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பொது நிருயொக சுற்றிக்கக : 17/2022 

 

து இ : மு.உ.சே/சி.ய/இ.நொ/ 2022 

பொது நிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள்,  

நொகொண ேககள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

சுதந்திபச் ேதுக்கம் 

பகொழும்பு 07. 

 

2022.09.08 

 

அகநச்சுக்களின் பேனொர்கள் 

நொயட்ட பேனொர்கள்/ அபேொங்க அதிர்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

முகாமைத்துவ சேமவ உத்திச ாகத்தர் சேமவயின் சிறப்பு வகுப்பிலுள்ள 

உத்திச ாகத்தர்களுக்கான வருடாந்த இடைாற்றம் – 2023 

 

அபேொங்க அலுயர்களின் இடநொற்ங்கள் பதொடர்ொக, அபேொங்க சேகயகள் ஆகணக்குழுவின்  

2009.02.20 ஆந் திகதின 1589/30 னும் இக்கம் பகொண்ட அதிவிசேட யர்த்தநொனியில் 

பிபசுரிக்கப்ட்ட பேனற்திட்ட விதிகளின் (பதொகுப்பு 1) XVIII ஆயது அத்தினொனத்திலுள் 

ற்ொடுகள் பதொடர்பில் தங்கள் கயணம் ஈர்க்கப்டுகின்து. 

 

02.   இகணந்த சேகயகளுக்குரின முகொகநத்துய சேகய உத்திசனொகத்தர் சேகயயின் சிப்பு 

யகுப்க சேர்ந்த அலுயர்களுக்கொ யருடொந்த  இடநொற்ங்கள் 2022 நொர்ச் முதொம் 

திகதியிலிருந்து அமுொக்கப்டும். இது பதொடர்பில் குறிப்பிட்ட அலுயர்களுக்கும் அபேொங்க 

சேகயக்கும் ற்டக்கூடின அபேௌகரினங்கக தவிர்க்கும் முகநொக, பின்யரும் 

பேனன்முககன பின்ற்வும். 

 

03. இடநொற் குழு பொது நிருயொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண ேககள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அகநச்சில் கடபறும் ன்துடன், அகநச்சுக்கள், திகணக்கங்கள், நொயட்ட 

பேனகங்கள், பிபசதே பேனகங்கள் நற்றும் கன நிறுயங்களுக்கிகடயிொ 

இடநொற்ங்கள் பதொடர்ொ தீர்நொங்கள் இக்குழுவிொல் சநற்பகொள்ப்டும்.  

 

04. அலுயர்களின் இடநொற்த்திற்கு சயண்டின தகககநகள் சொன் விடனங்கள் ற்றி 

தீர்நொம் டுக்ககயில் இத்துடன் இகணக்கப்ட்டுள் இடநொற் பேனன்முககன 

பின்ற்வும்.  

 

05. விருப்த்திற்கரின சேகய நிகனபநொன்றில் 05 யருட சேகயக் கொத்கதப் 

பூர்த்திபேய்துள் அலுயர்கள் கட்டொனம் இடநொற்ம் பேய்னப்டுயொர்கள் ன்துடன் 

கன சேகய நிகனங்களில் 02 யருட சேகயக் கொத்கதப் பூர்த்திபேய்துள் அலுயர்கள் 

இடநொற்ம் பறுயதற்குத் தகுதிபறுகின்ர். 

 

06. உரின உத்சதே யருடொந்த இடநொற்ங்களுக்கு திபொக முன்கயக்கப்டும் சதனும் 

சநன்முகயீடுகக கருத்தில் பகொள்யதற்பக 1589/30 ஆம் இக்க அதிவிசேட 

யர்த்தநொனியில் பிபசுரிக்கப்ட்ட அபேொங்க சேகயகள் ஆகணக்குழுவின் கடமுக 

விதிகளின் XVIII ஆம் அத்தினொனத்தின் 210 ஆம் பிரிவிற்சகற் யருடொந்த இடநொற் 

முன்பநொழிவுகக மீொய்வு பேய்யதற்கொ குழுக்கள் அகநக்கப்டல் சயண்டும். யருடொந்த 

இடநொற்ங்கள் குறித்து ேநர்ப்பிக்கப்டும் சநன்முகயீடுகொகய 1589/30 ஆம் இக்க 
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அதிவிசேட யர்த்தநொனியில் பிபசுரிக்கப்ட்ட அபேொங்க சேகயகள் ஆகணக்குழுவின் 

கடமுக விதிகளின் XVIII ஆம் அத்தினொனத்தின் 211 ஆம் பிரிவுடன் ஒத்திகேந்திருந்தொல் 

நட்டுசந கருத்திற் பகொள்ப்டும். 

 

07. இடநொற் கட்டககளுக்கு திபொக சநற்பகொள்ப்டும் சநன்முகயீடுககக் 

கருத்தில் பகொள்யதற்கு அகநக்கடும் யருடொந்த  இடநொற் முன்பநொழிவுகக மீொய்வு 

பேய்யதற்கொ குழுக்கொகய கீசம குறிப்பிடப்ட்ட விடனங்கள் குறித்த புொய்வுகள் 

சநற்பகொள்ப்ட்டதன் பின்ர் தீர்நொங்கக டுக்கும். 

 

- இடநொற் கடமுகக்கு நொொக யமங்கப்ட்ட இடநொற்ங்கள் 

- அலுயர்களின் சகொரிக்கககள் நிகசயற்ப்டொத ேந்தர்ப்ங்கள் (முன்னுரிகந 

பதொடர்பிொ சேகய நிகனங்கள் 1,2 நற்றும் 3 ஆகின சகொரிக்கககொகக் 

கருதப்டல்  சயண்டும்.) 

- உரின அலுயர்களின் சகொரிக்கககளுக்கு திபொக யமங்கப்ட்ட இடநொற்ங்கள். 

- இடநொற் விண்ணப்நொது ேநர்ப்பிக்கப்ட்டதன் பின்ர் அலுயர்கள் 

திர்க்பகொள்ளும் திர்ொபொத அர்த்தங்கள்/ வித்துக்கள்/ சொய்கள் சொன் 

ரிவிபக்கமுகடன சூழ்நிககள் குறித்து ம்கபநொ ரிந்துகபகள் 

ேநர்ப்பிக்கப்ட்டிருந்தொல் 

 

08. பேப்படம்ர் 15, 2022 முதல் டிேம்ர் 31, 2022 யகப ஆம் திகதி யகபனொ 

கொப்குதியில் ஒத்துநொல் இடநொற்ங்களுக்கொ விண்ணப்ங்கள் 

ற்றுக்பகொள்ப்டக்கூடொது. 

 

09. முகொகநத்துய சேகய உத்திசனொகத்தர் சேகயயின் சிப்பு யகுப்க சேர்ந்த 

அலுயர்கள் இடநொற்க் கொஅட்டயகண இடநொற் கடமுக விதிகளின் 7 ஆயது 

பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடட்டுள்து. 

