அபிவிருத்தி உத்திய ோகத்தர் யேவையின் தரம் III இற்குரி பதவிகளுக்கு நி மித்தல் - 2021

கட்டம் கட்டமாக வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்குப் பயிற்சியளித்தல் என்ற தலைப்பில் 2018.05.25
ஆம் திகதிய 18/1113/805/019 ஆம் இைக்க அலமச்சரலே விஞ்ஞாபனத்திற்கு கிலடத்த 2018.05.30 ஆம் இைக்க
அலமச்சரலேத் தீர்மானத்திற்கும் அதன் வேரரதிர் விலைோக 2019.08.01மற்றும் 2019.09.16 ஆம் திகதிய
பயிலுேர் பயிற்சிக்காக பட்டதாரிகலை ஆட்வசர்ப்புச் ரசய்தல் ரதாடர்பான அலமச்சரலேயினால்
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள், 2020.10.05 ஆம் திகதிய அலமச்சரலேத் தீர்மானம், 2012.02.14 ஆம் திகதிய
அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் வசலேப் பிரமாணக் குறிப்பின் ஏற்பாடுகள், அரச வசலே ஆலணக்குழுச்
ரசயைாைரின் 2020.11.12, 2021.01.09 ஆம் திகதிய கடிதங்கள் மூைமான அரசாங்க வசலே ஆலணக்குழுவின்
அனுமதி என்பேற்றுக்கு இணங்க 2019.08.01 மற்றும் 2019.09.16 ஆம் திகதிய பயிலுேர் பயிற்சிக்காக
ஆட்வசர்ப்புச் ரசய்யப்பட்ட பட்டதாரிகள், 2021.01.01 ஆம் திகதி முதல் ேலடமுலறக்கு ேரும் ேலகயில்
அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் வசலேக்கு நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அதற்கிணங்க, இந்த உத்திவயாகத்தர்களின்
நியமனக் கடிதங்கலையும் வசலேயில் இலணக்கப்படும் நிறுேனங்களின் தலைேர்களுக்கான பிரதிகலையும்
அவ்ோறு வசலேயில் இலணக்கப்படும் நிறுேனங்களுக்கு அனுப்புேதற்கான ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டு
ேருகின்றன.
2021.03.24 ஆம் திகதி ேண்பகல் 12 மணி முதல் பின்ேரும் இலணப்புக்களின் ஊடாக பிரவேசித்து
உத்திவயாகத்தர்கள் வசலேயில் இலணக்கப்பட்டுள்ை வசலே நிலையங்கலை அறிந்து ரகாள்ேதற்குச்
சந்தர்ப்பமளிக்கப்படும். (இதற்காக இதற்கு முன்னர் ேழங்கப்பட்டுள்ை பயனர் ரபயலரயும் (user name)
கடவுச்ரசால்லையும் (password)பயன்படுத்துங்கள்

➢ 43.224.125.68.7006
➢ 43.224.125.68.7003
➢ 43.224.125.68.7000
➢ 43.224.125.68.7007
அதனடிப்பலடயில், அந்த உத்திவயாகத்தர்கள் 2021.04.01 ஆம் திகதி முதல் 2021.04.09 ஆம் திகதி ேலரயான
காைப் பகுதியில் குறித்த நிறுேனத் தலைேர்களிடம் சமுகமளித்து கடமைமைப் பேொறுப்பேற்று தமது
நியமனக் கடிதத்லதப் ரபற்றுக் ரகாள்ை வேண்டும். 2021.04.09 ஆம் திகதியின் பின்னர் கடலமக்குச்
சமுகமளிக்கும் உத்திவயாகத்தர்கள் ரதாடர்பில் அரசாங்க வசலே ஆலணக்குழுவிடம் வினவி ேடேடிக்லககள்
எடுக்கப்படும்.

பேமையில் இமைக்கப்ேட்டுள்ள பேமை நிமைைங்கள்
ஆலணக்குழுக்களில்/ அலமச்சுக்களில்/ திலணக்கைங்களில் நிைவும் ரேற்றிடங்கலைக் கேனத்தில்
எடுத்து அந்நிறுேனங்களின் தலைேர்களின் பரிந்துலரகள், உத்திவயாகத்தர்களின் தனிப்பட்ட சிரமங்கள்
வபான்றலே ரதாடர்பிலும் விவசட கேனம் ரசலுத்தி உத்திவயாகத்தர்கள் வசலே நிலையங்களில்
இலணக்கப்பட்டுள்ைனர். நியமனக் கடிதத்தில் உத்திவயாகத்தர்கள் வசலேயில் இலணக்கப்பட்டுள்ை
அலமச்சின் அல்ைது திலணக்கைத்தின் ரபயர் மாத்திரவம குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
❖ உரிய நிறுேனத்தில் கடலமக்குச் சமுகமளித்து கடலமலயப் ரபாறுப்வபற்ற பின்னர் அலமச்சுக்களின்
ரசயைாைர்கள்/ திலணக்கைத் தலைேர்கள் அந்த உத்திவயாகத்தர்கலை தலைலமயகங்களிலும்
பிரவதச அலுேைகங்களிலும்/ பிரவதச ரசயைகங்களில் நிைவும் ரேற்றிடங்களுக்கு வசலேயில்
இலணப்பதற்கு ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்படும்.
❖ மாகாண அரச வசலேக்கு நியமனம் ரபறுேதற்கு விருப்பம் ரதரிவித்த/ நிறுேனத் தலைேர்கைால்
பரிந்துலரக்கப்பட்ட அரசாங்க வசலே நிறுேனங்களில் பயிற்சி ரபற்ற உத்திவயாகத்தர்கள் உரியோறு
மாகாண அரச வசலே ஆலணக்குழுவுக்கு அனுப்பப்படுேதுடன் அந்த உத்திவயாகத்தர்கலை
இலணந்த வசலேயின் கீழ் அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் வசலேக்கு நியமிக்க ேடேடிக்லக
எடுக்கப்படாது என்பலதக் கேனத்திற் ரகாள்ைவும்.

