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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச் பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

2023 யருடொந்த இடநொற்ங்கள் – (இபணந்த சசபயகள்) 

அபசொங்க பநொமி பனர்ப்ொர் சசபய, இங்பக தகயல் நற்றும் பதொடர்ொடல்  

பதொமில்நுட்ச் சசபய,  அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் சசபய, இங்பக அபச நூகர் 

சசபய, பகொபநத்துய சசபய உத்திசனொகத்தர்கள் சசபய,  

இபணந்த சொபதிகள் சசபய,  அலுயக ணினொர் சசபய 

இதநடன் இபணக்கப்ட்டுள் அட்டயபணனில் குிப்ிடப்ட்டுள் இடநொற்ங்கப 

2023.01.02ஆந் திகதினன்று அல்து அலுயர்கின் பனர்களுக்கு பன்ொல் குிப்ிடப்ட்டுள் 

திகதினிலிருந்து படபபப்டுத்தும் யபகனில் அநநதிக்கின்சன். இது பதொடர்ொக 

அபநச்சின் / திபணக்கத்தின் / அலுயகத்தின் உொின அலுயர்கிற்கு அியித்து உொின 

தித்தில் புதின சசபய ிபனத்தில் கடபநனிப பொறுப்சற்குநொறு அயர்களுக்கு 

அியிக்குநொறு சயண்டுகின்சன். அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குள / இஞ்சம் அல்து ஊமல் 

ற்ின சொர்த்துதல்களுக்கொ யிசொபபணகள் ஆபணக்குள / சதர்தல்கள் ஆபணக்குள ஆகின 

சசபய ிபனங்களுக்கு இடநொற்ம் பசய்னப்ட்ட அலுயர்கின் இடநொற்ங்கள் சம்ந்தநொக 

ிறுயத் தபயர்கின் இணக்கப்ொட்டுடசசன அபய சநற்பகொள்ப்டல் சயண்டும் 

ன்தபபெம்   அினத்தருகின்சன். 

 

02.    இபணந்த சசபய இடநொற்க் கட்டபகளுக்கு உட்ட்ட னொசதநம் அலுயர் ஒருயருக்கு 

தங்கள் அபநச்சில் / திபணக்கத்தில் / அலுயகத்தில் ிறுயப்ட்டுள் உள்க இடநொற்க் 

குளயிொல் உள்க இடநொற்க் கட்டப யமங்கப்டொகொது. சதநம் கொபணத்திற்கொக 

உள்க இடநொற்ங்களுக்கொ கட்டபகள் யமங்கப்ட்டிருப்ின் அங்கு இபணந்த சசபய 

இடநொற்க் கட்டபசன அபல்டுத்தப்டல் சயண்டும். அவ்யொொனிநம் அலுயர்கின் 

சயண்டுசகொின் ிபகொபம் அபநச்சின் / திபணக்கத்தின் / அலுயகத்தின் சதபயகின் 

அடிப்படனில் அபநச்சுக்கள் / திபணக்கம் / கொொினொனத்திொல்  யமங்கப்ட்டுள் 

இடநொற்க் கட்டபகச அபல்டுத்தப்டல் சயண்டுபந தொங்கள் கருதும் ட்சத்தில் 

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

 

COM/TRANS/V/ල.ස.ම./2023  2022.10.14 



இக்கடிதத்தில் 6யது ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் தித்திற்கு பன்ர் தங்கது சிொொிசுடன் 

குித்த சயண்டுசகொள் பதொடர்ொக சநதிக ஆசொசபகபப் பற்றுக்பகொள்யது 

பொருத்தநொதொகும். 

 

03.    இந்த இடநொற் கட்டபக்கு உட்டுகின் அலுயர் ஒருயருக்கு 2022.12.31ஆம் திகதி 

யபபனில் ிற்சொடப்ட்ட இதற்கு பன்ர் யமங்கப்ட்டுள் இடநொற் கட்டப இருப்ின் 

அவ்யொொ அலுயர் ஒருயருக்கு நீண்டும் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கொ யருடொந்த இடநொற் 

கட்டப ஒன்ின் பம் சயபொரு இடநொற்க் கட்டப யமங்கப்ட்டிருப்ின் அதன்சொது 

பன்ர் யமங்கப்ட்ட இடநொற்க் கட்டப யலுயிமந்துயிடும் ன்தபக் கயத்திற் 

பகொள்வும்.  

 

04.   இவ்யிடநொற்ங்கப சநற்பகொள்ளும் சொது இடநொற்ச் சபனிொல் ின்ற்ப்ட்ட 

இடநொற் படபபகள், 2022.08.01 ஆம் திகதின 02/2022 இக்க இபணந்த சசபயகள் 

சுற்ிக்பகனில் உள்டக்கப்ட்டுள்து. அந்த சுற்ிக்பகனில் அல்து இ.1589/30 உபடன 

அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயின் அதியிசசட யர்த்தநொி அியித்தலின் படபப 

ஒளங்கு யிதிகள் (பதொகுதி இக்கம் 1) இன் XVIII அத்தினொனத்தின் ற்ொடுகளுக்கு அபநயொக 

தநது இடநொற் சகொொிக்பககள் பதொடர்ொக யருடொந்த இடநொற்க் குளயின் கயத்திற்கு 

உட்ட்டிபொத ட்சத்தில் நொத்திபம் யருடொந்த இடநொற் பன்பநொமிவு நீொய்வு குளயிடம் 

கருத்துக்கப சநர்ப்ிக்க படிபெம்.  

