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அகநச்சுக்கின்  பசனார்கள் 

நாகாண ிபதந  பசனார்கள் 

ஆகணக்குளச் பசனார்கள் 

நாயட்டச்  பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள், 

திகணக்கத் தகயர்கள் 
  

இங்கக ிர்யாக சசகய உத்திசனாகத்தர்கின் யபைடாந்த இடநாற் 

கடபக - 2023 

(I, II நற்றும் III ஆந் தபங்கள்) 
 

இங்கக ிர்யாக சசகய உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்ம் பதாடர்ில் இக்கம்: 

அகந/11/1090/523/087 நற்றும் 2011.05.11 ஆந் திகதின அகநச்சபகயத் தீர்நாம் 

நற்றும் இக்கம்: அகந/14/0286/523/007 நற்றும் 2014.04.23 ஆந் திகதின 

அகநச்சபகயத் தீர்நாத்தின் டி அபச சசகய ஆகணக்குளயின் அனுநதினின் 

டி, இங்கக ிர்யாக சசகயனின் உத்திசனாகத்தர்களுக்கா இந்த இடநாற் 

கடபக அபல்டாத்தப்டும்.  
 

01. யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் ினநம் நற்றும் அதன் பசனல்பக  
 

இடநாற் கடபகனில் குிப்ிடப்ட்டுள் டி இங்கக ிர்யாக சசகய 

உத்திசனாகத்தர்கின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கா இடநாற்ங்கக 

கடபகப்டுத்துயதற்காக யபைடாந்த இடநாற்க் குள இந்த  அகநச்சிால் 

ினநிக்கப்டும். இந்த குளயின் ணிகாக இடநாற்த்கத திர்ார்க்கும் 

உத்திசனாகத்தர்கின் சகாாிக்கககக ாிசீலித்து, உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 

ினானநா கா இகடபயினில் இடநாற்ங்கக பகனாக யமங்குதல் 

நற்றும் ஒசப சசகய ிகனத்தில் உத்திசனாகத்தர்கள் ீண்ட காம் 

தங்கினிபைப்தக தயிர்க்கும் யககனில் இடநாற்ச் பசனன்பக 

னன்டுத்தப்டுகிது. 



 

02. இடநாற்ம்  ஒபைங்கிகணப்புக் குளயின் கட்டகநப்பு 
 

இந்த அகநச்சின் பசனார் ின்யபைம் உத்திசனாகத்தர்ககக் பகாண்ட 

இடநாற்க் குளகய ினநிப்ார். 
 

I.  இந்த அகநச்சின் சநதிகச் பசனார்  (பாது ிர்யாகம்) -  தகயர் 

II.  ணிப்ார் ( இங்கக ிர்யாக சசகய )   -  உறுப்ிர் 

III.  சிசபஷ்ட உதயிச் பசனார் (ிபசதச ிர்யாகம்,  

உள்ாட்டலுயல்கள்   ிாிவு)  

IV. இங்கக ிர்யாகச் சசகய சங்கத்தின் ிபதிிதிபனாபையர்   -  உறுப்ிர் 
 

03. யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் பன்பநாமிவுகளுக்கு திபாக 

யிக்கநிப்தற்கா யாய்ப்பு 
 

சநற்கூின இடநாற்க் குளயிால் டுக்கப்டும் பன்பநாமிவுகள் குித்து 

கபைத்துக்கக பன்கயக்க அம்பன்பநாமிவுகில் திபைப்தினகடனாத 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அயகாசம் யமங்கப்டுயசதாடு, அவ்வுத்திசனா              

-கத்தர்கள் ளத்து பூர்யநாக தநது சநன்பகபட்கட இங்கு 9.3 இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள் பகயாிக்கு இடநாற்க் குளயிால் அியிக்கப்டும் 

பன்பநாமிவுகக குிப்ிட்ட திகதிக்கு பன்ர் அனுப்புதல் சயண்டும். அதன் 

ிகு அக்கபைத்துக்கக பன்கயக்க ின்யபைம் குளயிால் நதிப்ாய்வு 

பசய்னப்டும். 

 

I.     இந்த அகநச்சின் பசனார் - தகயர் 

II.    நற்பாபை அகநச்சின் பசனார் - உறுப்ிர் 

III.   சநதிக பசனார் ( பாது ிர்யாகம்) - உறுப்ிர் 
 

இதன் கீழ், உத்திசனாகத்தர்களுக்கு ின்யபைம் சந்தர்ப்ங்கில் நட்டுசந 

இடநாற்ங்களுக்கு திபாக கபைத்துத் பதாியிக்க படிபெம். 
 

I.  இடநாற்க் பகாள்ககனின் டி இடநாற்ங்கள் பசய்னாத 

சந்தர்ப்ங்கில் 

II.  உத்திசனாகத்தர்கின் சகாாிக்கககள் ிகசயற்ப்டாத 

சந்தர்ப்ங்கில் 

III.  உத்திசனாகத்தர்கின் சகாாிக்கககளுக்கு திபாக இடநாற்ம் 

பசய்னப்டும் சந்தர்ப்ங்கில் 
 ] 

04.  கட்டானநாக யபைடாந்த இடநாற்ச் பசனன்பகக்கு உட்டும் 

உத்திசனாகத்தர்கள்  
 

-  உறுப்ிர் 



 இந்த இடநாற்ச் பசனன்பகக்கு இங்கக ிர்யாக சசகயனின் I / II / III ஆந் 

தபத்துகடன ின்யபைம் உத்திசனாகத்தர்கள் கட்டானநாக உட்டுயார்கள்.  
 

I.  ஒசப சசகய ிகனத்தில் 06 யபைடங்கள் அல்து அதற்கு சநற்ட்ட 

சசகயக் காத்கதபெகடன உத்திசனாகத்தர்கள் 

II. ஒசப அகநச்சில் அல்து திகணக்கத்தில் அல்து நாகாண சகனில்  

அல்து பநாத்த சசகயக்காம் அதிகட்சம் 12 யபைடங்கக பூர்த்தி 

பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள்  

III. பகாளம்பு நாயட்டம் தயிர்ந்த கன நாயட்டங்கில் ஒன்ில் 

அகநந்துள் அகநச்சு அல்து திகணக்கம் அல்து நாயட்ட 

பசனகம் அல்து நாகாண சக அலுயகம் ஆகினயற்ில் பநாத்த 

சசகயக் காம் ன்ிபண்டு (12) யபைடங்கக பூர்த்தி பசய்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் 

IV. இங்கு "இக்கம் 06" இல் குிப்ிடப்ட்டுள் யிபைப்நா சசகய 

ிகனத்தில் அதிகட்சம் 03 யபைட சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி 

பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் 
 

05. யபைடாந்த இடநாற்ங்கின் கீழ் கட்டான யகுதிக்குள் உள்டங்காத 

இடநாற்ங்கள்  
 

இந்த இடநாற்ச் பசனன்பகனின் கீழ் சநற்குிப்ிட்டயாறு கட்டான 

இடநாற்ங்களுக்கு சநதிகநாக இந்த பசனன்பகனின் பம் 

இடநாற்ங்ககப் பறுயதற்கு திர்ார்க்கும் ி உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் 

யிண்ணப்ிக்காம். இபைப்ினும்  அயர்கள் ினானநா சசகயக் காத்கத 

தற்சாகதன சசகய ிகனத்தில் ணி புாிந்திபைந்தால் நாத்திபசந இந்த 

சகாாிக்கககள் ாிசீலிக்கப்டும். இது பதாடர்ா இறுதித் தீர்நாம்  

இடநாற்க் குளயின் படியாக அகநபெம் ன்சதாடு, அக்சகாாிக்கக 

பதாடர்ாக இடநாற்க் குளயிால் அியிக்கப்டும் இடநாற் 

பன்பநாமிவுகில் குிப்ிடப்ட்டுள் குித்த திகதிக்கு பன் யிக்கங்கக 

சநர்ப்ிக்க படிபெம். 
 

06. யிபைப்த்துக்குாின சசகய ிகன யககப்ாடு 
 

ல்சயறு சசகய ிகனங்கில் பசலுத்தப்டும் சட்டாீதினா சநதிக 

ிதினினல் ன்களுக்கு ற் ின்யபைம் ிறுயங்கள் யிபைப்த்துக்குாின 

சசகய ிகனங்காக இந்த இடநாற்ச் பசனன்பகனில் கபைதப்டுகின். 

அத்சதாடு அச்சசகய ிகனங்கில் சசகயனாற் படிபெநாக அதிகட்ச 

காம் 03 யபைடங்காகும். அந்த சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் இங்கு "இக்கம் 04 (IV)" இன் டி கட்டான 



இடநாற்ங்களுக்கு தகுதினாயர்காக கபைதப்ட்டு டயடிக்கக 

டுக்கப்டும். 
 

I. சுங்கத் திகணக்கம்  

II. குடியபவு நற்றும் குடினகல்வுத் திகணக்கம் 

III. சநாட்டார் யாக சாக்குயபத்து திகணக்கம் 

IV. நதுயாித் திகணக்கம் 

V. உள்ாட்டு இகயாித் திகணக்கம் 

VI. ஆட்திவுத் திகணக்கம் 
  

 குிப்பு :  

(i)  இங்கு பதாடாிக்கம் II,III,IV நற்றும் VI இன் கீழ் 

காட்டப்ட்டுள் யிபைப்த்துக்குாின சசகய ிகனங்கில் ணி 

புாின படிபெநா அதிகட்ச  காக்பகடு  சநற்கூப்ட்டயாறு 

கடபகப்டுத்தப்டுயது 2018 நற்றும் அடுத்தடுத்த 

ஆண்டுகளுடன் பதாடர்புகடன யபைடாந்த இடநாற்க் 

கட்டககளுக்கு நட்டுசந பாபைந்தும்.  

