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அோங்க நிர்லாக, ாகாை ேணபகள், உள்ளூாட்ேி  
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அணச்சுகரின்  கேயாரர்கள், 
திணைக்கரத் தணயலர்கள், 
ாலட்டச் கேயாரர்கள் / பிசதே கேயாரர்கள், 

 
 

இணைந்த சேணை அலுைலர்களது ைருடாந்தம் இடம்பெறாத இடமாற்றங்கள் 

 

இணைந்த சேணலகள் பிரிவுக்கு கிணடக்கப் கபறுகின்ம இடாற்ம சகாரிக்ணககரின் 
ண்ைிக்ணகண கலனத்திற் ககாண்டு பின்லயம் சேணலகரின் இடாற்ம 
பணமணண ஒளங்காகவும், லிணனத்திமனுடனும் சற்ககாள்ளும் கபாயட்டு இச் 
சுற்மமிக்ணக கலரிிடப்படுகின்மது. 
 

1. இயங்ணக காறிகபர்ப்பாரர் சேணல 

2. இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதாடர்பாடல் கதாறிநுட்ப சேணல 

3. அபிலியத்தி அலுலயர் சேணல 

4. இயங்ணக அோங்க நூயகர் சேணல 

5. அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணல 

6. இணைந்த ோதி சேணல 

7. அலுலயக உதலிாரர் சேணல 

 

2. இணைந்த சேணலகள் பிரிலின் நாரந்தப் பைிகரில் ஒன்மாக இடாற்மங்கள் 
சற்ககாள்ரப்படுலதில்ணய. சேணல சதணலப்பாடுகள் ற்றும் ஒளக்காற்று 
காைங்கரின்  அடிப்ணடியான இடாற்மங்களுக்கு சயதிகாக, நிறுலகப் 
பைிகளுக்கு இணடயூறு ற்படாதலாமான, ஒத்துாமல் சகாரிக்ணககளும், 
அலுலயர்கரின் அலோனதும், கயணை அடிப்பணடானதுான 
லிடங்கள்ோர்ந்த சகாரிக்ணககளும், திணைக்கர தணயலர்கரின் 
அலதானிப்புக்கள் ற்றும் ேிபார்சுகளுடன் ேர்ப்பிக்கப்படும் பட்ேத்தில், அது 
கதாடர்பாக உரி நடலடிக்ணக டுக்கப்படும். 

 
 



3. லயடாந்த இடாற்ம சகாரிக்ணகள் ேர்ப்பிக்கப்படுலணத லலுவூட்டுலதுடன்,  
லயடாந்தம் இடம்கபமாத இடாற்ம சகாரிக்ணககரின் அடிப்பணடில் சேணல 
சதணலப்பாடுகள், கலற்மிடங்கள், பிதீிட்டு அலுலயர் ஒயலண கபற்றுக் 
ககாடுக்கக் கூடி இலுண ஆகி லிடங்கள் அலதானத்துக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டதன் பின்னச இடாற்மங்கள் இடகபறுகின்மன. அவ்லாசம 
இடாற்மக் சகாரிக்ணகண லிடுப்பதானது, இடாற்மம் கபறுலதற்கான 
உரிணாக கயதப்படயாகாது. 

 

4. அலுலயர் ஒயலரினால் இடாற்மக் சகாரிக்ணக லிடுக்கப்பட்டுள்ர சபாது, 
ீண்டும் இடாற்மக் சகாரிக்ணக லிடுலிக்கப்படும் லண அல்யது 
அமிலிக்கப்படும் லண அவ் இடாற்மக் சகாரிக்ணக கேல்லுபடிான 
இடாற்மக் சகாரிக்ணகாக கயதப்படுகின்மது. ஆதால், ீண்டும் ீண்டும் 
சகாரிக்ணக லிடுக்கயாகாது. 

