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சகய அமச்சுக்களினதும் சசயாரர்கள்
திமைக்கரத் தமயவர்கள்
ாவட்டச் சசயாரர்கள்
பிததச சசயாரர்களுக்கு
அபிவிருத்தி உத்திய ோகத்தர் தரம் III மற்றும் II இற்கு உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ள உத்திய ோகர்களின் சம்பள
படிநிலையில் உள்ள முரண்போடுகலள சரி சசய்வது சதோடர்போக அறிவுறுத்தல்கலள வழங்குதல்

தற்படி

விடம்

அனுப்பப்பட்டாலும்,

சதாடர்பாக
2011.08.01

ஒவ்சவாரு
ஆந்

உத்திதாகத்தருக்கும்

திகதின்று

அபிவிருத்தி

அவ்வப்தபாது

உத்திதாகத்தர்

கடிதங்கள்
தசமவயில்

உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ர உத்திதாகத்தர்களின்
சம்பர படிநிமயயிமனத் தீர்ானித்தல் ற்றும்
பதவியுர்வுகள் குறித்து பின்வரும் முமமமகள் பின்பற்மப்படுதல் தவண்டும் என தவுடன்
அறித்தருவததாடு இவ் விடம் சதாடர்பான சபாது அறிவுறுத்தல் சதாகுதியின் இமைப்பு 01 ற்றும் 02
ஆக இத்துடன் சர்ப்பிக்க்கப்பட்டுள்ரது.

02.

2012.00.1004 ஆந் திகதி ற்றும் இயக்கம் 00/இமனயுமட அதிவிதசட வர்த்தானிப்
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அறிவித்தய் மூயம் திருத்திமக்கப்பட்ட 2012.02.1045 ஆந் திகதி ற்றும் 14/ஆம் இயக்கத்துமட 11
அதிவிதசட வர்த்தானியின் மூயம் பிசு க்கப்பட்டுள்ர அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமவப் பிாைக்
10 ஆம் பந்தியின் ன்ற்பாடுகளுக்கு ன்ற்ப ற்றும் 14 குறிப்பின்/ஆம் இயக்க அசா 2012ங்க நிர்வாக
சுற்மறிக்மகயின் படி தமகமகமரப் பூர்த்தி சசய்துள்ரதன் அடிப்பமடயில்
2011.08.ஆந் 01
திகதியிோருந்து வலுப்சபறும் வமகயில் அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர்தசமவயின் II ஆம் ற்றும் III ஆந்
தத்துக்கு உள்ளீர்க்கப்படுதல் இடம்சபற்றுள்ரது.
03.

அதற்கம 2011.08.

ஆந் திகதிக்கு அபிவிருத்தி உத்திதாகத்தர் 01III ஆந் தத்துக்கு

உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ர அலுவயசாருவ ன் சம்பர படிநிமயமத் தா ப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்
பத்தித்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர இலைப்பு 10 இன் படி ற்றும் 2011.08.ஆந் திகதி அபிவிருத்தி 01
உத்திதாகத்தர் II ஆந் தத்துக்கு உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ர உத்திதாகத்தர் ஒருவ ன் சம்பர படிநிமயகமரத்
தா ப்பதற்கான அறிவுறுத்தற் பத்தித்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர இமைப்பு இன் படி டடவடிக்மக 02
எடுக்குாறு தவுடன் அறித்தருமன்தமன்.

ஒப்பம்./ யக.பி.வீ .எம் .யே .கமயக
இலைந்த யசலவகள் பணிப்போளர் நோ கம்

இணைப்பு 01

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தம் III ற்றும் II இற்கு உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ர உத்தியோகத்தர்களின்
சம்பர படிநிணயயில் உள்ர முண்போடுகள் நிலர்த்தி சசய்லது சதோடர்போன அறிவுறுத்தல்கணர
லறங்குதல்
01. 2011.08.01 ஆந் திகதின்று அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் III
ஆந்
உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ர உத்தியோகத்தர்களின் சம்பர படிநிணயகணரத் தோரித்தல்.

