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அவணத்து அவச்சுக்கபின்/ இாஜங்க அவச்சுக்கபின் கசனாபர்கள் 

ிவக்கபத் வனர்கள் 

ாட்ட கசனாபர்கள் 

திசச கசனாபர்கள்  
 

 

ககாிட் 19 காற்று கானப்தகுிில்  இவந் சசவகள் திாிின் கடவகவப 

டாத்ிச்  கசல்ல் காடர்தாணது 
 

 

ற்சதாது ாடு முகம்ககாடுத்துள்ப ககாிட் 19 காற்று காாக இவந் சசவகள் திாிின் 

அலுனர்களுக்கு உடல்னக்குவநவு ஏற்தடுிடத்து சின திாிவுகள் ிடீகண மூடசண்டிசற்தடனாம். இந் 

சூழ்ிவனில், சாா கடவகவப டாத்ிச் கசல்ில் தாிப்சதற்தட்டுள்பால் ிணப்தடும் 

அவணத்து ிசாவகளுக்கும் தினபிப்தில் சிம் ஏற்தடனாம். 

 

02. அணால் அலுனர்களுக்கு ஏற்தடும் அகசௌகாிங்கவப கருத்ில் ககாண்டு, இவந் சசவகள் 

திாிிடம் ிணப்தடும் ிசாவகவப தின்ருாறு சற்ககாள்ளுாறு ங்களுக்கு அநித்ருகின்சநன். 

 

அ. இவந் சசவகள் திாிிடம் Online மூனாண ிசாவ (CS Inquiry)  

 

இவந் சசவகபின் அவணத்து அலுனர்களும் LGN மூனாக இவ சிிவண அணுகுாின் 

http://10.250.1.112/misco/ எநம் இவப முகாிவமம் திந வனப்தின்ணல் மூனாக இவ 

சிிவண அணுகுாின் http://43.224.125.38/misco/ மூனாகவும் online system இல் இவந் 

சசவகபின் வுத்பத்ிவண அணுக முடிமகன்தசாடு, அங்கு Menu இலுள்ப CS Inquiry மூனாக 

ங்கபது ிசாவகவப அங்கு குநிமட்டில் (Index)  குநித்துக்காட்டப்தட்டுள்பதடி கதாருத்ாண 

திாிவுகபில் சர்ப்திக்க முடிமம்.  

 

ஆின்ணஞ்சல் மூனாக ிசாவகவப சற்ககாள்பல்  

 

கீச காப்தடும் ின்ணஞ்சல் முகாிகபின் மூனாக ிசாவகவப சர்ப்திக்க முடிமம். 

இவ்ிசாவகவப சர்ப்திக்கும் சதாது சம்ந்ப்தட்ட  திாிவ சாிாகத் காிவு கசய்து சர்ப்திப்தன் 

மூனம் குநித் ிசாவ காடர்தாக உடணடிாக டடிக்வக எடுக்க எபிாக இருக்குகன்தசாடு 

சசவ அசித்ிற்கு கபிச ிசாவகவப சர்ப்திக்க சண்டாம் என்தவ அலுனர்களுக்கு 

காிப்தடுத்வும். 

 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எணது இன  உது இன                              ிகி:         
My No Your No Date 

 

COM/Trans/Gen  2021.08.19 



 

 

03. குநித் ிசாவகள் CS Inquiry மூனாக online இல் சர்ப்திக்கப்தடுது ிகவும் 

கதாருத்ாணகண அநிவுறுத்ப்தடுசாடு, இது சாத்ிில்னா தட்சத்ில் ாத்ிச ங்கள் 

ிசாவகவப கீச குநிப்திடப்தட்டுள்ப ின்ணஞ்சல் முகாிகளுக்கு அநப்புாறு அலுனர்களுக்கு 

காிப்தடுத்வும். கதாருத்ாண காத்வ ின்ணஞ்சல் கலில் Subject இல் கபிாக குநிப்திட 

சண்டும். அவ்ாசந இது காடர்தாக ஏதும் இவப்வத (Attachment) சர்ப்திக்க அலுனர் 

ிரும்புாாின் அவண PDF டித்ில் சர்ப்திக்க சண்டுகன்தசாடு தன தக்கங்கவப 

ககாண்டிருக்குாின் அவண ஒரு டித்ிற்கு (Merge) உருாக்கி ின்ணஞசல் கலில் உள்பிட 

சண்டும். அவ்ாசந ின்ணஞசல் கனாணது தின்ரும் டித்ிற்கவாக சர்ப்திக்கப்தட சண்டும். 
 