 

5. லயடாந்தம் இடம்கபமாத இடாற்ம சகாரிக்ணக லிடுக்கப்பட்டு அது 
கிணடக்காத சபாதும்  கூட, லயடாந்த இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பிக்க 
படியும். சலும், லயடாந்தம் இடம்கபமாத இடாற்மகான்ணம 
சலண்டிநிற்பதானது, லயடாந்த இடாற்மங்களுக்கு கட்டுப்படலில்ணய னக்  
கயத்தப்படயாகாது. 

 

6. ஒய நிறுலகத்தில் ஆகக் குணமந்தது இண்டு ஆண்டுகராலது 
சேணலாற்மிதன் பின்னசச இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்தல்  

 

7. லியப்புக்குரி நிறுலகங்கள் கதாடர்பாக பதல் நினத் திகதிில் இயந்து 
இண்டு ஆண்டுகராலது பூைானதன் பின்னச சகாரிக்ணக லிடுக்க 
படியும். 

 

8. லியப்புக்குரி நிறுலககான்மில் குமிப்பிட்ட காயம் சேணலாற்மியுள்ர 
அலுலயர் ஒயலர், லியப்புக்குரி நிறுலககான்மில் இயந்து இயந்து 
இடாற்மம் கபற்று 15 ஆண்டு காயம் கடந்ததன் பின்னச ீண்டும் 
லியப்புக்குரி நிறுலககான்றுக்கு இடாற்மம்சகா தணகண கபறுலார். 
லயடாந்த இடாற்ம நணடபணமகரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர நிறுலகங்கள் இச் 
சுற்மமிக்ணகின் சதணலப்பாடு  கதாடர்பாகவும் லியப்புக்குரி சேணல 
நிணயங்கராக கயதப்படுகின்மன.  

 

9. பின்லயம் நிறுலகங்களுக்கு அவ் நிறுலகங்கரின் இைக்கப்பாட்டுடசனச 
இடாற்மங்கள் லறங்கப்படுகின்மன. 
 

 



 

1. ேனாதிபதி கேயகம் 
2. பிதர் அலுலயகம் 

3. அணச்ேணல அலுலயகம் 

4. சதர்தல்கள் திணைக்கரம் 

5. கபாயிஸ் ஆணைக்குள  

6. அோங்க சேணல ஆணைக்குள 

7. இயஞ்ேம் அல்யது ஊறல் குற்ம லிோணை ஆணைக்குள 

8. ேணபத் தணயலர் கேயகம் 

9. ஆளும் கட்ேி பித ககாமடா  அலுலயகம் 

10. திர்கட்ேித் தணயலர் கேயகம் 

 
 

10. ஒளக்காற்று காைங்கரின்  அடிப்ணடிலும்,  சேணல சதணலப்பாடு சபான்ம 
நிர்லாக ரீதிான லிடங்கரின் அடிப்ணடிலும், சற்ககாள்ரப்படும் 
இடாற்மங்கள் தலி ஆண்டில் ஜூணய 31 ஆந் திகதிக்குப் பின்னர் 
லயடாந்தம் இடம்கபமாத இடாற்மங்கள் சற்ககாள்ரப்படாததுடன், அதன் 
பிற்பாடு டிேம்பர் 31 ஆந் திகதி லண லயடாந்தம் இடம்கபமாத 
இடாற்மங்கள் கதாடர்பாக லிண்ைப்பிக்கயாகாது. 