 (ii)  சாதாபண சூழ்ிகனில் ந்தபயாபை உத்திசனாகத்தபைம்  தது பள  

சசகயக் காத்தில் சநற்கூப்ட்ட திகணக்கங்கில் ஒன்ில் 

நாத்திபம் ணி புாியதற்கு அனுநதிக்கப்டுயார். 
 

07.  யபைடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு உட்டாத ிறுயங்கள்  
 

ின்யபைம் ிறுயங்கில் ணி புாிபெம் உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்ங்கள் 

அந்த ிறுயங்கின் தன்கநகனக் கபைத்திற் பகாண்டு இந்த இடநாற்ச் 

பசனன்பகனின் கீழ் ாிசீலிக்கப்டாது. 
 

I. சாதிதி பசனகம் 

II. ிபதநர் அலுயகம் 

III.  ஆளும் கட்சி ிபதந பகாபடா அலுயகம் 

IV. சக பதல்யர் அலுயகம் 

V. அகநச்சபகய அலுயகம் 

VI. திர்க்கட்சித் தகயர் பசனகம் 
 

 

 

 

 

08.  ிறுயத் தகயர்கின் இணக்கப்ாட்டுக்கு அகநன  இடநாற்ங்களுக்கு 

உட்டும் ிறுயங்கள் 
 



 கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் ிறுயங்களுக்கு யபைடாந்த இடநாற்க் 

குளயிால் உத்திசனாகத்தர்கக இடநாற்ம் பசய்பெம் சாது 

அந்ிறுயங்கிலிபைந்து  சயறு ிறுயங்களுக்கு இடநாற்ம் பசய்னப்டும் 

சாது  நற்றும் அந்ிறுயங்களுக்கு சயறு ிறுயங்கில் இபைந்து 

இடநாற்ம் பற்று யபைம் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ில் குித்த ிறுயத் 

தகயாின் உடன்ாட்டிகப் பற்று டயடிக்கக டுக்கப்டும். 
 

I. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குள 

II. சதர்தல்கள் ஆகணக்குள 

III. இஞ்சம் நற்றும் ஊமல் ற்ின சார்த்துதல்ககப் புாய்வு 

பசய்யதற்கா ஆகணக்குள 

IV. ிதி ஆகணக்குள 

V. சதசின சம்ங்கள் ஆகணக்குள 

VI. ல்க ிர்ணன ஆகணக்குள 

VII. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் யிசசடநாக குிப்ிடப்ட்டுள் 

ிறுயங்கள் 
  

09. யபைடாந்த இடநாற்ச் பசனன்பகக்கு ற்புகடன பாதுயா யிடனங்கள் 
 

 9.1 இந்த இடநாற்த்கத கடபகப்டுத்தும் சாது  சசகயத் 

சதகயப்ாட்டுக்கு நற்றும் தற்சாகதன சசகய ிகனங்கில் 

ணிபுாின படிபெநா அதிகட்ச சசகயக் காத்திற்கு பன்னுாிகந 

யமங்கப்டும். 
 

9.2 சநற்கூப்ட்டயாறு இடநாற்ங்கின் சாது தகுதிபெகடன 

உத்திசனாகத்தர்கள் இந்த கடபக ஒளங்கில் காட்டப்ட்டுள் 

யிதத்தில் இங்கு "இகணப்பு I" இல் காட்டப்ட்டுள் யிண்ணப்ப்டிய 

நாதிாிக்கு ற் யிண்ணப்ித்தல் சயண்டும்.   

 

9.3 அவ்யாறு பூபணப்டுத்தின இடநாற் யிண்ணப்ப்டியத்கத குித்த 

திகணக்கத் தகயாின் அல்து ிபல் அகநச்சுச் பசனாாின் 

ாிந்துகபபெடன் குித்த திகதிக்கு பன்ர் அவ்யிண்ணப்ப்டியத்கத 

இட்டு அனுப்பும் கடித உகனின் இடதுக்க சநல் பகனில் "இ.ி.சச.  

யபைடாந்த இடநாற்ம் - 2023" ன்யாறு குிப்ட்டு கீழ்க் காணப்டும் 

பகயாிக்கு அனுப்புதல் சயண்டும்.  
 

பசனார் 

பாது ிர்யாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம், 



பகாளம்பு 07. 
 

9.4  இச்சுற்ிக்ககனின் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள்டி கட்டான 

இடநாற்த்திற்கு உட்ட்ட உத்திசனாகதர்கக அதற்காக சநற்கண்ட 

ிாியில் குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு யிண்ணப்ிக்காயிட்டாலும், 

அயர்களுக்கு கட்டான இடநாற்த்கத பசய்யதற்கு இடநாற்க் 

குளயிற்கு அதிகாபம் உண்டு.  அவ்யாறு யிண்ணப்ிக்காத 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு இந்த இடநாற் கடபகனின் கீழ் புதின 

சசகய ிகனங்கக யமங்கும் சாது, உாின யககனில் யிண்ணப்ித்த 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு பன்னுாிகந அிக்கப்ட்டு, ின்ர் நீதபள் 

பயற்ிடங்கக கபைத்திற் பகாண்டு இடநாற்ச் சகனின் யிபைப்ப்டி 

இடநாற்ங்கள் பசய்னப்டும்.  இங்கு பகனாக யிண்ணப்ித்த 

உத்திசனாகத்தர்கள் அயர்கள் யிண்ணப்ித்த சசகய ிகனங்கில் 

ணிபுாின யிபைப்த்துடன் இபைப்தாகவும், பகனாக யிண்ணப்ிக்காத 

உத்திசனாகத்தர்கள் ாட்டின் ந்தபயாபை சசகய ிகனத்திலும் 

ணிபுாின தனாபாக இபைப்தாகவும் கபைதப்டும். 
 

9.5 யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் பன்பநாமிவுகில் திபைப்தினகடனாத 

உத்திசனாகத்தர்கள் "இகணப்பு IV" இன் நாதிாிப் டியத்திற்கு ற் 

தநது கபைத்துக்கக பதாியிக்க இடநாற் நீாய்வுக் குளயிடம் 

குிப்ிட்ட காத்திற்குள் இங்கு "இக்கம் 03" இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு அிக்கககன சநர்ப்ிக்க சயண்டும். 
 

9.6 யபைடாந்த இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக  அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிடம்  சநன்பகபடுகக  சநர்ப்ித்தல். 
 

I. இடநாற்ம் பதாடர்ாக யமங்கப்டும் கட்டககளுக்கு திபாக 

னாசதனும் ஓர் அபசாங்க உத்திசனாகத்தாிால் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிடம் சநன்பகபபடான்ிக பன்கயக்குநானின், 

அம்சநன்பகபட்கட சநன்பகபட்டாாிால் "இகணப்பு V" 

இற்கு ற்புகடனதாக சநர்ப்ித்தல் சயண்டும், அத்சதாடு 

அதுற்ின தகயல்கக இங்கு "இகணப்பு VI" இன்டி 

இவ்யகநச்சின் பசனாாிால் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்கப்டும்.  சநலும், தங்கால் 

பன்கயக்கப்ட்ட யிடனங்கக உறுதிப்டுத்துயதற்காக உாின 

ஆயணங்கின் சான்றுப்டுத்தின ிபதிகக 

அம்சநன்பகபட்டுடன் சநர்ப்ித்தலின் பாபைட்டு அயர் 

பசனற்டுதல் சயண்டும்.  
 



II.   அபசாங்க உத்திசனாகத்தர் ஒபையாிால் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிற்கு சநன்பகபபடான்ிக இந்த அகநச்சின் 

பசனார்  ஊடாக நாத்திபசந சநர்ப்ித்தல் சயண்டும்.  குித்த 

உத்திசனாகத்தர்கள் அம்சநன்பகபட்டின் ிபதிகக 

தற்சாகதன திகணக்கத் தகயர் நற்றும் குித்த அகநச்சின் 

பசனார் பம் அயர்கின் ாிந்துகபபெடன் இவ்யகநச்சின் 

பசனாபைக்கு அனுப்ி கயத்தல் சயண்டும். அவ்யாறு அனுப்ி 

கயக்கப்டும் சநன்பகபட்கட தாநதநின்ி தநது 

சநற்ார்கயபெடன் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிற்கு அனுப்ி 

கயத்தாது இந்த அகநச்சின் பசனாாின் பாறுப்ாகும். 

உத்திசனாகத்தர் தது யிபைப்ின் சாில், சநன்பகபட்டின் 

பூர்யாங்கப் ிபதிபனான்ிக சபடினாக அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்க படிபெம்.  
 

III. இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக பன்கயக்கப்டும் 

சநன்பகபட்டுக்கு, அவ்யிடநாற்க் கட்டகக்குாின அபசாங்க 

உத்திசனாகத்தபைக்கு கிகடக்கப்பற் திகதி பதல் 14 ாட்களுக்குள் 

இவ்யகநச்சின் பசனாபைக்கு பன்கயக்கப்டல் 

சயண்டும்.அவ்யாறு உாின காத்தினுள் பன்கயக்கப்டாத 

சநன்பகபடுகள் ற்ி கயத்திற் பகாள்ப்டாது அபசாங்க 

சசகய ஆகணக்குளயிால் ிபாகாிக்கப்டும். 
 

