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அவநச்சுக்கின்/ இபாஜங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் நற்றும் ிபசதச கசனார்கள்  

 

இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கது யருடாந்த இடநாற்ங்கள் - 2022 

 

இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கள் 2022 யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு  யிண்ணப்ிப்தற்கு 

online system இல் யசதி கசய்னப்ட்டுள்சதாடு அதற்காக LGN மூநாக இவணன யசதினிவ 

அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/misco எநம் இவணனத முகயாிவனமம் ி 

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

மூநாகவும் online system இநள்  உள்நுவமந்து யிண்ணப்ிக்க முடிமம். 

 

02.  இதுயவப கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற் சகாாிக்வககவ கருத்தில் ககாள்ளும் சாது 

கப்ட்ட யிசாபவணகின் அடிப்வடனில்  ின்யரும் யிடனங்கள் கதாடர்ாக  

அலுயர்களுக்கு சிக்கல்கள் இருப்து அயதாிக்க முடிந்தது. 

 

I. அலுயாிால் இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கும் சாது தநது தற்சாவதன சசவய 

ிவனத்வத சாினாக உள்ிடாதிருத்தல். 

II. இதுயவப யருடாந்த இடநாற்ம் நற்றும் யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்ம் 

கற் அலுயர்கள் தநது தகயவ சாினாக தபவுத்தத்தில் புதுப்ிக்காதிருத்தல்.  

III. தநது அடிப்வடத்  தகயவ தபவுத்தத்தில் சாினா முவனில் உள்ிடாத 

காபணத்தால் அலுயர்கால்  யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்க  

முடினாதிருத்தல்.  

IV. இடநாற்ம் கற்று ிறுயத்திலிருந்து கயிசனறும் அலுயர்கள், குித்த 

ிறுயத்திால் ிறுய உள்நுவமயின் மூநாக உள்நுவமந்து Termination மூநாக 

ிறுயத்திால் ீக்கப்டுயதால் அவ் அலுயர்கால் தபவுத்தத்திநள் உள்நுவமன 

முடினாதிருத்தல்.  

V. ிறுயத் தவயாின் ாிந்துவபகவ யமங்குயதிலும் கதாடர்புவடன அிக்வககவப் 

கறுயதிலுமுள் சிக்கல்கள். 
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03. சநலுள் சிக்கல்கவ இவணப்பு 01 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் குிப்புக்கவ 

ின்ற்றுயதன் மூம் தீர்க்க முடிமம் என்வத தனவுடன் அினத்தருகின்சன்.  சநலும் 

அத்தகயல் யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு நாத்திபநன்ி இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கின் 

தகயவ ிர்யகிப்தற்கும் சதவயப்டுயதால் தங்கள் ிறுயத்தின் அலுயர்களுக்கு இது 

கதாடர்ாக அிவுறுத்துநாறு தனவுடன் சகட்டுக்ககாள்கின்சன். 

 

04. இவணந்த சசவயகள் ிாியிடம் online system அல்து நின்ஞ்சல் மூநாக 

யிசாபவணகவ சநற்ககாள்முடிமகநன்சதாடு எது சந இக்கமும் 2021/08/19 ஆந் திகதின 

கடிதத்தில் யமங்கப்ட்ட கதாடர்புககாள்ளுயதற்கா யிபங்கள் தங்கள் யசதிக்காக இவணப்பு 

02 இல் ககாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 

05. தற்சாதுள் ககாயிட் 19 கதாற்று ிவனிலும் இவணந்த சசவயகிால் 

சநற்ககாள்ப்டும் கசனற்ாடுகவ கதாடர்யதற்கு இதுயவப தாங்கள் யமங்கின ஆதபயிற்கு 

ன்ி கதாியிப்சதாடு எதிர்காத்திலும் அவ் ஆதபயிவ எதிர்ார்க்கின்சன் என்வத 

தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

 

 

ப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           இவணப்பு 01 

யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ா சிக்கல்கவ  தீர்த்தல் 
 

01. அலுயாிால் இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கும் சாது தநது தற்சாவதன சசவய 

ிவனத்வத சாினாக உள்ிடாதிருத்தல் 

 

