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அவநச்சின் கசனார்கள் 

இபாஜங்க அவநச்சின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் / நாயட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

       

இவணந்த சசவயகளுக்குாின அலுயர்கது எண்ணிக்வக கதாடர்ா 

தகயல்கவப் புதுப்ித்தல் (Updating) 

 

இவணந்த சசவயகள் ிாியில், யருங்காத்தில் அவத்து ஆட்சசர்ப்ின் சாதும் 

கயற்ிடங்கவ ிபப்பும் சாதும் PACIS கநன்காருின் மூநாக புதுப்ிக்கப்ட்ட 

தகயல்கவ னன்டுத்துயதற்கு எதிர்ார்க்கப்ட்டிருப்தால் வ்கயாரு நாதமும் 1ஆம் 

திகதி நற்றும் 15ஆம் திகதினிலுள் அலுயர்கின் எண்ணிக்வகவன, அத்தித்தில் 

புதுப்ிக்குநாறு அவத்து ிறுய தவயர்கிடமும் தனவுடன் சகட்டுக் ககாள்கின்சன். 

 

02. கநன்காருிவ அணுகுயதற்கு, LGN மூநாக இவணன யசதினிவ 

அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/misco/ எனும் இவணனத முகயாிவனயும் ி 

யவப்ின்ல் மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68/misco/ 

மூநாகவும் இவணந்த சசவயகின் தகயல் முகாவநத்துய முவவநவன (MISCO) அணுக 

முடியுகநன்சதாடு இவடமுகத்திலுள் Help linkஇன் மூநாக கசன்று, னர் 

யமிகாட்டினில் (User Guide) குிப்கடுப்தன் மூம் தபவுத்தம் கதாடர்ா தகயவ 

கற்றுக்ககாள் முடியும். 

 

03. PACISஐ அணுகுயதற்கு, அலுயர்கின் எண்ணிக்வகவன புதுப்ிப்தற்கு ிறுய 

உள்நுவமவு மூநாக தபவுத்தத்தினுள் உள்நுவமன சயண்டுகநன்சதாடு Menu இலுள் 

PACISஐ கதாிவு கசய்யதன் மூம் அலுயர்கின் எண்ணிக்வகவன உள்ிட முடியும். 

ிறுயங்களுக்கு ஏற்கசய யமங்கப்ட்ட கடவுச்கசால்வ, இதற்கு னன்டுத்த 

சயண்டுகநன்சதாடு, தங்கள் ிறுயத்திற்குாின கடவுச்கசால்வ இன்னும் 

கற்றுக்ககாள்யில்வனானின் cspacis2021@gmail.comக்கு ிறுயத் தவயாினூடாக 

நின்ஞ்சல் (email) அனுப்புயதன் மூநாக ிறுயத்துக்குாின கடவுச்கசால்வ 

கற்றுக்ககாள் முடியும்.  

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
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04. தபவு தத்தினுள் தகயவ உள்ிடுதல் கதாடர்ாகசயா அல்து தபவுத்தம் 

கதாடர்ா கதாமில்நுட் ிபச்சவகள் இருக்குநானின் ிறுய உள்நுவமயின் மூநாக 

உள்நுவமந்து, Menu இலுள் CS Inquiry க்கு சநலுள் Add Inquiry linkஐ கதாிவு கசய்து, 

Category இல் System Related Matters ஐயும் Section இல் PMO-TRANS என்வதயும் கதாிவு 

கசய்து, Descriptions இல் தங்கள் ிபச்சவகவ சநர்ப்ிக்க முடியும். 

 

05. PACIS இல் அலுயர்கின் எண்ணிக்வகவன புதுப்ிப்தற்கு சநதிகநாக, குித்த 

தகயலிலுள் துல்லினத்தன்வநவன உறுதிப்டுத்துயதற்காக இவணந்த சசவயகளுக்குாின 

அவத்து அலுயர்களும் தநது யிபங்கவ 2021/08/31 திகதிக்கு முன்ர், MISCO 

கநன்காருினுள் உள்ிடுயதற்கு அிவுறுத்துநாறு தனவுடன் சகட்டுக்ககாள்கின்சன். 

இவணந்த சசவயகின் அலுயர்கின் அவத்து ிறுய டயடிக்வககளுக்கும், இந்த 

தகயவ னன்டுத்துயதற்கு முன்கநாமினப்ட்டுள்தால், இப்ணிவன கட்டானநாக 

கசனற்டுத்த சயண்டுகநன்வத அலுயர்களுக்கு கதாினப்டுத்தவும்.  

 

06. ககாசபாா வயபஸ் பவுயசதாடு  சமூக இவடகயி நற்றும் சுகாதாப ாதுகாப்பு 

ிவவநவன  சணுயதற்காக,  இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கின் யருடாந்த 

இடநாற்நல்ாத இடநாற் சகாாிக்வககவ Online மூநாக சநர்ப்ிப்தற்கு யாய்ப்ிவ 

யமங்க, இவணந்த சசவயகள் ிாிவு டயடிக்வக எடுத்துள்து. Pilot project ஆக, இங்கு 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய நற்றும் முகாவநத்துய சசவய உத்திசனாகத்தர் சசவய 

அலுயர்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற் சகாாிக்வககவ சநர்ப்ிப்தற்கு 

யாய்ப்பு யமங்கப்ட்டுள்து. எவ்யாானினும், Online System மூநாக இடநாற்ங்களும் 

யிண்ணப்ித்துள் அலுயர்கள் அவயருக்கும் இடநாற்ம் யமங்கப்டநாட்டாது 

என்வத தனவுடன் அினத் தருயசதாடு சாதாபண இடநாற்ங்கள் யமங்கும்சாது இதுயவப 

ின்ற்ப்ட்ட ககாள்வக தீர்நாங்கள், இதற்கும் கசல்லுடி ஆகும். ிறுய தவயாிால் 

இந்த இடநாற்ங்களுக்கு Online System இல் ாிந்துவப யமங்கப்ட சயண்டுகநன்சதாடு 

சசவய அயசினம் நற்றும் கயற்ிடங்கள் அடிப்வடனில் இடநாற்ங்கள் யமங்கப்டும் 

என்தவ அலுயர்களுக்கு கதாினப்டுத்தவும்.  

 

07. இவணந்த சசவயகள் ிாியிால் சநற்ககாள்ப்டும் ிறுய டயடிக்வககளுக்கு, 

எந்த யித கட்டணமும் அயிடப்டுயதில்வ என்சதாடு தங்கள் ிறுயத்திலுள் 

இவணந்த சசவயகள் அலுயர்களுக்கு இது கதாடர்ாக கதாினப்டுத்துநாறு இத்தால் 

தனவுடன் அினத் தருகின்சன்.  

 

 

   ப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

   இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் 


