
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

சகய அமச்சக்களினதும் சசயாரர்கள்  

சகய திமைக்கரங்களினதும் தமயலர்கள் 

 

 

அரசாங்க சசவை ஆவைக்குழுவின் சுற்றறிக்வக  02/2022 இன் ஏற்பாடுகவை நவைமுவறப்படுத்தல் 

 

 மமய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர சுற்மறிக்மகயின் ஏற்பாடுகமர நமடமுமமப்படுத்துலது சதாடர்பில் அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுச் 

சசயாரரின் இயக்கம்: PSC/PRO/7/1898/2022 ற்றும்  3032203202 ஆந் திகதி கடிதத்தின் மூயம் பின்லரும் தீர்ானங்கள் 

லறங்கப்பட்டுள்ரதாக தவுடன் அறித்தருகின்மமன். 

I. 2023.01.05 ஆந் திகதி இயக்கம் 20 இன் மதர்தல் ஆமைக்குழுச் சுற்மறிக்மகயின் 09.(i) ஆம் பந்தியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ஏற்பாடுகமர கலனத்திற் சகாண்டு, அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுச் சுற்மறிக்மக இயக்கம் 

02/2022 இன் படி நாடராவி மசமலகளின் நிமமமலற்றுத் தச் மசமல லகுதியின் I ஆம் தப் பதவிகளுக்கு நினம் 

சசய்லதற்காக நடாத்தப்படவுள்ர மநர்முகப் பரீட்மசம உரிலமகயில் நடாத்தல் ற்றும் அந்மநர்முகப் 

பரீட்மசயின் சபறுமபறுகளின் அடிப்பமடயில் மற்சகாள்ரப்படும் நினங்கள் 2023.03.20 ஆந் திகதி லம 

பிற்மபாடுலதற்கும், 

 

II. அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுச் சுற்மறிக்மக இயக்கம் 02/2022 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர ஏற்பாடுகளின் படி 

நாடராவி மசமலகளின் நிமமமலற்றுத் த லகுதியின் I ஆந் தப் பதவிகளுக்கு நினம் சசய்யும் சசற்பாட்டிற்கு 

எடுக்கும் காயத்மத அலதானித்து, அந்த I ஆந் தப் பதவிகளுக்கு நினம் சசய்லதற்குரி புள்ளி லறங்கும் 

நமடமுமமயுடன் கூடி விண்ைப்பங்கள் மகாரும் அறிவித்தமய அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுவின் முமமசார்ந்த 

அனுதிமப் சபற்றுக்சகாள்லதற்காக 2023.02.28 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுவிடம் 

சர்ப்பிப்பதற்கு கட்டுப்பட்டு தற்சம் அந்த தம் I இற்கான பதவிகளுக்கு முழு மநம் கடமாற்றுதல் என்ம 

அடிப்பமடயில் நினம் சசய்ப்பட்டுள்ர காய லமமமம 2023.04.30 ஆந் திகதி லம நீடிப்பதற்கும்,  

 

III. அந்த 30.04.2023 ஆந் திகதி லம முழு மநம் பணிாற்றுதல் எனும் அடிப்பமடயில் பதவிகளுக்கு நிமிக்கப்படும் 

காயத்மத நீடித்துக் சகாள்லதற்காக உரி லமகயில் பூர்த்தி சசய்ப்பட்ட EST ாதிரிப் படிலத்துடன் ஏற்புமட சகய 

கடித ஆலைங்கமரயும் இந்த அமச்சின்  சசயாரரின் பரிந்துமயுடன் அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுவின் 

அனுதிக்காக அனுப்புாறு அறிவித்தல். 

 

 

IV. 2010 ஆம் ஆண்டில் இயங்மக நிர்லாக மசமலயில் இமைத்துக் சகாள்ரப்பட்டுள்ர,  2022.12.31 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் 

இயங்மக நிர்லாக மசமலயின் தம் I இற்கு தமுர்த்துலதற்கு தகுதியுமட உத்திமாகத்தர்கள் தற்சம் முழு 

மநாக பணிாற்றுலதற்கு அசாங்க மசமல ஆமைக்குழுவினால் முமமசார்ந்த லமகயில் நிமிக்கப்பட்டிருப்பின், 

தம் I இல் சலற்றிடம் நியவுலதாக கருத மலண்டிதில்மய எனவும். 

 

  

ஒப்பம்/ மக.டீ.என். ஞ்சித் அமசாக 

மயதிகச் சசயாரர் ( சபாது நிர்லாகம்) 

சபாது நிருலாக, உள்நாட்டலுலல்கள், ாகாை சமபகள் 

ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சின் சசயாரருக்குப் பதியாக 

  

சதாமயமபசி இயக்கம் : 0112-698605  

சதாமயநகல் இயக்கம் : 0112-683651 

மின்னஞ்சல் முகலரி         : pubad.dslas@gmail.com 
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