அரசாங் க நிர்வாக சுற் றறிக்கக : 07/2020(I)
எனது இலக்கம் : 06/04/LOANS/4072
ப ாது நிருவாக, உள் நாட்டலுவல் கள் ,
மாகாண சக கள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அகமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
பகாழும் பு 07.
2020.03.29
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாண பிரதம பசயலாளர்கள்
திகணக்களத் தகலவர்களுக்கு

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ்

ொ ணமொ , எழுந் துள் ள நிவைவமவய ்

ருத்திற்

க ொண்டு அ ச உத்தியொ த்த ் ளு ் கு நிைொ ணம் ைழங் குதை்
மேற் படி தலைப் பிை் 2020.03.26 ஆந் திகதியன்று வெளியிடப் பட்ட அரசாங் க நிர்ொக சுற் றறிக்லக
07/2020 இன் 02 ஆே் பிரிவு, ஜனாதிபதியின் கட்டலளயின் பிரகாரே்

அகமக்க ் ட்டுள் ள. புதிய

வகாமரானா லெரஸ் நிலைலேலய இைங் லகயிலிருந்து இை் ைாவதாழிக்குே் காைப் பகுதியினுள்
ேக்களின் ொழ் க்லகலய இயல் பு
வபாருட்கள் ,

மசலெகள்

ேற் றுே்

நிகலயில் நடாத்திச்
ஏலனய

வசயற் படுத்தை் , மேற் பார்லெ வசய் தை்

வசை் லும்

ெசதிகலள

ேற் றுே்

ப ாருட்டு

வதாடர்ச்சியாக

பின் னாய் வு

ததகவ ் டும்
ெழங் க ் டுதல்

நடவடிக்கககளின் ப ாருட்டு

நியமிக்கப் பட்டுள் ள ஜனாதிபதிச் வசயைணியினரின் அறிவுலரகளுக்ககமய

கீழ் உள் ளவாறு

திருத்தம் பசய் ய ் டுகின்றது.
2020 ஏப் ரல் மாதச் சம் பளம் , ஏப் ரல் மாதம் 08 ஆந் திகதியன்று சசலுத்துவதற் கு

“02.

நடவடிக் கக எடுக் கப் படும்

என்பதுடன், நிலவுகின்ற விரசடமொன நிகலகமகயக்

கருத்திற் சகாண்டு சிங் கள மற் றும் தமிழ் புத்தாண்டின் கபொருட்டொன விழொ முற் பணம்
அகமய மற் றும் பதிலீட்டு அடிப் பகடயின் கீழ் சசகவயாற் றுகின்றவர்களுக் கு மட்டும்
சசலுத்துவதற் கு நடவடிக் கக எடுக் கப் படும் .”
02.
அரச

மேலுே் , புதிய வகாமரானா லெரஸ் விரிகடந்து பசல் வகதக் கட்டு ் டுத்தும் ப ாருட்டு
உத்திமயாகத்தர்களுக்கு

ெலரயிலும் ,

விமசட

விடுமுலற

ெழங் குவதற் கு

ஆரம் பிக்க ் ட்ட

திகதி

அலேய அை் ைது பதிலீட்டு அடிப் பலடயிை் அரச நிறுெனங் களிை் மசலெயில்

ஈடு ட்டிருந்தவர்களுக்கு,
அறிக்ககயிடாதிரு ் பினும் ,

அெ் விமசட விடுமுலற ஆரம் பிக்க ் ட்ட திகதியின் பின்னர் மசலெக்கு
இெ் ெருடத்தின் ஏப் ரை் ேற் றுே் மே ோதங் களின் ப ாருட்டு நிரந்தர

அரச உத்திமயாகத்தர்களுக்கு சே் பளே் ெழங் குெதற் கு குறித்தளிக்கப் பட்ட திகதி ெலரயில் ,
விமசட

விடுமுலற

ெழங் கப் பட்டுள் ள

நாட்களின்

ப ாருட்டு

அெர்கள்

மசலெக்கு

அறிக்ககயிட ் ட்டவர்களாகக் கருதி உரிய முகறயிை் நாளாந்த சே் பளே் ெழங் குெதற் கு சகை
நிறுெனங் களின் தலைெர்களும் நடெடிக்லக எடுத்தை் மெண்டுே் .
03.

இச்சுற் றறிக்லக ஜனாதிபதி அலுெைகத்தின் அறிவுலரக்கலேயவுே் மற் றும்

வபாதுத்

திலறமசரியின் இணக்க ் ாட்டுடன வெளியிடப்படுகின்றது.

ஒ ் ம் ./ எஸ். பெட்டிஆரச்சி
பசயலாளர்
ப ாது நிருவாக, உள் நாட்டலுவல் கள் ,
மாகாண சக கள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அகமச்சு

