ஜினி ம
பிர 
ெதாழிசாைலகளி

மதி ம

தர நிணய

(14 அேடாப,
அேடாப, 2014 வைரயிலான திதகளிப)
திதகளிப)

Ᾱனி ம பிர

ஜி

1.0

1.1

வைரயைற

ம ேநா க

இதியாவி ள ந னமயமாகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலகைள
ெடைட$ கமி% மதிபி&வத' தர நி(ணய ெச*வத' ேதைவப&
அசகைள இ-திட விவாிகிற/. இ-திட கீ1க2டவறி' உத4 ெபா5&
ெசய$ப&-தப&கிற/.
a) ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக , தக6ைடய தேபாைதய நிைலைய
அறிதி5ப/ட, ேமபா%கான வா*7கைள அைடயாள கா8த$.
b) ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக , தக
ெதாழிசாைலயி
நபக-தைமைய அதிகாிப/ட, தர நி(ணய-ைத ஓ( ஆற$மிக
சைதப&-/தகான க5வியாக4 பயப&-/த$.
c) தக தர- ேதைவக6' ஏப தக ப<சிைன பிாி-ெத&பத' ஏற ஜினி
ம பிர ெதாழிசாைலகைள ப<= வியாபாாிக ேத(ெத&க உத4த$.
d) தக ேதைவக6' ஏப ப<சிைன ெபவதகாக, ெபா5-தமான ஜினி ம
பிர ெதாழிசாைலகைள >பாைலக ேத(ெத&க உத4த$.
=-தமான ப<சிகான ஒ5
ஐ உ5வா'த$.
இ-திட-தி கீ1 ேமெகா ளப& மதி@& ம தர நி(ணய, =யவி5ப-தி
அ%பைடயிலான/.
e)

1.2

 ெதாழிசாைலகளி மதி
 ம தர நிணயதிகான திட

BrandBrand-

2.0

விள கக

2.1

மதி

திட-தி$ ெகா&கப& ள த'திவிதிகளி அ%பைடயி$ ந னமயமாகபட
ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலயி உ கடைம7 வசதிக ம நி(வாக
நைடAைறகளி மதி@&.
2.2

ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல

சடB(வ அகீகார ெபற, ப5-தியிC5/ ப<சிைன பிாி-ெத&-/, ப<சிைன
ெபாதிகளாக அD-/கிற ெசய$Aைறயி$ ஈ&ப& ள ஒ5 ெதாழிசாைல.
றி பதி ெகாைடயி எெணைய பிாிெத  வசதிைய அேத வளாகதி
ெகா!ள ஒ ஜி$னி& ம() பிர+,& ெதாழி(சாைலைய ெபா)தவைர மதி/0$
வைரயைறயான ஜி$னி& ம() பிர+,& ெசய பாகைள மேம உ!ளட கியி 
:

,

.

2.3

ந னமயமா கப"ட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல

$ ப%யCடப& ள, 'ைறதபசமாக பாி/ைரகபட
த'திவிதிகைள B(-தி ெச*F ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல.

பிேச$ ைக

-

-I
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2.4

உக"டைம& கான அள க
க

இ-திட-தி$, ந னமயமாகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலயி
மதி@%காக க5-தி$ ெகா ளப&கிற இயதிரக , க&மான ம இதர
உ ளகடைம7க .
2.5

ேமலா(ைம அள க
க

இ-திட-தி$, ந னமயமாகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலயி
மதி@%காக க5-தி$ ெகா ளப&கிற ேமலா2ைம அைம7க , பணி
நைடAைறக ம பிாி-ெத&கபட ப<சி மாசள4.
2.6

2.6.1

2.6.2

2.7

தர நி$ணய

ந னமயமாகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலகைள, உ கடைம7
அள &க , ேமலா2ைம அள &க ம இ-திட-தி$ ெகா&கப& ள தர
நி(ணய-திகான த'திவிதிக ஆகியவறி அ%பைடயி$ ப$ேவ பிாி4களி$
இடெபறG ெச*கிற ெசய$Aைற.
ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலயி தர நி(ணய எப/, தரமான
பிாி-ெத&கபட ப<சிைன உப-தி ெச*யI%ய ெதாழிசாைலயி திற 'றி-த ஒ5
ெதாழிசாைல மதி@ேடயறி, உப-தி ெபா56கான சாறளிபாக க5தIடா/.
கல& ைஹபிாி" ெதாழிசாைல
(