தத்துக்கு

1.1. அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக 06/2006 (IV) MN 04 – 2006 (ஏ) ரூா. 15,215 – 10 x 2015 – 4 x 240
– 7 x 320 – 15 x 3560 – ரூா. 25,965 ( நாதாந்த) சம் அவுத்திட்டம் இப் தவிக்கு
உரித்தாயதுடன் ஆபம்ச் சம் டி முக ரூா. 15,215 ஆகும்.
1.2. ஏற்கவய இச் சம் அவுத்திட்டத்தில் குறித்த நாதாந்த சம்ம் கிகடக்கப்
பறுயதால் இவ் உள்ளீர்த்தல் காபணநாக சம்த்தில் அல்து சம் ஏற்த் திகதியில்
எதுவித நாற்ங்களும் ஏற்டுயதில்க.
1.3. அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் தபம் III இற்கு உள்ளீர்க்கப்ட்டுள் உத்திவனாகத்தர்கள் 10
யருடங்ககயுகடன முகப்ாதும் திருப்திகபநாதுநா வசகயக் காத்தின்
இறுதியில் பாதுயா பசனாற்றுககயின் அடிப்கடயில் II ஆந் தபத்துக்கு
தவியுனர்த்தல் இடம்பறும். அதன்வாது அபசாங்க நிர்யாகச் சுற்றிக்கக இக்கம்
6/2006(IV) இற்கு ஏற் உரித்தா நாதாந்த சம் அவுத்திட்டம் ரூா. 15,215 – 10 x 20154x240-7x320-15x360-25,965/- ஆகும். அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் II ஆந் தபத்துக்குரின
ஆபம்ச் சம்ப் டிமுக ரூா. 17,605 ஆகும்.
உதாபணம் :- 2005.10.14 ஆந் திகதினன்று நினநம் கிகடக்கப்பற் உத்திவனாகத்தர் ஒருயர்
உரித்துகடன சக தகககநககயும் பூர்த்தி பசய்துள்தன் அடிப்கடயில் 2011.08.01 ஆந்
திகதி முதல் யலுப்பறும் யககயில் அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் வசகயயின் III ஆந்
தபத்துக்கு உள்ளீர்க்கப்ட்டுள்வதாடு, அதன் வாது ஆபம் சம்ப் டிமுக ரூா. 15,215
ஆகும். அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் வசகயப் பிபநாணத்தின் 12.1.1 இன் கீழ் அவ்
உத்திவனாகத்தர்
2015.10.14 ஆந் திகதி முதல் யலுப்பறும் யககயில் பாதுயா
பசனாற்றுககயின் அடிப்கடயில் II ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்த்தப்டுயார். அதன் வாது
அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் II ஆந்தபத்துக்குரின ஆபம் சம்ப் டிமுக ரூா. 17,605
ஆகும்.

கலனத்திற் சகோள்ரவும் :- உத்தியோகத்தரின் சம்பரம் அசோங்க நிர்லோக சுற்மறிக்ணக 03/2016
இற்கு ஏற்ப 2016.01.01 ஆந் திகதி முதல் MN 04-2016 – ரூபோ. 31490-10x445-11x660-10x730-5x75054250 உரித்துணட சம்பர அரவுத்திட்டத்தில் அர்த்தப்படுதல் யலண்டும்.

