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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் / 

நொவட்ட பசனொர்கள் / திபணக்கத் தபவர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

அபச சசபவ தவிகில் திற் கடபநபுொிதல் /கடபநகப சநற்பகொள்வதற்கு 

ினநங்கபச் பசய்தல் நற்றும் ஒப்ந்த அடிப்படனில் ஓய்வுபற் 

உத்திசனொகத்தர்கப நீண்டும் சசபவனில் ஈடுடுத்தல் – அபசொங்க சசபவ 

ஆபணக்குளவின் தீபநொம் ற்ி அிவித்தல் 

 

அபச சசபவ தவிகில் திற் கடபநபுொிதல் / கடபநகப சநற்பகொள்வதற்கு ினநங்கபச் 

பசய்தல் நற்றும் ஒப்ந்த அடிப்படனில் ஓய்வுபற் உத்திசனொகத்தர்கப நீண்டும் சசபவனில் 

ஈடுடுத்தல் பதொடர்ில் அபசொங்க சசபவ ஆபணக்குளவின் தீர்நொத்பத அிவித்து அதன் 

பசனொொிொல் அனுப்ப்ட்டுள் PSC/APP/HB/01/2022 ஆம் இக்கம் நற்றும் 2022.05.25ஆந் 

திகதின கடிதத்தின் ிபதிபனொன்ப இத்துடன் இபணத்து அனுப்புகின்சன். 

 

2. அதன்டி, அபச பசவுகப கட்டுப்டுத்துவதற்கொக ிதி அபநச்சின் பசனொொிொல் 

பவினிடப்ட்டுள் 2022.04.26 ஆந் திகதின 03/2022 ஆம் இக்க சதசின வபவு பசவுத்திட்ட 

சுற்ிக்பகனில் வலியுறுத்தப்ட்டுள்வொறு அபச ிதிபன சிக்கநொகப் னன்டுத்துவது 

பதொடர்ில் கவம் பசலுத்தியுள் அபசொங்க சசபவ ஆபணக்குள நீண்டும் அினத்தரும் வபப 

ஓய்வுபற் உத்திசனொகத்தர்கப ஒப்ந்த அடிப்படனில் நீண்டும் சசபவனில் ஈடுடுத்துவதற்கு 

விண்ணப்ங்கப சநர்ப்ிக்கொதிருக்குநொறும் தவிகளுக்கு திற்கடபந புொிவதற்கு / கடபநகப 

ிபசவற்றுவதற்கு ினநங்கப பசய்வதற்குப் திொக முடியுநொ அபத்து 

சந்தர்ப்ங்கிலும் உத்திசனொகத்தர்கபக் பகொண்டு கடபநகப ிபசவற்க்கூடின 

வொய்ப்புகள் குித்து அதிக கவம் பசலுத்துநொறும் அிவித்துள்து. 

 

3. எசவ ஓய்வுபற் உத்திசனொகத்தர்கப ஒப்ந்த அடிப்படனில் நீண்டும் சசபவனில் 

ஈடுடுத்துவதற்கொக விண்ணப்ங்கப சநர்ப்ிக்க சவண்டொம் என்று தனவுடன் 

அினத்தருகிசன். அபசொங்க சசபவ ஆபணக்குள அிவித்துள்வொறு முடியுநொ அபத்து 

சந்தர்ப்ங்கிலும் பவற்ிடநொகவுள் தவிகின் கடபநகப உத்திசனொகத்தர்கபக் பகொண்டு 

சநற்பகொள்க்கூடின வொய்ப்புகள் குித்து அதிக கவம் பசலுத்துநொறும் சகட்டுக்பகொள்கிசன். 

 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொக ண்டொப 

இபணந்த சசபவகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 

ிபதி 

1. பசனொர், அபசொங்க சசபவ ஆபணக்குள 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ PA/CS/POLICY/චක්රදල්ඛ உநது இ  ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප திகதி:         
My No Your No Date 

 

 2022.06.16 