)

ந னமயமாகபட ஜினி வசதிையF ம வழக-தி ள/
ந னமயமாகபடாத ஜினி வசதிையF ஒேர வளாக-தி$ ெகா2%5ப/ட,
ெபா/வான உப-தி வசதிகைள பகி(கிற ஒ5 ஜினி ம பிர
ெதாழிசாைல.
3.0

நி$வாக ஏபாக

3.1

மதி ம தர நி$ணய பிாி,

(Assessment Rating Cell - ARC)

ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலகளி மதி@& ம தர நி(ணய
ெதாட(பான வி2ணபக ம ஆவணகைள பாிசீCபதகாக ெடைட$
கமி% ஒ5 தனி பிாிைவ அைம-/ ள/. ஆ(வA ள ஜினி ம பிர
ெதாழிசாைலகளிடமி5/ வி2ணபகைள ெபத$, ெதாழிசாைல மதி@ைட
ேமெகா வதகாக 2-உபின(க அடகிய 'D ஒைற நியமிக ஏபா& ெச*த$
ம பாிசீலைன/ஒ7த$ ெப ெபா5&, ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'Dவிட
சம(பிபதகாக இ'Dகளி மதி@& அறிைககைள- ெதா'-த$ ஆகியைவ
மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவி Aகிய ெசய$பா&களி$ அட'.
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3.2

3.3

ெதாழி-."ப/ தர நி$ணய தீ$, 12

(Technical Rating Award Committee - TRAC)

அKவேபா/ ேதைவப&ேபாெத$லா இ-திட-தி$ ெச*ய ேவ2%ய தி5-தக
'றி-/ ேயாசைன ெதாிவிப//பாி/ைரப/ ம&மிறி, மதிபிடபட ஜினி
ம பிர ெதாழிசாைலக6' Aைறயாக தர நி(ணயகைள ஒ/கீ& ெச*F
பணிF இ'Dவிட ஒபைடகப& ள/. ெபா5/ தரநிைலைய
நி(ணயிபதகாக, மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 அL7 மதி@& 'Dவி
அறிைக ம மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவி ெதா'7 ேபாற ஆவணகைள
TRAC ஆராF. ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'Dவி தைலவராக Aைப,
ெடைட$ கமி%யி ெசயல( ெசய$ப&வா( ம அதி$ பிவ5 உபின(க
இடெபறி5பா(க :
(i) இைண ெடைட$ ஆைணய( அ$ல/ /ைண இய'ன( பதவி' கீ1நிைலயி$
இ$லாத அவ5ைடய பிரதிநிதி.
(ii) இதிய ப5-தி கழக-தி (CCI) பிரதிநிதி.
(iii) ெடைட$ கமி%யி இய'ன( (EP & QA) அ$ல/ /ைண இய'ன(
பதவி' கீ1நிைலயி$ இ$லாத அவ5ைடய பிரதிநிதி.
(iv) அவசியமானா$, ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல மதி@& 'Dவி
அவல(/க .
ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'Dவி Iடகளி$ கல/ ெகா வதகாக ேம
பல நப(கைள அைழ' அதிகார-ைத ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'D
ெகா2& ள/. தர ஒ/கீ& பணிகாக ேதைவப&ேபாெத$லா ெதாழி$Jப- தர
நி(ணய தீ(4 'D ஒI&.
நி&ண$க 12

க$வி- த'தி, அறிவாற$, அLபவ, பயிசி ேபாறவறி அ%பைடயி$, நி7ண(க
அடகிய 'D ஒைற ெடைட$ கமி% நியமி-/ ள/. இத நி7ண(க அடகிய
'Dவி உபின(க ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலகளி மதி@ைட
ேமெகா வா(க .

4.0

மதி"3கான த1தி

4.1.