IV. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிற்கு அனுப்புயதற்காக 

உத்திசனாகத்தாிால் ககனிக்கப்டும் சநன்பகபடாது 

அதற்குாின சக கடித ஆயணங்கள் நற்றும் அிக்கககளுடன் 

அதற்குாின தநது  சநற்ார்கயகன, ாிந்துகபபெடன் 

அம்சநன்பகபடு கிகடக்கப்பற்று 15 ாட்கினுள் அபசாங்க 

சசகய ஆகணக்குளயின் பசனாபைக்கு சநர்ப்ிக்க இந்த 

அகநச்சின் பசனார் பாறுப்புகடனயபாகக் காணப்டுயார்.  
 

V. யபைடாந்த இடநாற் பன்பநாமிவு யமங்கப்ட்டு, 

அம்பன்பநாமிவுக்கு திபாக யபைடாந்த இடநாற் நீாய்வுக் 

குளயிடம் சநன்பகபட்கட சநர்ப்ித்திபாத 

உத்திசனாகத்தர்கின் சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்கப்ட நாட்டாது. 
 

VI. குித்த யபைடாந்த இடநாற் கடபககில் 

குித்துகபக்கப்ட்டுள் ற்ாடுகின் டி யபைடாந்த 

இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிப்தற்கா குகந்தட்ச சசகயக் 



காத்கதப் பூர்த்தி பசய்திபாத உத்திசனாகத்தர்கின் 

சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் 

சநர்ப்ிக்கப்டாகாது.   
 

VII. இந்த அத்தினானத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிதிகளுக்கு ற் 

தங்கது சநன்பகபடுகக பன்கயப்து சக அபசாங்க 

உத்திசனாகத்தர்கிதும் பாறுப்ாகும் ன்சதாடு, அதற்கு 

நாாக சநர்ப்ிக்கப்டும் சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிால் கயத்திற் பகாள்ப்டநாட்டாது. 
 

VIII. இங்கு "இக்கம் 9.6 (IV)" இல் குிப்ிடப்ட்டுள் ஆயணங்கள் 

கிகடக்கப்பற்று 15 ாட்கினுள், இடநாற்க் கட்டகக்கு 

திபாக அபசாங்க உத்திசனாகத்தாிால் பன்கயக்கப்ட்டுள் 

சநன்பகபடு பதாடர்ா தீர்நாபநான்ிக அபசாங்க 

சசகய ஆகணக்குளயிால் டுக்கப்டும். 
  

IX. சநற்குிப்ிடப்ட்டுள் யககனில் பன்கயக்கப்ட்டுள் 

சநன்பகபபடான்று பதாடர்ாக அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயின் தீர்நாத்கத உடடினாக 

சநன்பகபட்டாபைக்கு அியிக்கப்டல் சயண்டும் ன்சதாடு, 

அதன் ிபதிபனான்ிக உாின யககனில் இந்த அகநச்சின் 

பசனார் நற்றும் திகணக்கத் தகயபைக்கு அனுப்புதல் 

சயண்டும். 
 

X. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டக அல்து தீர்நாம் 

அல்து அதிபைப்திக்கு உட்டும் அபசாங்க உத்திசனாகத்தர் 

ஒபையபைக்கு 2002 ஆம் ஆண்டு இக்கம் 04 இகக் பகாண்ட 

ிர்யாக சநன்பகபட்டு ினான சகச் சட்டத்தில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு ற் ிர்யாக 

சநன்பகபடுகள் ினான சகக்கு சநன்பகபட்டிக 

சநர்ப்ிக்க உாிகந உண்டு. 

                 

  

10. உாின நாதிாிப் டியங்கின் பநன் ிபதிகள் ின்யபைநாறு இந்த அகநச்சின் 

இகணனத்தத்திலிபைந்து தியிக்கம் பசய்ன படிபெம். 
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11.  சசகயக் காத்கத கணக்கிடுதல்    
 

யபைடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது காத்கதக் கணிப்ிடுயது பன்கன 

யபைடத்தின் திபசம்ர் நாதம் 31 ஆந் திகதிக்காகும்.  (உதா: 2023 யபைடாந்த 

இடநாற்த்திற்காக 2022.12.31 ஆந் திகதிக்கு) 
 

11.1   சசகயக் காத்கத கணிப்ிடும் சாது ஒபை திகணக்கம் / அகநச்சு 

அல்து நாயட்டத்தினுள் பதாடர்ச்சினாக அல்து யிட்டுயிட்டு 

சசகயக் காங்கின் கூட்டுத்பதாகக பநாத்த சசகயக் காநாக 

கணக்கிடப்டும்.   
 

வ்யாானினும், திகணக்கத்தில் சசகயக் காத்கத 

கணக்கிடுயதில், உத்திசனாகத்தாின் கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்ட 

காபணங்களுக்காக, சசகயனில் இல்ாத காம் கணக்கிடப்டாது. 

(உதா- ிபசய லீவு, கற்கக லீவு) 
 

11.2   ந்தபயாபை திகணக்கம் / அகநச்சின் கீழ் ந்த நாயட்டத்தில் ணி 

புாிந்தாலும் அச்சசகயக் காம் அந்த திகணக்கத்தின் / அகநச்சின் 

சசகயக் காநாகசய சசகயக் காம் கணக்கிடப்டும். 
 

11.3    ந்தபயாபை சசகய ிகனத்திசா அல்து யிபைப்த்திற்குாின சசகய 

ிகனத்திசா ணினாற்றும் உத்திசனாகத்தர்கள், குிப்ிட்ட 

சசகயக் காத்கத பூர்த்தி பசய்னாயிட்டாலும், அயர்கள் சயறு சசகய 

ிகனத்திற்கு இடநாற்ம் சகாபப்ட்டால்,  சசகயத் 

சதகயப்ாடுகளுக்கு உட்ட்டு அத்தககன இடநாற்த்திற்குத் 

தகுதினகடயார்கள். 
 

12.   ல்ாச் சந்தர்ப்ங்கிலும் உத்திசனாகத்தாின் சயண்டுசகாின் சாில் தநது 

யாழ்க்ககத் துகணனின் சசகய ிகனம் உாித்தாகும் ிபசதசத்திற்கு கிட்டின 

சசகய ிகனத்திற்கு இடநாற்ங்கக யமங்குயதற்கு ல்ா பனற்சிகளும் 

சநற்பகாள்ப்டும். உத்திசனாகத்தாின் சகாாிக்கக அல்து ி யிசசட 

யிடனங்கள் இல்ாதிபைப்ின் பாதுயாக 58 யனதிற்கு சநற்ட்ட 

உத்திசனாகத்தர்கள் நாயட்டத்திற்கு  பயிசன இடநாற்ம் பசய்னப்ட 

நாட்டார்கள். ஆால் நாட்டத்திற்குள் இடநாற்ம் பசய்னப்டுயார்கள். 
 
 

13. இடநாற்ங்களுக்கு யிண்ணப்ிக்கும் சாது (இகணப்பு I இன்டி), 

இடநாற்த் தீர்நாங்களுக்கு யிக்கநிக்ககனில் ( இகணப்பு IV) இன் டி) 

நற்றும் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநன்பகபட்கட 

பன்கயக்கும் சாது (இகணப்பு V இன் டி) தனாாிக்கப்ட்ட நாதிாி 

டியங்கள் நாத்திபசந கபைத்திற் பகாள்ப்டும்.  
 



14.    இடநாற்ங்கள் பதாடர்ாக அந்தந்த திகணக்கத் தகயர்கள் நற்றும் 

அகநச்சுக்கின் பசனார்கின் பாறுப்பு 
 

14.1  கட்டான இடநாற்ங்களுக்கு உட்டும் உத்திசனாகத்தர்கள் நற்றும் 

இடநாற்த்திற்காக யிண்ணப்ித்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் 

பதாடர்ா தகயல்கள் குித்த "இகணப்பு II" நற்றும் "இகணப்பு III" 

இன் டி சாினாக பூர்த்தி பசய்து இந்த அகநச்சின் பசனாாிால் 

இங்கு "இக்கம் 19" ஆம் அட்டயகணனில் குித்த திகதிக்கு பன்ர் 

அனுப்புயதற்கு பதாடர்புகடன திகணக்கத் தகயர்கின் / 

அகநச்சிக்கின் பசனார்கின் பாறுப்ாகும். 
 

14.2  யிபைப்புக்குாின திகணக்கங்கின் ட்டினலில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

சசகயக் காத்கத யிட அதிக காம் சசகயனாற்ிபெள் 

உத்திசனாகத்தர்கின் பனர் ட்டினபான்க (அகத்துத் 

தகயல்ககபெம் உள்டக்கின ட்டினபான்க உாின நாதிாிப் 

டியத்தில் சாினா பகனில் ிபப்ி) இந்த அகநச்சின் 

பசனாாிால் அியிக்கப்டும் திகதிக்கு பன்ர் அனுப்புயது 

குித்த திகணக்கத் தகயாின் / அகநச்சுக்கின்  

பசனார்கிது பாறுப்ாகும். 
 

14.3  சக  திகணக்கங்கள் நற்றும் அகநச்சுக்கில் 06 யபைடங்களுக்கு 

சநற்ட்ட நற்றும் 12 யபைடங்களுக்கு சநற்ட்ட சசகயக் காத்கதப் 

பூர்த்தி பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா அிக்கககன 

இங்கு "இக்கம் 11 இன் 11.1  நற்றும் 11.2" உ ிாியில் 

காட்டப்ட்டுள்யாறு நாயட்ட அடிப்கடனில் தனாாித்து அனுப்பும் 

ணிகன திகணக்கத் தகயர்களும் அகநச்சுக்கிது 

பசனார்களும் நிகவும் பாறுப்புணர்வுடன் சநற்பகாள் சயண்டும். 
 