ேம்ேளங்கள் பேலுத்துதல்
மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் அரசாங்க வசலேக்கான சம்பைங்கள் ரசலுத்தும் முலற மற்றும்
உத்திவயாகத்தர்கள் 2021.04.01 ஆம் திகதி முதல் புதிய வசலே நிலையங்களுக்குச் சமுகமளிக்கின்றலம
என்பேற்லறக் கேனத்தில் எடுத்து இந்த உத்திவயாகத்தர்களுக்குப் பின்ேரும் விதத்தில் சம்பைங்கலைச்
ரசலுத்துேதற்கு ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்படும்.
நிரந்தர நியமனம் ரபறும் பயிலுேர் பட்டதாரிகளுக்கு ேழங்கப்படும் ரூபா: 20,000/= ரகாடுப்பனலே
2021 மார்ச் மாதத்திற்கும் ரசலுத்துேதற்கு நிதி ஏற்பாடுகலை விடுவிப்பதற்கு அரச வசலேகள், மாகாண
சலபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலமச்சினால் தாமதமின்றி ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்படும். அதற்கிணங்க
பயிலுேர்களுக்கான மார்ச் மாதக் ரகாடுப்பனலேச் ரசலுத்துேதற்கு முன்லனய வசலே நிலையத் தலைேர்கள்
ேடேடிக்லக எடுத்தல் வேண்டும்.
2021.04.09 ஆம் திகதியாகும் வபாது உத்திவயாகத்தர்கள் கடலமலயப் ரபாறுப்வபற்கும் ரசயற்பாடு
பூர்த்தியலடேதுடன் ஏப்ரல் மாதம் முதல் அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்தர் வசலேயின் தரம் III இல் நிறுவி
சம்பைங்கலைச் ரசலுத்துேதற்கு ேடேடிக்லககள் எடுக்குமாறு நிறுேனத் தலைேர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள்
ேழங்கப்படுகின்றன. அதன் வபாது 2021.01.01 ஆம் திகதிலய நிரந்தர நியமனத் திகதியாகக் கருதி
சம்பைங்கலைத் தயாரித்தல் வேண்டும்.
புதிய வசலே நிலையத்திற்குச் சமுகளிக்கும் உத்திவயாகத்தர்கள் பின்ேரும் ஆேணங்கலை தாமதமின்றி
நிறுேனத் தலைேர்களிடம் ஒப்பலடப்பார்கைாயின், சம்பைங்கலைத் தயாரித்துச் ரசலுத்துேதற்கு இைகுோக
அலமயும் என்பலதக் கேனத்திற் ரகாள்ைவும்.
1.

2021.01.01 ஆம் திகதி முதல் புதிய வசலே நிலையத்தில் கடலமலயப் ரபாறுப்வபற்கும் திகதி
ேலர ரூபா: 20,000/= ரகாடுப்பனவு ரசலுத்தியலத உறுதிப்படுத்தி நிறுேனத் தலைேரினால்
ேழங்கப்படும் கடிதம்
(படிேம் 1)

2.

2021.01.01 திகதி முதல் புதிய வசலே நிலையத்தில் கடலமலயப் ரபாறுப்வபற்கும் திகதி
ேலரயான லீவு விபரங்கள்

