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அமச்ேின் பேயொரர்கள் 

திமைக்கரத் தமயலர்கள் 

ொலட்ட பேயொரர்கள் ற்றும் பிசதே பேயொரர்கள்   

 

ஒன்மயன் முமமில் அபிலிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமல, இயங்மக தகலல் ற்றும் 

பதொடர்பொடல் பதொறில்நுட்ப சேமல, ற்றும் அே முகொமத்துல உதலிொரர் சேமல 

அலுலயர்கரின் தகலல்கமர சேகொித்தல் பதொடர்பொனது 

 

2019 - லருடொந்த இடொற்மம் பதொடர்பொக ஒரு பொீட்ேொர்த்த திட்டொக, இயங்மக 

தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்நுட்ப சேமல, ற்றும் அே முகொமத்துல 

உதலிொரர் சேமல அலுலயர்களுக்கொக பன்படுத்தி ஒன்மயன் பன்பபொருள் 

(Online Application) பலற்மி அரித்துள்ரதனொல், அபிலிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமல 

பதொடர்பொகவும் இந்த ஒன்மயன் பன்பபொருமர (Online Application) பன்படுத்த 

தீர்ொனிக்கப்பட்டுள்ரது.  

 

02. அதன்படி, இமைந்த சேமலகரிற்கு உொி, அபிலிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமல, 

இயங்மக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்நுட்ப சேமல ற்றும் அே 

முகொமத்துல உதலிொரர் சேமல அலுலயர்கள் ஒன்மயன் பன்பபொருரின் ஊடொக 

அலுலயர்கரின் தகலல்கமர உள்ரீடு பேய்தல் கட்டொொனதொகும். சலும், இது 

லமக்கும் ஒன்மயன் பன்பபொருரின் (Online Application) ஊடொக தகலல்கமர 

உள்ரீடு பேய்ொத, இயங்மக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்நுட்ப சேமல 

ற்றும் அே முகொமத்துல உதலிொரர் சேமல அலுலயர்கள் அமனலரும் தங்கள் 

தகலல்கமர உள்ரீடு பேய்தல் கட்டொொனபதொன்மொகவும், இது லமக்கும் 

தகலல்கமர உள்ரீடு பேய்த அலுலயர்கள் அத்தகலல்கமர புதுப்பிக்கவும் சலண்டும்.  

 

03. னசல, தங்கள் நிறுலனத்தில் சேமலொற்றும் இமைந்த சேமலகரின் அமனத்து 

அபிலிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமல, இயங்மக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் 

பதொறில்நுட்ப சேமல ற்றும் அே முகொமத்துல உதலிொரர் சேமல 

அலுலயர்களுக்கு இது பதொடர்பொக அமிவுமகமர லறங்க சலண்டும் ன தவுடன் 

சகட்டுக்பகொள்கிசமன். ප 

නසේ පමාංළය  ඔසබ් පමාංළය     දි ය  
னது இய  உது இய                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/Trans/ලා . ්.නා. /2019  2019.05.08 

 



 

04. இயங்மக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்நுட்ப சேமல ற்றும் அே 

முகொமத்துல உதலிொரர் சேமல அலுலயர்கள் http://203.94.94.214/misco   னும் 

இமைத்தர முகலொி ஊடொகவும், அபிலிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமல அலுலயர்கள் 

http://203.94.94.214/miscod னும் இமைத்தர முகலொி ஊடொகவும் 

தவுத்தரத்திமன அணுகயொம். (சயதிக லிபங்களுக்கு இமைப்பு 01,  இமைப்பு 02 

ற்றும்  இமைப்பு 03 இமன பொர்க்கவும்) 

 

05.  2018 ம் ஆண்டு இது பதொடர்பொக தங்கரொல் லறங்கப்பட்ட ஆதவுக்கு ிகவும் 

நன்மி கூறுலதுடன், இந்த தவுத்தரத்தின் திர்கொய நடலடிக்மககளுக்கும் தங்கரின் 

முழு ஆதமல திர்பொர்க்கிசமன்.    