14.4  குித்த சசகயக் காம் பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்தால் இடநாற்த்திற்கு 

கட்டுப்டுயசதா, ஆால் இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்காத 

உத்திசனாகத்தர்கள் யசபனும் இபைப்ின், அயகப சசகயத் 

சதகயக்சகற் தக்ககயத்துக் பகாள்யதற்கு யசபனும் ஒபை 

திகணக்கத் தகயபைக்கு அசினப்டின், ஆறு (06) யபைடங்களுக்கு 

சநற்ட்ட சசகயக் காத்துடன் கூடின உத்திசனாகத்தர்கின் 

ாிந்துகபகள் யமங்கப்டும் சந்தர்ப்த்தில் அவ்யாாபதாபை 

உத்திசனாகத்தகப தக்ககயத்துக் பகாள்யதற்கா 

சகாாிக்ககனிகபெம் பன்கயத்தல் சயண்டும். 
 

 14.5   ஒவ்பயாபை உத்திசனாகத்தர் பதாடர்ிலும் சாினாதும் 

பளகநனாதுநா தகயல்கக யமங்குயது ிறுய / திகணக்கத் 



தகயர்கின் பாறுப்ாகும்.  ிகமனா அல்து குகாடுள் 

தகயல் காணப்டுயதாகத் பதாினயபைநிடத்து குித்த ிறுய / 

திகணக்கள் தகயர்களும், அப்ட்டினகத் தனாாித்தயர்களும் 

ாிசீலித்து உறுதிப்டுத்தினயர்களும் அதற்குப் தில் கூ 

கடகநப்ட்டயர்காயர். 

 

14.6   யபைடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ா இறுதி படிவுகள் இந்த அகநச்சின் 

உத்திசனாகபூர்ய இகணனத்தத்திலும், யபைடாந்த இடநாற் 

சநன்பகபடு பதாடர்ா இறுதி படிகய அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயின் உத்திசனாகபூர்ய இகணனத்தத்திலும், 

பயினிடப்டும் ன்சதாடு, அதற்ககநன இடநாற்ங்களுக்குக் 

கட்டுப்ட்டு உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்த்திற்குாின அகநச்சின் 

பசனாாிால் பசனற்டுத்தப்டுதல் சயண்டும்.  
   

14.7 இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப்பற் அகத்து 

உத்திசனாகத்தர்களும், உாின தித்தில் புதின சசகய ிகனத்திற்குச் 

சபகநிப்தற்குக் கடகநப்ட்டயர்காயர். உத்திசனாகத்தர் 

கடகநகனப் பாறுப்சற்தன் ின்ர் "இகணப்பு VII" இன் பம் 

அது ற்ி இந்த அகநச்சின் பசனாபைக்கு ஒபை ிபதிபெடன் உாின 

சசகய ிகனத்திற்கு அதக அியிக்க சயண்டும். 
 

 14.8   இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப்பற் ஒபை உத்திசனாகத்தகப அந்த 

இடநாற்ம் கடபகக்கு யபைம் திகதினின் ின்ர் 

அந்ிறுயத்தின் சசகயனிலிபைந்து யிடுயிக்காநல் இபைப்து 

இடநாற்ச் பசனபாளங்குக்கு நாற்நாதாகும்.நாகாண அபச 

சசகயனிலுள் தயிகளுக்கா இடநாற்க் கட்டககக 

பற்றுக்பகாள்ளும் நத்தின அபசாங்கத்தின் கீழ் யபைம் 

ிறுயங்கிலுள் தயிகில் சசகயனாற்றும் இங்கக ிர்யாக 

சசகயனின் உத்திசனாகத்தர்கள், உாின இடநாற்க் 

கட்டககளுக்ககநன கட்டானநாக கடகநக்கு அிக்ககனிடுதல் 

சயண்டும். சநலும், நாகாண அபச சசகயனிலுள் தயிகில் 

சசகயனாற்றும் இங்கக ிர்யாக சசகய உத்திசனாகத்தர்கள் 

தங்களுக்கு கிகடக்கப்பறும் இடநாற்க் கட்டககளுக்ககநன 

இடநாற்ப்டக் கூடின யககனில் தற்சாகதன சசகய 

ிகனத்திலிபைந்து யிடுயிக்கப்டுயதற்காக அயசினப்டும் 

ஒளங்குகக சநற்பகாள்ளுதல் சயண்டும்.  
 

14.9 யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் பம் அகநச்சிால் / நாகாண 

சகனிால் / திகணக்கத்திால் பயினிற்கு இடநாற்ம் 



யமங்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்களுக்குப் திா 

உத்திசனாகத்தர்கள் யபைம் யகப காத்திபைக்காது அயர்கள் உாின 

தித்தில் புதின சசகய ிகனத்தில் கடகநகனப் பாறுப்சற்கக் 

கூடின யககனில் அயர்கக யிடுயிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க 

சயண்டும். ( இகணப்பு VIII இன் டி).  
 

    14.10 யபைடாந்த இடநாற்க் கட்டகபனான்ின் அடிப்கடனில், உாின 

யககனில் இடநாற்க் கட்டக  பற்றுள் உத்திசனாகத்தபைக்கு  

புதின சசகய ிகனத்துக்கு கடகநனின் ிநித்தம் சபகநிக்காத 

சந்தர்ப்த்தில், அவ் உத்திசனாகத்தர் இடநாற்ம் பற்றுள் 

திகணக்கத்தின் / ிறுயத்தின் தகயபால் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயின் கடபக ஒளங்குயிதி 217 ஆம் ிாியிற்கு ற்  

சசகயகன யிட்டு யிகிச் பசன்தாக அியிப்தற்கு  டயடிக்கக 

டுக்கப்டுதல் சயண்டும். 
 

14.11  ஓர் அகநச்சின் / நாகாண சகனின் / திகணக்கத்தின் தகயர்கள் 

குித்த திகதிக்கு பன்ர் தநது ிறுயத்திலிபைந்து யிடுயிக்கப்ட்ட / 

யிடுயிக்கப்டாத நற்றும் சசகயக்கு அிக்ககனிட்ட / அிக்ககனிடாத 

உத்திசனாகத்தர்கள் ற்ி யிபங்கக "இகணப்பு IX நற்றும் X" 

இன்டி இந்த அகநச்சின் பசனாபைக்கு அியித்தல் சயண்டும். 
 

15. யடக்கு கிமக்கு ிபசதசங்களுக்கு யிசசட தீர்நாத்தின் அடிப்கடனில் 

இங்கக ிர்யாக சசகயக்கு ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்ம் இந்த கடபகனின் கீழ் கயத்திற் 

பகாள் படிபெநாக இபைப்து சநற்டி யிசசட தீர்நாங்களுக்கா காம் 

படியகடந்த ின்ர் நாத்திபநாகும். ினும், ணித் சதகயகள் அல்து 

சயறு யிசசட காபணங்கக அடிப்கடனாகக் பகாண்டு குித்த 

ிபசதசத்தினுள்ச இடநாற்ங்கக / சசகய ிகனங்களுக்கு ினநித்தல் 

ன்யற்றுக்கு இது தகடனாக அகநனநாட்டாது. 
 

16. யபைடாந்த இடநாற்ம் சுமற்சி (Cycle) பகனில் சநற்பகாள்ப்டுயசதாடு 

திர்காத்தில் இடம்பவுள் ஆட்சசர்ப்புக்கள் நற்றும் தயிபெனர்கின் 

சாது திாக யமங்கும் அடிப்கடனில் இடநாற்ங்கள் 

சநற்பகாள்ப்டாது. 
 

17.  யபைடாந்தநல்ாத  இடநாற்ங்கள் 

யபைடாந்த இடநாற்க் குளக்கள் இல்ாத  இங்கக ிர்யாக சசகயக் 

கிகனின் ாாந்தம் கடபறும் டயடிக்ககனாக இந்த இடநாற்ங்கள் 

சநற்பகாள்ப்ட நாட்டாது.  ினும், ிர்யாகத் சதகயகள், ணித் 

சதகயகள் நற்றும் ஒளக்காற்று டயடிக்ககனின் ிபகாபம் இந்த அகநச்சின் 



பசனாாிால் இடநாற்க் கட்டககள் யமங்கப்டும். சாதாபண கடகந 

டயடிக்கககளுக்கு இகடபேறு துநின்ி ஒத்துநால் இடநாற்க்  சகாாிக்கக, 

உத்திசனாகத்தாின் அயசபநாதும் அயர் நீது அனுதாம் பகாண்டும் ாபக்க 

சயண்டின யிடனங்கக உள்டக்கின சகாாிகககன குித்த திகணக்கத் 

தகயாிால் நற்றும் அகநச்சின் பசனார்கிால் சநற்ார்கய நற்றும் 

ாிந்துகபபெடன் பன்கயக்கப்டுநிடத்து அது பதாடர்ாக அயதாம் பசலுத்தி 

உாின டயடிக்கக டுக்கப்டும். 
 

18. யிசசட கடகந சதகயப்ாடு நற்றும் அயசப சசகய சதகயப்ாட்டின் 

அடிப்கடனில் இடநாற்ம் பசய்தல் 
 

ிர்யாகம் நற்றும் சசகயத் சதகயப்ாட்டின் காபணநாக உத்திசனாகத்தர் 

ஒபையாின் சயண்டுசகாின்ி  நற்றும்  யிபைப்த்திகக்  சகாபாநல் 

இடநாற்ம் பசய்யதற்கு இந்த அகநச்சின் பசனாபைக்கு இனலுகந 

இபைக்கின்து. 
 

