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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச் பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

2023 யருடொந்த இடநொற்க் கட்டபகப யமங்குதல் 

அபசொங்க பநொமிபனர்ப்ொர் சசபய, இங்பக தகயல் நற்ரம் பதொடர்ொடல் 

பதொமில்நுட்ச் சசபய, அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் சசபய,  

இங்பக அபச நூகர் சசபய, முகொபநத்துய சசபய உத்திசனொகத்தர்கள் சசபய,  

இபணந்த சொபதி சசபய, அலுயகப் ணினொர் சசபய 

 

து சந இக்க நற்ரம் 2022.10.14 ஆந் திகதின கடிதத்தின் மூம் முன்பயக்கப்ட்ட 2023 

யருடொந்த இடநொற் முன்பநொமிவுகள் நற்ரம் அக்கடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் 

நீது தங்கின் தனயொ கயம் ஈர்க்கப்டுகின்து. 

 

02.  சநற்டி இடநொற் முன்பநொமிவுகள் பதொடர்ொக ன்ிடம் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட யிடன 

டுத்துபபப்புகள் ற்ி அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயின் படமுபயிதிகள் பதொகுதி I 

இன் XVIII  ஆம் அத்தினொனத்தின் 210 நற்ரம் 211 ஆகின ிொிவுகளுக்கு அபநயொ யருடொந்த 

இடநொற் முன்பநொமிவு நீொய்வுக் குளயின் தீர்நொங்கப இத்துடன் இபணத்து அநப்ி 

பயக்கின்சன். இதன் மூம் சநற்பகொள்ப்ட்ட திருத்த தீர்நொங்களுக்கு கட்டுப்ட்டதொக 

சநச குிப்ிட்ட உத்திசனொகத்தர்கள் பதொடர்ிொ து சந இக்கமும் 2022.10.14 ஆந் 

திகதிமம் பகொண்ட கடிதம் மூநொக முன்பநொமினப்ட்ட 2023 இற்கொ யருடொந்த இடநொற்க் 

கட்டபகப இத்தொல் அங்கீகொிக்கின்சன். 

 

03.  இடநொற்க் கட்டபகள் பதொடர்ிொ சநன்முபமடுகள் 

 (அ) இடநொற்க் கட்டபகள் பதொடர்ொக அதிருப்தினபடந்துள் உத்திசனொகத்தர்கள் 

அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயின் படமுப  யிதிகின் XX ஆம் அத்தினொனத்தின் 

ற்ொடுகளுக்கிணங்க அபசொங்க சசபயகள்  ஆபணக்குளயிடம் தங்கள் 

சநன்முபமட்டிபச் சநர்ப்ிக்கொம். சநன்முபமடுகபச் சநர்ப்ிப்தற்கு 

இபணனத்திப அணுகுயதற்கு, 

 

 LGN Wi-Fi யபனபநப்ப னன்டுத்துயதொனின் http://10.250.1.112:7009 

ஊடொகவும், 

 சயர யபனபநப்புக்கள் மூம் இபணனயசதி யமங்கப்ட்டொல் 

http://43.224.125.68:7009   ஊடொகவும், 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/TRANS/V/ල.ස.ම./2023  2022.11.16 



ிகழ்ிப பநன்பொருப (Online Application) அணுகி, தநது சநன்முபமடுகப 

2022.11.30 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் சநர்ப்ிக்க சயண்டும் ன்துடன், அந்த சததிக்குப் ின்ர் 

சநர்ப்ிக்கப்ட்ட சநன்முபமடுகள் ிபொகொிக்கப்டும்.  

 

 (ஆ) நீொய்வுக் குளவுக்கு சநன்முபமட்டிபச் சநர்ப்ித்த உத்திசனொகத்தர்கள் நொத்திபம் 

அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயிடம் சநன்முபமட்டிபச் சநர்ப்ிக்கமுடிமம். 

