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அமச்சுக்களின் செயாரர்கள்
ாலட்ட செயாரர்கள்
திமைக்கரத் தமயலர்கள்
இணைந்த சேணையின் ைருடாந்த இடமாற்றங்கள் - 2019
இமைந்த செமலகள் சதாடர்பான லருடாந்த இடாற்ம சகாள்மகம நமடமுமமப்படுத்தும்
சபாறுப்பு, அச்செமலகளுக்கான அெ செமல ஆமைக்குழுவின் அதிகாம் லறங்கப்பட்ட
அதிகாரிான

இமைந்த

செமலப்

பணிப்பாரர்

நாகத்திடம்

லறங்கப்பட்டுள்ரது. அதன்

அடிப்பமடயில் லருடாந்த இடாற்ம நமடமுமமகமர நமடமுமமப்படுத்த சலண்டி முமம
சதாடர்பாக விரக்கும் 1589/30 ஆம் இயக்க 2009.2. 20ஆம் திகதி அதிவிசெட லர்த்தானி
அறிவித்தலின் மூயம் சலளியிடப்பட்டுள்ரதுடன் இயங்மக ெனநாக சொெலிெக் குடிசின் அெ
செமல ஆமைக்குழுவின் செசயாழுங்குவிதிக் சகாமலயின் XVIII
ஏற்பாடுகளுக்கு

இைங்க

2019

ஆம்

ஆண்டின்

ஆம் அத்திாத்தின்

லருடாந்த

இடாற்மங்கள்

நமடமுமமப்படுத்தப்பட்டுள்ரன.
02.

எனினும்

அந்த

லருடாந்த

இடாற்மக்

கட்டமரகள்

உரி

முமமயில்

நமடமுமமப்படுத்தப்படுலதில்மய என்று அறிக் கிமடத்துள்ரது. அெ செமல ஆமைக்குழுவின்
செயாரரின் PSC/APL/1/AT/2018 ஆம் இயக்க 2019.01.24 ஆம் திகதி கடிதத்தின் மூயம் 2019 லருடாந்த
இடாற்மங்கள் சதாடர்பில் சலளியிடப்பட்ட 2018.7.21 ஆம் திகதி 03/2018 ஆம் இயக்க இமைந்த
செமலகள் சுற்மறிக்மகயின் ஏற்பாடுகளுக்கு இைங்க செற்பட சலண்டும் என்றும் லருடாந்த
இடாற்ம கட்டமரயின் அடிப்பமடயில் உரிலாறு புதி செமல நிமயத்திற்கு கடமக்கு
ெமூகளிக்காதிருக்கும்
சபற்றுள்ர

உத்திசாகத்தர்கள்

திமைக்கரத்தின்/

சதாடர்பில்

நிறுலனத்தின்

அந்த

தமயலரின்

உத்திசாகத்தர்

அெ

செமல

இடாற்மம்

ஆமைக்குழுவின்

செசயாழுங்குவிதிகளின் 217 ஆம் உறுப்புமக்கு இைங்க பதவிம சலறிதாக்கும் அறிவித்தல்
ஒன்மம லறங்க சலண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ரது.
03.

லருடாந்த இடாற்மக் சகாள்மககமர உரி முமமயிய நமடமுமமப்படுத்துலது அமனத்து

திமைக்கர ற்றும் நிறுலனத் தமயலர்களின் சபாறுப்பாகும். அது சதாடர்பில் 2018.07.11 ஆந் திகதி
03/2018 ஆம் இயக்க இமைந்த செமலச் சுற்மறிக்மகயின் 09 ஆம் பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர
“ைருடாந்த இடமாற்றங்கள் ததாடர்பில் திணைக்களத் தணைைர்களின் த ாறுப்புக்கள்” என்பதன் கீழ்
9.1 முதல் 9.8 லமயில் குறிப்பிட்டுள்ர விடங்கள் சதாடர்பில் கலனத்மத ஈர்க்க விரும்புலதுடன்,
அதமன இயகுலாக்குலதற்காக 9.3 ற்றும் 9.4 ஆம் உறுப்புமகள் இங்கு சற்சகாராகத்
தப்படுகின்மன.

“ 9.3. இடாற்மக்

கட்டமரயின்

மூயம்

ஒரு

அமச்சு/

திமைக்கரத்திற்கு

சலளிச

இடாற்மப்படும் அலுலயர்கள் பதிலீடுகமர எதிர்பார்த்து நிறுத்தி மலக்கப்படயாகாது என்பதுடன்
குறித்துமக்கப்பட்ட

திகதியில்

அலர்களின்

புதி

செமல

நிமயங்களில்

கடமக்குச்

அறிக்மகப்படுத்துலதற்கு அலர்கமர இலுமப்படுத்தி அலர்கள் விடுவிக்கப்பட சலண்டும்.
இடாற்மக் கட்டமரயிமனச் செற்படுத்தாது விடின், இடாற்மக் கட்டமர செற்படுத்துலதற்கு
உரி திகதிக்குப் பின்னான ாதத்தில் இருந்து குறித்த அலுலயரின் ெம்பரத்திமன நிறுத்துலதற்கு
நிறுலனத் தமயலரினால் நடலடிக்மக எடுக்கப்பட சலண்டும்.
9.4 இடாற்மப்பட எதிர்பார்க்கப்படும் அலுலயர்களின் கடமகமர நிமமசலற்றுலதற்கு ஏமன
அலுலயர்கமரப்

பயிற்றுவிப்பதனூடாக

அமுல்படுத்துலதற்கான

நடலடிக்மககமர

உரி

திகதியில்

திமைக்கரத்

லருடாந்த

இடாற்மங்கமர

தமயலர்கள்/

அமச்சுக்களின்

செயாரர்கள் எடுத்தல் சலண்டும்.
04.

அதனால் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இமைந்த செமலகளின் லருடாந்த இடாற்மக்

கட்டமரகமர உரி விதத்திசயச நமடமுமமப்படுத்துலதற்கு நடலடிக்மககமர எடுக்குாறு
அமனத்து திமைக்கரத் தமயலர்களுக்கும் நிறுலனத் தமயலர்களுக்கும் இத்தால் அறித்
தருகின்சமன்.

ஒப்பம்/. சே.சே. த்னசிரி
செயாரர்
சபாது நிருலாக ற்றும் அனர்த்த முகாமத்துல அமச்சு
பிதிகள்:செயாரர், அொங்க செமல ஆமைக்குழு - தகலலுக்காக

