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சபாலத் சதாலப்பொலுடின் ணடிப்பாடிந இாஅந்த சபாலிந 

ணபிலிருத்தி ள்த்திசொகத்தர்கார இாஅத்தந 

 

பபொலிஸ்ொ ணதிபொின் இயக்கம் EC20/තුප.නි./පු.ලි./2022 உ ம் 2022.10.17 ஆந் திகதி 

கடிதத்தின் மூயம் ணமிலிக்கப்பலுடலொ  இயங்ாக பபொலிபின் கீழ் கொஅப்படும் 

ணட்லயகங்கரிந இாஅந்த சபாலின் ணபிலிருத்தி ள்த்திசொகத்தர்களுக்கொன 

பலஉமிடங்கஉ நியவுகின்மன. 

 

  நி லனம் ொகொஅம்/ொலலுடம்/ணட்லயகம் 

பலஉமிடொகவுஉர 

ள்த்திசொகத்தர்கரி

ன் எண்அிக்ாக 

 

01.  
 

இயங்ாக 

பபொலிஸ் 

பிதிப் பபொலிஸ்ொ ணதிபர் ணட்லயகம்  

(சந ொகொஅம் பதஉம )ைசகபகொாட  

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் 

பகொழும்பு த்தி   

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் 

ைசகபகொாட 

8 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் – 

கநகிாப 

2 

ள்தலிப் பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் 

ணட்லயகம் 

ச ொொக 

2 

ள்தலிப் பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் 

ணட்லயகம் 

பொலுடுல 

2 

பபொலிஸ் தாயாகம்  11 

மஉமப் புயனொய்வுத் திாஅக்கரம் 6 

பபொலிஸ் சபொக்மலத்துப் பிொிவு 4 

பபொலிஸ் ாலத்தி சபாலப் பிொிவு 2 

பபொலிஸ் கரப் பாடஅித் தாயாகம்  1 

සකේ භපදශ  ඔකබ් භපදශ     දිනශ  
எனது இய  ள்துஇய  திகதி: 
oN yS oSmn yS edeo 

 

COMS/DO/Trans/ 

Special (Vacancies) 
 2023.01.18 



பிபுக்கரின் பொதுகொப்பு ொலலுட  

கஅக்கொரர் ணட்லயகம் 

2 

பபொலிஸ் பிமப்பு பாடப்பிொிவு  6 

சபொாதப்பபொருஉ தடுப்புப் பஅிகம் 2 

பமூகஞ்பொர் பபொலிஸ்  ,மஉ ாறுறந  

பொதுகொப்பு உ ம் பபொதுக்கஉ பொதொன 

வுகொாத்துலப் பிொிவு ,சந ொகொஅம்  

2 

 பபொலிஸ்  லிசபட பஅிகம் 3 

பிதிப் பபொலிஸ்ொ ணதிபர் ணட்லயகம்  

(சந ொகொஅம் லடக்ம )சபலிபகொாட  

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

கரஅி 

2 

பிதிப் பபொலிஸ்ொ ணதிபர் ணட்லயகம் - 

களுத்துா 

1 

   

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

பொனதுா 
2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

களுத்துா  

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

புத்தரம்  

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

ைலபலிொ 

2 

ள்தலிப் பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் 

ணட்லயகம்  

ஸ்பகலி 

1 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

பதநபதஅி 

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

கண்டி 

1 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

தங்கநய 

2 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

பொனொகய 

2 

பிதிப் பபொலிஸ்ொ ணதிபர் ணட்லயகம்  

ணைொதபும் 

1 

ள்தலிப் பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் 

ணட்லயகம்  

பகபிதிபகொநயொல 

4 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

ணைொதபும் 

5 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

பபொயன்ன ால 

2 



பிதிப் பபொலிஸ்ொ ணதிபர் ணட்லயகம்  

ொழ்ப்பொஅம் 

1 

பபொலிஸ் ணத்திலுபகர் ணட்லயகம் - 

ொழ்ப்பொஅம் 

1 

 

  

02. இதன்படி, சஉகூமப்பலுட பலஉமிடங்ளுக்ம இாஅலதஉம லிருப்பம் 

பதொிலிக்மம் இாஅந்த சபாலின் ணபிலிருத்தி  ள்த்திசொகத்தர்கஉ இருப்பின்  

இடொஉமக்  சகொொிக்ாகா  தது நி லனத் தாயலொின் பொிந்துாயுடன் CS/T/01 

ொதிொிப் படிலத்தின் மூயம் பர்ப்பிக்க வுடியும். சட்ம், சஉபடி பலஉமிடங்களுக்ம 

இாஅலதஉம லிருப்பத்ாதத் பதொிலிக்மம்  ொகொஅ ணப  சபாலிந ள்உர 

ள்த்திசொகத்தர்கரொின்  பபொது நிர்லொக மஉமமிக்ாக 03/2021  இஉகா இாஅந்த 

சபாலின் கீழ் ணபிலிருத்தி ள்த்திசொகத்தர் சபாலின் பதலிபொன் க்ம 

இடொஉமம் பப லதஉம பித பபயொரொின்  பொிந்துாயுடன் லிண்அப்பங்கார 

ணனுப்பி ாலக்மொ  தவுடன் ணமித்தருகிசமன். 

 

03. சஉகூமப்பலுட பலஉமிடங்களுக்ம இாஅலதஉம லிருப்பம் பதொிலித்துஉர 

ள்த்திசொகத்தர்கஉ பதொடர்பொன தகலந இயங்ாக பபொலிஸ் திாஅக்கரத்திஉம 

ணனுப்பி ாலக்கப்படும் என்பசதொடு, மமித்தி ள்த்திசொகத்தர்கஉ பதொடர்பிந  

பதரிவுபடுத்தந பொன்மிதாறப் பபஉமதன் பின்னர் இயங்ாக பபொலிஸொொினொந 

பொிந்துாக்கப்பலுட ள்த்திசொகத்தர்களுக்ம ொத்திம் ணவ்பலஉமிடங்கரிந 

இாஅலதஉம லொய்ப்பரிக்கப்படும் என்பதான சட்ம் ணமித்தருகிசமன்.   

      
 
 

 

ஒப்பம்./ எஸ். ஆசயொகபண்டொ 

இாஅந்த சபாலகஉ பஅிப்பொரர் நொகம் 

 