 

10.  அகத்து உத்திசனொகத்தர்களும் பின்யருநொறு இகணனயழி ஊடொக விண்ணப்ங்கக 

ேநர்ப்பிக்கொம். 

i.      LGN மூம் இகணன இகணன யேதிகன னன்டுத்துயதொயின், http://10.250.1.112/misco  

ன் இகணன முகயரியிலும் சயறு யகனகநப்பின் ஊடொக இகணன யேதிகன 

னன்டுத்துயதொயின் http://43.224.125.68/misco ன் இகணனயழி ஊடொக யருடொந்த 

இடநொற்ங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கொம். 

ii.      அகத்து அலுயர்களும் தங்கது அகத்து அடிப்கட தகயல்ககயும் முந்கதன 

ணியிடங்களில் சேகய கொம் பதொடர்ொ சேகய திவுககயும் இற்கப்டுத்துயது 

அயசினம். 

   

11.  ஒவ்வலொரு அலுலயரப் பற்றியும் சரிொன ற்றும் முழுரொன தகலல்கள் 

லறங்கப்படுலரத நிறுலனங்களின் / திரைக்கரங்களின் தரயலர்கள் உறுதி வசய் வலண்டும். 

தலமொன ற்றும் முழுரற்ம தகலல்கள் இருப்பதொகத் வதரிலந்தொல், சம்பந்தப்பட்ட 

நிறுலனங்கள்/திரைக்கரங்களின் தரயலர்கள் ற்றும் பட்டிரயத் தொரித்து சரிபொர்த்த 

அதிகொரிகளும் வபொறுப்பொலொர்கள், வலும் அலர்களும் ஒழுக்கொற்று நடலடிக்ரககளுக்கு 

உட்படுத்தப்படுலொர்கள்.. 

 

12.   இடொற்மச் சரபகரொல் .  அரச்சு/திரைக்கரங்களுக்கு வலளிவ இடொற்மம் 

வசய்ப்பட்ட உத்திவொகத்தர்கள், அலர்களின் பதியொள்கள் லரும் லர நிறுத்தி ரலக்கப்படக் 

கூடொது, அலர்கள் உரி திகதியில் புதி பணியிடத்தில் பணிபுரியும் லரகயில் விடுவிக்கப்பட 

வலண்டும். 

 

https://10.250.1.112/misco
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13.        முகொகநத்துய சேகய உத்திசனொகத்தர் சேகய சிப்பு உத்திசனொகத்தர்களுக்கொ 2023 

ஆம் ஆண்டிற்கொ யருடொந்த இடநொற்ங்களுக்கொக பேல்லுடினொகும் அட்டயகண 

பின்யருநொறு. 

 

பேப்டம்ர் 15 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்                

 

இடநொற் கடமுககன/சுற்றிக்கககன பயயிட்டு 

விண்ணப்ங்கள் 

சகொருதல் 

ஒக்சடொர் 01 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

பின்யரும் ஆயணங்கக இகணந்த சேகயகள் 

ணிப்ொர் ொனகத்திற்கு அனுப்புதல் 

(i) LGN மூம் இகணன யேதிகனப் பறுயதொயின், 

http://10.250.1.112/misco ன் இகணனத் த 

முகயரி ஊடொகவும் கன 

யகனகநப்புக்கள் ஊடொக இகணன 

யேதிகனப் பறுயதொயின் 

http://43.224.125.68/misco மூமும் 

இகணனயழியில் விண்ணப்ங்கக 

அனுப்பினதன் பின்ர், அந்த 

உத்திசனொகத்தர்களின் யருடொந்த நிறுயத் 

தகயர் சிொரிசுபேய்து உத்திசனொகபூர்ய 

முத்திகபகனப் தித்து ககபனொப்மிட்ட, 

இடநொற் விண்ணப்த்தின் அச்சுப் பிபதிகள் 

(ii) இகணனயழியில் பப்ட்ட 2022/12/31 ஆம் 

திகதியில் நிறுயபநொன்றில் 05 யருடங்களுக்கு 

சநற்ட்ட கொம் சேகயனொற்றின 

உத்திசனொகத்தர்களிதும் இடநொற்த்திற்கு 

விண்ணப்பித்த உத்திசனொகத்தர்களிதும் 

ட்டினபொன்று. 

ஒக்சடொர் 10 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்     

இடநொற்ச் ேககள் தீர்நொங்கக டுத்து முடித்தல். 

ஒக்சடொர் 15 திகதிக்கு முன்ர்    இடநொற்க் கட்டககக அறிவித்தல். 

யம்ர் 01 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்  

இடநொற்ங்கள் பதொடர்பில் இகணந்த சேகயப் பிரிவிற்கு 

சநன்முகயீடுக

கச் ேநர்ப்பித்தல். 

யம்ர் 10 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

சநம்முகயீட்டுச் ேகத் தீர்நொங்கக அறிவித்தலும் 

யருடொந்த இடநொற்க் கட்டககக யமங்குதலும்.  

டிேம்ர் 01 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்   

அபே சேகய ஆகணக்குழுவுக்கு சநன்முகயீடுககச் 

ேநர்ப்பித்தல் 

2023 ஜயரி 02 ஆம் திகதி யருடொந்த இடநொற்க் கட்டககள் 

கடமுகப்டுத்தப்ட சயண்டின திகதி  

 

14.         இந்த சுற்றிக்ககயில் குறிப்பிடப்ட்டுள் விதிகக உங்கள் அகநச்சு / 

திகணக்கத்தின் உனர் அதிகொரிகளுக்கு பதரிவிக்கவும். 

      

 

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பீ.சக.நொனொதுன்ச 

பேனொர் 

பொது நிருயொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண  ேககள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 
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முகாமைத்துவ சேமவ உத்திச ாகத்தர் சேமவயின் சிறப்பு வகுப்புக்குரி  

(இமைந்த சேமவகள்) வருடாந்த இடைாற்ற விதிமுமற 

 

01.  அபேொங்க சேகய ஆகணக்குழுவின் மூம் 2009.02.20 திகதின 1589/30 இக்க 

அதிவிசேட யர்த்தநொனியில் பயளியிடப்ட்ட பேனற்திட்ட விதிகள் 1 யது பதொகுப்பில் 

XVII அத்தினொனத்தில் 202 விதியின் ற்ொடுகளின் டி நற்றும் 2016.02.25 திகதின இ 

1955/22 இக்க அதிவிசேட யர்த்தநொனியின் மூம் பகொடுக்கப்ட்ட 

அதிகொபங்களுக்ககநன முகொகநத்துய சேகய உத்திசனொகத்தர் சேகயயின் சிப்பு 

யகுப்பில் அலுயர்களின் யருடொந்த இடநொற் முககநனொகும்.      