இணைப்பு 02
02. 2011.08.01 ஆந் திகதியில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தம் II இற்கு உள்ளீர்க்கப்பட்ட
உத்தியோகத்தரின் சம்பரப் படிநிணயணத் தோரித்தல்
2.1. அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக 06/2006 (IV) MN 04 – 2006 (ஏ) ரூா. 15,215 – 10 x 2015 – 4 x 240
– 7 x 320 – 15 x 3560 – ரூா. 25,965 ( நாதாந்த) சம் அவுத்திட்டம் இப் தவிக்கு
உரித்தாயதுடன் ஆபம்ச் சம் டி முக ரூா. 17,605 ஆகும். த்தாம் (10) வயத
ஏற்த்கத உகமத்ததன் பிற்ாடு 2011.08.01 ஆந் திகதி யகப MN4-2006(ஏ) சம்
அவுத்திட்டத்தில் II ஆந் தபத்தில் “ தவியுனர்வு பா யகுதி” இன் கீழ் உரித்துகடன
சம் ஏற்த்கத யமங்குதல் வயண்டும்.
2.2. அதற்ககநன 2011.08.01 ஆந் திகதி முதல் II ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்த்தப்டுயதற்கு
தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள்கநனால், அப் தவியுனர்கய உத்திவனாகத்தருக்கு
யமங்கி சம்ம் யமங்கப்டுதல் வயண்டும் என்வதாடு, குறித்த சம் நாற்த்கத
வநற்பகாள்யது தா விதிக்வகாகயயின் VII ஆம் அத்தினானத்தின் 5 ஆம் பிரிவின்
ஏற்ாடுகளுக்ககநன வநற்பகாள்ப்டுதல் வயண்டும். அதன் டி அலுயரின் வயத
ஏற்த் திகதி ஆகஸ்ட் நாதம் 01 ஆந் திகதினாக கருதப்டுதல் வயண்டும்.
2.3. 2018.09.10 ஆந் திகதின இகணந்த வசகயகள் சுற்றிக்கக இக்கம் 05/2018 இன் 02.2 ஆம்
ஏற்ாடுகளின் டி I ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்த்துயதற்கு உரித்துடகந பறும் திகதியில்
தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள்கந காபணநாக குறித்த தவியுனர்விகப்
பற்றுக்பகாடுப்தற்கு நயடிக்கக எடுக்கப்டுதல் வயண்டும். அத்திகதி முதல் MN42006(ஏ) சம் அவுத்திட்டத்தில் I ஆந் தபத்துக்கு உரின சம் டிமுக
கிகடக்கப்பறுயவதாடு குறித்த சம்த்கத நிர்ணயிப்து தா விதிக்வகாகயயின் VII
ஆம் அத்தினானத்தின் 5 ஆம் பிரிவின் ஏற்ாடுகளின் டி டயடிக்கக எடுக்கப்டல்
வயண்டும்.
உதாபணம்:- (01)
i. 2000.05.16 ஆந் திகதினன்று நினநம் கிகடக்கப்பற் அலுயபபாருயர் உரின சக
தகககநககயும் பூர்த்திபசய்துள்தன் அடிப்கடயில் 2011.08.01 ஆந் திகதி முதல்
யலுப்பறும் யககயில் அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் வசகயயின் II ஆந் தபத்துக்கு
உள்ளீர்க்கப்டுயார்கள்.
ii.

2010.05.16 ஆந் திகதினன்று வயத ஏற்த்கத (10 ஆயது) உகமத்ததன் பின்ர்
2011.08.01 ஆந் திகதி யகப MN4 – 2006 (ஏ) சம் அவுத்திட்டத்தின் II ஆந் தபத்தில்
“தவியுனர்வு பா யகுதி” இன் கீழ் உரித்துகடன வயத ஏற்த்கத யமங்குதல்
வயண்டும்.

iii.

2011.08.01 ஆந் திகதி முதல் II ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்த்தப்டுயதற்கு
தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள்தால் அப் தவியுனர்விக உத்திவனாகத்தருக்கு
யமங்கி சம்ம் யமங்கப்டுதல் வயண்டும் என்வதாடு, குறித்த சம் நாற்ம்
வநற்பகாள்ல் தா விதிக்வகாகயயின் VII ஆம் அத்தினானத்தின் 5 ஆம் பிரிவின்
ஏற்ாடுகளின் டி இடம்பறுதல் வயண்டும். அதற்ககநன உத்திவனாகத்தரின்
வயத ஏற்த் திகதி ஆகஸ்ட் நாதம் 01 ஆக கருதப்டுதல் வயண்டும்.

iv.

