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Your No
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2018.12.06

அமைத்து அமமச்சின் சசயளாலர்கள்
நிறுவைத் தமலவர்கள்
மாவட்ட சசயலாளர்களுக்கு
அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசமவயின் தரம் III அலுவலர்கமள தரம் II இற்கு தரமுயர்த்துதல்
அபிவிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகவின் தம் III இற்கு உள்ர ீர்க்கப்பட்ட அலுவயர்ககர தம் II
இற்கு தபர்த்தலுக்கொக பதகவப்படும் தகககககர பூர்த்தி கசய்ததன் பின் இகைப்பிலுள்ர
தம் II இற்கொன தபர்த்துதல் பற்மி பன்பனொடி விண்ைப்பத்கத பகமொக பூர்த்தி கசய்து
அவ் அலுவயது நொரதுவகபடுத்தப்பட்ட வயொற்றுத் தொரின் உறுதி கசய்ப்பட்ட பிதியுடன்
இகைத்து

நிறுவனத்

அமித்தருகிபமன்.

02.

அத்துடன்

தகயவது

சிபொரிசு

தகுதிகூர்நிகயக்

சகிதம்

எனக்கு

கொயத்கதப்

அனுப்பி

பூர்த்தி

கவக்குொறு

கசய்த

தவுடன்

தினத்திற்கு

பன்

விகனதிமககொண் தகடதொண்டல் பரீட்கசக பூைப்படுத்தொத அலுவயர்கள் கதொடர்பில், உரி
கொயப்பகுதிக்குள்

அகனத்து

விகனதிமககொண்

தகடதொண்டல்

பரீட்கசகளும்

நடொத்தப்பட்டுள்ரனவொ எனவும் அவ் அலுவயர் விகனதிமககொண் தகடதொண்டல் பரீட்கசக
உரி கொயத்தினுள் பூர்த்தி கசய்ொதது கதொடர்பில் பற்ககொள்ரப்பட்ட தீர்ொனங்கள் பற்மியும்
எனக்கு அமித்தறுொறு பவண்டிக்ககொள்கிபமன்.

03.

அச நிர்வொக சுற்மமிக்கக 05/2018 இற்ககவொக 10 வருடத்திற்கு பற்பட்ட எனினும் 20

வருடத்கத

விட

குகமந்த

பசகவகொயத்கதப்

பூர்த்தி

கசய்துள்ர

ற்றும்

அபிவிருத்தி

உத்திபொகத்தர் பசகவப்பிொைக்குமிப்பில் உள்ர ஏகன தகககககரப் பூர்த்தி கசய்துள்ர
அலுவயர்கள் 2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு அபிவிருத்தி
உள்ர ீர்க்கப்படுவொர்கள்.

அதன்பபொது

உள்ர ீர்க்கப்படும்

உத்திபொகத்தர் பசகவின் தம் II இற்கு
தினத்திற்கு

10

வருடத்திற்கு

பற்பட்ட

உிர்ப்பொன ற்றும் திருப்திகொன பசகவக்கொயத்கதப் பூர்த்தி கசய்துள்ர அலுவயர்கரிற்கு அப்
பத்து (10) வருடத்திற்கு பற்பட்ட பசகவக்கொயொனது தம் I இற்கொன தபர்த்தயின் பபொது
கருத்திற் ககொள்ரப்படும் என அமித்தருகின்பமன்.