அலுயாிால் தநது தற்சாவதன சசவய ிவனத்வத அடிப்வடத் தகயலில் உள்ிட 

சயண்டுகநன்சதாடு அதற்கு Personal------personal information------add new employee-----

employment details எநம் யமிமுவவனப் ின்ற் சயண்டும். எப்சாதும் தாம் சசவயனாற்றும் 

சசவய ிவனத்வத தற்சாவதன சசவய ிவனநாகக் குிப்ிட சயண்டுகநன்சதாடு உ 

அலுயகங்கில் சசவயனாற்றும் அலுயர்கள் தவவந அலுயகத்வத தநது சசவய 

ிவனநாகக் குிப்ிடுயவதத் தயிர்க்க சயண்டும். (உ+ம் - நாத்தவ கதாமில் அலுயகத்தில் 

சசவயனாற்றும் அலுயகபாருயர் தநது சசவய ிவனநாக நாத்தவ கதாமில் அலுயகத்வத 

குிப்ிட சயண்டுகநன்சதாடு கதாமில் திவணக்கம் எக் குிப்ிடுயவதத் தயிர்க்க 

சயண்டும்) 

 

02. யருடாந்த இடநாற்ம் நற்றும் யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்ம் கற் 

அலுயர்கள் அது கதாடர்ா தகயவ புதுப்ிக்காதிருத்தல் 

 

துல்லினநா தகயல் அயசினகநன்தால் இடநாற்ங்கள் காபணநாக தநது சசவய ிவனத்வத 

நாற்றும் அவத்து அலுயர்களும் அது சம்ந்தநா தகயவப் புதுப்ிக்க சயண்டும்(Update). 

யருடாந்த இடநாற்ம் கசய்னப்டும்  அலுயர்களுக்கு MISCO தபவுத்தத்தின் மூநாக 

இதவ சநற்ககாள் யசதி  கசய்னப்ட்டிருப்ிநம் அது சாினா முவனில்  

கசய்னப்டயில்வ என்து அயதாிக்கப்ட்டுள்து. சநலும் இவணந்த சசவயகள் 

ிாியிால் யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்ங்கவ online system மூநாக 

சநற்ககாள் சநீத்தில் ஆபம்ிக்கப்ட்டுள்தால், இதற்காக ின்யரும் டயடிக்வககவ 

சநற்ககாள்ளுநாறு தங்கள் ிறுயத்தின் அலுயர்களுக்கு கதாினப்டுத்தவும்.  

 

I. முன்வன 01 இல் குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு அடிப்வடத் தகயலில் தநது தற்சாவதன 

சசவய ிவனத்வத புதுப்ிக்கவும்.  
 

II. Menu இலுள் Service ஐ கதாிவு கசய்து  Service----Service-----History-----Transfer History 

எநம் யமிமுவனிநடாக கசன்று முந்வதன சசவய ிவனத்தில் சசவய காத்வதப்  

புதுப்ிக்கவும்.  

 

03. அவத்து அடிப்வட தகயல்கவமம் உள்ிடுதல் கட்டானநாகும் 

 

Add new Employee இல் குிப்ிடப்ட்டுள் அவத்து தகயவமம் உள்ிடுதல் 

கட்டானகநன்சதாடு தநக்கு காருந்தாத சி யிடனங்களுக்கு உ+ம்- New NIC ( - ) அல்து 

ஏசதநகநான்வ உள்ிட சயண்டும். அவ்யாச, தகயவ உள்ிட்டு save கசய்மம் சாது 

save கசய்ன முடினாதுள்கத குிப்ிடுநானின் குவாடுள் இடங்கில் கதாடர்புவடன 



யிடனம் ீ ித்திால் குித்துக் காட்டப்டும். குித்த தயறுகவ சாி கசய்து save கசய்யதன் 

மூம் அலுயாிால்  தநது தகயவ எிதாக தபவுத்தத்தில் உள்ிட முடிமம்.  

