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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்ட பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

2013 ஆம் ஆண்டு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு ஆட்சசர்ப்பு 

பசய்னப்ட்ட உத்திசனொகத்தர்கின் ினநங்கப ிபந்தபநொக்குதல் 

 

2012 ஆம் ஆண்டு சயபனற் ட்டதொொிகளுக்கு சயபயொய்ப்பு யமங்கும் 

திட்டத்தின் கீழ் னிலுர் னிற்சிக்கொக ஆட்சசர்ப்பு பசய்னப்ட்டு ஒரு யருட 

னிற்சிபன ிபவுபசய்துள் அடிப்படனில் 2013 ஆம் ஆண்டு அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் ிபந்தப ினநம் யமங்கும் சொது சி னிலுர்களுக்கு 

ினநம் படபபக்கு யரும் ொளுக்கு ின்சப ினநக் கடிதங்கள் 

யமங்கப்ட்டுள். 

 

02. இந்த உத்திசனொகத்தர்கள் ினநக் கடிதம் கிபடக்கும் யபப பதொடர்ச்சினொகப் 

னிற்சினில் ஈடுட்டிருந்ததுடன், ினநம் பசய்னப்ட்ட ொிலிருந்து MN-4 சம் 

அவுத்திட்டத்தின் அடிப்பட சம் கட்டத்தில் ிறுயப்ட்டு சம்ம் 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

 

03. அதன்டி, ினநத்பத ிபந்தபநொக்குயதற்கொ உொின ஆயணங்கப 

சநர்ப்ிக்கும் சொது அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயின் படபப யிதிகின் 

ின்ிபணப்பு 04 இன் டி அந்த உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு சபகநித்துள்ொர் 

என்பத உறுதிப்டுத்தும் கடிதத்தில் கடபநபன பொறுப்சற் திகதிபன  

குிப்ிடப்ட சயண்டின இடத்தில், உத்திசனொகத்தர் ினநம் படபபக்கு யரும் 

திகதினில் இருந்து கடபநகபப் பொறுப்சற்றுள்ொர் என்பத உறுதிப்டுத்தும் 

யபகனில் திகதிபன திருத்தம் பசய்து சநர்ப்ிக்குநொறு தனவுடன் அினத்தருகிசன். 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 
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உ-ம் :- ினநத் திகதி     : 2013.03.01 

   கடபநபன பொறுப்சற் திகதி  : 2013.05.02 

   ின் இபணப்பு 04இல் கடபநபன பொறுப்சற்  

   திகதிக்கு திருத்தப்ட சயண்டின யிதம் :2013.03.01 ஆந் திகதி பதல் 

படபபப்டுத்தப்டும் 

யபகனில் 2013.05.02 ஆந் திகதி  

04. சநலும், இத்தபகன உத்திசனொகத்தர்கின் யிடுபப அிக்பககபப் 

அனுப்பும் சொது, ன்டத்பத அிக்பககபத் தனொொிப்திலும், யபொற்றுத் 

தொிபத் தனொொிப்திலும் ின்யரும் அிவுறுத்தல்கின் ிபகொபம் பசனற்ட 

சயண்டும் என்பதயும் சநலும் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

I. யிடுபப அிக்பகபன சநர்ப்ிக்கும் சொது, பதல் ினந 

திகதினிலிருந்து பன்று யருட தகுதிகொண் கொம் படியும் யபபனொ 

யிடுபப யியபங்கள் சசர்க்கப்ட சயண்டும். 

  உ-ம் :- உத்திசனொகத்தொின் ினத் திகதி 2013.03.01 ஆனின், 

 யிடுபப அிக்பக - 2013.03.01 ஆந் திகதி பதல் 2016.02.29 

ஆந் திகதி யபப ஞ்சொங்க யருடத்பத அடிப்படனொகக் 

பகொண்டு சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும் 

II.   ஆபணக்குளயின் டபப யிதிகின் ின்ிபணப்பு 05-ன் டி 

தனொொிக்கப்ட்ட யருடொந்த நதிப்ொய்வு அிக்பககப சநர்ப்ிக்கும் 

சொது, பதல் ினந திகதினிலிருந்து யிபத்தின் தபடதொண்டல் 

ொீட்பசபன பூர்த்திபசய்யும் திகதி யபபனிொ யருடொந்த அிக்பககள் 

சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும். 

உ-ம் :- உத்திசனொகத்தொின் ினநத் திகதி 2013.03.01 ஆனின் நற்றும் 

யிபத்தின் தபடதொண்டல் ொீட்பசபன பூர்த்திபசய்தது 2016.12.22 ஆந் 

திகதினொனின், 

     நதிப்ொய்வு அிக்பக :- 

 2013.03.01 – 2014.02.28 

 2014.03.01 – 2015.02.28 

 2015.03.01 – 2016.02.29 

 2016.03.01 – 2016.12.21  

 



III. உத்திசனொகத்தொின் யபொற்றுத்  தொில்  ினநக் கடிதத்தின் டி 

சசபயக்கு சபகநித்தபநபன திவு பசய்யும் சொது, சநச த்தி 03 இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள்டி ினநம் பசய்னப்ட்ட ொிலிருந்து 

படபபக்கு யரும் யபகனில் அயர் கடபநகப பொறுப்சற்றுள்ொர் 

என்பத உறுதிபசய்யும் யபகனில் சொினொக குிப்ிடப்ட சயண்டும் 

என்துடன், 2014, 2015 ஆண்டுகளுக்கொ சம் அதிகொிப்புகப 

குிப்ிடும் சொது கடபநபன பொறுப்சற்ல் படபபக்கு யரும் 

திகதிக்கு ஏற் குிப்ிடப்ட சயண்டும். 

உ-ம் :-  யபொற்றுத் தொள் 

 கடபநபன பொறுப்சற்ல் – இபணந்த சசபயகள் 

ணிப்ொர் ொனகத்தின் இ............ நற்றும் 

................. ஆந் திகதின கடிதத்திற்கு ஏற் 2013.03.01 ஆந் 

திகதி பதல் படபபக்கு யரும் யபகனில் 2013.05.02 ஆந் 

திகதி கடபநக்கு சபகித்தல்  

 சம் அதிகொிப்பு திகதி 

 சம் அதிகொிப்பு அனுநதிக்கப்ட்ட திகதிக்கு பன் 

"2014.03.01ஆந் திகதிக்கு உொித்தொ சம் 

அதிகொிப்ப யமங்குதல்" எ குிப்ிடப்ட 

சயண்டும். 

 சம் அதிகொிப்பு அனுநதிக்கப்ட்ட திகதிக்கு பன் 

"2015.03.01ஆந் திகதிக்கு உொித்தொ சம் 

அதிகொிப்ப யமங்குதல்" எ குிப்ிடப்ட 

சயண்டும். 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொக ண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்  