19. இ.ி.சச. உத்திசனாகத்தர்கின் யபைடாந்த இடநாற் கடபககன 

பசனற்டுத்தும் கா அட்டயகண 

 இந்த இடநாற்ங்கள் ின்யபைநாறு குிப்ிடப்ட்டுள் அட்டயகணனின் டி 

குித்த காப் குதிக்குள் சநற்பகாள்யதற்கு சக பனற்சிகளும் டுக்கப்டும். 
 

இடநாற்ச் பசனற்ாட்டுக்குாின கா அட்டயகண 

 பசனற்ாடுகள் திகதி 

01 யபைடாந்த இடநாற்ச் சககன 

ிறுவுதல். 

2022 ஒக்சடார் நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

02 யபைடாந்த இடநாற் அியித்தக  

பயினிடல். 

2022 யம்ர் நாதம் 25 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

03 பளகநப்டுத்தப்ட்ட யபைடாந்த 

இடநாற் யிண்ணப்ங்கக உாின 

அதிகாாினிடம் சநர்ப்ித்தல். 

2022  திபசம்ர்  நாதம் 16 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

04 குித்த அதிகாாினிால்* 

யிண்ணப்ங்கக இடநாற்க் 

குளயிடம் ககனித்தல். 

2023  ஜயாி நாதம் 06 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

05 யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் 

இடநாற்ப் ிசபபகணகக உாின 

அதிகாாினிடம்* ளத்தில் ககனித்தல். 

2023 ஜயாி நாதம் 13 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

06 பன்பநாமினப்ட்ட யபைடாந்த 

இடநாற்ங்கள் பதாடர்ில் 

அியித்தல்கக பயினிடல் நற்றும் 

2023 ஜயாி நாதம் 18 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

 



 

 

குிப்பு 
 

*பாது ிபையாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சககள்  நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனார் 
 

20. கன யிடனங்கள் 
 

20.1 யபைடாந்த இடநாற் கடபககளுக்குப் பும்ா சந்தர்ப்ங்கள்: 

இந்த இடநாற் கடபககளுக்குப் பும்ாக சநற்பகாள்ப்டும் 

இடநாற்க் சகாாிக்கககளுக்கு உாின ிபல் அகநச்சின் பசனாாின் / 

நாகாண சக ிபதந பசனாாின் திப்ட்ட ாிந்துகபகளுடன் இந்த 

அகநச்சின் பசனாபைக்கு பன்கயக்கப்டல் சயண்டும். அவ்யாறு 

பன்கயக்கப்டும் சகாாிக்கககளுக்கு காபணநாக அகநபெம் யிடனங்கள் 

யபைடாந்த இடநாற் பன்பநாமிவுகக 

நீாய்வுக் குளகய பனபயில் 

ினநித்தல். 

 

 

07 இடநாற்ம் பதாடர்ா நீாய்வுக் 

குளயிற்கா சநன்பகபடுகக 

ற்றுக்பகாள்ளும் இறுதித் திகதி. 

2023 ஜயாி நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

08 யபைடாந்த இடநாற்ப் ிசபபகண 

நீாய்வுக் குளயிால் 

பன்பநாமினப்ட்ட யபைடாந்த 

இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா தங்கது 

ளத்து பப் ாிந்துகபனிக குித்த 

அதிகாாிக்கு* ளத்தில் ககனித்தல். 

2023 பப்பயாி நாதம் 15 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

09 இறுதி யபைடாந்த இடநாற்க் 

கட்டககன யமங்குதல். 

2023 பப்பயாி நாதம் 20 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

10 அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் 

சநன்பகபடுகக சநர்ப்ித்தல் 

2023 நார்ச் நாதம் 15 ஆந் திகதிக்கு 

பன்ர் 

11 யபைடாந்த இடநாற்ங்கக 

கடபகப்டுத்தல். 

2023 ப்பல் நாதம் 03 ஆந் திகதிக்கு 

பன்ர் 

12 சசகய ிகனங்களுக்கு 

யிடுயிக்கப்டும், தங்கது சசகய 

ிகனத்திற்கு அிக்ககனிடும் 

உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா 

தகயல்கக இந்த அகநச்சுக்கு 

அனுப்ி கயத்தல். 

2023 சந நாதம் 03 ஆந் திகதிக்கு 

பன்ர் 



பதாடர்ில் திபைப்திப்டுயதானின், அக்சகாாிக்கககள் கயத்திற் 

பகாள்ப்ட்டு உசிதநா படிவுகள் டுக்கப்டும். 
 

 20.2 ஒசப அகநச்சின் கீளள் திகணக்கங்களுக்கிகடனிா 

இடநாற்ங்கள் 

அகநச்சு நற்றும் அதன் கீளள் திகணக்கங்களுக்கிகடனில் I ஆந் 

தபத்துகடன உத்திசனாகத்தர்கள் தயிப நற்கன உத்திசனாகத்தர்கக 

ணிக்கநர்த்தும் அதிகாபம் குித்த ிபல் அகநச்சின் பசனாபைக்கு 

உண்டு. அவ்யாறு பசய்கின் சந்தர்ப்ங்கில் அது பதாடர்ில் இந்த 

அகநச்சின் பசனாபைக்கு அினத்தபைதல் சயண்டும்.  
 

 20.3  ஒசப திகணக்கத்தினுள் சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்ங்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா ிசபபகணகக 

உாின  ிபல் அகநச்சின்  பசனாாிடம் சநர்ப்ிக்க சயண்டும். 

அக்சகாாிக்கககளுக்கு இணங்க இடநாற்த்திற்கு குித்த அகநச்சின் 

பசனாாிால் அது பதாடர்ில் இந்த அகநச்சின் பசனாபைக்கு 

அினத்தபைதல் சயண்டும். 
           

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டகனின் ிபகாபம்,        

 

 

ஒப்ம்./ ம்.ம்.ி.சக. நானாதுன்ச 

பசனார் 

பாது ிர்யாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

 

           பதாகசசி இக்கம்  : 0112 - 698605 

   பதாககல் இக்கம் : 0112 - 683651 

                         நின்ஞ்சல் பகயாி     : pubad.dslas@gmail.com 
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                                           இணைப்பு I 

இடமாற்ற விண்ைப்பம் 

(இலங்ணை நிர்வாை சேணவயின் I, II மற்றும் III ஆந் தர உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைானது) 

 

1. தனிப்பட்ட தைவல்ைள் : 

1.1. பபயர் (நியமனக் ைடிதத்தின்படி) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. பபயர் மாற்றப்பட்டிருப்பின் அப்பபயர் முதபலழுத்துக்ைளுடன் : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. முழுப் பபயர் : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4. சதேிய அணடயாள அட்ணட இலக்ைம் : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5. பிறந்த திைதி : ……………………………………………………. 

1.6. பால்  : …………………………………………………….. 

1.7. முதல் நியமனத் திைதி    : …………………………………………………………………… 

1.8. தனிப்பட்ட முைவாி : 

…………………………………………………………………………………………………………..................... 

  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.9. விவாைமானவர் / விவாைமாைாதவர் என்பது பற்றி :…………………………………………………… 

i. வாழ்க்ணைத் துணையின் பபயர் : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. பதாழில்  : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. சேணவ நிணலயம் : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. பிள்ணளைள் பற்றிய விபரம் : பிள்ணளைள் பற்றிய தைவல் 

 

இலக்ைம் பிள்ணளைளின் பபயர் வயது ைல்வி ைற்கும் பாடோணல 

    

    

    

    

 
 

1.10. பதாணலசபேி இலக்ைம் : வதிவிட : …………………………        ணைடக்ை ………………………………… 

 

2. தற்சபாணதய சேணவ நிணலயம் : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.1  அணமச்சு / மாைாை ேணப     : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 திணைக்ைளம் / மாைாை அணமச்சு : 

……………………………………………………………………………………………………………... 

2.3  அலுவலை முைவாி  : ........................................................................................................................ 

  .......................................................................................................................... 



2.4 அலுவலை பதாணலசபேி இலக்ைம் : …………………………………………………. 

2.5 சேணவக்கு அறிக்ணையிட்ட திைதி : ……………………………………………………….. 

2.6   2022.12.31ஆந் திைதிக்கு சேணவக் ைாலம்:  வரு. :……………  மாதம் :…………….  திைதி :…………… 

 

3. பதவி 

3.1. தற்சபாணதய பதவிப் பபயர்  : ………………………………………………………………… 

3.2. அப்பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்ட திைதி   : ………………………………………………………………… 
 

4. இடமாற்றம் சைாருவதற்குக் ைாரைம் :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

5. முன்ணனய சேணவ நிணலயம் : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

பதவி சேணவ நிணலயம் (விருப்பத்திற்குாிய சேணவ 

நிணலயக் ைாலம் உள்ளடங்லாை) 

ைால வணரயணற 

நிறுவனம் நிறுவனம் 

உட்படும் 

மாவட்டம் 

    

    

    

    

 

6.   இடமாற்றம் சைாரும் சேணவ நிணலயம்: 

பதவி சேணவ நிணலயம் 

1  

2  

3  

 

சமற்கூறப்பட்ட ேைல தைவல்ைளும் உண்ணமயானணவ என உறுதிப்படுத்துைிசறன். என்னால் இடமாற்றம் 

பபறுவதற்குக் சைாரப்பட்டுள்ள எந்தபவாரு சேணவ நிணலயத்திற்கும் / அவ்விடங்ைளுக்கு  மிைக் ைிட்டிய சேணவ 

நிணலயத்திற்கு இடமாற்றம் பபறுவதற்கு விருப்பத்திணன பதாிவிப்பதாைவும் அக்சைாாிக்ணையின் படி, வழங்ைப்படும் 

இடமாற்றத்திற்ைான ைட்டணள பிறப்பிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் அக்ைட்டணளணய இரத்துச் பேய்வதற்கு உாிணம 

இல்ணல எனவும் ஏற்றுக்பைாள்ைிசறன். 