TMC

அ$ல/ TUFS- கீ1 அ$ல/ தன/ ெசாத நிதியி Mல ந னமயமாகபட
ம பிேச$ ைக $ ப%யCடப& ள 'ைறதபச த'திவிதிகைள B(-தி
ெச*கிற எதெவா5 ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலF ெடைட$
கமி%யா$ மதிபிடப& த'திைய ெபகிற/.
ஒேர வளாக-தி$ ைஹபிாி வசதிகைள (வழக-தி ள ம ந ன வசதிக
இர2ைடFேம) ெகா2& ள ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக
மதி@%'- த'தியானைவ அ$ல.
-I-

4.2.
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5.0

பதி, ம மதி"3கான வி(ணப

மதி@& ம தர நி(ணய-தி$ ஆ(வA ள, ம த'திவிதிகைள B(-தி ெச*கிற
(பிேச$ ைக
ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல, பதி4காக தன/
வி2ணப-ைத பாி/ைரகபட ப%வ-தி$ பிேச$ ைக பதி4 கடணமான O.
5000/- ம தர நி(ணய-திகான கடண-/ட ேச(-/ ெடைட$ கமி%யிட
சம(பிக ேவ2&. வி2ணப-தி$ ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல
வழகிF ள விவரகளி அ%பைடயி$, மற அசக6ட ேச(-/, 'ைறதபச
த'திவிதிக B(-தி ெச*யப&கிறனவா எபைத அறிவதகாக, மதி@& ம தர
நி(ணய பிாி4 (ARC) வி2ணப-ைத ஆராF. Aத$ பா(ைவயி$, அ-ெதாழிசாைல
மதி@%'- த'தி ெபவதாக க2டறியபடா$, அத வி2ணப
மதி@%காக பதி4 ெச*யப&.
-I)

(

6.0

தர

-II)

நி$ணய/திகான
நி$ணய/திகான க"டண

Mறா2& கால-திகான தர நி(ணய கடண O.35,000/- ம ெபா5/ வாிக
ஆ'. இ-தர நி(ணய கடண-தி$, Mறா2& கால-தி' ேமெகா ளப& ஒ5
இைடகால க2காணி7 மதி@& அட'.
7.0

மதி"4 ெசய-5ைற

7.1

ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக7
ெதாழிசாைலக7 1 மதி" 12வி
12வி வ8ைக

மதி@ைட ேமெகா வதகாக, நி7ண(க 'DவிC5/ இர2& உபின(க
ெகா2ட அதிகாாிக 'D ஒைற ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல'
அL7வத' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஏபா& ெச*F. மதி@&
ெச*F சமய-தி$ அ-ெதாழிசாைல இயகி ெகா2%5பைதF, மதி@%காக
க5-தி$ ெகா ளபட அள &க பயப&-தப&வைத அ$ல/ நைடAைறயி$
இ5பைதF இ'D உதி ெச*F. இயதிர ம க&மான ெபா5க
உ ளிட, உ கடைமபி ஒKெவா5 அச-ைதF இ'D ஆ*4 ெச*F; மதி@&
சமய-தி$ ெதாழி$சாைலயி$ காணப& பணி நிைலக உபட, நைடAைறயி$ இ5'
ேமலா2ைம ெசய$Aைறகைள ஆராF; ம மா= அளைவ அறிவதகாக ப5-தியி
மாதிாிைய பா(ைவயா$ ஆராF. மதி@& ெச*யபட ேவ2%ய உ கடைம7 ம
ேமலா2ைம அள &க பறிய விவரக மதி@& ப%வ-தி$ (பிேச$ ைக )
வழகப& ளன. மதி@& ேமெகா 6 'Dவான/, மா= உ ளிட ஒKெவா5
உ ளகடைம7 அள & ம ேமலா2ைம அள %' மதிெப2கைள வழ'.
உ ளகடைம7 அள &க ம ேமலா2ைம அள &க6' மதிெப2 வழ'
திடமான/ பிேச$ ைக  அடவைணக I ம II-$ ெகா&கப& ளன.
-III

-IVIV-
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இ'D மதி@& அறிைகைய (பிேச$
நி(ணய பிாிவிட சம(பி'.
7.2