(சமற்குறித்த ஆவைங்கமள அனுப்புமகயில் அவ் அலுவலர்களது நியமைக்கடித இலக்கத்மத
(CS/DOS/A/XXXXX) குறிப்பிட்டு அனுப்பவும்)

ஒப்பம்/. சக.வ.பீ
ீ .எம்.சே. கமசக
இமைந்த சசமவகள் பைிப்பாளர் நாயகம்

இணைப்பு
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணையின் தம் III அலுையர்கணர தம் II இற்கு பபோதுைோன
பேற்றிமன் அடிப்ணையில் தமுர்த்தலுக்கோன ோதிரி விண்ைப்பப்படிைம்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

முதபயழுத்துக்களுைனோன பபர் :
முதபயழுத்துக்கள் குறிப்பிடும் பபர் :
பிமந்த திகதி :
யதசி அணைோர அட்ணை இயக்கம் :
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் உள்ளீர்ப்பு கடிதத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர நின இயக்கம் :
முதல் நினத்திகதி :
நினம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ை திகதி :
விணனத்திமணகோண் தணைதோண்ைல் பரீட்ணேயில் சித்திபய்தி திகதி ற்றும் பரீட்ணே
சுட்பைண் :
9. தம் III இல் 10 ைருை யேணைக்கோயத்ணதப் பூர்த்தி பேய்த திகதி :
10. தற்யபோணத யேணை நிணயம் : .............
................................... ஆந் திகதி பதோைக்கம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணையின் தம் II இற்கு
தமுர்த்துோறு யைண்டுகியமன்.
...................................
திகதி

…………………………………………………………................
விண்ைப்பதோரியின் ணகபோப்பம்

எனது இய : ...........................................
இணைந்த யேணைகள் பணிப்போரர் நோகம்,
திரு/திருதி/பேல்வி ....................................................
இவ் அலுையகத்தில் கைணோற்றுைதுைன்,
1. ...................................................... ஆந் திகதிக்கு 10 ைருை உயிர்ப்போன யேணைக் கோயத்ணதப் பூர்த்தி
பேய்துள்ரோர் எனவும்,
2. உரித்த யைதன ஏற்மம் 10 இணன ேம்போதித்துள்ரோர் எனவும்,
3. அனுதிளிக்கப்பட்ை
பேற்றிமன்
திப்பீட்டு
திட்ைத்தின்
அடிப்பணையில்
தமுர்த்தப்பட்ை தினத்திற்கு உைன் முன்னுள்ர 10 ைருை திருப்திகோன பேற்றிமணன
அல்யது அணதவிை உர்ந்த பேற்றிமணன பைளிக்கோட்டியுள்ரோர் எனவும்,
4. அப் 10 ைருை கோயத்திற்குள் அணச் ேம்பர / ேம்பரற்ம விடுமுணம எண்ணிக்ணக
............................................ எனவும்/ அணச் ேம்பர ற்றும் ேம்பரற்ம விடுமுணமகணரப்
பபற்றுக்பகோள்ரவில்ணய எனவும்,
5. அக்கோயத்திற்குள் எந்தபைோரு தண்ைணனக்கும் (எச்ேரிக்ணக தவிந்த) உள்ரோகவில்ணய
எனவும்,
6. அலுையருக்கு எதிோக ஒழுக்கோற்று நைைடிக்ணக எதுவும் யற்பகோள்ரப்பைவில்ணய/
எதிர்கோயத்தில் ஒழுக்கோற்று நைைடிக்ணக எடுப்பதற்கோன எதிர்போர்ப்பு இல்ணய எனவும்,
7. தம் III இற்குரி விணனத்திமணகோண் தணைதோண்ைல் பரீட்ணேயில் சித்திபய்தியுள்ரோர்
எனவும்,
8. ............................................
ஆந்
திகதி
ைலுப்பபறும்
ைணகயில்
நினம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ரது எனவும், குறிப்பிடுகியமன்.
இவ் அலுையர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணையின் தம் III இல் 10 ைருை
திருப்திகோன யேணைக் கோயத்ணதப் பூர்த்தி பேய்துள்ரபடிோல் ..............................................
ஆந் திகதி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யேணையின் தம் II இற்கு தமுர்த்தப்படுைணத
சிபோரிசு பேய்கியமன்.

..............................................
திகதி

நிறுைனத் தணயைது ஒப்பம் :
பபர் :
பதவிப் பபர் :
(பதவி முத்திணணப் பதிக்கவும்)

