






 

இணைப்பு 1 

பதவிநிணய தத்தினருக்கானது  

      

பிாிவின் பபர்:………………………………………………………. 

பபாறுப்பான அலுவயர் /சேணவயுறுநர்:……………………………….  

பபாறுப்பான / உதவிக் குழு:…………………………………… 

 பேயாற்றுணகத் திட்டத்தின் சுருக்கம் 

நிறுவனோர் 

பிதான 

விடப்பப்புகள் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

பிதான விடப் 

பப்புகள் 

பேற்பாட்டுக் 

குமியீட்டு 

இயக்கம் 

பிதான 

பேற்பாடுகள் 

ஒதுக்கப்பட்ட பதாணக 

பின்வரும் நிலில் ஏசதனுபான்மிணனத் சதர்ந்பதடுத்தல் 

சவண்டும்.) 

(நிறுவனத்தின் 

வருடாந்த 

பேற்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்கு ஏற்ப) 

வவுபேயவுத் 

திட்டல்யாத 

(√ அல்யது x ) 

வவுபேயவுத் திட்டத்திற்குற்பட்ட 

(குமியீட்டு இயக்கத்துடன்) 

(நிறுவனத்தின் வருடாந்த வவுபேயவுத் 

திட்ட ஆவைத்திற்கு ஏற்ப)  

      

      
      

      
 

வருட முடிவின் சபாது இறுதி ீராய்வு ற்றும் திப்பீடு:………………………………………………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………...................………………..................……………………      

திப்பீடு பேய்ப்படுபவாின் பபர்:   திப்பீட்டாராின் பபர்:   இணடயீட்டாராின் பபர் : 

ணகபாப்பம்:……………………..               ணகபாப்பம்:……………………..  ணகபாப்பம்:…………………….  

  

……………………………………… அணச்சு 

வருடாந்த பேயாற்றுணக ஒப்பந்தம் (…………….காய எல்ணய ………….) இற்கான 



இணைப்பு 1 

பதவிநிணயற்ம தத்தினருக்கானது 

        

 

பிாிவின் பபர் :………………………………………………………. 

பபாறுப்பான அலுவயர் / சேணவயுறுநர்:……………………………..  

பபாறுப்பான /உதவிக் குழு:…………………………………… 
பேயாற்றுணகத் திட்டத்தின் சுருக்கம் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பிதான விடப் 

பப்புகள் 

பேற்பாட்டுக் குமியீட்டு இயக்கம் பிதான பேற்பாடுகள்  

(நிறுவனத்தின் வருடாந்த பேற்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்கு ஏற்ப)  

   

   

   

   
   

   

   
   

வருட முடிவின் சபாது இறுதி ீராய்வு ற்றும் திப்பீடு : ……………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………… 

 

திப்பீடு பேய்ப்படுபவாின் பபர்:        திப்பீட்டாராின் பபர்:   இணடயீட்டாராின் பபர்: 

ணகபாப்பம்:………………..       ணகபாப்பம்:……………………… ணகபாப்பம்:………………………… 

……………………………………… அணச்சு 

வருடாந்த பேயாற்றுணக உடன்படிக்ணக (…………….காய எல்ணய ………….) இற்கான 



 

இணைப்பு  2 

னிதவர அபிவிருத்தித் திட்டம் 

.....................................2018 

1. நிறுவனம்  

1.1 அணச்சு 

1.2 திணைக்கரம் / பகவாண்ண / பிாிவு 

 

2. அணப்பின் பபாறுப்பாணை 

 2.1. பதாணயநநாக்கு 

 2.2. பைிநநாக்கு 

 2.3. பபறுடானம் 

 2.4. இயக்குகள் 

 2.5. நநாக்கங்கள் 

3.  அணப்பின் னித வரங்கள் 

3.1 தற்நபாது நியவுகின்ம 

னித வர பிச்சிணனகள்   

(தற்நபாணத நிணய) 

3.2. எதிர்பார்க்கப்படும்  

னித வர சவால்கள் 

(எதிர்காயத்திற்கான  

பார்ணவக் நகாைம் 

3.3 எதிர்பார்க்கப்படும் 

னித வரங்கள் 

(எதிர்கார்க்கப்படும் 

சூழ்நிணய) 

   

   

   

 

 

4.  னிதவரத் திட்டம் 

 4.1. பிற்சி பநயாபாங்கள் 

  

நதர்ச்சி ட்டம் தற்நபாணத ட்ட 

நிணய 

 அவசிான 

பிற்சிகள் 

திட்டிடப்பட்ட 

பிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

    

    

    



 

 

4.2. பன்னுாிணரிக்கப்படும் னிதவர பகாணத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

திட்டிடப்பட்ட 

பிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

பநயாபா 

நதணவப்பாடுகள் 

நதணவப்பாடுகள் அவசிில்ணய 

    

    

    

 

5. ஆண்டிறுதி பிற்சித்திட்டங்கள் 

 5.1 அடிப்பணடத் திட்டங்கள் 

 

பதாிவு 

பசய்ப்பட்ட 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

இயக்குக் குழு  பிற்சி 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் 

அடிப்பணட 

நநாக்கம் 

காயம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

நதர்ச்சி 

ட்டத்தின்  

     

     

     

5.2. நந திட்டிடல் 

பதாிவு 

பசய்ப்பட்ட 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

 

5.3  பாடத்திட்ட வடிவணப்பு 

பதாிவு பசய்ப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பிதான விடப்பப்பு 

  

  

  

 



6. பசயாற்ம பகாணத்துவம் 

6. பசயாற்ம திப்பீடு 

 

நசணவ வகுதி பசயாற்ம ாதிாிின் 

இணைப்பு இய. 

பசயாற்ம ஒப்பந்த 

ாதிாிின் இணைப்பு இய. 

   

   

   

 

6.2  பிற்சிிணன திப்பீட்டுப்  பபாமிபணம 

நசணவ 

வகுதி 

பிற்சிின்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பபறுநபறு 

சாதகான 

/பதரிவற்ம 

/ாற்மில்ணய 

நட்சத்தி 

பசற்திமணன 

திப்பிடுவதற்கான 

பபாமிபணம 

பயவீனான 

பசற்பாடு 

பதாடர்பான 

பபாமிபணம 

 சாதகான 

/பதரிவற்ம 

/ாற்மில்ணய 

உதா- 1. 

பதவியுர்வுகள் 

உதா -  1. அதிக 

பிற்சிகள் 

 சாதகான 

/பதரிவற்ம 

/ாற்மில்ணய 

2. பவரிநாட்டு 

விஜங்கள் 

3. உள்ரக 

இடாற்மங்கள் 

 சாதகான 

/பதரிவற்ம 

/ாற்மில்ணய 

4. விருதுகள்  

 சாதகான 

/பதரிவற்ம 

/ாற்மில்ணய 

  

 

னிதவர அபிவிருத்தி திட்டத்திணன பூைப்படுத்துவது பதாடர்பாக  பிதான 

நிணமநவற்றுத்த அலுவயர்களுக்கு ஏதாவது  விரக்கரிப்புக்கள் நதணவப்படும் 

பட்சத்தில் ஒரு நாள் பசயர்பவான்று ஏற்பாடு பசய்து தப்படும். தவு பசய்து  

பதாடர்புகளுக்கு குமித்த அலுவயர் ஒருவாின் பபணத் பதாிவு பசய்து அனுப்பவும். 