 

 

 

 

 

       

 

தி ின்ணஞ்சல் முகாி 

இவந் சசவகள் திப்தாபர் ாகம் dgcs.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் திப்தாபர் I (முகாவத்து சசவ 

உத்ிசாகத்ர்கள் சசவ) 

dcs1.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் திப்தாபர் II (இனங்வக கல் ற்றும் 

காடர்தாடல் காில்நுட்த சசவ, ஒளக்காற்று, தாீட்வசகள் ற்றும் 

ஆட்சசர்ப்பு) 

dcs2.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் திப்தாபர் III (அசாங்க காிகதர்ப்தாபர் 

சசவ, இனங்வக நூனகர் சசவ, இவந் சாிகள் சசவ ற்றும் 

அலுனக உிாபர் சசவ) 

dcs3.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் திப்தாபர் IV (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் சசவ) dcs4.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (முகாவத்து சசவ 

உத்ிசாகத்ர்கள் சசவ - ம் I) 

adcs1.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (முகாவத்து சசவ 

உத்ிசாகத்ர்கள் சசவ - ம்  II) 

adcs2.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (முகாவத்து சசவ 

உத்ிசாகத்ர்கள் சசவ - ம்  III) 

adcs3.pubad@gmail.com 

இவந்  சசவகள் திிப் திப்தாபர் (கிவப IV - முகாவத்து 

சசவ உத்ிசாகத்ர்கள் சசவ இடாற்நம் ற்றும் ிசசட ம்) 

ddcs4.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (கிவப V - அலுனக 

உிாபர் சசவ) 

adcs5.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (கிவப VI - அசாங்க 

காிகதர்ப்தாபர் சசவ , இனங்வக நூனகர் சசவ, இவந் 

சாிகள் சசவ) 

adcs6.pubad@gmail.com 

இவந்  சசவகள் திிப் திப்தாபர் (கிவப VII - இனங்வக கல் 

ற்றும் காடர்தாடல் காில்நுட்த சசவ) 

ddcs7.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 

சசவ - இடாற்நம்) 
adcsdos1.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 

சசவ - உறுிப்தடுத்ல்) 

adcsdos2.pubad@gmail.com 

அலுனர்க்குாி சசவ 

சகாப்பு இனக்கம் (File no) அல்னது திாபர் இனக்கம் (Employee no) 

சசவ ிவனம்  

ிடம்  

காடர்பு ககாள்பக்கூடி காவனசதசி இனக்கம்  



 

 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 

சசவ - தி உர்வு) 

adcsdos3.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 

சசவ - உறுிப்தடுத்ல்) 

adcsdos4.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 

சசவ - ககாள்வககள் ற்றும் உள்பீர்த்ல்) 

adcsdos5.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (ஆட்சசர்ப்பு ற்றும் தாீட்வசகள் 

கிவப) 

adcs.rec.pubad@gmail.com 

இவந் சசவகள் உிப் திப்தாபர் (ஒளக்காற்றுக் கிவப) adcs.disc.pubad@gmail.com 

ிர்ாக உத்ிசாகத்ர் (ிர்ாகக் கிவப) aocs.pubad@gmail.com 

 
04. ங்கள் ிறுணத்ின் இவந் சசவகள் அலுனர்களுக்கு தின்ரும் ிடங்கள் காடர்தாக 

காிப்தடுத்வும். 
 

 

i. 2021/08/06 ஆம் ிகி கபிிடப்தட்ட ருடாந் இடாற்ந சுற்நநிக்வகக்கு அவாக சாா 

இடாற்நங்கள் ற்றும் ஒத்துாறுல்கள் காடர்தாக எந் டடிக்வகமம் எடுக்கப்தடாட்டாது 

ற்றும் இவ் இடாற்நங்கள் காடர்தாக இவந் சசவகள் திாிிற்கு கபிசமள்ப 

குளக்கபிணால் சற்ககாள்பப்தடும் திச்சாங்களுக்கு ஏாந சண்டாகன்தசாடு 

அக்குளக்களுக்கு ங்கள் கவன ங்குவத் ிர்க்கவும். 

 

ii. இவந் சசவகள் திாிவ காடர்புககாள்ளுற்காக சசனமள்ப சிகள் 

ங்கப்தட்டுள்பது, சிங்களுக்கு த்ிிலும் கசற்தாடுகள் காடர்ணால், இவந் 

சசவகள் திாிிற்கு சடிாக ருவக ந்து ிசாவகவப சற்ககாள்ளுவத் ிர்க்கவும்.  

 

05.   இவ் அசாா கானப்தகுிிலும் இவந் சசவகபின் கசற்தாடுகவப காடர்ற்கு இதுவ 

ாங்கள் ங்கி ஆிற்கு ன்நி காிிப்தசாடு சசன குநிப்திடப்தட்டுள்ப அநிவுறுத்ல்கவப 

தின்தற்றுாறு ங்கள் ிறுணத்ின் அலுனர்களுக்கு அநித்ருாறு வுடன் 

சகட்டுக்ககாள்ளுகின்சநன். 

 

  
   

   ஒப்தம்./ எஸ். ஆசனாகதண்டா 

   இவந் சசவகள் திப்தாபர் ாகம் 

 

  


