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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

இபாஜாங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

நாயட்டச் கசனார்கள் நற்றும் திவணக்கத் தவயர்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

2022 யருடாந்த இடநாற்ங்கள் – (இவணந்த சசவயகள்) 

அபசாங்க கநாமி கனர்ப்ார் சசவய, இங்வக தகயல் நற்றும் கதாடர்ாடல் 

கதாமில்நுட்ச் சசவய,  அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய, 

இங்வக அபச நூகர் சசவய, பகாவநத்துய சசவய உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய, இவணந்த 

சாபதிகள் சசவய, அலுயக ணினார் சசவய 
 

 

இதநடன் இவணக்கப்ட்டுள் அட்டயவணனில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

இடநாற்ங்கவ 2022.01.03 ஆம் திகதினன்று அல்து அலுயர்கின் கனர்களுக்கு பன்ால் 

குிப்ிடப்ட்டுள் திகதி பதல் வடபவப்டுத்தும் யவகனில் அநநதிக்கின்சன். இது ற்ி 

அவநச்சின் / திவணக்கத்தின் / அலுயகத்தின் உாின அலுயர்கிடம் அியித்து உாின 

தித்தில் புதின சசவய ிவனத்தில் கடவநனிவ காறுப்சற்குநாறு அயர்களுக்கு 

அியிக்குநாறு சயண்டுகிசன். அபசாங்க சசவயகள் ஆவணக்குள / இஞ்சம் அல்து ஊமல் 

ற்ின சார்த்துதல்களுக்கா யிசாபவணகள் ஆவணக்குள / சதர்தல்கள் ஆவணக்குள ஆகின 

சசவய ிவனங்களுக்கு இடநாற்ம் கசய்னப்ட்ட அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் சம்ந்தநாக 

ிறுயத் தவயர்கின் இணக்கப்ாட்டுடசசன சநற்ககாள்ப்டல் சயண்டும் ன்தவ 

அினத் தருகிசன். 

 

02.     இவணந்த சசவய இடநாற்க் கட்டவகளுக்கு உட்ட்ட னாசதநம் அலுயர் 

ஒருயருக்கு தங்கள் அவநச்சில் / திவணக்கத்தில் / அலுயகத்தில் ிறுயிபெள் உள்க 

இடநாற்க் குளயிாலும் உள்க இடநாற்க் கட்டவ யமங்கப்டாகாது. சதநம் 

காபணத்திற்காக உள்க இடநாற்ங்களுக்கா கட்டவகள் யமங்கப்ட்டிருப்ின் அங்கு 

இவணந்த சசவய இடநாற்க் கட்டவசன அபல்டுத்தப்டல் சயண்டும். அவ்யாானிநம் 

அலுயர்கின் சயண்டுசகாின் ிபகாபம் அவநச்சின் / திவணக்கத்தின் / அலுயகத்தின் 

சதவயகின் அடிப்வடனில் அவநச்சுக்கள் / திவணக்கம் / காாினானத்திால்  

யமங்கப்ட்டுள் இடநாற்க் கட்டவகச அபல்டுத்தப்டல் சயண்டுகந ீங்கள் கருதும் 

ட்சத்தில் இக்கடிதத்தில் 5யது ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் தித்திற்கு பன்ர் உங்கது 

சிாாிசுடன் குித்த சயண்டுசகாள் கதாடர்ாக சநதிக ஆசாசவகவப் கற்றுக்ககாள்யது 

காருத்தநாதாகும். 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
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03.      இந்த இடநாற் கட்டவக்கு உட்டுகின் அலுயர் ஒருயருக்கு 2021.12.31 ஆம் திகதி 

யவபனில் ிற்சாடப்ட்ட இதற்கு பன்ர் யமங்கப்ட்டுள் இடநாற்நாக இருப்ின் 

அவ்யாா அலுயர் ஒருயருக்கு நீண்டும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா யருடாந்த இடநாற் 

கட்டவ ஒன்ின் பம் சயகாரு இடநாற்க் கட்டவ யமங்கப்ட்டிருப்ின் அதன்சாது 

பன்ர் யமங்கப்ட்ட இடநாற்க் கட்டவ யலுயிமந்துயிடும் ன்தவக் கயத்திற் 

ககாள்வும். 