எவ்யாாயினும், இவ் உத்திவனாகத்தரின் நினநத் திகதி 2000.05.16 ஆந்
திகதினாககனால், குறித்த தகககநககப் பூர்த்தி பசய்ததன்வரில் 2020.05.16 ஆந்
திகதிக்கு I ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்வுக்குரின உரித்துடகந காணப்டுகின்து.
அதற்ககநன,
 I ஆந் தபத்துக்கா வயத ஏற்த் திகதி வந 16 ஆகும் என்வதாடு
 சம்த்கத தீர்நானிப்து தா விதிக்வகாகயயின் VII ஆம்
அத்தினானத்தின் 5
ஆம் பிரிவின் ஏற்ாடுகளின் டி இடம்பறுதல்
வயண்டும்.

உதோைம் :- 02
i.

1997.05.15 ஆந் திகதினன்று நினநம் கிகடக்கப்பற் உத்திவனாகத்தர் ஒருயர்
குறித்த சக தகககநககயும் பூர்த்தி பசய்துள்தன் அடிப்கடயில் 2011.08.01 ஆந்
திகதி முதல் யலுப்பறும் யககயில் அபிவிருத்தி உத்திவனாகத்தர் வசகயயின் II ஆந்
தபத்துக்கு உள்ளீர்க்கப்டுயார்.

ii.

2007.05.15 ஆந் திகதிக்கு வயத ஏற்த்கத (10 ஆயது) உகமத்ததன் பின்ர்
2011.08.01 ஆந் திகதி யகப MN4-2006 (ஏ) என் சம் அவுத்திட்டத்தின் II ஆந்
தபத்தில் “ தவியுனர்வு பா யகுதி” இன் கீழ் குறித்த வயத ஏற்த்கத யமங்குதல்
வயண்டும்.

iii.

2011.08.01 ஆந் திகதி முதல் II ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்த்தப்டுயதற்கு
தகககநககப்
பூர்த்தி
பசய்துள்தால்
அப்
தவியுனர்விக
அவ்
உத்திவனாகத்தருக்கு யமங்கி சம்ம் பசலுத்தப்ட வயண்டும் என்வதாடு, குறித்த
சம் நாற்ங்கக தா விதிக்வகாகயயின் VII ஆம் அத்தினானத்தின் 5 ஆம்
பிரிவின் ஏற்ாடுகளின் பிபகாபம் வநற்பகாள்ப்டுதல் வயண்டும். அதற்ககநன
உத்திவனாகத்தரின் வயத ஏற்த் திகதி ஆகஸ்ட் நாதம் 01 ஆந் திகதினாக
கருதப்டுகின்து.

iv.

எவ்யாாயினும், அவ் உத்திவனாகத்தரின் நினநத் திகதி 1997.05.15 ஆககனால்,
குறித்த தகககநககப் பூர்த்தி பசய்திருப்தன் அடிப்கடயில் 2017.05.15 ஆந்
திகதிக்கு I
ஆந் தபத்துக்கு தவியுனர்வு கிகடப்தற்கா உரிகந உண்டு.
அதற்ககநன,
 I ஆந் தபத்தின் வயத ஏற்த் திகதி வந 15 என்வதாடு
 சம்த்கத நிர்ணயிப்து தா விதிக்வகாகயயின்
VII ஆம்
அத்தினானத்தின் 5 ஆம் பிரிவின் ஏற்ாடுகளின் டி வநற்பகாள்ப்டுதல்
வயண்டும்.

கலனத்திற் சகோள்ரவும் :- உத்தியோகத்தரின் சம்பரம் அசோங்க நிர்லோக சுற்மறிக்ணக 03/2016
இற்கு ஏற்ப 2016.01.01 ஆந் திகதி முதல் MN 04-2016 – ரூபோ. 31,490-10x445-11x660-10x730-5x75054,250 உரித்துணட சம்பர அரவுத்திட்டத்தில் அர்த்தப்படுதல் யலண்டும்.