02. இகணந்த சேகயகக சேர்ந்த முகொகநத்துய சேகய உத்திசனொகத்தர் சேகயயின் 

சிப்பு யகுப்க சேர்ந்த அலுயர்களின் இடநொற்ங்கள் பின்யரும் 

விதிமுகக்கிணங்க சநற்பகொள்ப்டும். 

 

(அ)           இடநாற்க் குழுக்கள் மூநா இடநாற்ங்கள் (வருடாந்த இடநாற்ங்கள்) 

இடொற்மங்கரர வகொரி விண்ைப்பிக்கும் அலுலயர்களின் வலண்டுவகொள்கரர 

நிரமவலற்றும் வநொக்கில் லருடொலருடம் இடொற்மக்குழுக்கள் அரக்கப்படும். 

அது தவி, அலுலயர் ஒருலர் விடுக்கும் நிொொன வலண்டுவகொரர 

நிரமவலற்றும் வபொருட்வடொ அன்றி நிருலொக அடிப்பரடயில் அரச்சுக்களின் 

வசயொரர்கள் வசய்யும் பரிந்துரகரர அமுயொக்கும் வபொருட்வடொ, 

குறிப்பிட்டவதொரு வசரல நிரயத்தில் பிவதசத்தில் விதந்துரக்கப்பட்ட 

கொயப்பகுதிர பூர்த்தி வசய்துள்ர அலுலயர் ஒருலர இடொற்மம் வசய்லதற்கு 

இடொற்மக்குழு முடிவலடுக்கயொம். அவ்லொமொன இடொற்மங்கள் ஆண்டின் 

முதயொலது வலரயநொள் வதொடங்கி நரடமுரமக்கு லரும்.  

 

(ஆ) பாது நிருவாகம், உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண சபகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

அபநச்சின் பசனாபால் பசய்னப்டும் இடநாற்ங்கள் (வருடாந்த 

இடநாற்ங்கள் தவிர்ந்தபவ) 

 இரைந்த வசரலகள் பிரிவின் லறரொன பணிகளின் கீறன்றி, 

இடொற்மக்குழுக்களினொல் ொத்திவ இடொற்மங்கள் வசய்ப்படுகின்மன. 

னினும், நிருலொக ற்றும் வசரல சொர்ந்த வதரலப்பொடுகள் அவதவபொன்று 

ஒழுக்கொற்று அடிப்பரடகளில், வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை 

சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின் வசயொரர் 

இடொற்மக்கட்டரரகரர லறங்குலொர். வலும், பஸ்ப இடொற்மங்கரர 

வலண்டுகின்ம வகொரிக்ரககள் ற்றும் அலசொகவும் அனுதொபத்துடனும் வநொக்க 

வலண்டி விடங்கள் அடங்கி வகொரிக்ரககள் வபொன்மரல, அந்தந்த 

அரச்சின் வசயொரது அலதொனிப்புகளுடனும் பரிந்துரகளுடனும் 

முன்னனுப்பப்படுொயின், அரல குறித்து வலண்டி நடலடிக்ரக டுக்கப்படும்.   

2.1 ஓர் அபநச்சிலிருந்து இன்னார் அபநச்சிற்கு இடநாற்ம் 

 

அலுலயர் ஒருலர் ஓர் அரச்சிலிருந்து இன்வனொர் அரச்சிற்கு இடொற்மப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில், வலற்றிடம் நியவும் அரச்சின் வசயொரது வலண்டுவகொள், வபொது 

நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சிற்கு 

அனுப்பப்படல் வலண்டும். இந்வநொக்கத்திற்வகன, குறித்த அலுலயர் இரைந்துள்ர 

சம்பந்தப்பட்ட அரச்சின் வசயொரது சம்தத்திரன கருத்திற்வகொண்டு, வபொது 

நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின்; 

வசயொரர் அத்தரக வலற்றிடம் நியவும் அரச்சிற்கு இடொற்மக்கட்டரரயிரன 

அனுப்பி ரலப்பொர்.  
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2.2 ஒனப அபநச்சின் கீழுள் திபணக்கங்களுக்கு இபடயிா இடநாற்ங்க; 

 

முன்வொழிப்பட்ட இடொற்மங்கள் குறித்த பரிந்துரகரர சம்பந்தப்பட்ட 

அரச்சின் வசயொரர் வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் 

ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின்; வசயொரருக்கு அனுப்பி ரலப்பொர். 

இப்பரிந்துரகரர கருத்திற்வகொண்டு, வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், 

ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின்  வசயொரர் உரி 

இடொற்மங்களுக்கொன அங்கீகொத்ரத லறங்குலொர்.  

 

2.3 ஒனப திபணக்கத்திற்கு இபடயிா இடநாற்ங்க; 

 

இடொற்மங்களுக்கொன முன்வொழிவுகரர சம்பந்தப்பட்ட அரச்சின் 

வசயொரருக்கு திரைக்கரத்தரயலர் அனுப்பி ரலப்பொர். அதன்படி, வகொப்பட்ட 

இடொற்மம் உரி அரச்சின் வசயொரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், அது பற்றி 

வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி 

அரச்சின்; வசயொரருக்கு அறிவிக்கப்படும்.  

 

2.4 வினசடநா அலுவக னதபவப்ாடுகாகவும் னசபவக்கு அத்தினாவசினநாகவும் 

னநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்ங்க;  

 

நிருலொக ற்றும் வசரலயின் வதரலப்பொடுகரர வபொறுத்து, ஓர் அலுலயது 

சம்தமின்றியும் வலண்டுவகொள் துவுமின்றியும் குறித்த அலுலயர இடொற்மம் 

வசய்வலொ அன்றி தற்கொலிக இரைப்பு வசய்வலொ வபொது நிருலொகம், 

உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின் 

வசயொரருக்கு அதிகொம் உண்டு.  

