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அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் 

திமைக்களத் தமலவர்கள் 

ைாவட்ட செயலாளர்கள் 

பிரததெ செயலாளர்கள் 

 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள/ உள்வாங்கப்படவுள்ள 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கு விமைத்திறன் தமட தாண்டல் நிவாரைம் வழங்குதல் 

 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவப் பிரைாைக் குறிப்பின் பந்தி 14 இன் பிரகாரம் 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்களின் தெமவயில் உள்வாங்கப்படும் உத்திதயாகத்தர்களுக்கு 

விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெயில் ெித்தியமடவதற்கு நிவாரைம் வழங்குவது 

சதாடர்பாக. 

 

02. அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் உள்வாங்கப்பட்ட உத்திதயாகத்தர்களின் 

தைிப்பட்ட தகாப்புகமள பாிதொதித்த தபாது, பின்வரும் வமககமள தெர்ந்த 

உத்திதயாகத்தர்கள் விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெ சதாடர்பில் நிவாரைம் தகாாி 

தகாாிக்மககமள பன்மவத்திருந்தமை அவதாைிக்கப்பட்டது. 

பன்மைய ஆட்தெர்ப்பு நமடபமறயில் / நியைைக் கடிதத்தில் தமட தாண்டல் பாீட்மெ பற்றி 

குறிப்பிடப்படாததால், எந்த விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெயிலும் ெித்தியமடயாத 

உத்திதயாகத்தர்கள். 

 

I. பன்மைய ஆட்தெர்ப்பு நமடபமறயில் / நியைைக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெமய உாிய திகதியில் பழுமைப்படுத்தத் 

தவறியதன் தபாில் நிவாரைம் தகாாி விண்ைப்பித்த உத்திதயாகத்தர்கள். 

II. 2011.08.01 ஆந் திகதிக்குப் பின்ைர் ைற்றும் உள்வாங்கப்படுவதற்காை கடிதம் 

வழங்கப்படுவதற்கு பன், பன்மைய ஆட்தெர்ப்பு நமடபமறயில் / நியைைக் கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெயில் ெித்திசபற்ற 

உத்திதயாகத்தர்கள். 

III. பன்மைய ஆட்தெர்ப்பு நமடபமறயில் / நியைைக் கடிதத்தில் விமைத்திறன் தமட 

தாண்டல் பாீட்மெயில் ெித்தி சபறாத காரைத்தால் பன்மைய பதவியில் தெமவ 

நிரந்தரைாக்கப்படாத ைற்றும் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் 

உள்வாங்கப்பட்ட பின்ைர் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் பதலாவது 

விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெயில் ெித்தி சபற்ற உத்திதயாகத்தர்கள். 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல உது இல                              திகதி:         
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IV. 2011.08.01 பதல் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயின் தரம் II இல் 

உள்வாங்கப்பட்டு அன்றிலிருந்து 3 வருடங்கள் கடந்த பின்ைர் அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் தெமவயின் இரண்டாவது விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெயில் 

ெித்தியமடந்த உத்திதயாகத்தர்கள். 

 

03. அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள உத்திதயாகத்தர்களால் 

விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெ நிவாரைம் சபற்றுக் சகாள்வதற்காக 

பன்மவக்கப்பட்ட தைன்பமறபடுகள் சதாடர்பாக சபாது தெமவகள் 

ஆமைக்குழுவிடைிருந்து ஆதலாெமைகமளப் சபற்றுக்சகாள்ள நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டதுடன், சபாது தெமவகள் ஆமைக்குழுவின் செயலாளாின் 2021.08.13ஆந் 

திகதியிடப்பட்ட இல. PSC/APP/04/2021 ைற்றும் 2020.10.23 திகதியிட்ட PSC/APP/4/2/2016 

கடிதங்கள் பலம் சதாிவிக்கப்பட்ட சபாது தெமவகள் ஆமைக்குழுவின் தீர்ைாைங்களின் படி, 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள/ உள்வாங்கப்படவுள்ள 

உத்திதயாகத்தர்களின் விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெ சதாடர்பாக நிவாரைம் சபறும் 

விதம் இமைப்பு 01இன் பலம் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன், அது பற்றி உாிய அதிகாாிகளுக்கு 

அறிவிக்குைாறு கருமைபெடன் தகட்டுக் சகாள்கிதறன். 