மாசி அளைவ

8.0

)

-III

தயாாி-/, அதைன மதி@& ம தர

தகான பா$ைவ சா$9த ேசாதைன

அறிவ

மா= அளவி மதி@%காக, மதி@& 'D வாிைசAைறயிறி ஒ5 ெபாதியிைனேத(ெத&-/, அதைன பிாி-/ பா('. ேத(ெத&கப& ெபாதியான/,
மதி@% நாள ப5-திைய ப<சாக பிாி-ெத&-/, ப<சிைன ெபாதிகளாக
அD-/கிற ெசய$Aைறவைர பதப&-தப%5க ேவ2&. இKவா பிாி-த
ெபாதியிC5/ =மா( 25 கிேலா ப<=, மா= ெபா5கைள ADைமயாக கா2பத'
ஏ/வாக, 'Dவி Aனிைலயி$ ஒ5 தள-தி மீ/ பரபபட ேவ2&. ப5-தியி ள
மா= ெபா5கைள மதி@& 'D பா(ைவயா$ ஆரா*/, ேசாதி-/, மதிெப2
திட-திப% பிேச$ ைக மதிெப2கைள வழ'.
(

7.3

ைக

-IV)

&ைகபடக

எD-/Mல அறிைகக6' ஆதரவாக4, அவைற பலப&-/ விதமாக4,
ேதைவேகப உ ளகடைம7 அசகளி 7ைகபடகைள மதி@& 'D
எ&கலா. அவசிய எ க5தப&வதேகப, ேமலா2ைம அள &களி I&த$
7ைகபடகைளF இ'D எ&கலா. அறிைகFட ேச(-/ இ7ைகபடக6
மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவிட (ARC) சம(பிகப&.
ெதா1/த-

'Dவி மதி@& அறிைகைய, மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஆராF.
உ கடைம7 அள &க6காக ெபறபட % மதிெப2, ேமலா2ைம
அள &க6காக ெபறபட % மதிெப2, 'ைறதபச த'தி அள &க6கான
விதிAைறகைள B(-தி ெச*த$ ம அவசியமான அள &க6கான விதிAைறகைள
B(-தி ெச*த$ ஆகியவைற மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 ெதா''.
உ கடைம7 அள &க ம ேமலா2ைம அள &க ஆகிய இர2%ேம ஒ5
ெதாழிசாைல 80% அ$ல/ அத' அதிகமான மதிெப2கைள ெபறி5தா$, நா'
நச-திர ம ஐ/ நச-திர தரநிைலக6கான I&த$ ேதைவகைள B(-தி ெச*கிற
நிைலையF மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 ெதா''. இ-ெதா'கபட
அறிைகைய தன/ பாி/ைரFடL பிேச$ ைக , மதி@& அறிைகFடL
ேச(-/ ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'D4' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4
அLபி ைவ'.
(

9.0

9.1.

தரநிைலைய

வழ1தவழ1த-

-V)

ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'Dவான/, மதி@& 'Dவி மதி@& அறிைக,
மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவி ெதா'கபட அறிைக ம பாி/ைரகைள
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மஆ*4 ெச*/, ெபா5/ தரநிைலைய வழ' அ$ல/ ேவவைகயி$ பிேச$ ைக
$ ெகா&கப& ள த'திெப விதிகளிப% தீ(ைவ வழ'.
மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவான/ (ARC), ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'D
வழகிF ள தரநி(ணய-ைத, மதி@& நிைல அறிைகFட ேச(-/ (Assessment Status
Report - ASR), சபதபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல'- ெதாிவி'.
மதிபிடபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல, பிேச$ ைக -$
ெகா&கப& ள த'திெப விதிகளிப% எதெவா5 தர நி(ணய-தி' த'தி
ெபறவி$ைலெயறா$, மதி@& நிைல அறிைகFட ேச(-/ (ASR),
அ-ெதாழிசாைல' “தகாCக தரநி(ணய நிைல” (Provisional Rated Status)
வழகப&. இ-ெதாழிசாைல, அவசியமான ேமபா&கைளG ெச*தபி உாிய
கடண-ைதG ெச-தி, மமதி@ைட ேகாரலா.
இ5பிL, மற வைகயி$ நச-திர தர நி(ணய-தி' ஒ5 ெதாழிசாைல த'திெப,
'ைறதபச த'தி விதிகளி கீ1 உ ள அள &களி$ ஏேதL ஒறி ேதைவகைள
B(-தி ெச*யாவிடா$, அKவேபா/ எ&கப& A%வி அ%பைடயி$, 'றிபிட
கால-தி' ஒைற நச-திர தரநிைல வழகப&, ம அகாலகட-தி'
அ-ெதாழிசாைல ேதைவயான ேமபா&கைள ேமெகா வத Mல, அ'றிபிட
அள &களி ேதைவைய B(-தி ெச*ய ேவ2&.
ேதைவைய B(-தி ெச*F பச-தி$, அ'றிபிட அள &க6' அLமதிகபட
மதிெப2க வழகப& ம அ-ெதாழிசாைல' ெபா5/ நச-திர
தரநிைலF வழகப&.
அேத சமய, 'றிபிட காலகட-தி' அ-ெதாழிசாைல ேதைவைய B(-தி
ெச*யாவிடா$, ெதாழிசாைல' ெகா&கப& ள ஒைற நச-திர தரநிைலயான/
விலகி ெகா ளப&.
மற வைகயி$ நச-திர தர நி(ணய-தி'- த'தி ெபற ஒ5 ெதாழிசாைல வளாக-தி
ேமலாக ஏேதL LT / HT மினிைண7 ெச$மானா$, LT / HT இைண7 ெதாட(பான
“ஆேலாசைன 'றி7ட” ேச(-/, அ-ெதாழிசாைல' ெபா5/ நச-திர தரநிைல
வழகப&.

-

I-

9.2.

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.4

10.0

-I

தரநிைல

சாறித: தகா;க தரநிைல கான க3த
/

ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல த'தி ெபற தர நி(ணய-திேகப, ஒ5 தர
நி(ணய சாறித1 அ$ல/ தகாCக தர நி(ணய-திகான க%த வழகப&, இதி$
வழகப& ள தர நி(ணய அ$ல/ ஒ/கீ& ெச*யப& ள தகாCக தரநிைல,
வழகபட ேததி ம ெச$ல-தக கால ஆகியைவ இடெபறி5'.
>பாைலக . ப<= வணிக(க /வ(-தக(க , ஜினி ெதாழிசாைலக ேபாற
அைன-/ சபதபட தரபின5' தகவலளி' ெபா5&, தர நி(ணய அ$ல/
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ஒ/கீ& ெச*யப& ள தகாCக தரநிைல பறிய விவரக ெடைட$
கமி%யி வைல-தள-தி ெவளியிடப&.
11.0

12.0

தர

நி$ணய/தி
நி$ணய/தி பயபா

ஜினி ம பிர ெதாழிசாைல' ஒ/கப& ள நச-திர தர
நி(ணயமான/, அகீகார-திகாக4, தரமான பிாி-ெத&கபட ப<சிைன உப-தி
ெச*F அத திறLகான சைதப&-/ க5வியாக பயப&-/வதகாக4
ம&ேமயறி, தயாாிபி சாறளிபாக ப<= ெபாதியி மீ/ பயப&-/வதகாக
அ$ல.
தர நி$ணய/தி
நி$ணய/தி ெச-ல/த க கால ம க(காணி& மதி