பேமை நிமைைங்கமள ைொற்றுதல்
இந்த உத்திவயாகத்தர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் ேழங்குேதற்கான அலமச்சரலேத் தீர்மானம் 2021.01.05 ஆம்
திகதிலயக் ரகாண்டதாக கிலடக்கப் ரபற்றதன் பின்னர் ரகாவிட் நிலைலமயின் காரணமாக பல்வேறு
மட்டுப்படுத்தல்களுக்கு மத்தியில் அரச அரச வசலேகள், மாகாண சலபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலமச்சின்
ரசயைாைர் திரு. வே.வே. ரத்னசிரி அேர்களின் ஆவைாசலனகள் மற்றும் ேழிகாட்டலின் கீழ் இந்த
உத்திவயாகத்தர்கலை நிரந்தர அடிப்பலடயில் நியமிப்பதற்காக அரச வசலேயில் நிைவும் வதலேகலையும்
அலடயாைம் கண்டு அரச வசலே ஆலணக்குழு, முகாலமத்துே வசலேகள் திலணக்கைம், மாகாண சலபகள்
வபான்ற நிறுேனங்களின் அனுமதிகலையும் ஒப்புதல்கலையும் ரபற்று ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டன.
தகேல் ரதாழில்நுட்ப தீர்ரோன்றின் உதவியுடன் (IT Solution) உத்திவயாகத்தர்களின் இற்லறப்படுத்திய
தகேல்கலை வகாருேது முதல் ஒரு குறுகிய காைப் பகுதியில் அடிப்பலடத் தலகலமகலைப்
பரீட்சிப்பதற்கான சலபகலை ேடாத்தி அலடயாைம் காணப்பட்ட வசலே நிலையங்களில் வசலேயில்
இலணத்து 10,000 இற்கும் வமற்பட்ட நிரந்தர நியமனங்கலை ேழங்க முடிந்தது.
இதன் வபாது பிரவதச அடிப்பலடயில் நிைவும் ரேற்றிடங்கலைக் கேனத்தில் எடுத்த
அலமச்சுக்களுக்கு/ திலணக்கைங்களுக்கு உத்திவயாகத்தர்கள் வசலேயில் இலணக்கப்பட்டுள்ைனர். அதனால்,
உத்திவயாகத்தர்கள்
வசலேயில்
அமர்த்தப்பட்ட
வசலே
நிலையங்கலை
மிக
விவசடமான
காரணங்களுக்காகேன்றி மாற்றுேதற்கு ேடேடிக்லக எடுக்கப்படமாட்டாது என்பது ேலியுறுப்படுகின்றது.
அதற்கிணங்க உத்திவயாகத்தர்கள் வசலேயில் இலணக்கப்பட்ட வசலே நிலையங்கலை அறிந்து ரகாண்ட
சந்தர்ப்பத்திலிருந்து முன்லேக்கப்படும் எந்தரோரு வகாரிக்லகயும் ரபாறுப்வபற்கப்படமாட்டாது.

ஏவதனும் விவசட காரணரமான்றிற்காக வசலே நிலையத்லத மாற்ற வேண்டுமாயின் பின்ேரும் விதத்தில்
ரசயற்படுதல் வேண்டும்.
1.

2021.04.01 ஆம் திகதி புதிய வசலே நிலையத்திற்குச் சமுகமளித்து உரிய திலணக்கைத்
தலைேரிடம் கடலமகலைப் ரபாறுப்வபற்றல்.

2.

நியமனக் கடிதத்லதப் ரபற்றுக் ரகாள்ைல்.

3.

இடமாற்றக் வகாரிக்லகலய திலணக்கைத் தலைேரின் ஊடாக இலணய ேழியில்
சமர்ப்பித்தல்.

❖ அது ரதாடர்பில் பின்பற்ற வேண்டிய ரசயரைாழுங்கள் ரதாடர்பில் நிறுேனத் தலைேர்களுக்கு
அறிவிப்பதற்கு ேடேடிக்லககள் எடுக்கப்படும். அதனால், 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆட்வசர்ப்புச்
ரசய்யப்பட்ட பட்டதாரிகள் இந்த அலமச்சுக்கு ேருலக தந்து சமர்ப்பிக்கும் எந்தரோரு தனிப்பட்ட
இடமாற்றக் வகாரிக்லக ரதாடர்பிலும் ேடேடிக்லக எடுக்கப்படமாட்டாது என அறிவிக்கப்படுகின்றது.

எஸ். ஆபைொக ேண்டொர
இலணந்த வசலே பணிப்பாைர் ோயகம்

(படிேம் 1)

எனது இைக்கம்
: ............................................
திகதி
: ............................................
...........................................................
..........................................................
(நிரந்தர நியமனம் கிலடத்துள்ை நிறுேனத்தின் முகேரி)

ேயிலுநர் ேட்டதொரிகளுக்கொன பகொடுப்ேனவு ைழங்குதல்
பட்டதாரிப் பயிலுேர் பயிற்சி உத்திவயாகத்தராக இந்த..................................................... (நிறுேனம்) இல்
வசலேயாற்றிய திரு/திருமதி/ரசல்வி ............................................................................................ என்பேருக்கு
பயிலுேர் பயிற்சிக் ரகாடுப்பனவு ரூபா 20,000/- மாத்திரம் 2021 ேனேரி மாதம் முதல் மார்ச் மாதம்
ேலரயில் பின்ேரும் விதத்தில் ரசலுத்தப்பட்டுள்ைது.

மாதம்
ேனேரி
ரபப்ரேரி
மார்ச்

.......................................
(கணக்காைர்)

ரகாடுப்பனவு