 

05. அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குள பசனொொின் இக்கம் PSC/APL/07/14/2013 நற்றும் 

2013.09.13ஆம் திகதின கடிதத்தின் கட்டபகின் ிபகொபம் யருடொந்த இடநொற் நீொய்வு 

குளயின் தீர்நொத்தின் ின்ர் நீண்டும் சநற்பகொள்கின் சநன்பபபடுகள் பதொடர்ில் 

அபசொங்க சசபயகள் ஆபணக்குளயிொல் படிவு யமங்கப்ட்டதன் ின்ர் 

சநர்ப்ிக்கப்டுகின் சநன்பபபடுகள், குபகள் அல்து திபணக்கத் தபயர்கின் 

சிொொிசுகள் நீது யருடொந்த இடநொற் தீர்நொங்கப உொின தித்திற்குப் ின்ர் ிற்சொடப்ட 

நொட்டொது. யருடொந்த இடநொற்ங்கள் பதொடர்ிொ சநன்பபபடு ஒன்ிற்கு அபசொங்க 

சசபயகள் ஆபணக்குளயிொல் யமங்கப்ட்ட தீர்நொங்கள், அத்தீர்நொங்கப தடுக்கின் 

கட்டபபனொன்று இல்ொத ட்சத்தில் உடடினொக அபல்டுத்துதல் சயண்டும். 

 

06. இபணந்த சசபயகின் அபத்து அலுயர்கிதும் யருடொந்த இடநொற்ம் 

பதொடர்ொ சநன்பபபடுகப சநர்ப்ிப்தற்கு 

i. LGN Wi-Fi யபப்ின்ப னன்டுத்தி இபணனத்பத அணுகுயதொனின் 

http://10.250.1.112/misco  ஊடொகவும்,  

ii. ி யபப்ின்ல் பநொக இபணன யசதினிப அணுகுயதொனின் 

http://43.224.125.68/misco  நம் இபணனத பகயொினிநடொக,  

https://10.250.1.112/misco
https://43.224.125.68/misco


ஒன்பன் பநன்பொருிநள் (Online Application) உள்நுபமந்து, தங்கள் சநல்பபபட்டிப 

2022.10.28 ஆம் திகதிக்கு பன்ர் சநர்ப்ிக்க சயண்டும். அத்துடன் அவ்யிண்ணப்ப் டியத்தின் 

யன்ிபதினிப திபணக்க தபயொிநடொக யருடொந்த இடநொற் சநன்பபபட்டுக் குளயிற்கு 

அநப்ி பயக்குநொறு தனவுடன் அினத்தருகின்சன்.  

 

07.  2023 யருடொந்த இடநொற் தீர்நொங்கின் டி, தநது அலுயகங்கில் இருந்து 

இடநொற்ங்கப பற்றுச் பசல்லும் நற்றும் தங்கின் அலுயகங்களுக்கு இடநொற்ங்கப 

பற்று யரும் இபணந்த சசபயகின் அலுயர்கது பனர் யிபங்கப, ஒன்பன் 

பநன்பொருில் Transfer → Report இல் Transfer Report –I நற்றும் Transfer Report –II பநொக 

பற்றுக்பகொள் படிபெம். அத்துடன் உங்கள் அபநச்சுக்கு / திபணக்கத்திற்கு / அலுயகத்திற்கு  

பயிசன இடநொற்ம் யமங்கப்ட்டுள் அலுயர்கப திொள் யரும் யபப பயத்திருக்கொது  

உொின திகதினில் புதின சசபய ிபனத்தில் கடபநனிபப் பொறுப்சற்கக்கூடினயொறு 

யிடுயிக்குநொறு அினத்தருயதுடன், இந்த இடநொற்ங்கபத் தொநதநின்ி அபல்டுத்துதல் 

சயண்டும் வும் அினத் தருகிசன். பபனொ அநநதினின்ி இந்த இடநொற்ங்கப   

புக்கணிக்கின் அலுயர்கள் பதொடர்ில் 02/2022 இபணந்த சசபய சுற்ிக்பகனின் 9.4 ஆயது 

ிொியின் ிபகொபம் டயடிக்பக டுக்க படிபெம் ன்தபபெம் சநலும் அியிக்கின்சன். 

 

08.   தற்சொது ணினொற்றும் சசபய ிபனங்கில் உொின கொத்பதப் பூர்த்தி பசய்திபொத 

அலுயர்களுக்கு இந்த யருடொந்த இடநொற்த்திற்கொக ிபனொணச் பசவு யமங்கப்ட நொட்டொது. 

உொின கொத்பதப் பூர்த்தி பசய்துள் அலுயர்களுக்கு தொ யிதிக் சகொபயனின் 

படபபகளுக்கு அபநயொக ிபனொணச் பசவு யமங்குதல் சயண்டும். ிநம் தங்கினிருத்தல் 

பகொடுப்வு யமங்கப்டநொட்டொது. 

 

09.    அபநச்சுக்கின் சொக்கத்தில் ற்ட்டுள் நொற்ங்கள் கொபணநொக சி அலுயர்கின் 

சசபய ிபனங்கில் நொற்ங்கள் ற்ட்டுள்தொல் அத்தபகன சசபய ிபனத்தில் 

சசபயனொற்றும் அலுயபபொருயருக்கு 2023 யருடொந்த இடநொற் தீர்நொங்கின் டி 

இடநொற்ம் யமங்கப்டுள்தொனின், அவ் அலுயர் தற்சொது சசபயனொற்றும் சசபய 

ிபனத்தில் அயபது திலீட்டு அலுயர் கடபநனிப பொறுப்சற்க சயண்டும். 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசொக்கண்டொப   

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்  

 

பதொபசசி இ.  : 011 2694560 

க்ஸ்    : 011 2692254 

நின்ஞ்சல் பகயொி  : dgcs.pubad@gmail.com   

dgcs.pubad@gmail.com%20%20