 

 

ஒப்பம்./ சக.வீ.பீ.ம்.சே. கசக  

இமைந்த சேமலகள் பைிப்பொரர் நொகம் 

 

 

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod


இணைப்பு – 01 

 

இங்ணை தைல் ொற்றும் ததொடர்ொடல் ததொௐில்நுட்சேண, அிிருத்தி 

உத்திசோொைத்தர் சேண ொற்றும் அௌே முைொணொத்து உதிோொர் சேண 

அலுர்ைின் தைல்ைண ஒன்ணன் தொன்தொருில் (Online Application) 

திசற்றுதற்கு உொிோ ௐிமுண்ைள்: 

 

1. இங்ணை தைல் ொற்றும் ததொடர்ொடல் ததொௐில்நுட் சேண ொற்றும் அௌே 

முைொணொத்து உதிோொர் சேண அலுர்ைள் http://203.94.94.214/misco 

னும் இணைோத்த முைொி ஊடொைவும், அிிருத்தி உத்திசோொைத்தர் சேண 

அலுர்ைள் http://203.94.94.214/miscod னும் இணைோத்த முைொி 

ஊடொைவும், ணைோடக்ைத் ததொணசேி (Smart Phone) ௐிோொை Online 

தொன்தொருள் ஊடொைவும் இந்த தௌவுத் தத்தினுள் உள்நுணௐோொம்.  

 

2. அலுருக்கு ஒதுக்ைப்ட்ட நுணௐவு (User Logging) மூம் உொிோ தைல்ைண 

உள்ீடு தேய்தணை அலுசௌ சொற்தைொள் சண்டும். (ணைோடக்ைத் 

ததொணசேி மூம்  24 ொைித்திோொங்ைளும் தைல்ைண உள்ீடு தேய்யும் 

ேதிைள் ற்டுத்தப்ட்டுள்தொல், அலுை ைடணொ சேௌத்தின் ின்ைரும் 

தௌவுைண உள்ிடொம்) 

 

3. திணைக்ைத்திற்கு ஒதுக்ைப்ட்ட நுணௐவு (Institute Logging) மூம் 

உத்திோொைத்தர்ைின் தைல்ைண உள்ீடு தேய்தற்கு இதணை 

ோன்டுத்தக்கூடொது. அிிருத்தி உத்திசோொைத்தர் சேண, இங்ணை தைல் 

ொற்றும் ததொடர்ொடல் ததொௐில்நுட் சேண, ொற்றும் அௌே முைொணொத்து 

உதிோொர் சேண  உத்திசோொைத்தர்ைின் உள்ீடு தேய்ோப்ட்ட 

தைல்ைின் உண்ணொத்தன்ணொோிணை ேொி ொர்த்தல், உத்திசோொைத்தர்ைின் 

இடொொற்் ிண்ைப்ங்ைண ேிொொிசு/ொிந்துணௌ தேய்தல், உ 

திணைக்ைங்ைளுக்கு இணைத்தல் ொற்றும் சேணோிணை ேிறுத்திோ 

உத்திசோொைத்தர்ைின்  தைல்ைண உள்ீடு தேய்தல் ஆைிோற்றுக்கு ொட்டும் 

இந்த உள்நுணௐணப் ோன்டுத்த சண்டும். 

 

4. திணைக்ைத்தின் மூம் உள்நுணௐோ, PACIS தொன்தொருண உசோொைிக்ை 

தங்ைின் திணைக்ைத்திற்தைை ௐங்ைிோ ைடவுச்தேொல் (Pass Word) 

ோன்டுத்தப்ட சண்டும். 