 

04. ிறுயத்திலிருந்து இடநாற்ம் கற் அலுயர்கின் தகயவப் புதுப்ித்தல் 

I. இடநாற்ம் கற்று ிறுயத்திலிருந்து கயிசனறும் அலுயர்கள், சநச 2 இல் 

குிப்ிட்டுள்தற்கவநயாக தகயவ புதுப்ிப்தன் மூநாக நாத்திபம் தங்கள் 

ிறுயத்திலிருந்து தங்கவ ீக்குயதற்கு டயடிக்வககனடுக்குநாறு தனவுடன் 

சகட்டுக்ககாள்ளுயசதாடு சி ிறுயங்கிால்  ிறுய உள்நுவமயின் (Institute 

login) மூநாக உள்நுவமந்து, Menu இலுள் Service----Termination மூநாக 

அலுயர்கள் தநது ிறுயத்திலிருந்து ீக்கப்டுயது அயதாிக்கப்ட்டுள்து. 

ஒய்வூதினம் கல், இபாஜிாநா கசய்தல்  நற்றும் யிடுயித்தல் எநம் காபணங்கால்  

சசவயவன ிறுத்திால் நாத்திபசந Termination மூநாக அலுயவப ீக்க 

முடிமகநன்வத தனவுடன் ிவவூட்டுகின்சன். 

 

II. அலுயகபாருயாின்  சசவய ிறுத்தப்ட்டிருந்தால் நாத்திபசந ின்யரும் யமிமுவனின் 

மூநாக  அலுயவப  ிறுயத்திலிருந்து ீக்க டயடிக்வக எடுக்க சயண்டும் 

Service----Termination-----Details-----கதாடர்புவடன இவடமுகத்திலுள் Text Box 

இநள் அலுயாின் சதசின அவடனா அட்வட இக்கத்வத உள்ிட்டு Find Employee 

Button ஐ Click கசய்னவும். அலுயாின் தகயல் சதான்ின ின்ர் Termination Button ஐ 

Click கசய்னவும். ின்ர் சதான்றும் இவடமுகத்தில் கதாடர்புவடன தகயவ உள்ிட்டு 

Direct Terminate Button ஐ Click கசய்னவும் . எசய அலுயர் குித்த சசவயனிலிருந்து 

ீக்கப்டுயார்.  

 

05. ிறுயத் தவயாின் ாிந்துவபகவ யமங்குதல் நற்றும் கதாடர்புவடன அிக்வககவப் 

கறுதல் 

 

I. அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் கதாடர்ாக ாிந்துவப யமங்குயதற்கும் ி தகயவ 

சாிார்ப்தற்கும் கயற்ிடங்கவ புதுப்ிப்த்தல் சான் நற்வன அவத்து 

டயடிக்வககளுக்கும் LGN மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் 

http://10.250.1.112/misco எநம் இவணனத முகயாிவனமம் ி யவப்ின்ல் 

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

ிறுய உள்நுவமயின் மூநாக MISCO Application இநள் உள்நுவமன முடிமம். 

 

II. அலுயர்கின் இடநாற்க் சகாாிக்வககளுக்கு ிறுயத் தவயாின் ாிந்துவபவன 

யமங்குயதற்கு ிறுய உள்நுவமவு மூநாக தபவுத்தத்திநள் உள்நுவமந்து, Menu 

இலுள் Transfer----Entry----Recommendation(T) எநம் யமிமுவவன ின்ற் 

சயண்டும். உாின அலுயவப கதாிவு கசய்து Officer Recommendation இல் தநது 

ாிந்துவபவன யமங்கி, Add Decision Button ஐ Click கசய்னவும். இதற்கா காபணங்கள் 

அல்து சயறு குிப்புக்கவ உள்ிட சயண்டுநானின் Reason நற்றும் Remarks இல் 



குிப்ிடமுடிமகநன்சதாடு கதாடர்புவடன அவத்து Fields உம் காண்ிக்கப்ட்டதன் 

ின்ர் Add Decision Button ஐ Click கசய்ன சயண்டும். இதன் மூம் 

அலுயர்களுக்கா ாிந்துவபவன யமங்க முடிமம். 

 

III. யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்காக இவணந்த சசவயகள் ிாிவுக்கு அநப் சயண்டின, 05 

யருடங்களுக்கும் சநாக சப சசவய ிவனத்தில் சசவயனாற்றும் அலுயர்கின் 

நற்றும் இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ித்த அலுயர்கின் ட்டினவப் கற்றுக் 

ககாள்ளுயதற்கு LGN மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் 

http://10.250.1.112:7000 எநம் இவணனத முகயாிவனமம் ி யவப்ின்ல் 

மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68:7000 எநம் 

இவணனத முகயாிவன நாத்திபம் னன்டுத்த சயண்டும். 

