత ఉదయ ూగ
నియమివ(న్న్ు సరించ్చ, ఇపపట్ి అాూక్ష లేక సభుూని పద్ంగ యొకక పెన్ిన్ మరియు ఇతర భతాూలు
ప్ ంద్ుతారా.
3. అాూక్షుడు, లేక సభుూడు, వారి నియిమకానిక్ ముంద్ు ఎట్ వంట్ి కంద్ర/రాషట ర పరభుతవ ఉదయ ూగమయ
చేయన్ట్ీ యితే, పెన్ిన్ ఇవవబ్డద్ు.
9.

ప్ారంగడెంట్ ఫండ్ (Provident Fund – భంగషూనిధి)- అాూక్షుడు లేక సభుూడు కమీషన్ లో నియిమకానిక్

ముంద్ు కంద్ర పరభుతవ లేక రాషట ర పరభుతవ ఉదయ ూగం చేసత య, భింగషూనిధి లేక కంట్ిరబ్యూట్రీ ప్ారంగడెంట్ ఫండ్ లో
సభుూడినా ఉన్యంద్ున్ అతడు పద్ంగ ంగరమణ చేసేవరకూ, అతడి పూరవ ఉదయ ూగ నియమివ( (Rules) పరకారం,
ప్ారంగడెంట్ ఫండ్ కు ఇవవవచుి. ‘కంట్రబ్
ర యూట్రీ ప్ారంగడెంట్ ఫండ్’ ంగషయంలో (యజమిని, భంగషూనిధిలో తమ
ఉదయ ూని నిమతత మై ఇచేిది). ఈ నిధిక్, అాూక్షుడు లేక సభుూడు కమీషన్ లో నియమంపబ్డిన్ నాట్ిన్ుండి, ఆ
అాూక్షుడు, లేక సభుూడు తమ పూరవ ఉదయ ూగంలో ఉండి ఉంట్ే ఇవవబ్డు భంగషూనిధి ాన్మున్ు, కమీషన్,
భంగషూనిధిక్ చెలిీసత ుంది.
వివరణ: ఈ సబ్-రూల్స (Sub rule

ఉప-నియమం) న్ంద్ు ఉన్య పధ్ద త్ర పరకారం, సభుూడు ఎంచుకున్య

ంగషయినియ కంద్ర పరభుతావనిక్ అతడి నియిమకం జరినిన్ ఆరా నెలలో సమయం లోపల వారత పూరవకంనా
తెలుపవలసి ఉంట్ ంది. ఈ ంగాంనా అతడు ఎంచుకున్య ంగషయం మిరిడానిక్ ఇక వీలు పడద్ు.
(2) అద్ూక్షుడు లేక సభుూడు అతని నియిమక సమయినిక్:
i.

కంద్ర పరభుతవము లేక రాషట ర పరభుతవంలో ఉదయ ూనినా ఉండి, అతడి పెన్ిన్ు మరియు ఇతర పద్ంగంగరమణ
వలన్ వచేి ానానియ, ఈ నియిమకానిక్ ముంద్ు చేసిన్ ఉదయ ూనానిక్ సంబ్ంధించ్చన్ రూల్స్ పరకారం
తీసుకొన్ుట్న్ు, ఎంచుకున్యచో.

ii.

కంద్ర లేక రాషట ర పరభుతవము, సాధనిక పరభుతవము లేక పరభుతవ అధీన్ంలో పూరితనా ఉన్య లేక
కొంతవరకూ ఉన్య సంసధ లలో ఉదయ ూనినా, పనిచేసి పద్ంగ ంగరమణ చేసిన్చో. లేక

iii.

కంద్ర లేక రాషట ర పరభుతవము, సాధనిక లేక పరభుతవ ఆధీన్ంలో పూరితనా ఉన్య లేక కొంతవరకూ ఉన్య

iv.

సంసధ లలో పనిచేయనిచో.. ‘కంట్రబ్
ర యూట్రీ ప్ారంగడెంట్ ఫండ్ ‘(యజమిని చెలిీంచే భంగషూనిధి స ముు)
పాకంలో చేరడానిక్ అరాులు. ఎపపట్ికపుపడు సవరణలు చేయబ్డే ‘కంట్రబ్
ర యూట్రీ ప్ారంగడెంట్ ఫండ్ ‘
(ఇండియి) ‘రూల్స్ 1962’ పరకారం ఈ పాకం నిరవహంపబ్డుతుంది.

10.

చ్చవరి నిబ్ంాన్ రెసిడుూయరీ ప్ో ర ంగజన్ (1) అాూక్షుని ంగషయంలో, ఖచ్చితమైన్ నిబ్ంాన్లన్ు ంగవరించని

రూల్స్ లో కొనియ.
i.

అాూక్షుడునా, ఒక సుపరరమ్ కిర్ట సిట్ట ంి గ్ జడ్ి లేక హైకిర్ట సిట్ట ంి గ్ జడ్ి నియమంపబ్డిన్పుడు, వారిక్
వరితంచే నియమివ(, నియమంపబ్డన్ తరావత కూడా వరితంపబ్డుతుంది.

ii.

అాూక్షుడినా ఒక పద్వీ ంగరమణ చేసిన్ సుపరరమ్ కిర్ట జడ్ి లేక హై కిర్ట జడిి నియమంపబ్డిన్పుపడు,
(రిట్ైర్్) పద్ంగ ంగరమణ చేసిన్ జడిిలకు, పరభుతవం నిరదశంచ్చన్ ంగధాన్ం పరకారం వారి ‘ఎంకెవవరీ కమీషన్
లు /కమట్రలు’ కు నియమంపబ్డిన్పుపడు ఇవవబ్డే జీతము మొద్లెైన్ంగ ఇపుపడు కూడా
ఇవవబ్డతాయి.

(2) సభుూల ఉదయ ూగ నియమిలన్ు ంగవరించని రూలు్ుః

భారతదేశ పరభుతావనిక్ సెకట్
ర రీ (కారూద్రిి)నా

పనిచేసి, సభుూడినా నియమంపబ్డిన్పుడు, అతడి పూరవ ఉదయ ూగం నిరంతరం సవరింపబ్డే నియమివ(
వరితసత ుంది.
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