 

04.      இவ்யிடநாற்ங்கவ சநற்ககாள்ளும் சாது இடநாற்ச் சவனிால் ின்ற்ப்ட்ட 

இடநாற் வடபவ 2021.08.06 ஆம் திகதின இக்கம் 01/2021 நற்றும் 2021.10.25 ஆம் திகதின 

இக்கம் 01/2021(I) உவடன இவணந்த சசவயகள் சுற்ிக்வககில் உள்டக்கப்ட்டுள்து. 

இடநாற் வடபவனில் அல்து இவணந்த சசவயகள் சுற்ிக்வக 01/2021 நற்றும் 01/2021(I) 

இல் அல்து அபசாங்க சசவயகள் ஆவணக்குளயின் இக்கம் 1589/30 உவடன அதியிசசட 

யர்த்தநாி அியித்தலின் வடபவ ஒளங்கு யிதிகள் (கதாகுதி இக்கம் 1) இன் XVIII 

அத்தினானத்தின் ற்ாடுகளுக்கு அவநயாக நற்றும் இவணந்த சசவயகள் சுற்ிக்வக 01/2021 

இன் 6.2 இல் குிப்ிடப்ட்டுள்தன் ிபகாபம் தநது இடநாற் சகாாிக்வககள் கதாடர்ாக 

யருடாந்த இடநாற்க் குளயின் கயத்திற்கு உட்ட்டிபாத ட்சத்தில் நாத்திபம் யருடாந்த 

இடநாற் பன்கநாமிவு நீாய்வு குளயிடம் கருத்துக்கவ சநர்ப்ிக்க படிபெம். அபசாங்க 

சசவயகள் ஆவணக்குள கசனாாின் இக்கம் PSC/APL/07/14/2013 நற்றும் 2013.09.13 ஆம் 

திகதின கடிதத்தின் கட்டவகின் ிபகாபம் யருடாந்த இடநாற் நீாய்வு குளயின் 

தீர்நாத்தின் ின்ர் நீண்டும் சநற்ககாள்கின் சநன்பவபடுகள் கதாடர்ில் அபசாங்க 

சசவயகள் ஆவணக்குளயிால் படிவு யமங்கப்ட்டதன் ின்ர் சநர்ப்ிக்கப்டுகின் 

சநன்பவபடுகள், கஷ்டங்கள் அல்து திவணக்கத் தவயர்கின் சிாாிசின் நீது யருடாந்த 

இடநாற் தீர்நாங்கவ உாின தித்திற்குப் ின்ர் ிற்சாடப்ட நாட்டாது. யருடாந்த 

இடநாற்ங்கள் கதாடர்ிா சநன்பவபடு ஒன்ிற்கு அபசாங்க சசவயகள் 

ஆவணக்குளயிால் யமங்கப்ட்ட தீர்நாங்கள், அத்தீர்நாங்கவ தடுக்கின் 

கட்டவகனான்று இல்ாத ட்சத்தில் உடடினாக அபல்டுத்துதல் சயண்டும். 
 

05. இவணந்த சசவயகின் அவத்து அலுயர்கிதும் யருடாந்த இடநாற்ம் 

கதாடர்ா சநன்பவபடுகவ சநர்ப்ிப்தற்கு LGN Wi-Fi யவப்ின்வ னன்டுத்தி 

இவணனத்வத அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/misco ஊடாகவும், ி யவப்ின்ல் 

பநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68/misco நம் இவணனத 

பகயாினிநடாக ஒன்வன் கநன்காருிநள் (Online Application) உள்நுவமந்து, தங்கள் 

சநல்பவபட்டிவ 2021/11/15 திகதிக்கு பன்ர் சநர்ப்ிக்க சயண்டும். அத்துடன் 

அவ்யிண்ணப்ப் டியத்தின் யன்ிபதினிவ திவணக்க தவயாிநடாக யருடாந்த இடநாற் 

சநல்பவபட்டுக் குளயிற்கு அநப்ி வயக்குநாறு தனவுடன் அினத் தருகின்சன். 