3.0 முகாபநத்துவ னசபவ உத்தினனாகத்தர் னசபவயின் சிப்பு வகுப்புக்குரின 

இடநாற்க்குழுவில் அங்கம் வகிப்னார் 

 குறித்த வசரலயின் தொபனச்வசற்பொடுகளுக்கு வபொறுப்பு லகிக்கும் அலுலயர் 

உட்பட, வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் 

உள்ளூொட்சி அரச்சின்; வசயொரொல் பிவரிக்கப்படும் மூன்று பதவிநிரய 

உத்திவொகத்தர்கள் (ஓர் அலுலயர் முரமயீட்டுக்குழுவுக்கு பிவரிக்கப்படுலொர்) 

 

 முகொரத்துல வசரல உத்திவொகத்தர் வசரலயின் சிமப்பு லகுப்பிலுள்ர 

வொத்த ஆரணியின் 15 மூ இலும் குரமொத ண்ணிக்ரகயில் அங்கத்தலர்கரர 

உரட வதொழிற்சங்கம் ஒவ்வலொன்றிலும் இருந்து ஒரு பிதிநிதி  

அல்யது 

       

 வதொழிற்சங்க நடலடிக்ரககளுக்வகன முழுவநொக விடுவிக்;கப்பட்டுள்ர 

அலுலயர் ஒருலர வகொண்டிருக்கும் வதொழிற்சங்கத்தின் பிதிநிதி  ஒருலர் 

 இடொற்மக் குழுக்களின் தரயலர் வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், 

ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின் வசயொரொல் 

நிமிக்கபடுலொர் 

 

4.0 வருடாந்த இடநாற் முபயீட்டுக்குழுக்கள் 

 

4.1 இடொற்மக்குழுக்களின் முடிவுகளுக்கு திொக வற்வகொள்ரப்பட்ட 

முரமயீடுகரரயும் இடொற்மக்குழுக்களினொல் நிரமவலற்மப்படொத 
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வகொரிக்ரககரரயும் பரிசீலிப்பதற்வகன இரைந்த வசரலகள் பணிப்பொரர் 

நொகத்தின் தரயரயியொன முரமயீட்டுக்குழு ஒன்றிரன வபொது நிருலொகம், 

உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின்; வசயொரர் 

நிமிப்பொர்.  

வருடாந்த இடநாற் முபயீட்டுக்குழுவினுள் அடங்குனவார் பின்வருநாறு: 

தரயலர்: இரைந்த வசரலகள் பணிப்பொரர் நொகம் 

 

வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி 

அரச்சின்; வசயொரொல் நிமிக்கப்படும் இண்டு அங்கத்தலர்கள்: 

(I) வபொது நிருலொகம், உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் 

உள்ளூொட்சி அரச்சின்; இரைந்த வசரலகள் பிரிவுடன் 

இரைந்து வசரலொற்றும் இயங்ரக நிருலொக வசரலர வசர்ந்த 

அலுலயர் ஒருலர் 

(II) இரைந்த வசரலகரர சொொத வலவமொரு திரைக்கரத்தில் 

இரைந்து வசரலொற்றும் இயங்ரக நிருலொக வசரலர சொர்ந்த 

அலுலயர் ஒருலர் 

 

குறிப்பு: இந்த அலுலயர்களில் ஒருலர் இடொற்மக்குழுவில் வசரலொற்றும் ஓர் 

அலுலயொக இருப்பொர் 

 

4.2 பின்லரும் விடங்கரர பரிசீயரன வசய்த பின்னர் முரமயீட்டுக்குழு முடிவுகரர 

டுக்கும். 

 இ;டொற்மக்வகொள்ரகக்கு முைொன இடொற்மங்கள் 

 அலுலயர் ஒருலது வகொரிக்ரக நிரமவலற்மப்படொத சந்தர்ப்பங்கள் 

 சம்பந்தப்பட்ட அரச்சின் வசயொரொல் வபொது நிருலொகம், 

உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின்  

வசயொரருக்கு முன்ரலக்கப்படும் வகொரிக்ரககள், பரிந்துரகள், முரமயீடுகள் 

 

5.0 இடொற்மங்கரர வற்வகொள்ரகயில் கலனிக்கப்பட வலண்டி வபொதுலொன 

வகொள்ரககள்; 

 

5.1 லருடொந்த இடொற்மங்களுடன் வதொடர்பொன இடொற்மக் கொயம் ன்பது உடன் 

முந்தி லருடத்தின் டிசம்பர் 31 ஆந் திகதின்று கணிக்கப்படும். (2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன லருடொந்த இடொற்மங்களுக்கு இது 2022.12.31 ஆந்திகதி ஆகும்) 

 

5.2 வசரலக்கொயத்ரத கைக்கிடுரகயில், குறித்த அலுலயர் கடரக்கு அறிக்ரகயிட்ட 

நொரொகி ஜனலரி முதயொம் திகதிவ அலது வசரலயின் முதல் நொரொக கருதப்படும். 

னினும், அலது கட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட சூழ்நிரய கொைொக கடரக்கு 

அறிக்ரகயிட்ட திகதி பிற்பட்ட ஒரு திகதிொக இருக்குொயின், இடொற்மக்குழு 

அதரன கலனத்திற்வகொள்ளும். 

 

5.3 வசரலக்கொயத்ரத கைக்கிடுரகயில், ஒரு திரைக்கரத்தில்/ அரச்சில் அல்யது 

ொலட்டத்தில் வசரலொற்றி வொத்தக்கொயப்பகுதி அல்யது இரடநிறுத்தங்களுடன் 

கூடி கொயப்பகுதி ஒரு வசரலக்கொயொக கருதப்படும். 

 

5.4 விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயங்களில் வசரலொற்றி வசரலக்கொயத்ரத 

கைக்கிடுரகயில், ஒன்று அல்யது பய விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயங்களில் 

வசரலொற்றியிருப்பினும் கூட, உடன் முந்தி 15 லருட வசரலவ கைக்கில் 
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டுக்கப்படும். (அக்கொயப்பகுதியில் விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயங்கரொக 

இனங்கொைப்பட்ட வசரல நிரயங்கள்) 

 

5.5 ஓர் அரச்சின்/ திரைக்கரத்தின் கீழ் ந்தவலொரு ொலட்டத்தியொயினும் வலரய 

வசய்த கொயப்பகுதி அந்த அரச்சில்/ திரைக்கரத்தில் வசரலொற்றிதொகவல 

டுத்துக்வகொள்ரப்படும். (ொலட்டத்திற்குள் வசரலக்கொயத்ரத கணிப்பிடும்வபொது 

ொலட்டத்திற்குள் ந்த அலுலயகத்தில் வசரலொற்றியுள்ரொர் ன்பரதயும் 

அம்வொத்தகொயப்பகுதி அம்ொலட்டத்தில் வசரலொற்றி வொத்தக்கொயப்பகுதி 

கருதப்படும்.) 

 

5.6 விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயங்களில் வசரலொற்றி வசரலக்கொயத்ரத 

கைக்கிடுரகயில், விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயத்தில் அலது 

வசரலக்கொயப்பகுதியில் முகொரத்துல வசரல உத்திவொகத்தர் வசரலயின் லகுப்பு I 

ற்றும் லகுப்பு II இல் வசரலொற்றி கொயமும் கலனத்திற் வகொள்ரப்படும். 

 

5.7 திரைக்கரம் ஒன்றில் அலுலயர் ஒருலது வசரலக்கொயத்ரத கைக்கிடுரகயில், 

குறித்த அலுலயது கட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட கொைங்கரொல் அலர் வசரலயில் 

இல்யொதிருந்த கொயப்பகுதி கலனத்திற் வகொள்ரப்பட ொட்டது. 