 

11. இணைந்த சேணலகளுக்கு உரிாதான சசய குறுப்பிடப்பட்ட 
சேணலகளுக்குரி லயடாந்தம்  இடம்கபமாத இடாற்மங்கள் இத்துடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ர CS/T/01 ாதிரிக்கண தாரின் இயபக்கத்திலும் 
அணயும் லண்ைம் தாரிக்கப்பட்ட லிண்ைப்பபடிலத்தின் ஊடாக 
ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.  இடாற்ம சகாரிக்ணககணர உறுதிப்படுத்தும் 
ஆலைங்கள் இயப்பின் அலற்மிணனயும் லிண்ைப்பபடிலத்துடன்  இணைத்து 
அனுப்புதல் சலண்டும்.         (உதாைம்; கலற்மிடங்கள் கதாடர்பான 
கடிதம், ணலத்தி அமிக்ணககள் சபான்மன) 

 

12. ேகய இடாற்ம லிண்ைப்பங்களும் திணைக்கரத் தணயலரின் ேிபாரிசுடன் 
ேர்ப்பிக்கப்பட சலண்டுயுள்ரதுடன், அவ்லாறு அணாத லிண்ைப்பங்கள் 
கலனத்தில் ககாள்ரப்படாட்டது. இடாற்ம சகாரிக்ணக ேம்பந்தாக 
ட்டப்பட்ட தீர்ானம் ேீக்கிம் அமிலிக்கப்படுலதுடன், இடாற்ம 
சகாரிக்ணகண பூர்த்திகேய் படிாத சபாது, பன்னுரிண பட்டியில் 
உள்ரலாங்கப்படும்.  

 

13. அலுலயர்கரினால் பன்ணலக்கப்படுகின்ம இடாற்ம சகாரிக்ணககணர தது 
ேிபாரிசுடன் தாதின்மி அனுப்பிணலப்பதற்கு, திணைக்கரத் 
தணயலர்கரினால் நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். 

 



14. ஒவ்கலாய ாதபம் பதாயாந் திகதிில் நணடபணமப்படுத்த 
சலண்டிலாறு இணைந்த சேணலகள் பிரிலினால் இடாற்ம கட்டணர 
பிமப்பிக்கப்படுலதுடன், அதற்கண நடலடிக்ணக டுக்கசலண்டிது 
திணைக்கரத் தணயலர்கரின் கபாறுப்பாகும். இடாற்மம் கபற்ம அலுலயரின் 
பணமாக லிடுலிக்கப்பட்ட கடிதம் ற்றும் சேணலத்தரங்கரில் கடணகணர 
கபாறுப்சபற்ம கடிதம் ன்பணல தாதின்மி இணைந்த சேணலகள் 
பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு அனுப்பிணலப்பதற்கு திணைக்கரத் 
தணயலர்கரினால் நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். 

 

15. சேணலத்தரங்கரில் ாற்மம் சற்ககாள்ரப்படும் அணச்சுக்கள் / 
திணைக்கரங்கரின் உள்ரக  இடாற்ம கட்டணரின் பிதிகான்ணம 
தாதின்மி இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு அனுப்புதல் 
சலண்டும். 

 

16. னது இய CS/DOS/01/11 ற்றும் 2015.02.19 ஆந் திகதி அனுப்பப்பட்ட கடித்ததில் 
உள்ரடக்கப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ேம்பந்தாக தவுடன் தங்கரின் 
அலதானத்துக்கு உட்படுத்தப்படுலதுடன், குமித்த அலுலயர் நிிக்கப்பட்டு, 
2015.03.15 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் னக்கு அனுப்புலதற்கு நடலடிக்ணக 
டுக்கப்படல் சலண்டும். அத்துடன் அவ் அலுலயர் இடாற்மம் சபான்ம 
காைத்திற்குள்ராக சநரிடும் சபாது, அப்பைி கதாடர்பாக சலகமாய 
அலுலயண குமிப்பிட்டனுப்புலது திணைக்கரத் தணயலர்கரின் கபாறுப்பாகும். 

 

17. இச் சுற்மமிக்ணகின் ற்பாடுகரில் குமிப்பிடப்படாத லிடங்கள் இணைந்த 
சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்தினால் தீர்ானிக்கப்படும். 

 

18. இச் சுற்மமிக்ணகின் ற்பாடுகள் 2015.03.01 ஆந் திகதிில் இயந்து 
நணடபணமப்படுத்தப்படும். 