 

04. அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் உள்வாங்கப்படும் உத்திதயாகத்தர்கள், 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவ பிரைாைக் குறிப்பு அபலுக்கு வரும் நாளாை 

2011.08.01ஆந் திகதிக்கு பன்ைர் கடமையாற்றிய பன்மைய பதவிக்காை ஆட்தெர்ப்பு 

நமடபமறயில் / நியைைக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதலாவது விமைத்திறன் தமட 

தாண்டல் பாீட்மெயில் உாிய கால எல்மலக்குள் ெித்தியமடந்திருக்க தவண்டும் என்பதுடன், 

ஒரு வருடத்திற்கு ஒருபமற பாீட்மெ நடத்தப்பட தவண்டும் என்ற அடிப்பமடயில் உாிய 

பாீட்மெ தவமைகள் கைக்கிடப்படுவதாகவும் சபாது தெமவகள் ஆமைக்குழு செயலாளாின் 

PSC/APP/04/2021 ஆம் இலக்க ைற்றும் 2021.08.13 திகதியிட்ட கடிதத்தின் பலம் 

சதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

05. தைலும், சபாதுச் தெமவகள் ஆமைக்குழுவின் தீர்ைாைத்தின்படி, பன்மைய தெமவயில் 

தரம் III பதவியிலிருந்து அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயில் தரம் II பதவிக்கு 

2011.08.01ஆந் திகதி பதல் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள உத்திதயாகத்தர்கள், உள்வாங்கப்படும் 

கடிதம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 வருடங்களுக்குள் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

தெமவயின் தரம் II உத்திதயாகத்தர்களுக்காை விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெமய 

பழுமைப்படுத்த தவண்டும் என்பதுடன், வருடத்திற்கு இரண்டு பாீட்மெ தவமைகள் 

நடத்தப்பட தவண்டும் என்ற அடிப்பமடயில் பாீட்மெ தவமைகள் கைக்கிடப்படுகிறது. 

இதுவமர அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயின் தரம் II உத்திதயாகத்தர்களுக்கு இரண்டு 

விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெகள் ைட்டுதை (2018.04.21 ைற்றும் 2020.01.19 ஆகிய 

திகதிகளில்) நடாத்தப்பட்டுள்ளை என்பதாலும், அப்பாீட்மெகளின் சபறுதபறுகள் 

சவளியிடப்பட்டுள்ளை என்பதாலும், சபாது தெமவகள் ஆமைக்குழுவின் சுற்றறிக்மக 

03/2016 இன் பந்தி 4 இன் சதாடர் இல. 4இன் பிரகாரம் இரண்டாம் விமைத்திறன் தமட 

தாண்டல் பாீட்மெயில் ெித்தியமடந்து பின்வரும் ததமவகமள பூர்த்தி செய்துள்ள அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் தெமவயின் தரம் II இல் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள உத்திதயாகத்தர்களுக்கு 

ைாத்திரம் வருடாந்த ெம்பள அதிகாிப்மப  செலுத்துவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்குைாறு அன்புடன் 

தகட்டுக்சகாள்கின்தறன். 



 

i) விமைத்திறன் தமட தாண்டல் பாீட்மெ சபறுதபறுகள் உாிய படிவத்தின் பலம் 

ெம்பந்தப்பட்ட உத்திதயாகத்தருக்கு சதாிவிக்கப்பட்டிருத்தல் 

ii) உத்திதயாகத்தாின் செயலாற்றுமக அறிக்மககள் பமறயாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, 

ைதிப்பீட்டாளர்களிைால் பமறயாக உாிய பமறயில் ைதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருத்தல். 

iii) வருடாந்த ெம்பள உயர்மவ வழங்குவதுடன் சதாடர்புமடய ைற்ற அமைத்து 

ததமவகளும் பமறயாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருத்தல். 