 

5.8.1 விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயத்தில் 05 லருட வசரலயிரன 

விருப்பத்திற்குரிதல்யொத வசரல நிரயத்தில் 02 லருட வசரலயிரன பூர்த்தி 

வசய்துள்ர அலுலயர் ஒருலர் இடொற்மம் வலண்டி விண்ைப்பிக்க தகுதி 

லொய்ந்தலொலொர். 

 

5.8.2 விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயத்தில் விதந்துரக்கப்பட்ட வசரலக்கொயத்ரத 

பூர்த்தி வசய்ொத அலுலயர் ஒருலர், விருப்பத்திற்குரிதல்யொத வசரல நிரயம் 

ஒன்றுக்கு இடொற்மம் வலண்டி விண்ைப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், வசரலயின் 

அத்திொலசித்ரத வபொறுத்தலர அலர் அவ்லொமொன இடொற்மத்திற்கு தகுதி 

லொய்ந்தலொலொர். 

 

5.8.3 ஒவ வசரல நிரயத்தில் 5 லருடங்கள் அதற்கு வயொக வசரலொற்றி அலுலயர்கள் 

ொலரும் இடொற்மத்துக்கு ஆட்படுலர். 

 

5.9.1 லருடொந்த இடொற்மத்திற்கொக கொயத்ரத கணிப்பிடும்வபொது டிவசம்பர் 31 (2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன லருடொந்த இடொற்மங்களுக்கு இது 2022.12.31 ஆந் திகதிக்கு) 53 லதுக்கு 

வற்பட்ட அலுலயர்கள் குறித்த ொலட்டத்தினுள் இடொற்மம் 

வசய்ப்படக்கூடுொயினும், அலர்கரொக வலண்டுவகொள் விடுக்கொவிடின், அலர்கள் 

இடொற்மம் வசய்ப்பட ொட்டொர்கள்.  

 

5.9.2 லருடொந்த இடொற்மத்திற்கொக கொயத்ரத கணிப்பிடும்வபொது டிவசம்பர் 31 (2023ஆம் 

ஆண்டிற்கொன லருடொந்த இடொற்மங்களுக்கு இது 2022.12.31 ஆந் திகதிக்கு) 58 லதுக்கு 

வற்பட்ட அலுலயர்கள் (59 லதொன அலுலயர்கள்), அலர்கரொக 

விண்ைப்பித்தொவயன்றி, ொலட்டத்தினுள் கூட இடொற்மம் வசய்ப்பட 

ொட்டொர்கள். 

 

5.10 வதொழிற்சங்கம் ஒன்றின் த்தி வசற்குழுவின் வசயொரர், தரயலர், வபொருரொரர் 

ற்றும் நிரமவலற்று உறுப்பினர்கள் இடொற்மம் வசய்ப்படுரகயில், வதொழிற்சங்க 

நடலடிக்ரககரர பொதிக்கொத லரகயிலும் குறித்த வதொழிற்சங்க வசயொரது 

பரிந்துரர கலனத்தில் வகொண்டும் அவ்லொமொன இடொற்மம் வற்வகொள்ரப்படும். 
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வ்லொமொயினும், விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயத்திற்கு வலளிவ வசய்ப்படும் 

இடொற்மங்களுக்கு இவ்விதி வபொருந்தொது. 

 

5.11 தொபன விதிக் வகொரலயின் XXV ஆலது அத்திொத்தின் 7.1 ஆலது பிரிவில் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ர சலுரககரர அனுபவிக்க விரும்புகின்ம வதொழிற்சங்க 

அலுலயர்கள், இது சம்பந்தொன விண்ைப்பம் ஒன்ரம தொரித்து, 

இடொற்மக்குழுக்களின் கூட்டத்திற்கு ஆகக்குரமந்தது இண்டு லொங்கரொலது 

முன்னதொக, அதரன உரி வதொழிற்சங்க வசயொரர் ஊடொக இரைந்த வசரலகளின் 

பணிப்பொரர் நொகத்திற்கு சர்ப்பித்தல் வலண்டும். (உபபிரிவு 7.5இன் படி) 

அக்கொயப்பகுதிக்கு பிற்பொடு வசய்ப்படும் விண்ைப்பங்கள் கலனத்திற்வகொள்ரப்பட 

ொட்டொது. 

 

5.12 லவனும் அலுலயர் ஒருலரின் லொழ்க்ரகத் துரை வபொலிஸ்  அல்து முப்கடயில் 

யடக்கு கிமக்கில் டயடிக்கக கொபணநொக அங்கவீர் ஆொர் ன்கத உறுதி பேய்ன 

ழுத்து மூய ேொன்றுகக முன் ரலக்குமிடத்து, அத்தரக அலுலயர் தனது 

வலண்டுவகொளின் வபரில் ட்டுவ இடொற்மம் வசய்ப்படுலொர். அத்துடன், 

அவ்லொமொன அலுலயர்கரொல் வகொப்படும் இடொற்ம விண்ைப்பங்களுக்கு 

முன்னுரிர லறங்கப்படும். இத்தரக உத்திவொகத்தர்கள் விருப்பத்திற்குரி வசரல 

நிரயங்களுக்கு வலளிவ இடொற்மம் வசய்ப்பட்டொல் அருகில் உள்ர ஒரு 

அலுலயகத்திற்கு அல்யது உத்திவொகத்தரின் வகொரிக்ரகயின் வபரில் ஒரு 

அலுலயகத்திற்கு ொற்மப்பட வலண்டும். 

 

5.13 வபொதுலொக, அலுலயர் ஒருலது வலண்டுவகொளின் வபரில், அலது 

லொழ்க்ரகத்துரையின் வசரல நிரயம் அரந்துள்ர பிவதசத்திற்கு அண்மித்த ஒரு 

வசரல நிரயத்துக்கு, அலர இடொற்மம் வசய்லதற்கு கூடுொனலரயில் 

நடலடிக்ரக டுக்கப்படும். 

 

5.14 இடொற்மங்கள் வசய்ப்படும் வபொது, லயது குரமந்த பிள்ரரகள், நீண்டகொய வநொய் 

கொைொக லொழ்க்ரகத்துரை நடொட முடிொத நிரயயிலுள்ரர வபொன்ம 

ற்றுக்வகொள்ரத்தக்க கொைங்கரர உள்ரடக்கியும் திரைக்கரத்தரயலரின் 

பரிந்துரகளுடனும் வசய்ப்படும் விண்ைப்பங்கள் கலனத்தில் வகொள்ரப்படல் 

வலண்டும். 

 

5.15 பிள்ரரகரது பொடசொரயக் கல்விக்கு அவசௌகரிம் ற்படுலரத தவிர்க்குமுகொக, 

முடியுொன லரயில் ஒவ்வலொரு லருடமும் ஜனலரி 1 ஆந் திகதி வதொடக்கம் அரனத்து 

இடொற்மமும் அமுலுக்கு லரும்;.  