 

5. 2019.06.03 ஆந் திைதிக்கு ின்ைர் ேொதொௌை / ருடொந்தம் அல்ொத 

இடொொற்்ங்ைளுக்ைொை ிண்ைப்ிக்கும் உத்திசோொைத்தர்ைின் 

ிண்ைப்ங்ைின் தொருட்டு ஒன்ணன் முண் மூம் திணைக்ைத் தணர் 

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod


ொிந்துணௌ தேய்தல் அத்திோொேிோம் ன்துடன், அந்த ிண்ைப் 

டிங்ைின் ைடிை ேைல் (Hard Copy) உத்திசோொைத்தொின் சேௌடி திணைக்ைத் 

தணொின் ேிொொிசு உடன் தணணொக் ைொொிோொோம் ஊடொை இணைந்த 

சேணைள் ைிப்ொர் ேொோைம் அர்ைிடம் ேொர்ப்ிக்ை சண்டும்.  

 

6. தன்ணைப் ற்்ிோ உண்ணொோொை தைல்ைண உள்ீடு தேய்தல் ஒவ்தொரு 

அலுொின் தொறுப்ொகும், ன்துடன் உொிோ தைல்ைின் 

உண்ணொத்தன்ணொோிணை அலுர் தற்சொது ைடணொோொற்றும் சேண 

ேிணோத்தின் திணைக்ைத் தணொிைொல் உறுதி தேய்ோப்ட  சண்டும். 

இந்த தைல்ைள் திரும்வும் தைிப்ட்ட சைொணயுடன் ஒப்ிட்டு 

ொர்ணோிடப்டுதொல் தொய்ோொை தைல்ைள் ௐங்குணத திர்த்துக் 

தைொள்வும்.  

 

7. அலுொின் சேண ேிணோம், ேொதொௌை இடொொற்்ம் அல்து 2019 ருடொந்த 

இடொொற்் திருத்தங்ைள் மூம் ொொற்்ப்ட்டிருப்ின் / ொொ்ிோிருந்தொல் 

ஒன்ணன் தொன்தொருில் (Online Application) Service History ததொகுதிோின் 

ைீழ் Transfer History  இல் புதுப்ிக்ைப்ட சண்டும்.  

 

8. இது ேம்ந்தொொை ழும் ிௌச்ேிணைைண தீர்க்ை ின்ரும் ததொணசேி 

ண்ைள் மூம் ஆசொேணைைண தற்றுக்தைொள் முடியும். 

 

இங்ணை தைல் 

ொற்றும் 

ததொடர்ொடல் 

ததொௐில்நுட் 

சேண 

 

அிிருத்தி 

உத்திசோொைத்தர் 

சேண 

 

அௌே முைொணொத்து 

உதிோொர் சேண 

 
0112699966 

 
0112673560 

தேல்ி.ி.ன்.  லிோைசை 

(ைிப்ொர்-0112694300) 

திருொதி.சை.ம்.சை.சை.குதுங்ை 

(உதிப்ைிப்ொர்-இடொொற்்ம்)-

0112693769 

 

ததொௐிநுட் உதிக்ைொை : 

 திருொதி.சை.ம்.சை.சை. குதுங்ை 

(உதிப்ைிப்ொர் - இடொொற்்ம்) – 0112693769 

 திரு. ௌஞ்ேித் திஸொேொோக்ை 

(தைல்ததொௐில்நுட்உத்திசோொைத்தர்) - 0112693316 



1 
 

இணைப்பு - 02   

அலுவலர்களுக்காக: 

அரச பகாணைத்துவ உதவியாளர் சசணவ ைற்றும்  தகவல் ைற்றும் ததாடர்பாடல் 

ததாழில்தட்ப சசணவ   அலுவலர்கள் http://203.94.94.214/misco னும் இணையத்தள 

பகவாி ஊடாகவும், அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசணவ அலுவலர்கள் 

http://203.94.94.214/miscod  னும் இணையத்தள பகவாி ஊடாகவும் தரவுத் 

தளத்திணை அணுக படியும். 