 

திைதி : ……………………………………………..          ஒப்பம்: …………………………………………………….. 

           



             இணைப்பு II 

 

இலங்ணை நிர்வாை சேணவயின் இடமாற்றத்திற்ைான விண்ைப்ப அட்டவணை - ................ வருடம் 

அணமச்சு / திணைக்ைளம்  / மாைாை ேணப : 

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

பிரசதே அலுவலைம் / மாவட்டம் : 

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

பதாடாிலக்

ைம் 

உத்திசயாைத்த

ாின் பபயர் 

மற்றும் சதேிய 

அணடயாள 

அட்ணட 

இலக்ைம் 

நியம

னத் 

திைதி 

மற்றும் 

பமாழி 

மூலம் 

  

பத

வி / 

தர

ம் 

தனிப்ப

ட்ட 

முைவாி 

பிறந்த திைதி 

மற்றும்2022.12.

31ஆந் திைதிக்கு 

வயது  

விவாைமானவர் 

விவாைமாைாத

வர் என்பது 

பற்றி  - 

வாழ்க்ணைத் 

துணையின் 

சேணவ 

நிணலயம் 

பிள்ணளை

ளின் 

எண்ைிக்

ணை மற்றும் 

பாடோணல 

பேல்லும் 

பிள்ணளை

ளின் 

எண்ைிக்

ணை 

சேணவ 

நிணலயம் 

மற்றும் 

அச்சேணவ 

நிணலயங்ை

ளின் 

சேணவக் 

ைாலம் 

இடமாற்றம் 

சைாருவதற்

ைான 

ைாரைம் 

இடமாற்றம் 

பபற 

விருப்பத்திற்

குாிய இடம் 

இடமாற்றக் 

குழுவின் 

முடிவு 

(அலுவலை 

உபசயாைத்தி

ற்ைாை மட்டும்) 

 

 

 

 

           

 

ேைல உத்திசயாைத்தர்ைளினதும் விண்ைப்பங்ைள் இந்த ஆவைத்தில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளதாை உறுதியளிக்ைிசறன். 

 

தயாாித்தவர்  : பபயர் : ..................................................................................................       ஒப்பம் : ..................................... 

பாீட்ேித்தவர்  : பபயர் : ..................................................................................................                   ஒப்பம் : ..................................... 

 



திைதி :    .........................................         

 ....................................................... 

 திணைக்ைளத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்றும் உத்திசயாைபூர்வ 

பதவி முத்திணர 

 

சமலதிை தைவல்ைளுக்ைாை பதாடர்பு பைாள்ள சவண்டிய உத்திசயாைத்தாின்  

பபயர் மற்றும் பதவி             : ...................................................  

பதாணலசபேி இலக்ைம்            :  .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              இணைப்பு III 
 

சுற்றறிக்ணை இலக்ைம் 04 (I, II, III,மற்றும் IV )இல் ைாட்டப்பட்டுள்ள சேணவக் ைாலங்ைணளப் பூர்த்தி பேய்துள்ள ேைல உத்திசயாைத்தர்ைளினதும் தைவல்ைள்  

இங்கு ைட்டாயமாை  சேர்க்ைப்படுதல் சவண்டும் என்பணதக் ைவனிக்ைவும் (2022.12.31ஆந் திைதிக்கு) 

  
 

அணமச்சு / திணைக்ைளம் / மாைாை ேணப : 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

மாைாை அணமச்சு /மாைாை திணைக்ைளம்/ உள்ளூராட்ேி நிறுவனம்/ மாைாை  பேயலைம் / பிரசதே பேயலைம் : ......................................................................... 

பதாட

ாிலக்ை

ம் 

உத்திசயாை

த்தாின் 

பபயர்  

(திரு. 

திருமதி. 

பேல்வி 

எனக் 

குறிப்பிடுதல் 

சவண்டும்) 

நிய

மன

த் 

திை

தி 

சதேிய 

அணடயா

ள அட்ணட 

இலக்ைம் 

பதவி / 

தரம் 

மற்றும் 

பமாழி 

மூலம் 

பிறந்தி 

திைதி 

மற்றும்202

2.12.31ஆந் 

திைதிக்கு 

வயது 

தற்சபா

ணதய 

சேணவ 

நிணலயத்

தில் 20   

2022.12.3

1ஆந் 

திைதிக்குாி

ய 

சேணவக் 

ைாலம் 

விவாைமா

னவர் 

/விவாைமா

ைாதவர் 

என்பது 

பற்றி  - 

வாழ்க்ணைத் 

துணையின் 

சேணவ 

நிணலயம் 

பிள்ணளைளி

ன் 

எண்ைிக்ணை/ 

வயது 

ைல்வி ைற்கும் 

பாடோணல 

  

தற்சபா

ணதய 

வேிப்பி

டம் 

மற்றும் 

முைவாி 

முதல் 

நியமனம் 

பதாடக்ைம் 

சேணவ 

நிணலயங்ை

ளும் 

சேணவக் 

ைாலங்ைளும் 

வருடாந்த 

இடமாற்றத்திற்கு 

விண்ைப்பித்துள்

ளீர்ைளா?  

விண்ைப்பிக்ைாது 

விடின் 

இடமாற்றம் 

ைிணடக்ைப்பபற்றா

ல் சேணவயாற்ற 

விரும்பும் 03 

இடங்ைள் 

            

 

 

தயாாித்தவர்     : பபயர்:…………………………                 ஒப்பம்…………………………………………….          பதவி:…………………………….……………… 

பாீட்ேித்தவர்     : பபயர் :…………………………….……     ஒப்பம்: ……………………………………………         பதவி: .......................................................     

                  

திைதி :..........................                  ......................................................................................... 

திணைக்ைளத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்றும் உத்திசயாைபூர்வ 

பதவி முத்திணர 
 

சமலதிை தைவல்ைளுக்ைாை பதாடர்பு பைாள்ள சவண்டிய உத்திசயாைத்தாின்  

பபயர் மற்றும் பதவி             : ...................................................  

பதாணலசபேி இலக்ைம்            :  .................................................. 

*குறிப்பு  

சமற்படி வகுதிக்கு தனித்தனியான மாதிாிப் படிவங்ைணளப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும். 

கூடுதலான சேணவக் ைாலத்ணதக் பைாண்டுள்ள உத்திசயாைத்தராயின் முதலில்  சேர்க்ைப்பட  சவண்டியவர் எனக் ைருத்தில் பைாள்ளவும் 



இணைப்பு IV 

..........இலங்ணை நிர்வாை சேணவயின் இடமாற்றம்  வருடாந்த இடமாற்றங்ைளுக்கு   

எதிராை ைருத்துத் பதாிவித்தல் 

அணமச்சு : 

.......................................................................................................................................................... 

திணைக்ைளம் : 

............................................................................................................................................ 

(அ) உத்திசயாைத்தாினால் நிரப்பப்படுதல் சவண்டும். 

1. I. உத்திசயாைத்தாின் முழுப் பபயர் ( பதளிவான ணைபயழுத்தல்) : 

.........................................................................................................................................................

......................................... 

.........................................................................................................................................................

................................. திரு / திருமதி / பேல்வி, 

 

II. சதேிய அணடயாள அட்ணட இலக்ைம் : 

......................................................................................................................................................... 

III நிரந்தர முைவாி :  

......................................................................................................................................................... 

III. வதிவிட முைவாி :  

.........................................................................................................................................................

. 

IV. 2023ஆம் ஆண்டில் வதிவிடம் மாறுமாயின் புதிய வதிவிடத்தின் முைவாி :  

......................................................................................................................................................... 

2.  இடமாற்றம் பேய்யப்பட்ட சேணவ நிணலயம் : 

......................................................................................................................................................... 

3. பதவி மற்றும் தரம் : 

......................................................................................................................................................... 

 3.1. சேணவக்கு சேர்க்ைப்பட்ட திைதி  : 

......................................................................................................................................................... 

 3.2. தரத்திற்கு உட்பட்ட திைதி :  

......................................................................................................................................................... 

4. பிறந்த திைதி : 

......................................................................................................................................................... 

2022.12.31 ஆந் திைதிக்கு  வயது வரு. : 

......................................................................................................................................................... 

 

 

இடமாற்ற ஆவைத்தில் ஆளணடயாள 

இலக்ைம் : 

.......................................................(இடமாற்றம் 

ைிணடக்ைாத உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு மாத்திரம்) 

 

 (இடமாற்றம் ைிணடக்ைாத உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு 

மாத்திரம்) 

 

 

 



5. 

சேணவ விபரம் நியமிக்ைப்பட்ட 

திைதி  

சேணவ நிணலயம் இருந்து / வணர 

............................................................ ....................... ..................................................... 

............................................................ ....................... ..................................................... 

............................................................ ....................... ..................................................... 

............................................................ ......................... ...................................................... 

 

6 வருடாந்த இடமாற்ற ஆவை இலக்ைம் : 

7 என்னால்  சைாரப்பட்டுள்ள இடமாற்றத்ணத இரத்துச் பேய்தல்/ திருத்தியணமப்பதற்கு 

8.  சமன்முணறயீட்டுக்ைான ைாரைம் : (பின்புறத்தில் குறிப்பிடவும்) 

9. இடமாற்றம் திருத்தப்பட சவண்டிய / வழங்ைப்பட சவண்டிய சேணவ நிணலயம் :  

அணமச்சு:  

.........................................................................................................................................................

......................................... 

திணைக்ைளம் :  

.........................................................................................................................................................

......................................... 

 

    திைதி : ....................................................                               ………………………………………….. 