 

06. தைலும், அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் தெமவயின் தரம் II ைற்றும் தரம் I க்காை பதவி 

உயர்வுக்காை தமகமைகமள பூர்த்தி செய்ததன் அடிப்பமடயில் உத்திதயாகத்தர்களின் பதவி 

உயர்வு திகதிமயக் கைக்கிடுவதில் 2020.01.01 ஆந் திகதி பதல் அபலுக்கு வரும் வமகயில் 

சவளியிடப்பட்டுள்ள சபாதுச் தெமவகள் ஆமைக்குழுவின் சுற்றறிக்மக இல. 01/2020 ைற்றும் 

அதன் துமைச் சுற்றறிக்மககளின் ஏற்பாடுகள் குறித்தும் கவைம் செலுத்தப்பட தவண்டும் 

என்றும் தைலும் தயவுடன் சதாிவித்துக் சகாள்கிதறன்  

 

 

ஒப்பம்./ எஸ். ஆதலாகபண்டார 

இமைந்த தெமவகள் பைிப்பாளர் நாயகம் 

 



 

 

 

 

 

1. மு்னன தவியுட் ததொடபப்ுனடன ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / ினநக் கடிதத்தி் குறி்பிட்டட்ு் 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ே ததொடபப்ி் குறி்பிட்டொத உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கு 1ஆயது வினத்தி் 

தனட தொண்ட் பீடன்ேனன பூபத்்திதேன்யத்கு ியொபணந் யமங்குத். 

 

ியாபணந் யமங்க்டுயத்கா 

உத்தியனாகத்தப் ததாகுதி 
ியாபணந் 

i. 

மு்னன தவியி் 

ஆட்சேப்்பு 

னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் 

வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ே ்றி 

குறி்பிட்டொத, 

ினநந் 

ிப்தபநொக்க்டொத 

உத்திசனொகத்தபக்். 

 

மு்னன தவியி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் 

சித்தி தொத உத்திசனொகத்தபக்், அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்

சேனய பிபநொணக் குறி்பி் 10யது ்தியி் குறி்பிட்டட்ு், 

அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ் சேனய தபந் III இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ேயி், உ்ீபக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட 

திகதியிலிரு்து 3 யருடங்களுக்கு் சித்தினனட்திருக்க சயண்டுந் 

எ்துட், அக்கொ்குதியி் ஒரு யருடத்தி்கு இபண்டு பீடன்ே 

தயனணக் டத்த்ட சயண்டுந் எ் அடி்னடயி் 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனடன சயண்டின 

பீடன்ே தயனணக் கணக்கிட்டுந். 
ii. 

மு்னன தவியி் 

ஆட்சேப்்பு 

னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் (V) 

வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ே ்றி 

குறி்பிட்டொத, 

எினுந் ினநந் 

ிப்தபநொக்க்டட்ு் 

உத்திசனொகத்தபக்். 

 அபிவிருத்தி உத்தியனாகத்தப் யேவயயி் உ்யாங்க்ட்டு் உத்தியனாகத்தபக்ளுக்கு யேவய் பிபநாணக் 

குறி்பி் குறி்பிட்ட்டு் விவத்தி் தவட தாண்ட் பீட்வேவன பூபத்்திதேன்யத்கு ியாபணந் யமங்குத்.  

1யது விவத்தி் தவட தாண்ட் படீவ்ே  

 

இனண்பு 01 



iii ினநத்வத 

ிப்தபநாக்குயது 

ததாடப்ா 

விடனங்க் 

சேனயயி் ிப்தபநொக்குயது ததொடப்ொ அனத்து சதனய்ொடுகனயுந் பூபத்்தி தேன்து் 

மு்னன தவியி் ிப்தபநொக்க்டொத உத்திசனொகத்தபக்ி் சேனயனன ிப்தபநொக்குயது 

ததொடப்ொக தினணக்கத் தனயபக்் தநது பி்துனபனன அனு்புந் சொது, உத்திசனொகத்தபி் 

ினநத் திகதியிலிரு்து 2009.04.02 யனபயிொ பி்துனபனன தொ விதிக்சகொனயயி் 

டியுந், 2009.04.02 முத் தகுதிகொண் கொந் முடியுந் யனபயிொ பி்துனபனன தொதுே ்

சேனயக் ஆனணக்குழுவி் தேனதொழுங்கு விதிகி்டியுந் அனு்பி னயக்க்ட சயண்டுந். 
 

iv. தபிவ தவி 

உனபவ்ு 

ததாடப்ா 

விடனங்க் 

அ) ியொபணக் கொத்தி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி தத் தயறுந் 

உத்திசனொகத்தபக்ி் யருடொ்த ேந் உனபவ்ுக் பி்சொட்டுந். 