 

01. எரு பயைராக (User) தரவுத் தளத்திற்குள் உள்தணழயும்சபாது 

 

 

 பந்ணதய கைக்கு இருக்குசையாைால்  

உாிய User Name ைற்றும் Password 

இணை பயன்படுத்தி தரவு தளத்திணை 

அணுக படியும். 

 

 புதிய கைக்கு என்ணற 

ஆரம்பிப்பதற்கு அல்லது பந்ணதய 

கடவுச்தசால்ணல பயன்படுத்த 

படியாது ன்றால், Sign Up இணை 

Click தசய்யுங்கள். 

 

 

அப்தபாழுது கீழ் உள்ளவாறு இணைய பக்கத்திணை காை படியும். 

 

 இங்கு பதலில் தங்களுக்குாிய 

சசணவயிணை ததாிவு தசய்யுங்கள். 

 அதன் பின்ைர் NIC இன் தபாருட்டு 

சதசிய அணடயாள அட்ணட 

இலக்கத்திணை (சதசிய அணடயாள 

அட்ணட இலக்கத்தில் ஆங்கில 

ழுத்திணை தகாண்ட அலுவலர்கள் 

அது ததாடர்பாக ஆங்கில கபிற்றல் V 

அல்லது X ழுத்திணை உட் புகுத்த 

சவண்டியதுடன் புதிய சதசிய 

அணடயாள அட்ணட இலக்கத்திணை 

தகாண்டுள்ள அலுவலர்கள் 12  

இலக்கங்கணள உட்புகுத்த சவண்டும்) 

உள்ளீடு தசய்யவும்/ Type தசய்யவும். 

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod
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அதன் பின் Email இன் தபாருட்டு  தைது ைின்ைஞ்சல் பகவாியிணை உள்ளீடு தசய்யவும் 

/ Type தசய்யவும். அவ்வாறு தரவுகணள உள்ளீடு தசய்த பின் Retrieve Verification 

Code Button  Click தசய்தால், தரவுகணள உறுதிப்படுத்துவதற்காை குறியீடு என்று 

தங்களின் ைின்ைஞ்சல் பகவாிக்கு அனுப்பி ணவக்கப்படும். 

 

அப்தபாழுது கீழ் உள்ளவாறு இணைய பக்கத்திணை காை படியும். 

 

 தைது ைின்ைஞ்சல் பகவாிக்கு 

கிணடக்கப்தபற்ற உறுதிப்படுத்தும் 

குறியீட்டிணை Verification Code 

இல் குறிப்பிடுக.  

 அதன் பின் 5 digit  க்கு சைற்பட்ட 

தைக்கு விருப்பைாை  எரு கடவுச் 

தசால்ணல பயன்படுத்தி Confirm 

Password இணை அழுத்துக. 

 அதற்கு பிறகு Update Login button 

 click தசய்து பந்ணதய 

பக்கத்திணை பார்க்கவும்.  

 அதன் பின் தாங்கள் உருவாக்கிய 

User Name ைற்றும் Password  

இணை பயன்படுத்தி தரவு 

தளத்திணை அணுக படியும்.  

 

 

02. எரு பயைராக (User) தரவுத்தளத்தில் உள்தணழந்த பிறகு எவ்தவாரு 

ததாகுதியிணையும் Open  தசய்தால்,  கீசழ  குறிப்பிட்டுள்ளபடி தரவுகணள உள்ளீடு 

தசய்ய சவண்டிய துணை ததாகுதிகள் காட்டப்படும். 

