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அமச்சுக்கரின் செயாரர்கள் 

பித செயாரர்கள் 

ஆமைக்குழுச் செயாரர்கள் 

ாலட்டச் செயாரர்கள் / அொங்க அதிபர்கள் 

திமைக்கரத் தமயலர்கர 
 

2019 – லருடாந்த இடாற்மங்கள் 

( இயங்மக கைக்காரர் செமல I, II, III ஆம் தங்கள்) 
 

2019  லருடாந்த இடாற்மக் குழுலினால் பாிந்துமக்கப்பட்டு  அங்கீகாிக்கப்பட்டிருந்தும், 

 

1. அச்சுப் பிமற காைாக  இடாற்மம் அமுல்நடாத்தப்படும் திகதி பிமறாக குமிப்பிட்டிருந்த I ஆந் தம், லகுதி 

இயக்கம் 2 இற்கான இடாற்மம் நமடமுமமப்படுத்தப்படும் திகதி 2019.05.15 ஆந் திகதிாக 

திருத்திமக்கப்படல் சலண்டும். 

 

2. புதி செமல நிமயம் தலறுதயாக குமிப்பிடப்பட்டிருந்த I ஆந் தம், லகுதி இயக்கம் 10 இல் திரு. எஸ்.டப். 

தநாக அலர்கரின் இடாற்மத்திற்குாி செமல நிமயாக சதன் ாகாை ெமப என 

திருத்திமக்கப்படல் சலண்டும். 

 

3. புதி செமல நிமயம் தலறுதயாக குமிப்பிடப்பட்டிருந்த I ஆந் தம், லகுதி இயக்கம் 33 இல் திருதி. சக. ஏ. ஜீ. 

துளாாி அலர்கரின் இடாற்மத்திற்குாி செமல நிமயாக ச ாமை நக ெமப என 

திருத்திமக்கப்படல் சலண்டும். 

4. சலரிிடப்பட்ட அட்டலமைில் லிடுபட்டுள்ர I ஆந் தத்தின் லகுதி இயக்கம் 14 ற்றும்  III ஆம் தத்தின் 

லகுதி இயக்கம் 47 ற்றும் 48 ஆகி இடாற்மங்கள் பின்லரும் லமகில் நமடமுமமப்படுத்தப்படல் சலண்டும். 

. 
 

 

குழு 

இய 

சகாமல 

இய 
சபர் தம் 

தற்சபாமத செமல 

நிமயம் 
புதி  செமல நிமயம் குமிப்புக்கள் 

 
14 2138 எஸ்.குகபாயன்   I 

கிரிசநாச்ெி ாலட்ட 

செயகம் 
லட ாகாை  ெமப 01.01.2019 ஆம் 

திகதிில் இருந்து 

செற்படுத்தப்படும் 2202 சக.எஸ்.கசஜந்தின்   I லட ாகாை ெமப 
கிரிசநாச்ெி ாலட்ட 

செயகம் 
 

 

 

 

 

 

பத்ெிாி ஜான்ன 

செயாரர் 

அெ நிருலாக  ,முகாமத்துல ற்றும்  

ெட்டமும் ஒழுங்கும் பற்மி அமச்சு 

47 2996 
சக.ைகுார் 

 
III 

பதலி ெிமிபு  பிசதெ 

செயகம் 

 

லட ாகாை ெமப 

புதி பதலி நினம் 

லறங்கப்படும் திகதிில் இருந்து 

செற்படுத்தப்படும் 

48 2756 எச்.ஜீ.டீ.எம்.அலுத்லத்த III  

தபுள்ர பிசதெ 

செயகம் 

 

நிதி அ மச்சு 

புதி பதலி நினம் 

லறங்கப்படும் திகதிில் இருந்து 

செற்படுத்தப்படும் 

රජ්ය රිපරන  කළනනකර  සහ ීතියය හ සනය පිිබඳ  අනතය ය 
அரச நிருவாக, முகாமைத்துவ ைற்றுை் சட்டமுை் ஒழுங்குை் பற்றிய அமைசச்ு 

Ministry of Public Administration, Management and Law & Order 
 

නමේ අ කය 
எனது இை    MPub Ad/AcSD/Annual Transfer 2019 

My No 

 මබ් අ කය  
உது இை              
Your No 

දිනය  
திகதி      2018.10. 18         

Date 


