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ெபா� நி�வாக� �றறி�ைக 

இல�க�:-04/2011( i) 
                          என� இல :- CS/ICTS/01/Abs.Committee 

                                       அரசா"க நி�வாக ம$� உ&நா'ட)வ*க& அைம�� 
                                       �த,திர ச���க� 

                                       ெகா-�. – 07. 
                                   2012.05.16 

 

எ*லா அைம�� ெசயலாள�க4�5�,  
திைண�கள8 தைலவ�க4�5�, 
மாவ'ட� ெசயலாள�க4�5�, 
பிரேதச ெசயலாள�க4�5�. 
 

 
இல�ைக தகவ	 ம�� ெதாட�பாட	 ெதாழி	��ப� ேசைவ�� உ�ேச���� 
ெகா� த	 

 

 

2009, <ச�ப� மாத� 09-, திகதியிடப'ட இல�க� 1631/20 ெகா?ட இல"ைக ஜனநாயக 

ேசாஷலிச� 5<யரசிB  அதிவிேசட வ�8தமானியி* ெவளியிடDப'ட 2009, <ச�ப� 08-, 

திகதியிடப'ட இல"ைக தகவ* ம$� ெதாட�பாட* ெதாழி*G'ப� ேசைவ விதிக& 

ேகாைவயிைன அH* நட8�த* ெதாட�பாக ெவளியிடDப'ட 15.02.2011 திகதியிடப'ட 

அரச நி�வாக �றறி�ைக இல�க� 04/2011 இB 5.1 (i) (a)  ம$� 5.3 (ii) பிIJகைள 

திK8த� ெசL� 2.5,3.3 என .�D பிIJக& இர?ைட உ'பM8தி அரசா"க ேசைவக& 

ஆைண�5-விB பணிD.ைரகளிB ப< கீPவK� வைகயி* திK8தDபMகிBறன.  

 

02. 5.1 (i)  உபபிIJ : 

தகவ* ம$� ெதாட�பாட* ெதாழி*G'ப� ேசைவயி* III-� வ5D.�5 உ'ேச�8�� 

ெகா&வத5 தகவ* ம$� ெதாட�பாட*  ெதாழி* ேசைவக& விதிகளிB 8.1.1 e( ) * 

5றிDபிடDப'ட க*வி ெபா�8 தராதரD ப8திர (சாதாரண தர�) க*வி8 தகைம இைட�கால8தி* 
ேவ?<ய தைடைவகளி* Q�8தியா�கDபடலா�. 

 

03.  5.3 (ii)  பிIJ: 

“ேசைவ விதிகளி* 8.6.1 e( ) * பிIவிB பிரகார� ப<யான தைகைமகைளD Q�8தி ெசLதிராத 

ேசைவயிB 1-� வ5D.�5 உ'ேச�வத5 வி?ணDபி8�&ள, 01.07.2009 திகதியB$ 

தகவ* ெதாழி*G'ப� அ*ல� கணனி விடய8�டB ெதாட�பான பதவிெயாBறி* SL 1-
2006 அ*ல� அதைனெயா8த ச�பள அளJதி'ட8தி* 15 ஆ?Mக& ேசைவ� கால8ைதD 

Q�8தி ெசLதிராத அ)வ�க4�5 வழ"கDப'M&ள ச)ைக� கால8திR&, அதாவ� 

31.12.2013 Ð�5 HBன� தகவ* ெதாழி*G'ப ேமப'டD பிB <Dேளாமா தகைமகைளD 
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ெப$� ெகா?டதB பிBன� அவ�கைள உ'ேச�8�� ெகா&4தகாக� சீ�T�கிD 
பா��கDபM�.” 

 

04. 2.5 –�  பிIJ: 

உ$தியாக கணனி/தகவ* ம$� ெதாட�பாட* ெதாழி*G'ப விடய8�டB ெதாட�பான 

பதவிக4�காக 09.12.2009 திகதியா5� ேபா� Hைறயாக� ேச��கDப'M&ள ேபாதி)�, 

இ�வைர தகவ* ம$� ெதாட�பாட* ெதாழி*G'ப� ேசைவ�5 உ'ேசKவத5 விKDப� 

ெதIவி�காத எ*லா அ)வல�க4� ேசைவ�5 உ'ேசKவத5 08.11.2012-, திகதி�5 

HBன� விKDப, ெதIவி8த* ேவ?M�. விKDப, ெதIவி8த* இல�க� 1631/20 ெகா?ட 

09.12.2009 திகதியிடப'ட அதி விேசட வ�8தமானியி* பிIJ 1-� இனணDபிB ப< உIய 

திகதி�5 HBன� இைண,த ேசைவக& பணிDபாள� நாயக8��5 சம�பி�கDபMத* ேவ?M�.        
 
05. 3.3 –�  பிIJ: 

08.11.2012-� திகதியா5� ேபா� விKDப� ெதIவி�காத அ)வல�க& ேசைவ விதிகளிB 

11.2-� பிIவிB ப< க'டாய ஓLJ ெபற� ெசLத)�5 உ&ளாவ�டB அ,த ஓLJ ெபற� 

ெசLத*, ெதாட�பான நியமன அதிகாIகளினா* ேமெகா&ளDபMத* ேவ?M�.         
 
 

 

ஒDப�./ PB. . அேபேகாB 

ெசயலாள� 
 அரசா"க நி�வாக ம$� உ&நா'ட)வ*க& அைம�ச� 

  