 

5.16 விருப்பத்திற்குரிதல்யொத நிரயங்களில் வசரலொற்ம அலுலயர்கரர வதரிவு 

வசய்யும் வபொது, கூடுொனலரயில் திருைொகி பொடசொரய வசல்லும் 

பிள்ரரகரரயுரட அலுலயர்கரர விடுத்து, திருைொகொத அலுலயர்கள் ற்றும் 

திருைொகியிருப்பினும் பொடசொரய வசல்லும் பிள்ரரகரர வகொண்டிொத 

அலுலயர்கரர வதரிவுவசய்லதில் கலனம் வசலுத்தப்படல் வலண்டும்;. 

 

5.17 இடொற்மங்களுடன் வதொடர்பொன ொதிரிப்படிலத்திற்கு அரலொக சர்ப்பிக்கப்படும் 

இடொற்ம விண்ைப்பங்கள் ற்றும் முரமயீடுகள் ொத்திவ கலனத்தில் 

வகொள்ரப்படும்;.  

 

5.18 ஒரு பிவதசத்திலுள்ர குறிப்பிட்டவதொரு வசரல நிரயத்துக்கு இடொற்மம் வகொரும் 

அலுலயர்கள் வசரல நிரயத்தின் வபரயும் பிவதசத்திரனயும் 



 

  

9 

சுட்டிக்கொட்டயொம். அத்துடன் அலுலயது வலண்டுவகொரரயும், அதொலது 

குறிப்பிட்டவதொரு அலுலயகத்திற்கு அல்யது திரைக்கரத்திற்கு வசல்லும் வநொக்கில் 

விண்ைப்பம் வசய்ப்படுகின்மதொ ன்பதரனயும், விண்ைப்பத்தில் சுட்டிக்கொட்டுலது 

வபொருத்தொனது. அவ்யொச அலுலயர் விரும்பும் வசரல நிரயத்தின் வபரயும் 

பிவதசத்திரனயும் யரிகேப்டி பனர் குறிப்பிடல் சயண்டும்.   

 

5.19 இடொற்ம விண்ைப்பம் சர்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டொல், அத்தரக இடொற்மத்திரன 

இத்துச் வசய்யும்படிவொ அன்றி லொபஸ் லொங்குலதொகவலொ முரமயீடு வசய்லதற்கு 

குறித்த அலுலயருக்கு உரிரயில்ரய ன்பதுடன், அத்தரக சந்தர்ப்பங்களில் 

பரிந்துரகரர வசய்லதற்கு திரைக்கரத்தரயலருக்கும் அதிகொம் கிரடொது. 

 

6.0 னசபவ நிபனங்கப வபகப்டுத்தல் 

 

6:1:1.   விருப்த்திற்குரி வசரல நிரயங்கள் / பிபசதேங்கொக அறினப்ட்டுள் வசரல 

நிரயங்கள் / பிபசதேங்கொக இருப்பின் சேகயகள் அடிப்கடயில் ஒவ்பயொரு 

யருடமும் பயளியிடப்டும். இவ்விடம் நற்றும் பிபசதே அலுயர்களின் 

கருத்திற்சகற் மீண்டும் மீண்டும் நொற்நகடன முடியும். விருப்பத்திற்குரி வசரல 

நிரயங்;கொக அறினப்ட்டுள் திகணக்கங்களின் ஒரு ஆயணம் இகணப்பு 

01இன் கீழ்  அட்டயகண 1 இன் கீழ் கொட்டப்ட்டுள்து.    

 

6.1.2 இண்டொலது அட்டலரையில் குறிப்பிடப்பட்டவதொரு வசரல நிரயத்திற்கு 

இடொற்மம் வலண்டி விண்ைப்பம் ஒன்று வசய்ப்பட்டிருப்பினும் கூட, 

இடொற்மக்கட்டரர விடுக்கப்பட முன்னர், அட்டலரையில் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ர திரைக்கரங்களின் தரயலர்கரது முற்கூட்டி அனுதிர 

வபற்றுக்வகொள்ர நடலடிக்ரக டுக்கப்படும்.  

 

6.2 விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயவொன்றில் 5 லருடங்கள் வசரலொற்றி அலுலயர் 

ஒருலருக்கு, வலறு விண்ைப்பங்கள் ரலயும் இல்யொதவிடத்து ொத்திவ, மீண்டும் 

இன்வனொரு விருப்பத்திற்குரி வசரல நிரயத்திற்கு இடொற்மம் லறங்கப்படும். 

 

6.3 அரனத்து அரச்சுக்கள் ற்றும் திரைக்கரங்களில் 05 ஆண்டுகளுக்கும் வயொக 

வசரலர பூர்த்திவசய்த உத்திவொகத்தர்கள் பற்றி அறிக்ரகவொன்ரம 

கீழ்க்கண்டலொறு இரைலழி ஊடொக தொரித்து அனுப்ப அரச்சுக்களின் 

வசயொரர்கள் ற்றும் திரைக்கரத் தரயலர்கள் நடலடிக்ரக டுக்க வலண்டும். 

 

I. LGN  ஊடொக இரை லசதிரப் வபறுலதொயின்   http://10.250.1.112/misco  ன்ம 

இரைத்தர முகலரிரயும் வலறு லரயரப்பின் ஊடொக இரை 

லசதிகரரப் வபறுலதொயின் ன்ம http://43.224.125.68/misco  முகலரிரயும் 

பன்படுத்த வலண்டும்.  

 

II. சநச குறிப்பிடப்ட்டுள் இகணனத்த முகயரிகக அணுக " Chrome " (web 

browser) யக உொவிகனப் னன்டுத்துயது ல்து. 

   

6.4 விருப்பத்திற்குரிதல்யொத வசரல நிரயவொன்றில் வசரல வசய்த உத்திவொகத்தர் 

ஒருலர் இடொற்மத்ரத வகொருமிடத்து அக்வகொரிக்ரகயிரன நிரமவலற்றுமுகொக, 

உபபிரிவுகள் 6.2 இலும் 6.3 இலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர வதரலப்பொடுகரர 

பூர்த்திவசய்துள்ர வசரல நிரயவொன்றில் அதிகூடி கொயம் வசரலொற்றியுள்ர 

அலுலயர் ஒருலர் அதற்கு வலளிவ இடொற்மம் வசய்ப்படயொம். 