ஒ/கீ& ெச*யபட நச-திர தரநிைலயான/ 3 ஆ2&க6' ெச$ப%யா'.
இயதிரக , க%ட சா(த உ கடைம7க ேபாற வசதிக ெதாட(/ சாியாக
உ ளனவா எபைத உதி ெச*வதகாக, ெச$ல-தக காலமான Mறா2&க6'
சாறளிகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலயி$ ஓ( இைடகால
க2காணி7 மதி@ைட ேமெகா வத' ெடைட$ கமி% ஏபா& ெச*F.
இ5பிL, ேதைவப&மானா$, I&த$ மதி@&க6 ஏபா& ெச*யபடலா.
12.1.2 இைடகால க2காணி7 மதி@%காக, நி7ண(க 'DவிC5/ அவல(/கைள
அL7வத' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஏபா& ெச*F.
12.1.3 இயதிரக , க%ட சா(த உ கடைம7க ேபாற வசதிக ெதாட(/ சாியாக
உ ளனவா எபைத அவல(/க சாிபா(-/வி&, க2காணி7 மதி@&
அறிைகைய பாி/ைரகபட ப%வ-தி$ (பிேச$ ைக ) சம(பிபா(க .
12.2.1 தகாCக தரநிைலயான/, ெதாழிசாைலக6' ஓரா2& கால-தி' வழகப&.
ஓரா2&' , மதி@& நிைல அறிைகயி$ (ASR) 'றிபிடப& ள அள &களி$
ேமபா&கைள ேமெகா2டபி, தர நி(ணய மமதி@%' ெதாழிசாைலக ேகார
ேவ2&ெம எதி(பா(கப&கிற/. இ5பிL, தகாCக தரநிைலயான/, த'தியி
அ%பைடயி$, ஒKெவா5 ெதாழிசாைலேகப நீ%கபடலா.
12.2.2 மமதி@% அ%பைடயி$, ‘தகாCக தரநிைலயி" கீ1 உ ள ெதாழிசாைல
ஒறி' வழகப& நச-திர தர நி(ணயமான/, தகாCக தரநிைலகான க%த
வழகபட ேததியிC5/ Mறா2& கால-தி மீதA ள ப'தி ADவ/
ெச$ல-தகதாக இ5'.
12.3.1 மற வைகயி$ நச-திர தரநி(ணய-தி' த'தி ெபறா, 'ைறதபச த'திவிதிகளி
கீ1 உ ள அள &களி$ ஏேதL ஒைற B(-தி ெச*யாத ெதாழிசாைலக6'
வழகப& வர7'பட கால-திகான ஒைற நச-திர தர நி(ணயமான/,
அKவேபா/ A%4ெச*யப& கால-தி' ெச$ப%யா'.

12.1.1

- VI
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12.3.2

13.0

அ'றிபிட அள &களி ேதைவைய B(-தி ெச*F பச-தி$ வழகப&கிற
ெபா5/ நச-திர தர நி(ணயமான/, ஆரபகட ஒைற நச-திர தர நி(ணயG
சாறித1 வழகபட ேததியிC5/ Mறா2& கால-தி மீதA ள ப'தி ADவ/
ெச$ப%யா'.
ஒ= கப"ட தர நி$ணய/ைத 1ைற/த-

இைடகால க2காணி7 மதி@&/I&த$ மதி@%ேபா/, உ கடைம7 ம
ேமலா2ைம நைடAைறகைள ெபா-த ம%$, ஆரபகட மதி@&ட
ஒபி&ேபா/, ஒ5 ெதாழிசாைலயி தர 'ைற/ ள/ க2டறியபடா$,
அ-ெதாழிசாைல “தர மதி7 'ைற7” ெச*யபடலா. இKவிவகார-தி$ ேமெகா2&
நடவ%ைக எ&பதகாக, அ-ெதாழிசாைல' வழகபட தர நி(ணய-தி
மதி7'ைற7 ெதாட(பான தன/ பாி/ைரைய ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4
'D4' (TRAC) மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) அLபி ைவ'. மதி7
'ைற7 ெதாட(பான ெபா5/ A%ைவ ெதாழி$Jப- தர நி(ணய தீ(4 'D
எ&ப/ட, Q1நிைல' ஏறவா 'ைறத தர நி(ணய-ைத வழகலா அ$ல/
வழகப& ள தர நி(ணய-ைத விலகி ெகா ளலா. இ/ ெதாட(பாக,
ெடைட$ கமி%யி ெசயல( அ$ல/ இய'னாி ைகெயாப-/ட
அ-ெதாழிசாைல' ஒ5 க%த அLபப& ம இKவிவர ெடைட$
கமி%யி வைல-தள-தி 7/பிகப&.
14.0