 

(இ) அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயிடம் ிகழ்ிப (Online) முபனிநடொக 

சநன்முபமடுகப சநர்ப்ித்ததன் ின்ர் அதன் யன்ிபதிபன தங்கள் திபணக்கத் 

தபயர்கள் ஊடொக க்கு அநப்ிபயத்தல் சயண்டும். அதநடன் சநன்முபமட்டில் 

குிப்ிடப்ட்ட யிடனங்கப ிரூிப்தற்கொக சம்ந்தப்ட்ட ஆயணங்கபமம் 

இபணத்து அநப்ி பயக்கசயண்டும். 

 

04. ප யருடொந்த இடநொற்க் கட்டபகப படமுபப்டுத்தல். 

2023 ஆம் ஆண்டுக்கொ இடநொற்க் கட்டபகள் பதொடர்ொக அபசொங்க சசபயகள் 

ஆபணக்குளயிொல் சநற்பகொள்ப்டக்கூடின திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்ட்டதொக அபசொங்க 

சசபயகள் ஆபணக்குளயிொல் ிர்ணனிக்கப்டும் திகதினிலிருந்து அல்து குிப்ிட்ட 

இடநொற்க் கட்டபகளுக்கு முன்ொல் குிப்ிடப்ட்டுள் திகதினிலிருந்து ின்யருநொர 

படமுபப்டுத்தப்டும். 

 

(அ(  2023ஆம் ஆண்டின் யருடொந்த இடநொற் தீர்நொங்கள் நற்ரம் நீொய்வுக் குளயின் 

தீர்நொங்கின் அடிப்படனில் 2023.01.02 ஆம் திகதினிலிருந்து படமுபப்டுத்த 

அங்கீகொிக்கப்ட்ட இடநொற்க் கட்டபகள் நற்ரம் குிப்ிட்ட உத்திசனொகத்தர்கின் 

பனொின் முன்ொல் திகதி குிப்ிடப்ட்டு இருக்கொது உள் இடநொற்க் கட்டபகள் 

ன்பய அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயிொல் ிர்ணனிக்கப்டும் திகதினிலிருந்து 

படமுபப்டுத்தப்டும். 

 

)ஆ( அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயிொல் ிர்ணனிக்கப்டும் திகதிக்கு ின்பொ திகதி 

குிப்ிடப்ட்டுள் பன உத்திசனொகத்தர்கின் இடநொற்ம், யருடொந்த இடநொற் 

தீர்நொங்கள் நற்ரம் நீொய்வுக் குளயின் தீர்நொங்கின் அடிப்படனில் 

உத்திசனொகத்தர்கின் இடநொற்க் கட்டபகளுக்கு முன்ொல் குிப்ிடப்ட்டுள் திகதி 

முதல் படமுபப்டுத்தப்டும். 

 

அதற்கிணங்க தங்கள் அபநச்சில்/ திபணக்கத்தில் / அலுயகத்தில் கடபநனொற்ரம், 

இடநொற்ம் பற்ரள் உத்திசனொகத்தர்கள் உொின திகதினில் புதின சசபய ிபனங்கில் 

கடபநகப பொரப்சற்கத்தக்கதொக ிபதிமட்டு அலுயர் யரும்யபப தடுத்துபயக்கொநல் 

யிடுயிக்க டயடிக்பக சநற்பகொள்ளுநொர சகட்டுக்பகொள்கின்சன். 

 

05.  யருடொந்த இடநொற் கட்டபபனொன்ின் டி இடநொற் கட்டபபன பற்ரள் 

அலுயர் ஒருயர் புதின சசபய ிபனத்துக்கு யருபக தபொநல் இருக்குநிடத்து அவ்யலுயர் 

இடநொற்ம் பசய்னப்ட்ட திபணக்கத்தின்/ சசபய ிபனத்தின் தபயொிொல் அபசொங்க 

சசபய ஆபணக்குளயின் படமுப யிதிகின் 217 ிொியிற்கபநன அலுயர் தொொகசய 

தயிபன யிட்டு யிகினதொக கருத சயண்டுபந அபசொங்க சசபய ஆபணக்குள 

தீர்நொித்திருப்தொல் அதற்கபநன டயடிக்பக டுத்து அதுற்ி க்கு அியித்தல் 

சயண்டும்.  