 

 
 

ஒப்பம் / சக.ல.ீப.ீம்.சஜ.கசக 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம். 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

இணைந்த சேணையின் இடமாற்றங்கள் பதாடர்ொன ைிண்ைப்ெப்ெடிைம் 

பொதுைான / ஒத்துமாறல் இடமாற்றங்கள் 

 

பதலி ற்றும் லகுப்பு  நினக் கடித இய : 

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள் 

 

1. பளப்கபர்  

2.பதகயளத்துக்கணரக் குமிக்கும் 
கபர்கள் 

 

3.. பிமந்த திகதி 

YYYY / MM/ DD 

4.  சதேி அணடார அட்ணட       
இய 

5. ஆண் / கபண் 6.தியைானலா/        

தியைாகதலா?  

7. நிந்த பகலரி  தற்காயிக பகலரி  

8. கதாணயசபேி இய  அலுலயகம்  தனிப்பட்ட 

9. லாழ்க்ணகத் துணைின் கபர்  லாழ்க்ணகத் துணைின் கதாறில் / 
ற்றும் கதாறில் நிணயம் 

ஆ.சேணல  கதாடர்பான  தகலல்கள் 

 

  

 

 
 

10. தற்சபாணத கதாறில் நிணயம் 

11. தற்சபாணத கதாறில் 
நிணயத்தில்கடணணப் 
கபாறுப்சபற்ம திகதி 

12. தற்சபாணத  கதாறில்  நிணயத்தின் சேணலக்காயம் 

..............ஆண்டுகள்………..........ாதங்கள்………........…..நாட்கள்................. 

13. லியப்புக்குரி  கதாறில் 
நிணயங்கரில் 
சேணலாற்மிியக்கின்மரீ்
கரா? 

 

14. உடன் பன்னான கடந்த 
15 ஆண்டுகளுக்குள் 
அோங்க சேணலில் 
பைிாற்மி சேணல 
நிணயங்கள்  

 கதாறில் நிணயம் சேணலக்காயம் 

     இயந்து லண 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

CS/T/01 



இ. இடாற்ம சகாரிக்ணககள் கதாடர்பான லிபங்கள் 

 

15. இடாற்மம் சகாயலதற்கான காைம்  

(உறுதிப்படுத்துலதற்கு ஆலைங்கணர 
இணைக்கவும்) 

 

16. இடாற்மம் சகாயம் சேணல நிணயங்கள்  

( கலற்மிடம் கதாடர்பான கடிதங்கள் ற்றும் 
ேிபாரிசு கடிதங்கள் இயப்பின் இணைக்கவும்) 

1. 
2. 

17. ஒத்துாமல் இடாற்மம் னில், ற்ணம 
அலுலயரின் கபர் ற்றும் சேணல 
நிணயம்  

கபர்                                 சேணல நிணயம் 

 

 

சசய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் ாவும் உண்ணானணலகனவும் ேரிானணலகனவும் 
உறுதியுணக்கின்சமன். 
 

....................                      ................................. 
 திகதி                        ணககாப்பம் 

 
 

ஈ. அணச்சு / திணைக்கரத் தணயலரின் ேிபாரிசு:- 

 

 

 சசய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர அலுலயரின் இடாற்மக் சகாரிக்ணகண பிதிடீ்டு அலுலயர் ேகிதம் 
/ இன்மி / பின்னர் கபற்றுக்ககாள்ளும் அடிப்பணடில் ேிபாரிசு கேய்கின்சமன். 

 ஒத்துாமல் இடாற்மம் கதாடர்பாக பிசரிக்கப்பட்ட அலுலயர் ேம்பந்தாகவும் 
இைக்கப்பாட்டிணன கதரிலிக்கின்சமன்.  

 

 

 

    …………………….                                                                             ………………………………. 

      திகதி                                                                                                           ணககாப்பம் 

                               உத்திசாகபூர்ல பத்திண 

 

 

 

 