 

https://10.250.1.112/misco
https://43.224.125.68/misco
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6.5 விருப்பத்திற்குரி பிவதசங்களுக்கு இடொற்மங்கரர நரடமுரமப்படுத்தும் வபொது, 

விருப்பத்திற்குரிதல்யொத வசரல நிரயங்களில் வசரலொற்றுவலொருக்கு முன்னுரிர 

அளிக்கப்படும். வ்லொமொயினும், அத்தரக அலுலயர்கரது வசரலக்கொயமும் 

அவ்லொவம அலர்கள் திர்வநொக்கும் கஷ்டங்களும் கலனத்திற்கு வகொண்டுலப்பட்டொல் 

அரல கருத்திற்வகொள்ரப்;படும். இதற்கரலொக, வதரலொன தகலல்கரர சர்ப்பிக்க 

உரி அலுலயர்கள் நடலடிக்ரக டுக்க வலண்டும்;. 

 

6.6 6.3, 6.4 ஆகி உப பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட அலுலயர்கள் இடொற்மம் வசய்ப்படும் 

வபொது, விருப்பத்வதரிவு ஒழுங்கில் அலர்கள் குறிப்பிட்டுள்ர இண்டு நிரயங்களில் 

ஒன்றுக்கு அலர்கரர இடொற்மம் வசய்லதற்கு கூடுொனலரயில் முற்சி 

டுக்கப்படும். அது சொத்திொகொவிடின், அலர்கள் கிட்டி வசரல நிரயத்துக்கு 

இடொற்மப்படுலொர்கள். இது வதொடர்பில் வதரலொன தகலல்கரர லறங்குலது 

அலுலயர்கரது வபொறுப்பொகும். 

  

6.7 இடொற்மம் வசய்ப்பட திர்பொர்த்திருக்கும் அலுலயது கடரகரர ஆற்றுலதற்கு 

ரன அலுலயர்கரர பயிற்றுவிப்பதற்கொன நடலடிக்ரககரர டுப்பதன் மூயம், 

இடொற்மங்கள் நரடமுரமக்கு லரும் திகதின்வம லருடொந்த இடொற்மங்கரர 

அமுயொக்குலது திரைக்கரத்தரயலர்கரது வபொறுப்பொகும். 

 

6.8 லருடொந்த இடொற்ம கட்டரரகரர பின்பற்மொத அல்யது அமுல்படுத்தொத 

உத்திவொகத்தர்கள் வதொடர்பில் வபொது நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சரபகள் 

ற்றும் உள்ளூொட்சி அரச்சின் வசயொரருக்கு அறிவிக்கப்பட்டொல், அத்தரக 

உத்திவொகத்தர்களுக்கு திொக அறிவிப்பு துவுமின்றி ஒழுக்கொற்று நடலடிக்ரக 

டுக்கப்படும். 

 

07. முகொரத்துல வசரல உத்திவொகத்தர் வசரலரச் வசர்ந்த சிமப்பு லகுப்பு அலுலயர்கள்  

வதொடர்பொன இடொற்மக்வகொள்ரகயிரன அமுல்படுத்துலதில் பின்பற்மப்பட வலண்டி 

கொய அட்டலரை: 

 

பேப்டம்ர் 15 ஆம் 

திகதிக்கு முன்ர்                

 

இடநொற் கடமுககன/சுற்றிக்கககன பயயிட்டு 

விண்ணப்ங்கள் 

சகொருதல் 

ஒக்சடொர் 01 ஆம் 

திகதிக்கு முன்ர் 

பின்யரும் ஆயணங்கக இகணந்த சேகயகள் 

ணிப்ொர் ொனகத்திற்கு அனுப்புதல் 

(i) LGN மூம் இகணன யேதிகனப் பறுயதொயின், 

http://10.250.1.112/misco ன் இகணன தய 

முகயரி ஊடொகவும் கன 

யகனகநப்புக்கள் ஊடொக இகணன 

யேதிகனப் பறுயதொயின் 

http://43.224.125.68/misco மூமும் 

இகணனயழியில் விண்ணப்ங்கக 

அனுப்பினதன் பின்ர், அந்த 

உத்திசனொகத்தர்களின் யருடொந்த நிறுயத் 

தகயர் சிொரிசுபேய்து உத்திசனொகபூர்ய 

முத்திகபகனப் தித்து ககபனொப்மிட்ட, 

இடநொற் விண்ணப்த்தின் அச்சுப் பிபதிகள் 

(ii) இகணனயழியில் பப்ட்ட 2022/12/31 ஆம் 

திகதியில் நிறுயபநொன்றில் 05 யருடங்களுக்கு 
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சநற்ட்ட கொம் சேகயனொற்றின 

உத்திசனொகத்தர்களிதும் இடநொற்த்திற்கு 

விண்ணப்பித்த உத்திசனொகத்தர்களிதும் 

ட்டினபொன்று. 

ஒக்சடொர் 10 ஆம் 

திகதிக்கு முன்ர்     

இடநொற்ச் ேககள் கூடி தீர்நொங்கக டுத்து முடித்தல். 

ஒக்சடொர் 15 திகதிக்கு 

முன்ர்    

இடநொற்க் கட்டககக அறிவித்தல். 

 

யம்ர் 01 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்  

இடநொற்ங்கள் பதொடர்பில் இகணந்த சேகயப் பிரிவிற்கு 

சநன்முகயீடுக

கச் ேநர்ப்பித்தல். 

யம்ர் 10 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

சநன்முகயீட்டுச் ேகத் தீர்நொங்கக அறிவித்தலும் 

யருடொந்த இடநொற்க் கட்டககக யமங்குதலும்.  

 

டிேம்ர் 01 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர்   

அபேொங்க சேகய ஆகணக்குழுவுக்கு 

சநன்முகயீடுககச் ேநர்ப்பித்தல் 

ஜயரி 01 ஆம் திகதி யருடொந்த இடநொற்க் கட்டககள் 

கடமுகப்டுத்தப்ட சயண்டின திகதி  

 

 

8. வருடாந்த இடைாற்ற கட்டமளகளுக்கு எதிரான சைன்முமறயீடுகமள ேைர்ப்பித்தல் 

8.1. இடநொற்ம் பேய்யது ற்றி தபப்டும் கட்டகக்கு திபொக னொதொயினும் ஒரு அபே 

அலுயரிொல் அபே சேகய ஆகணக்குழுவிற்கு சநன்முகயீடு ஒன்க 

ேநர்ப்பிப்தொொல் அந்த முகப்ொடு டியம் 3a நற்றும் 3b இல் நட்டும் ேநர்ப்பித்தல் 

சயண்டும்.  

சநலும்  அயர்களிொல் ேநர்ப்பிக்கப்டும் கொபணங்கக உறுதிப்டுத்துயதற்கு உரின 

கடிதங்களின் உறுதிப்டுத்தின பிபதிகக அம்சநன்முகயீட்டுடன் ேநர்ப்பிப்தற்கு 

அயர் டயடிக்கக சநற் பகொள் சயண்டும்.   