14.1

14.2

14.3

14.4

தர

நி$ணய/ைத &=பி/த-

சாறளிகபட ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக , தரநி(ணய-ைத
7/பிபதகாக அ/ காலாவதியாவத' A வி2ணபிகலா. ஆனா$, நச-திர தர
நி(ணய சாறித1 காலாவதியானதிC5/ ஓரா2&' ேம$ ஆகாம$ இ5ப/
வி5ப-தக/. நச-திர தர நி(ணய சாறித1 காலாவதியானதிC5/ ஓரா2&'பி
7/பி-தைல ேகா5கிற ெதாழிசாைலக , தனி- தனி அ%பைடயி$ பாிசீCகப&.
ேம M ஆ2&க6' தர நி(ணய-ைத 7/பிபதகான கடண O. 25, 000/ம ெபா5/ வாிக ஆ'. தர நி(ணய-ைத 7/பிபதகான கடண-தி$,
Mறா2& கால-தி' ேமெகா ளப& ஓ( இைடகால க2காணி7 மதி@&
அட'.
7/பி-த$ மதி@%காக நி7ண(க 'DவிC5/ அவல(களி இ5 உபின(
'D ஒைற அL7வத' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஏபா& ெச*F.
இ'D, இயதிரக , க%ட சா(த உ கடைம7க ேபாற வசதிக ெதாட(/
சாியாக உ ளனவா எபைத சாிபா(-தபி, 7/பி-த$ மதி@& அறிைகைய
பாி/ைரகபட ப%வ-தி$ (பிேச$ ைக ) சம(பி'. இ'D, ெதாழிசாைல
ெதாிவி-/ ள உ ளகடைமபி$ ெச*யப& ள I&த$ ேச(7க /ேமபா&க
-VII
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14.5

14.6

14.7

14.8

15.0

15.1

15.2

15.3

ஏேதL இ5பி, அவைறF சாிபா(-/, 7/பி-த$ மதி@& அறிைகயி$ பதி4
ெச*F.
மதி@& ம தர நி(ணய பிாிவான/ (ARC), 7/பி-த$ மதி@& அறிைகைய
ஆ*4 ெச*/, தன/ பாி/ைரைய இய'னாிட (EP & QA) சம(பி'.
7/பி-த$ மதி@& அறிைக ம ARC-யி பாி/ைரகளி அ%பைடயி$,
ெதாழிசாைல' வழகப& ள நச-திர தர நி(ணய-ைத 7/பிபத' அ$ல/
மபத' இய'ன( (EP & QA) ஒ7த$ அளிபா(.
தர நி(ணய 7/பி-தகான ஒ7த$ கிைட-த4ட, ேம Mறா2& கால-தி'
ெச$ல-தக வைகயி$ நச-திர தர நி(ணய-தி 7/பி-தகான சாறிதைழ
வழ'வத' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஏபா& ெச*F ம
ஆரபகட சாறளிபிேபா/ ேமெகா ளபடைதேபா$, ஓ( இைடகால
க2காணி7 மதி@& ேமெகா ளப&.
தர நி(ணய 7/பி-த' ஒ7த$ கிைடகவி$ைலெயறா$, தர நி(ணய
7/பிகபடாத விவர-ைத, காரணக6ட ேச(-/, ெதாழிசாைல' மதி@& ம
தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ெதாிவி'.
உய$ தர நி$ணய/திகான
நி$ணய/திகான மதி