 

இதற்காக ிறுய உள்நுவமவு மூநாக உள்நுவமந்து Menu இலுள் Transfer-----

Reports-----Schedule I (5 List)  மூநாகப் கற்றுக் ககாள்முடிமகநன்சதாடு, அதன் 

யன்ிபதிவன இவணந்த சசவயகள் ிாிவுக்கு அநப் சயண்டும். சநலும், Schedule II (5 

List) மூநாக தநது ிறுயத்தின் அலுயர்கின் தகயவ எிதாகப் ார்வயனிட 

முடிமகநன்சதாடு அதன் மூநாக தகயவ சாிார்ப்து இகுயாதாகும்.  
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இவணப்பு 02 

இவணந்த சசவயகள் ிாியிடம் யிசாபவணகவ சநற்ககாள்ளுயதற்கு 

  

1. nOlnOe Systemக்கு 
 

LGN மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/misco எநம் 

இவணனத முகயாிவனமம் ி யவப்ின்ல் மூநாக இவணன யசதினிவ 

அணுகுயதானின் http://43.224.125.68/misco/ மூநாகவும் தபவுத்தத்திநள் உள்நுவமந்து, 

அங்கு Menu இலுள் CS Inquiry மூநாக தங்கது யிசாபவணகவ அங்கு குிமட்டில் 

(Index)  குித்துக்காட்டப்ட்டுள்டி காருத்தநா ிாிவுகில் சநர்ப்ிக்க முடிமம்.  

 

2. நின்ஞ்சல் மூநாக 

 

தயி நின்ஞ்சல் முகயாி 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் dgcs.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் I (முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய) 

dcs1.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் II (ஆட்சசர்ப்பு நற்றும் ாீட்வசகள், 

ளக்காற்று நற்றும் இங்வக தகயல் நற்றும் கதாடர்ாடல் 

கதாமில்நுட் சசவய) 

dcs2.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் III (அலுயக உதயினார் சசவய 

அபசாங்க கநாமிகனர்ப்ார் சசவய, இங்வக நூகர் சசவய 

நற்றும் இவணந்த சாபதிகள் சசவய) 

dcs3.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் IV (அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவய) 

dcs4.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய - தபம் I) 

adcs1.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய - தபம்  II) 

adcs2.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய - தபம்  III) 

adcs3.pubad@gmail.com 

இவணந்த  சசவயகள் ிபதிப் ணிப்ார் (முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் சசவய - இடநாற்ம் நற்றும் யிசசட தபம்) 

ddcs4.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அலுயக உதயினார் 

சசவய) 

adcs5.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அபசாங்க 

கநாமிகனர்ப்ார் சசவய , இங்வக நூகர் சசவய, இவணந்த 

சாபதிகள் சசவய) 

adcs6.pubad@gmail.com 

இவணந்த  சசவயகள் ிபதிப் ணிப்ார் (இங்வக தகயல் நற்றும் 

கதாடர்ாடல் கதாமில்நுட் சசவய) 

ddcs7.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய - இடநாற்ம்) 

adcsdos1.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய - உறுதிப்டுத்தல்) 

adcsdos2.pubad@gmail.com 

https://43.224.125.68/misco/
mailto:adcsdos1.pubad@gmail.com


இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய - தயி உனர்வு) 

adcsdos3.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய - உறுதிப்டுத்தல்) 

adcsdos4.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய - ககாள்வககள் நற்றும் உள்ீர்த்தல்) 

adcsdos5.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (ஆட்சசர்ப்பு நற்றும் 

ாீட்வசகள் கிவ) 

adcs.rec.pubad@gmail.com 

இவணந்த சசவயகள் உதயிப் ணிப்ார் (ளக்காற்றுக் கிவ) adcs.disc.pubad@gmail.com 

ிர்யாக உத்திசனாகத்தர் (ிர்யாகக் கிவ) aocs.pubad@gmail.com 

PACIS கடவுச்கசாற்கவப் கற்றுக் ககாள்யதில்  நற்றும் Online இல்  

இடநாற்ங்கவ உள்ிடுயதிலுள் சிக்கல்களுக்கு 

cspacis2021@gmail.com 

 


