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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்ட பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்கின் தொச் பசனற்ொடுகள் 

 

சநற்டி யிடனம் பதொடர்ொ து இபணனிக்கத்பதயும் 2021.12.16 ஆம் 

திகதிபனயும் பகொண்ட கடிதத்துக்கு சநதிகநொது.  

 

02.   அக்கடிதத்தின் 04 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் பதொியித்த 

உத்திசனொகத்தர்கள், அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்குத் 

சதபயனொ ஆயணங்கப அனுப்புயதில் தொநதம் கொணப்டுயதுடன், 

உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்கப உள்யொங்கினதன் 

ின்ர் அயர்கப சயறு சசபய ிபனங்களுக்கு இடநொற்ம் பசய்யதற்கொ 

இடநொற்க் கட்டப யமங்கப்டும் ன் நப்ொங்கு அந்த உத்திசனொகத்தர்கிடம் 

கொணப்டுயசத அதற்குக் கொபணம் ன்று அயதொிக்கப்ட்டுள்து. 

 

03. இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயபனச் சசர்ந்த 

உத்திசனொகத்தர்களுக்கு இடநொற்ங்கள் யமங்கப்டுகின் சொதிலும், சசபயத் 

சதபயப்ொடுகளுக்கொக அல்து ஒளக்கொற்றுக் கொபணங்களுக்கொகச் பசய்னப்டும் 

இடநொற்ங்கபத் தயிப, பன இடநொற்ங்கள் குித்த உத்திசனொகத்தொின் 

சகொொிக்பகக் கடிதம் அயர் ணிபுொிகின் ிறுயத்தின் தபயொின் சிொொிசுடன் 

சநர்ப்ிக்கப்ட்டதன் ின்சப யமங்கப்டுகின். சநலும் ஒரு உத்திசனொகத்தருக்கு 

யமங்கப்டும் யருடொந்த இடநொற்க் கட்டபயும், யருடொந்த இடநொற் 

படபபக்கு இணங்கினதொகசய யமங்கப்டும். 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
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04. இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் சசர்யதொல்  

இடநொற்ங்களுக்கு உட்டுகின் சொதிலும், அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு 

உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்கள் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்ட்டவுடன் இடநொற்ங்கள் 

யமங்கப்டநொட்டொது ன்பத அினத் தருயதுடன் இந்த உள்யொங்கல் 

பசனற்ொடுகப யிபபயொக பூர்த்தி பசய்யதற்கு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் 

சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் பதொியித்து இதுயபபனில் உள்யொங்கல் 

கடிதம் யமங்கப்டொத, உங்கள் அபநச்சில்/ திபணக்கத்தில்/ அலுயகத்தில் 

ணிபுொியும் உத்திசனொகத்தர்கப அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு 

உள்யொங்குயதற்குத் சதபயனொ ஆயணங்கபத் தொநதநின்ி க்கு அனுப்ி 

பயக்குநொறு ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

05. சநலும் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு 

யிருப்ம் பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்கப அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு 

உள்யொங்கும் பசனற்ொடுகப சநற்பகொள்ளும் சொது சதபயப்டும் 

ஆயணங்கிலுள் குபொடுகள் ஒவ்பயொரு யொபபம் இந்த அபநச்சின் இபணன 

தத்தில் பயினிடப்ட்டுள்துடன் குபொடொகக் கொணப்டும் ஆயணங்கப 

யிபபயில் க்கு அனுப்புயதற்கு டயடிக்பக டுக்குநொறு ணிவுடன் அினத் 

தருகின்சன்.   

 

06. சநலும், CS/DOS/Policy/දරොදු/01 ன் து இக்கத்பதக் பகொண்ட 2021.10.25 

ஆம் திகதின கடிதத்தின் ஊடொக அபத்து அபநச்சுக்கின் பசனொர்களுக்கும், 

திபணக்கத் தபயர்களுக்கும், நொயட்ட பசனொர்களுக்கும், ிபசதச 

பசனொர்களுக்கும் அியிப்தற்கொக பயினிடப்ட்ட கடிதத்துக்கு இணங்க 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்குச் 

சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்தும் பன்று யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட கொம் பசனல்ொடற்றுள் 

சகொபயகள் ற்ின அிக்பகபனொன்று இந்த அபநச்சின் இபணன தத்தில் இபண்டு 

யொபங்களுக்கு ஒருபப பயினிடப்டுயதுடன் அந்தக் கடிதத்தின் 

அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க உொின ஆயணங்கப/தகயல்கப க்கு 

அனுப்புயதற்கு டயடிக்பக டுக்குநொறும் அினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 

 

 