 

ஆ) ியொபணக் கொத்தி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி த்று் 

உத்திசனொகத்தபக்், ஏனன உபின தனகனநகன பூபத்்தி தேன்திரு்தொ் உபின திகதிக்கு 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனட்து்தொக கருதி மு்னன சேனயயி் 

உ்ீபக்்க்டட்ு 10 ஆண்டுக் தேன்திநொ சேனயக் கொத்னத ினவு தேன்யுந் 

திகதியிலிரு்து தபந் II க்கு தவி உனபவ்ு தறுயொபக்்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. மு்னன தவியுட் ததொடபப்ுனடன ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / ினநக் கடிதத்தி் குறி்பிட்டட்ு் 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ே அ்து அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்சேனயயி் தபந் III 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேனன பூபத்்திதேன்யுந் அடி்னடயி் ியொபணந் 

யமங்குத். 

 

ியாபணந் யமங்க்டுயத்கா 

உத்தியனாகத்தப ்ததாகுதி  

ியாபணந் 

i.  

மு்னன தவியி் 

ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் 

குறி்பிட்டட்ு் 

வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ேனன 

2011.08.01 ஆ் திகதிக்கு் 

பி்ப ்அ்து 

உ்யொங்க்டுயத்கொ 

கடிதந் யமங்க்டுயத்கு 

மு், பூபத்்திதேன்து் 

உத்திசனொகத்தபக்். 

உத்திசனொகத்தபக்் அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ் சேனய 

பிபநொணக் குறி்பி் ்தி 10 இ் குறி்பிட்டட்ு் 

அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் III இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ேயி் சித்தினனடன சயண்டின அயசினப்ன. 
 

சநலுந், அ்த உத்திசனொகத்தப ் ஆஜபொக முடி்த மு்னதன 

தவிக்குபின ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / ினநக் 

கடிதத்தி் குறி்பிட்டட்ு் வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ே ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனன 

கருத்தி் தகொண்டு, அத் அடி்னடயி் வினத்தி் 

தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனடயத்கு உபின 

தயனணகி் எண்ணிக்னக கணக்கிட்டுகிது.  

ii 

மு்னன தவிக்குபின 

ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் 

குறி்பிட்டட்ு் 

வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ேயி் 

சித்தனனடனொத அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ்சேனயயி் 

தபந் III இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ 

வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ேயி் 

உத்திசனொகத்தருக்கு ஆஜபொக முடியுநொகவிரு்த மு்னன 

தவிக்குபின ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / ினநக் 

கடிதத்தி் குறி்பிட்டட்ு் வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ே ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனனயுந் 

அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் III இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ே ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனனயுந் கருத்தி் 

தகொண்டு அத் அடி்னடயி் வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனடயத்கு உபின 

தயனணகி் எண்ணிக்னக கணக்கிட்டுந். 

 

அபிவிருத்தி உத்தியனாகத்தப் யேவயயி் உ்யாங்க்ட்டு் உத்தியனாகத்தபக்ளுக்கு யேவய் பிபநாணக் 

குறி்பி் குறி்பிட்ட்டு் விவத்தி் தவட தாண்ட் பீட்வேவன பூபத்்திதேன்யத்கு ியாபணந் 

யமங்குத்.  