                   உத்திசயாைத்தாின் ஒப்பம் 
 

(ஆ) திணைக்ைளத் தணலவாின் அவதானிப்புக்ைள் :  

I. அலுவலை தைவல்ைளுக்கு ஏற்ப சமற்படித் தைவல்ைள் ோியானதாகும். 

II. இந்த இடமற்றத்ணத இரத்துச் பேய்தல் / திருத்தியணமத்தல் பதாடர்பான விளக்ைம் கூறுதல் 

மற்றும் பாிந்துணரத்தல் :  

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

 

திைதி : .................................           ……………………………………………….  

அணமச்ேின் பேயலாளர் / திணைக்ைளத் 

தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்றும் 

உத்திசயாைபூர்வ பதவி முத்திணர      

   

(ஏற்புணடயதற்ற போற்ைணள நீக்ைவும். முழுணமயான தைவல்ைணள சேர்க்ைாத விண்ைப்பங்ைள் 

சமன்முணறயீட்டுச் ேணபயினால் ைருத்திற் பைாள்ளப்பட மாட்டாது. சமலதிை விபரங்ைள் இருப்பின் 

பக்ைப் பின்புறத்தில் குறிப்பிடவும்.)



                                                                          இணைப்பு V      

வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பான சமன்முணறயீடு - 

 

2023 வருடாந்த இடமாற்றத் தீர்மானம் பதாடர்பாை அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிற்கு சமன்முணறயீட்ணட  

ேமர்ப்பித்தல் -  சமன்முணறயீடு பதாடர்பான தைவல்ைள்    

 

அ. தனிப்பட்ட தைவல்ைள்   

 

01 . முதபலழுத்துக்ைளுடன் பபயர் :-   

02 . பதவி மற்றும் வகுப்பு   

03. பிறந்தி திைதி :-YYYY/MM/DD 

 

04. வயது :- 

(2022.12.31 

ஆந் 

திைதிக்கு) 

05. சதேிய அணடயாள 

அட்ணட இலக்ைம்:- 

06. பால்   

07.நிரந்தர முைவாி :- 

 

 

 

பிரசதே பேயலைப் பிாிவு:  

மாவட்டம் : 

08. தற்ைாலிை 

முைவாி:- 

09. பதாணலசபேி இலக்ைம்  

அலுவலைம்   :- 

தனிப்பட்ட :- 

 

10. விவாைமானவர் / விவாைமாைாதவர் 

என்பது பற்றி 

11. வாழ்க்ணைத் 

துணையின் பபயர்:- 

 

12. வாழ்க்ணைத் துணையின் பதாழில் மற்றும் 

சேணவ நிணலயம்:- 

13. பிள்ணளைளின் எண்ைிக்ணை 14. அவர்ைளின் 

வயது:- 

15.  ைல்வி ைற்கும் பாடோணல:- 

 

 

 

ஆ. சேணவ பற்றிய தைவல்ைள்   

16. பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்ட திைதி:- 

 

17.தற்சபாணதய சேணவ நிணலயம் :- 

 

18.சேணவ நிணலயம் அணமந்துள்ள நைரம்:- 



19.தற்சபாணதய சேணவ நிணலயத்திற்கு அறிக்ணையிட்ட 

திைதி :- 

        YYYY/MM/DD   

20. தற்சபாணதய சேணவ நிணலயத்தில் 20   

2022.12.31ஆந் திைதிக்குாிய சேணவக் ைாலம் 

       வரு. ........... மாதம். ......... திைதி ...... 

 

21.  நன்ணம பபறும்  (விருப்பத்திற்குாிய) சேணவ நிணலயத்தில் / நிணலயங்ைளில் சேணவயாற்றி உள்ளீரா?                                                  

        

 

22. அரே 

சேணவயில் 

முன்ணனய 

சேணவ 

நிணலயம் 

சேணவ நிணலயம் விருப்பத்திற்குாிய 

சேணவ நிணலயம் 

/ விருப்பமில்லாத 

சேணவ நிணலயம் 

சேணவக் ைாலம் 

1   முதல்  வணர 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            இ.  இடமாற்ற சைாாிக்ணைைள் பதாடர்பிலான தைவல் (குறித்த அணடப்பில்  அணடயாளமிடவும் ) 

23  .வருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்து       

  

இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்திருப்பின் 

விண்ைப்பித்த சேணவ நிணலயம்  

 

உண்டு இல்ணல 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

இடமாற்றம் ைிணடத்திருப்பின் அச்சேணவ நிணலயம்  : - 

 

இடமாற்றம் ைிணடத்துள்ள சேணவ நிணலயத்திற்கும், உத்திசயாைத்தாின் வதிவிடத்திற்கும் உள்ள தூரம் 

(ைி.மீ.)  : - 

             



            24.  இடமாற்றச் சுழற்ேிக்கு உட்பட்ட உத்திசயாைத்தர்ைளின் எண்ைிக்ணை :-  ....................................... 

25 இடமாற்றம் மீளாய்வுக் குழுவிற்கு விண்ைப்பித்து  உண்டு  

இல்ணல  

 

             26. உத்திசயாைத்தர் இதற்கு முன்னர் வருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்துள்ளாரா?  

            இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்திருப்பின், இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்துள்ள வருடம் மற்றும் சைாாிய 

சேணவ நிணலயம் 

விண்ைப்பித்த வருடம் விண்ைப்பித்த சேணவ நிணலயம் 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ஈ. மீளாய்வுக் குழுவிடம் முன்ணவத்த சைாாிக்ணை பதாடர்பான தைவல்:- 

28.மீளாய்வுக் குழுவிடம் முன்ணவத்த சைாாிக்ணை :- 

இடமாற்றத்ணத இரத்துச் பேய்தல் 

 

 இடமாற்றத்ணத திருத்துவதற்கு விண்ைப்பித்திருப்பின் 

அவ்வாறு விண்ைப்பித்துள்ள சேணவ நிணலயம்  

 

திருத்தியணமத்தல்  1  

புதிய இடமாற்றத்ணதப் பபறுதல்  2  

  3  

 

 

 

 

27.  சமற்படி இலக்ைம்26இன் படி விண்ைப்பித்துள்ள வருடத்திற்கு இடமாற்றக் சைாாிக்ணை 

பதாடர்பாை ைிணடக்ைப்பபற்ற முடிவு:- 

    (இடமாற்றம் ைிணடக்ைாதவிடின் அது பற்றிக் குறிப்பிடவும்)  

 

29. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுவின் முடிவு :- 

 



உ. அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிடம் ேமர்ப்பித்த சமன்முணறயீடு பதாடர்பான தைவல் :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

        சமசல என்னால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைவல்ைள் உண்ணமயானதும் ோியானதும் என உறுதியளிக்ைிசறன்.           

            ........................................                                                                     ................................................          

                  திைதி                                                                      ஒப்பம்                                                                                

30. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுவுக்கு எதிராை அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிடம் சமன்முணறயீட்ணட 

ேமர்ப்பிப்பதற்ைான ைாரைம்  

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3 ......................................................................................................................................... 

31. சமற்படி ைாரைங்ைணள உறுதிப்படுத்துவதற்குாிய எழுத்து மூல ஆவைங்ைளின் ோன்றளிக்ைப்பட்ட 

பிரதிைணள பின்வருமாறு இணைப்பாை  சேர்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

இணைப்பு (01) ......................................................................................................................... 

இணைப்பு (02) ......................................................................................................................... 

இணைப்பு (03) ........................................................................................................................ 

32.  சைாரும் நிவாரைம் 

1. ........................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................................ 



ஈ. அணமச்சு / திணைக்ைளத் தணலவாின் பாிந்துணர  

 

 

உத்திசயாைத்தரால் முன்ணவக்ைப்பட்டுள்ள சமசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைவல் அவாின் பிரத்திசயைக்  

சைாணவக்கு ஏற்ப ோியானது என ோன்றளிக்ைிசறன்................... . வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பில் 

அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிடம் ேமர்ப்பித்த சமன்முணறயீடு பதாடர்பாை பாிந்துணரக்ைிசறன் .

ைீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் அடிப்பணடயில் பாிந்துணரக்ைவில்ணல .  

i. .......................................................................................................................... 

ii.  .......................................................................................................................... 

iii. ..........................................................................................................................  

 

               .......................................                                                      ................................................          

                           திைதி                                                                ஒப்பம்                                                                                   

 

      எ. இடமாற்ற அதிைாாியின் பாிந்துணர 

 

 

I. இடமாற்றச் சுழற்ேியில் ேம்பந்தப்படும் உத்திசயாைத்தர்ைளின் எண்ைிக்ணை: 

.............................................. 

II. சமன்முணறயீடு  பதாடர்பான பாிந்துணர:  

.........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

               .......................................                                         ................................................          

                           திைதி                                                                ஒப்பம்                                                                               

 

 

 

 



                                                         

             

                                                              இணைப்பு VI 

வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பான சமன்முணறயீடு - 
 

2023 வருடாந்த இடமாற்றத் தீர்மானம் பதாடர்பாை அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிற்கு சமன்முணறயீட்ணட  

ேமர்ப்பித்தல் -  சுழற்ேியின் மற்ணறய உத்திசயாைத்தர்ைள் பதாடர்பான தைவல்    
 

I. சமன்முணறயீட்டு உத்திசயாைத்தாின் பபயர் மற்றும் பதவி  : 
 

....................................................................................................................................................  
 