 

8.2. அபே அலுயர் ஒருயரிொல் அபே சேகய ஆகணக்குழுவிற்கு சநன்முகயீடு ஒன்க 

ேநர்ப்பிப்தற்கு பேய்ன சயண்டினது உரின அகநச்சின் பேனொரினூடொகசய 

ேநர்ப்பிக்கசயண்டும் ன்துடன் அம்சநன்முகயீட்டின் பிபதிபனொன்க உரின 

அகநச்சின் பேனொருக்கு அனுப்சயண்டும். அவ்யொறு ேநர்ப்பிக்கப்டும் 

முகப்ொடுகக தொநதிக்கொநல் தநது  அயதொனிப்புடன் அபே சேகய 

ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்புயது உரின அகநச்சின் பேனொரின் பொறுப்ொகும். 

அலுயர் விரும்புயொொொல் சநன்முகயீட்டின் பிபதிபனொன்க சபடினொக அபேொங்க 

சேகய ஆகணக்குழுவிற்கு ேநர்ப்பிக்கமுடியும்.  

 

8.3. இடநொற்ம் பேய்யதற்கொ கட்டகக்கு திபொக ேநர்ப்பிக்கப்டும் 

சநன்முகயீபடொன்று அவ்விடநொற் க்கட்டக உரின அபே அலுயருக்கு 

கிகடக்கப்பற் தித்திலிருந்து 14 ொட்களுக்குள் ேநர்ப்பிக்கடல் சயண்டும். உரின 

கொத்துக்குள் ேநர்ப்பிக்கப்டொத சநன்முகயீடுகள் அபேொங்க சேகய 

ஆகணக்குழுவின் மூம் நிபொகரிக்கப்டும். 

 

8.4. ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்புயதற்கொக அலுயர் ஒருயரின் மூம் பகொடுக்கப்டுகின்   

சநன்முகயீட்கட உரின ேக சகொகயகள், ஆயணங்கள் நற்றும் அறிக்கககள் ஆகின, 

அதற்குரின தங்கது அயதொனிப்புக்களுடணும், சிொரிசுடனும் அம்சநன்முகயீடு 

கிகடக்கப்பற்று 15 ொட்களுக்குள் அபே சேகய ஆகணக்குழுவின் பேனொருக்கு 

ேநர்ப்பிப்தற்கு சதகயனொ டயடிக்கககன சநற்பகொள்யதற்கு உரின அகநச்சின் 



 

  

12 

பேனொரின் பொறுப்ொகும். னினும் அபே சேகய ஆகணக்குழுவின் கடமுக 

விதிகளின் XVIII யது ந்தியில் குறிப்பிடப்ட்டுள்யொறு யருடொந்த இடநொற்ம் 

ேம்ந்தநொ சநன்முகயீடுகளுக்கு உரின சகொகயகள், ஆயணஙகள், அறிக்கககள், 

அயதொனிப்புக்கள் நற்றும் சிொரிசு ஆகினயற்றுடன் அவ்யருடத்தின் ேயரி  நொதம் 01 

ஆம் திகதிக்கு முன் அபே சேகய ஆகணக்குழுவிற்கு ேநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.  

 

8.5 இப்ந்தியில் குறிப்பிடப்ட்டுள் நினதிகளுக்கு இணங்கி தநது சநன்முகயீட்கட 

ேநர்ப்பிக்கசயண்டினது ேக அபே அலுயர்களின் பொறுப்ொகுயதுடன் அதற்கு 

முபொக ேநர்ப்பிக்கப்டும் சநன்முகயீடுகள் அபேொங்க சேகய ஆகணக்குழுவிொல் 

கயணத்திற் பகொள்ப்டநொட்டொது. 

 

8.6. சநச 8.4 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள்யொறு கடிதங்கள் கிகடத்த 15 ொட்களுக்குள் 

இடநொற் கட்டகக்கு திபொக அபே அலுயர் ஒருயர் மூம் ேநர்ப்பிக்கப்ட்ட 

சநன்முகயீடு ேம்ந்தநொக தீர்நொபநொன்று அபே சேகய ஆகணக்குழுவிொல் 

டுக்கப்டும். 

 

8.7. சநச தபப்ட்டுள்யொறு ேநர்ப்பிக்கப்ட்டுள் சநன்முகயீடு ேம்ந்தநொக அபே 

சேகய ஆகணக்குழுவின் தீர்நொத்கத சபடினொக முகயீட்டொருக்கு 

அறிவிப்துடன் உரினசகொகயகன சநம்டுத்திக்பகொள்யதற்கு அப்பிபதி உரின 

அகநச்சின் பேனொருக்கு அனுப்ப்டசயண்டும். 

 

8.8.  அபேொங்க சேகய ஆகணக்குழுவின் கட்டகயின் அல்து தீர்நொத்தின் டி 

அதிருப்திக்கு ஆொகும் அபே அலுயருக்கு 2002 இக்கம் 04 உகடன நிர்யொக 

சநன்முகயீட்டு நினொன அதிகொப ேக ேட்டத்தில் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

விதிமுககளுக்கிணங்க நிர்யொக சநன்முகயீட்டு நினொன அதிகொப ேகக்கு 

சநன்முகயீட்கட ேநர்ப்பிப்தற்கு உரிகந உள்து.  

 

அபே சேகய ஆகணக்குழுவின் கட்டகக்கிணங்க 

 

  

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பீ.சக.நொனொதுன்ச 

பேனொர் 

பொது நிருயொகம், உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண ேககள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

 

 

 

திகதி :      உத்திவொகபூர்ல முத்திர : 
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இபணப்பு – 01 

 

 

அட்டவபண – 01 

 

விருப்த்திற்குரின திபணக்கங்கள் 

 

01.        சுங்கத்திரைக்கரம் 

02. உள்நொட்டு இரமலரித்திரைக்கரம் 

03. குடிலவு, குடிகல்வு திரைக்கரம் 

04. இயஞ்சம், ஊறல் பற்றி சொர்த்துதல்கரர விசொரைவசய்யும் 

ஆரைக்குழு 

05. அசொங்க வசரல ஆரைக்குழு 

06. துலரித்திரைக்கரம் 

07. வொட்டொர் வபொக்குலத்து திரைக்கரம் 

08. லன சீலொசிகள் பொதுகொப்பு திரைக்கரம் 

 

அட்டவபண – 02 

இடநாற்ங்களுக்காக முன்னுநதி பற்றுக்பகாள் னவண்டின 

திபணக்கங்கள்; 

 

01. ஜனொதிபதி வசயகம் 

02. பித ந்திரியின் அலுலயகம் 

03. அரச்சரல அலுலயகம் 

04. திர்க்கட்சித்தரயலரின் அலுலயகம் 

05. அசொங்க வசரல ஆரைக்குழு 

06. இயஞ்சம், ஊறல் பற்றி சொர்த்துதல்கரர விசொரை வசய்லதற்கொன 

ஆரைக்குழு 

07. வதர்தல்கள் திரைக்கரம்; 