1ஆயது விவத்தி் தவட தாண்ட் படீவ்ே 

 



சித்தினனடனனட்த  

உத்திசனொகத்தபக்். 

iii ினநத்வத 

ிப்தபநாக்குயது 

ததாடப்ா 

விடனங்க் 

மு்னன தவியி் ிப்தபநொக்க்டொத உத்திசனொகத்தபக்ி் சேனயனன 

ிப்தபநொக்குயது ததொடப்ொக தினணக்கத் தனயபக்் தநது பி்துனபனன அனு்புந் 

சொது உத்திசனொகத்தபி் ினநத் திகதியிலிரு்து 2009.04.02 யனபயிொ பி்துனபனன 

தொ விதிக்சகொனயயி் டியுந், 2009.04.02 முத் தகுதிகொண் கொந் முடியுந் யனபயிொ 

பி்துனபனன தொதுே ் சேனயக் ஆனணக்குழுவி் தேனதொழுங்கு விதிகி்டியுந் 

அனு்பி னயக்க்ட சயண்டுந்.  
 

iv. தபிவ தவி 

உனபவ்ு ததாடப்ா 

விடனங்க் 

அ) உபின தயனணக் கொத்தி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி தத் 

தயறுந் உத்திசனொகத்தபக்ி் யருடொ்த ேந் உனபவ்ு பி்சொட்டுந். 
 

ஆ) உபின தயனணக் கொத்தி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி த்று் 

உத்திசனொகத்தபக்், ஏனன உபின தனகனநகன பூபத்்தி தேன்திரு்ததொ் உபின திகதிக்கு 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனட்து்தொக கருதி மு்னன 

சேனயயி் உ்ீபக்்க்டட்ு 10 ஆண்டுக் தேன்திநொ சேனயக் கொத்னத ினவு 

தேன்யுந் திகதியிலிரு்து தபந் II க்கு தவி உனபவ்ு தறுயொபக்். 
 

 

 

 

 

 

 

3. அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்சேனயயி் தபந் II உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ 2 யது வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ேக்கு ியொபணந் யமங்குத். 

அபிவிருத்தி உத்தியனாகத்தப் யேவயயி் உ்யாங்க்ட்டு் உத்தியனாகத்தபக்ளுக்கு யேவய் பிபநாணக் 

குறி்பி் குறி்பிட்ட்டு் விவத்தி் தவட தாண்ட் பீட்வேவன பூபத்்திதேன்யத்கு ியாபணந் 

யமங்குத்.  

2ஆயது விவத்தி் தவட தாண்ட் படீவ்ே 

 



ியாபணந் யமங்க்டுயத்கா 

உத்தியனாகத்தப ்ததாகுதி 

 

ியாபணந் 

I 

மு்னன 

தவியி்/சேனயயி் 

தபந் II இ் ணினொ்றி 

அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் II க்கு 

உ்யொங்க்டட்ு் 

உத்திசனொகத்தபக்். 

மு்னன தவியி்/சேனயயி் தபந் II இ் உ் தவிதனொ்றி்/ 

சேனயதனொ்றி் ணினொ்றி 2011.08.01 ஆ் திகதி முத் அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் II க்கு உ்ீபக்்க்டட்ு் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கு ஆஜபொயத்கு முடியுநொகவிரு்த, மு்னன 

தவிக்கொ ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / ினநக் கடிதத்தி் 

குறி்பிட்டட்ு் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ே 

ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனனயுந் அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் II க்கொ  வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ே 

ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனனயுந் கருத்தி் தகொண்டு, அத் 

அடி்னடயி் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் 

சித்தினனடயத்கு உபின தயனணகி் எண்ணிக்னக கணக்கிட்டுந். 

உ்ீபக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட திகதி யனபயிொ 

கொ்குதியி் மு்னன தவியி் ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் குறி்பிட்ட்ட 2 யது வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ேனன பூபத்்திதேன்திரு்தொ், அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் II இ் உ் உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ இபண்டொயது 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி த சயண்டின 

அயசினப்ன.  

ii 

மு்னன 

தவியி்/சேனயயி் 

தபந் III இ் 

ணினொ்றி 

அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் II க்கு 

உ்யொங்க்ட்டு் 

உத்திசனொகத்தபக்். 

மு்னன தவியி்/சேனயயி் தபந் III இ் உ் தவிதனொ்றி்/ 

சேனயதனொ்றி் ணினொ்றி 2011.08.01 ஆ் திகதி முத் அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் II க்கு உ்ீபக்்க்டட்ு் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கு 2யது வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேனன 

பூபத்்திதேன்யத்கு  உ்ீபக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட 

திகதியிலிரு்து 3 யருடங்களுக்கு் பூபத்்திதேன்யத்கு ே்தப்்ந் 

அிக்க்டுயதுட், உ்ீபக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட 

திகதியிலிரு்து டத்த்ட்ட அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் 2 

யது வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ே ே்தப்்ங்கி் 

எண்ணிக்னகனன கருத்தி்தகொண்டு  அத் அடி்னடயி் வினத்தி் 

தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தினனடன சயண்டின தயனணகி் 

எண்ணிக்னக கணக்கிட்டுந். 