தற்சாதுள் COVID 19 கதாற்று சூழ்ிவனில் சநன்பவபட்டிவ ாிசீலிப்தற்காக 

இவணனத கநன்காருிநடாக சநன்பவபட்டிவ சநற்ககாள்ளுதல் நற்றும் திவணக்க 

தவயாின் சயண்டுசகாவ ாிந்துவபப்தன் பபம் அலுயர்களுக்கு ற்டும் சிபநத்திவ 

குவக்க படிபெம் 

 

06.     2022 யருடாந்த இடநாற் தீர்நாங்கின் டி, தநது அலுயகங்கில் இருந்து 

இடநாற்ங்கவ கற்றுச் கசல்லும் நற்றும் தங்கின் அலுயகங்களுக்கு இடநாற்ங்கவ 

கற்று யரும் இவணந்த சசவயகின் அலுயர்கது கனர் யிபங்கவ, ஒன்வன் 

கநன்காருில் Transfer → Report இல் Transfer Report –I நற்றும் Transfer Report –II பநாக 

கற்றுக்ககாள் படிபெம். அத்துடன் உங்கள் அவநச்சுக்கு / திவணக்கத்திற்கு / அலுயகத்திற்கு  

கயிசன இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் அலுயர்கவ திாள் யரும் யவப வயத்திருக்காது  

https://10.250.1.112/misco
https://43.224.125.68/misco


உாின திகதினில் புதின சசவய ிவனத்தில் கடவநனிவப் காறுப்சற்கக்கூடினயாறு 

யிடுயிக்குநாறு அினத்தருயதுடன், இந்த இடநாற்ங்கவத் தாநதநின்ி அபல்டுத்துதல் 

சயண்டும் வும் அினத் தருகிசன். பவனா அநநதினின்ி இந்த இடநாற்ங்கவ   

புக்கணிக்கின் அலுயர்கள் கதாடர்ில் 01/2021 சுற்ிக்வகனின் 9.4 ஆயது ிாியின் ிபகாபம் 

டயடிக்வக டுக்க படிபெம் ன்தவபெம் சநலும் அியிக்கின்சன். 
 

07.    தற்சாது ணினாற்றும் சசவய ிவனங்கில் உாின காத்வதப் பூர்த்தி கசய்திபாத 

அலுயர்களுக்கு இந்த யருடாந்த இடநாற்த்திற்காக ிபனாணச் கசவு யமங்கப்ட நாட்டாது. 

உாின காத்வதப் பூர்த்தி கசய்துள் அலுயர்களுக்கு தா யிதிக் சகாவயனின் 

வடபவகளுக்கு அவநயாக ிபனாணச் கசவு யமங்குதல் சயண்டும். ிநம் தங்கினிருத்தல் 

ககாடுப்வு யமங்கப்ட நாட்டாது. 
 

08. அவநச்சுக்கின் சாக்கத்தில் ற்ட்டுள் நாற்ங்கள் காபணநாக சி அலுயர்கின் 

சசவய ிவனங்கில் நாற்ங்கள் ற்ட்டுள்தால் அத்தவகன சசவய ிவனத்தில் 

சசவயனாற்றும் அலுயகபாருயருக்கு 2022 யருடாந்த இடநாற் தீர்நாங்கின் டி 

இடநாற்ம் யமங்கப்டுள்தானின், அவ் அலுயர் தற்சாது சசவயனாற்றும் சசவய 

ிவனத்தில் அயபது திலீட்டு அலுயர் கடவநனிவ காறுப்சற்க சயண்டும்   
 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசாகண்டாப   

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்  