 

 



 

 

06. 2023 யருடொந்த இடநொற்க் கட்டபக்கிணங்க புதின சசபய ிபனங்களுக்கு 

கடபநக்கொக அிக்பகனிடுகின் உத்திசனொகத்தர்கிதும், யிடுயிக்கப்ட்ட 

உத்திசனொகத்தர்கிதும் யிபங்கப இத்துடன் இபணக்கப்ட்டுள் இ.சச/ய.இ.நொ/07 

நற்ரம் இ.சச/ய.இ.நொ/08 நொதிொிப் டியங்கள் மூநொக இடநொற்ம் படமுபக்கு யரும் 

தித்திலிருந்து 2 நொதத்திற்குள் க்கு அிக்பகனிடல் சயண்டும். அத்துடன் சம்ந்தப்ட்ட 

உத்திசனொகத்தர்கள் சசபயக்குச்  சமூகநித்தபநக்கொ நற்ரம் யிடுயிக்கப்ட்டபநக்கொ 

கடிதங்கின் ிபதிகபமம் சநர்ப்ித்தல் சயண்டும். )இ.சச /ய.இ.நொ /05 நற்ரம் இ.சச 

/ய.இ.நொ /06) 

 

07. 2023 யருடொந்த இடநொற்ங்கின் கீழ் ன்ொல் யமங்கப்ட்டுள் இடநொற்க் 

கட்டபகளுக்கு சநதிகநொக, அபநச்சு அல்து திபணக்க உள்க இடநொற் 

கட்டபகின் கீழ் யசபநம் உத்திசனொகத்தர்களுக்கு இடநொற் உத்தபவு 

கிபடத்திருந்தொலும்,  இந்த நீொய்வுக்குள தீர்நொங்கின் திருத்தங்களுக்கு உட்ட்டு 

2022.10.14 ஆந் திகதின யருடொந்த இடநொற்க்கட்டபகள் படமுபப்டுத்தப்டல் 

சயண்டும் ன்தப கருத்தில் பகொள்வும். 

 

08. சநலும், ප 2023 யருடொந்த இடநொற் கட்டபகப படமுபப்டுத்தும் பொளது 

அபநச்சுக்கின் நொற்ம் கொபணநொக யசபநம் ஒரு உத்திசனொகத்தருக்கு இடநொற்ம் 

பசய்னப்ட சயண்டின சசபய ிபனம் பதொடர்ொக சிக்கல்கள் ற்ட்டொல், அத்தபகன 

சந்தர்ப்ங்கில் குிப்ிட்ட உத்திசனொகத்தருக்கு ிபதிமட்டு அலுயபொக குிப்ிடப்ட்ட 

உத்திசனொகத்தொின் சசபய ிபனம் குிப்ிட்ட உத்திசனொகத்தொின் புதின சசபய ிபனநொக 

சயண்டுபநன்பதக் கருத்திற் பகொள்வும். 

 

09. அவ்யொச, தங்கள் ிரயத்தில் / திபணக்கத்தில் / அலுயகத்திலுள் இபணந்த 

சசபயகள் அலுயர்களுக்கு யமங்கப்ட்ட, இதுயபப படமுபப்டுத்தப்டொத 2022 

இற்கொ யருடொந்த இடநொற் கட்டபகப தொநதநின்ி படமுபப்டுத்த சதபயனொ 

டயடிக்பககப சநற்பகொள்ளுநொர தனவுடன் சகட்டுக்பகொள்ளுகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசொக்கண்டொப   

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்  

 