 

உ்ீபக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட திகதி யனபயிொ 

கொ்குதியி் மு்னன தவியி் ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் குறி்பிட்ட்ட 2 யது வினத்தி் தனட தொண்ட் 

பீடன்ேனன பூபத்்திதேன்திரு்தொ், அபிவிருத்தி உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் II இ் உ் உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ இபண்டொயது 

வினத்தி் தனட தொண்ட் பீடன்ேயி் சித்தி த சயண்டின 

அயசினப்ன. 
 

 



iii 

அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் III க்கு 

உ்ீபக்்க்டட்ு, 

2011.08.01 ஆ் திகதிக்கு 

பி்தின ொ் முத் 

அமுலுக்கு யருந் 

யனகயி் அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ்

சேனயயி் தபந் IIக்கு 

தவி உனபவ்ு 

யமங்க்டட்ு் 

உத்திசனொகத்தபக்் 

மு்னன தவியி்/சேனயயி் தபந் III இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்் 2011.08.01 ஆ் திகதிக்கு் பி்ப ் அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் II க்கு தவி உனபவ்ு 

யமங்க்ட்டு் உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கு 2யது வினத்தி் 

தனட தொண்ட் பீட்னேனன முழுனந்டுத்துயத்கு  

உ்பீக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட தியிலிரு்து 3 

யருடங்களுக்கு் உபின வினத்தி் தனட தொண்ட் பீட்னேனன 

பூபத்்திதேன்யத்கு ே்தப்்ந் அிக்க்டுயதுட், அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் உ் உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கு 

ஆஜபொயத்கு ே்தப்்ந் இரு்த தபந் IIக்கொ 2யது வினத்தி் 

தனட தொண்ட் பீட்னே ே்தப்்ங்கி் எண்ணிக்னகனன 

கருத்தி் தகொண்டு  அத் அடி்னடயி் வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீட்னேயி் சித்தினனடன சயண்டின பீட்னே தயனணக் 

கணக்கிட்டுந். 
 

உ்பீக்்க்டுயத்கொ கடிதந் யமங்க்ட்ட திகதி யனபயிொ 

கொ்குதியி் மு்னன தவியி் ஆட்சேப்்பு னடமுனயி் / 

ினநக் கடிதத்தி் குறி்பிட்ட்ட 2 யது வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீட்னேனன பூபத்்திதேன்திரு்தொ், அபிவிருத்தி 

உத்திசனொகத்தப ் சேனயயி் தபந் II இ் உ் 

உத்திசனொகத்தபக்ளுக்கொ இபண்டொயது வினத்தி் தனட 

தொண்ட் பீட்னேயி் சித்தி த சயண்டின அயசினப்ன. 

iii. தபிவ 

தவி உனபவ்ு 

ததாடப்ா 

விடனங்க் 

 

a) உபின கொத்தினு் வினத்தி் தனடத்தொண்ட் பிட்னேயி் சித்தி தத் தயறுந் 

உத்திசனொகத்தபக்ி் யருடொ்த ேந் உனபவ்ு பி்சொப்டுந். 

b) உபின கொ் குதியினு் வினத்தி் தனட தொண்ட் பீட்னேயி் சித்தி த்று் 

உத்திசனொகத்தபக்், ஏனன உபின தனகனநகன பூபத்்தி தேன்திரு்தொ் உபின 

திகதிக்கு வினதத்ி் தனட தொண்ட் பீட்னேயி் சித்தினனட்து்தொக கருதி 

மு்னன  சேனயயி் உ்பீக்்க்ட்டு 10 ஆண்டுக் தேன்திநொ சேனயக் 

கொத்னத ினவு தேன்யுந் திகதியிலிரு்து தபந் I க்கு தவி உனபவ்ு தறுயொபக்். 

 

 

 

 