II. சமன்முணறயீட்டு உத்திசயாைத்தர் உட்படும் இடமாற்றச் சுழற்ேியில் உள்ள மற்ணறய 

உத்திசயாைத்தர்ைள் பதாடர்பான தைவல்  

 

  அ. தனிப்பட்ட தைவல் :  
 

01 . முதபலழுத்துக்ைளுடன் பபயர் :-   

02 . சேணவ ,பதவி மற்றும் வகுப்பு   

03. பிறந்தி திைதி :-YYYY/MM/DD 

 

04. வயது :- 

(2022.12.31 ஆந் 

திைதிக்கு) 

05. சதேிய 

அணடயாள அட்ணட 

இலக்ைம்:- 

06. பால்   

07.நிரந்தர முைவாி :- 

 

 

08. தற்ைாலிை முைவாி:- 09. பதாணலசபேி இலக்ைம்  

அலுவலைம்   :- 

தனிப்பட்ட :- 

 

10. விவாைமானவர் / விவாைமாைாதவர் 

என்பது பற்றி 

11. வாழ்க்ணைத் 

துணையின் பபயர்:- 

 

12. வாழ்க்ணைத் துணையின் பதாழில் 

மற்றும் சேணவ நிணலயம்:- 

13. பிள்ணளைளின் எண்ைிக்ணை 14. அவர்ைளின் வயது:- 15.  ைல்வி ைற்கும் பாடோணல:- 

 

ஆ. சேணவ பற்றிய தைவல்ைள்   

16. பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்ட திைதி:- 

17.தற்சபாணதய சேணவ நிணலயம் :- 18.சேணவ நிணலயம் அணமந்துள்ள நைரம்:- 

19.தற்சபாணதய சேணவ நிணலயத்திற்கு 

அறிக்ணையிட்ட திைதி :- 

        YYYY/MM/DD   

20. தற்சபாணதய சேணவ நிணலயத்தில் 20   

2022.12.31ஆந் திைதிக்குாிய சேணவக் ைாலம் 

       வரு. ........... மாதம். ......... திைதி ...... 

 



 

21. நன்ணம பபறும்  (விருப்பத்திற்குாிய) சேணவ நிணலயத்தில் / நிணலயங்ைளில் சேணவயாற்றி உள்ளீரா? 

22.  

அரே 

சேணவயில் 

முன்ணனய 

சேணவ 

நிணலயங்ைள் 

சேணவ நிணலயம் 

விருப்பத்திற்குாிய 

சேணவ நிணலயம் 

/ விருப்பமில்லாத 

சேணவ நிணலயம் 

சேணவக் ைாலம் 

முதல்  வணர 

1     

2     

3     

4     

 

            இ.  இடமாற்ற சைாாிக்ணைைள் பதாடர்பிலான தைவல் (குறித்த அணடப்பில்  அணடயாளமிடவும் ) 

23  .இந்த முணற வருடாந்த 

இடமாற்றத்திற்கு 

விண்ைப்பித்து       

 

உள்ளார் 

 

இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்திருப்பின் 

விண்ைப்பித்த சேணவ நிணலயம்  

 

இல்ணல 

 1  

2  

3  

  

இடமாற்றம் ைிணடத்திருப்பின் அச்சேணவ நிணலயம்  : - 

           

             

 

            

25.மீளாய்வுக் குழுவிடம் முன்ணவத்த சைாாிக்ணை :- 

இடமாற்றத்ணத இரத்துச் 

பேய்தல் 

 

 இடமாற்றத் திருத்த சவண்டிய / புதிய இடமாற்றம் 

வழங்ைப்பட சவண்டிய சேணவ நிணலயம் 

 

திருத்தியணமத்தல்  1  

இடமாற்றத்ணதப் பபறுதல் 

 2  

3  

 

 

 

24. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுவிற்கு விண்ைப்பித்து  உள்ளரார்  

இல்ணல  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

    .......................................................................................................................................................................... 

             திைதி.......................................................................................................இடமாற்ற அதிைாாியின் ஒப்பம்  

 

  

 

26.இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுவின் முடிவு :- 

 

 

27.உத்திசயாைத்தர்  அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குழுவிடம் சமன்முணறயீடுைணளச் ேமர்ப்பித்துள்ளாரா / 

இல்ணலயா என்பது பற்றி  

 

28. சமன்முணறயீட்டாளாின் சைாாிக்ணை நிணறசவற்றப்பட்டால் இந்த உத்திசயாைத்தருக்கு பாதிப்பு 

இல்லாதவணையில் இடமாற்றச் சுழற்ேிணய நணடமுணறப்படுத்துவது பதாடர்பில் இடமாற்ற அதிைாாியின் 

பாிந்துணர:- 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 



 

 

பபயர்   :- ……………………………….................. 

சேணவ நிணலயம்   :- …………………………………………………. 

திைதி   :- ……………………………….................. 

…………………………………….. ஊடாை, 

…………………………………….. ஊடாை, 

பேயலாளர்,  பபாது நிருவாை, உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாை ேணபைள்  மற்றும் உள்ளூராட்ேி 

அணமச்சு 

 

புதிய சேணவ நிணலயத்திற்கு அறிக்ணையிடல்  

 ………… (ஆண்டு) ஆம் ஆண்டில் இலங்ணை நிர்வாை சேணவயின் வருடாந்த இடமாற்றக் 

ைட்டணளக்கு ஏற்ப…………………. (விடுவிக்ைப்பட்ட திைதி)  ஆந் திைதி முதல் சேணவயிலிருந்து 

விடுவிக்ைப்பட்ட நான்……………………. (சேணவக்கு அறிக்ணையிட்ட திைதி) திைதி 

…………………………………………………    (சேணவ நிணலயம்) சேணவக்கு ேமூைமளித்துள்ளார் 

என்பதணன தயவுடன் அறியத்தருைிசறன். 

 

        இப்படிக்கு உண்ணமயுள்ள, 

       ஒப்பம் :- ……………………………….................. 

       சேணவ :- ……………………………….................. 

       தரம் :- ……………………………….................. 

    சதேிய அணடயாள அட்ணட இலக்ைம்:- ………………………………..................

     ஊழியர் இலக்ைம் :- ……………………………….................. 

 

சேணவக்கு ேமூைமளித்தார் என்பதணன உறுதிப்படுத்திைிசறன். 

 

………………………………........   ……………………………….................. 

திைதி  நிறுவனத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்றும்   

உத்திசயாைபூர்வ பதவி முத்திணர 

 

பிரதிைள்  : 

    இணைப்பு VII 

 



 

 

 

     எனது இலக்ைம் :- ……………………………….................. 

         அணமச்சு / திணைக்ைளம் /  மாைாை ேணப :- ……………………………….................. 

      திைதி   :-……………………………….................. 

 

…………………………………….. ஊடாை, 

…………………………………….. ஊடாை, 

…………………………………………………….. திரு. /திருமதி./ பேல்வி, 

பதவி:- ………………………………........... 

 

வருடாந்த இடமாற்றம் ைிணடத்ததன் அடிப்பணடயில் சேணவயிலிருந்து விடுவித்தல். 

 ………… (ஆண்டு) ஆம் ஆண்டில் இலங்ணை நிர்வாை சேணவயின் வருடாந்த இடமாற்றக் 

ைட்டணளக்கு ஏற்ப சமற்படி பபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உத்திசயாைத்தர்…………………. (புதிய 

சேணவ நிணலயம்)  இற்கு சேணவக்கு அறிக்ணையிட முடியுமான வணையில்  

………………………………………………… (விடுவித்த திைதி ) ஆந் திைதி முதல் சேணவயிலிருந்து 

விடுவிக்ைப்பட்டதாை தயவுடன் அறியத்தருைிசறன். 

 

         

       ……………………………….................  

        நிறுவனத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்றும் 

உத்திசயாைபூர்வ பதவி முத்திணர 

 

பிரதிைள்  : 

பேயலாளர்,  பபாது நிருவாை, உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாை ேணபைள்  மற்றும் உள்ளூராட்ேி 

அணமச்சு 

இலக்ைம் VIII 



    இணைப்பு IX 

 

……………………………………………. அணமச்சு / திணைக்ைளம் /  மாைாை ேணப 

இற்கு இடமாற்றம் பபற்று வருணை தந்த உத்திசயாைத்தர்ைள்  

 

 சேணவ:- இலங்ணை நிர்வாை சேணவ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

பபயர் 
ஊழியர் 

இலக்ைம் 
வகுப்பு 

முன்ணனய சேணவ 

நிணலயத்திலிருந்து 

விடுவித்த திைதி 

புதிய சேணவ 

நிணலயத்திற்கு 

அறிக்ணையிட்ட 

திைதி   

இணைப்பு இலக்ைம் VII     

பபாது நிருவாை, 

உள்நாட்டலுவல்ைள், 

மாைாை ேணபைள்  

மற்றும் உள்ளூராட்ேி   

அணமச்ேின் 

பேயலாளருக்கு 

அனுப்பி 

ணவக்ைப்பட்டுள்ளதா? 

 
     



 

 

 

……………………………………………. அணமச்சு / திணைக்ைளம் /  மாைாை ேணப 

இலிருந்து இடமாற்றம் பபற்றுச் பேன்ற உத்திசயாைத்தர்ைள் 

 

 சேணவ:- இலங்ணை நிர்வாை சேணவ 

  

பபயர் 
ஊழியர் 

இலக்ைம் 
வகுப்பு 

விடுவிக்ைப்பட்ட 

திைதி 

இணைப்பு இலக்ைம் VII     

பபாது நிருவாை, 

உள்நாட்டலுவல்ைள், 

மாைாை ேணபைள்  மற்றும் 

உள்ளூராட்ேி   அணமச்ேின் 

பேயலாளருக்கு அனுப்பி 

ணவக்ைப்பட்டுள்ளதா? 

 
    

 

  

 

 

 

    இணைப்பு X 