நச-திர தர நி(ணய ெபற ஜினி ம பிர ெதாழிசாைலக ,
உ கடைம7 வசதிக ம/அ$ல/ ேமலா2ைம ெசய$Aைறகளி$ ெச*யப& ள
I&த$ ேமபா&களி அ%பைடயி$ ேம உய(த நச-திர தர நி(ணய-ைத ெபற
வி5பினா$, அவ(க தைடயிறி உய( தர நி(ணய-திகாக வி2ணபிகலா ம
இைடகால க2காணி7 மதி@%ேபா/ அ$ல/ 7/பி-த$ மதி@%ேபா/,
7திய மதி@ைட ேகாரலா. நச-திர தர நி(ணய சாறித1 ெச$ப%யா'
காலகட-தி$, எத ேநர-தி, உாிய மமதி@& கடண-ைதG ெச-தி, உய(த
நச-திர தர நி(ணய-திகாக ஒ5 மமதி@ைட ேமெகா 6ப% ேகபத MலA
ெதாழிசாைலக 7திய மதி@ைட ேகாரலா.
உய(த நச-திர தர நி(ணய-திகாக ஒ5 மமதி@ைட ேமெகா 6ப% ேக'
ேகாாிைக க%த ஒைற ெதாழிசாைல சம(பிக ேவ2&, அதி$, உ கடைம7
வசதிக ம / அ$ல/ ேமலா2ைம ெசய$Aைறகளி$ ெச*யப& ள I&த$
ேமபா&கைள பறி 'றிபிட ேவ2&. இேகாாிைக க%த-ைத ேபாதிய கால
அவகாச-தி$ AI%ேய ெதாழிசாைலக
சம(பிக ேவ2&ெம
எதி(பா(கப&கிற/.
ேகாாிைக க%த-ைத ெபற4ட, 7திய மதி@%காக நி7ண(க 'DவிC5/
அவல(/கைள நியமிபத' மதி@& ம தர நி(ணய பிாி4 (ARC) ஏபா& ெச*F.
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15.4

15.5

16.0

16.1

16.2
16.3

16.4

நியமிகபட அவல(/க ெதாழிசாைல ெதாிவி-/ ள ேமபா&கைள சாி
பா(பா(க . Aத$ பா(ைவயி$, அ-ெதாழிசாைல உய( தர நி(ணய-தி'
த'திெபவதாக க2டறியபடா$, ஆரபகட மதி@%$ ெச*தைதேபாற
அேத ெசய$Aைறைய பிபறி 7திய மதி@ைட அவல(/க ேமெகா வா(க
ம ‘பிேச(ைக – III’-$ உ ள ப%வ-தி$ 7ைகபடக6ட அறிைகைய
சம(பிபா(க . ஆரபகட மதி@%$ ெச*தைதேபாற அேத ெசய$Aைறைய
பிபறி, மதி@& ம தர நி(ணய விதிAைறகளிப% ெபா5/ தர நி(ணயக
வழகப&.
7திய மதி@%' வழகபட தர நி(ணயமான/, Aைதய தர நி(ணய சாறிதழி
ெச$ல-தக கால-தி மீதமி5' ப'தி A%ய ெச$ப%யா'.
ேகாாி ைக அ3பைடயிஅ3பைடயி- மமதி"3கான
மமதி"3கான ஏபா ம மமதி"
மமதி" க"டண

திடமிட மதி@& ம இைடகால க2காணி7 மதி@ைட- தவிர, ஒ5
ெதாழிசாைலயான/ நச-திர தரநி(ணய-ைத ேமப&-/வதகாக அ$ல/ தகாCக
தரநி(ணய நிைலயிC5/ நச-திர தரநி(ணய-ைத அைடவதகாக அ$ல/
வர7'பட கால-திகான ஒைற நச-திர தர நி(ணய-திC5/ வழகமான
நச-திர தரநி(ணய-ைத அைடவதகாக மமதி@ைட ேகாரலா.
மமதி@& கடண O.15,000/- ஆ'.
இ5பிL, தர நி(ணய-திகான சாறளி7 / தகாCக தர நிைல 'றி-த க%த-தி
ேததியிC5/ ஓரா2&' மமதி@ைட ேகா5 ெதாழிசாைலக6',
மமதி@& கடண-திC5/ ஒ5Aைற வில' அளிகப&.
பரபர ஒ7தCேபாி$ திடமிடப&, மதி@& 'D வ5ைக த5 நாள
Mடப%5' ெதாழிசாைலக6 மமதி@ைட ேகாரலா. Aைதய வ5ைகேததியிC5/ ஓரா2&' மமதி@ைட ேகா5 ெதாழிசாைலக6'
மமதி@& கடண-திC5/ ஒ5Aைற வில' அளிகப&.
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