01. Personal 02. Transfer-Entry 03. Transfer – Report 04. Service 
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03. தைிப்பட்ட தகவல் 

03.1. அடிப்பணட தகவல் 

Personal ததாகுதியிணை Open தசய்து, Basic Information துணை ததாகுதியிணை Open 

தசய்தால், அலுவலாின் அடிப்பணட தகவல்கணள உள்ளீடு தசய்ய படியும். அங்கு 

Personal Details ல் உள்ள Fields இணை பூர்த்தி தசய்ய சவண்டும் ன்பதுடன், Name 

with Initial (Sinhala) இல் தரவுகணள உள்ளீடு தசய்யும் சபாது Iskoolapotha font 

உபசயாகிக்க சவண்டும். அசத சபால் Contact details இலும் தரவுகணள உள்ளீடு 

தசய்ய சவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employement Details இன் தபாருட்டு கீசழ உள்ளவாறு தரவுகணள உள்ளீடு தசய்யவும். 
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1. Designation - அலுவலர் தற்சபாது சசணவயாற்றும் பதவிக்கு உாிய சசணவயிணை 

உள்ளீடு தசய்யவும். 

2. Recruitment Basis - ஆட்சசர்ப்பு தசய்யப்பட்ட பணற (Permanent,Casual…..). 

3. Current Grade  - அலுவலாின் தரம். 

4. Current Class - அலுவலாின் வகுப்பு. 

5. Service Status - அலுவலர் குறிப்பிட்ட பதவி நிணலயில் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளாரா? இல்ணலயா? ன்ற விபரம். 

6. Current Workplace - அலுவலர் தற்சபாது பைிபுாியும் சசணவ நிணலயம். 

7. First Appointment - அலுவலர் அரச சசணவயில் இணைந்த பதல் நியைை திகதி. 

8. Date of Permanent - அலுவலர் உாிய பதவியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட திகதி 

(அலுவலர் இன்ைபம் தகுதி காண் காலத்தில் இருந்தால், பதவிக்கு 

உள்ளீர்க்கப்பட்ட திகதிணய உள்ளீர்ப்பு தசய்யவும்). 

9. Date of Current Appointment - அரச சசணவயின் சவதறாரு சசணவயில் இருந்து 

தற்சபாணதய சசணவக்கு உள்ளீர்ப்பு தசய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த திகதி (உ+ம்: 

அலுவலக உதவியாளர் சசணவயிலிருந்து அரச பகாணைத்துவ உதவியாளர் 

சசணவக்கு உள்ளீர்ப்பு தசய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த திகதியிணை குறிப்பிடவும். 

திறந்த ஆட்சசர்ப்பு ைில் இத்திகதி First Appointment திகதிசய ஆகும்). 

10. Date of Duty assume at Current designation - இது ததாடர்பாக தற்சபாணதய 

சசணவயில் கடணையிணைப் தபாறுப்சபற்றுக் தகாண்ட திகதியிணை உள்ளீர்ப்பு 

தசய்யவும். 

11. Date of duty assume at current institute - இது ததாடர்பாக தற்சபாணதய சசணவ 

நிணலயத்தின் கடணைகணளப் தபாறுப்சபற்றுக் தகாண்ட திகதியிணை உள்ளீடு 

தசய்யவும். 
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03.2.  கல்வித் தணகணைகள் 

Personal ததாகுதிணய Open தசய்து, Educational Qualification உப ததாகுதியிணை 

Open தசய்தால், அலுவலாின் கல்வி தணகணைகணள உள்ளீடு தசய்ய படியும். 

தரவுகணள உள்ளீடு தசய்த பின்ைர் Add Button    Click தசய்து Save தசய்யுங்கள். 
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03.3.  குடும்ப தகவல் 

Personal ததாகுதியிணை Open தசய்து, Family Details உப ததாகுதியிணை Open 

தசய்தால்,  அலுவலாின் குடும்ப விபரங்கணள உள்ளீடு தசய்ய படியும். 

 

03.4. விடுபணற விவரங்கள் 

Personal ததாகுதியிணை Open தசய்து, Leave உப ததாகுதியிணை Open தசய்தால், 

அலுவலாின் விடுபணற பற்றிய விபரங்கணள உள்ளீடு தசய்ய படியும். இங்சக 

விடுபணற வணகயிணை ததாிவு தசய்ய படியும் ன்பதுடன், அலுவலாிைால் 

தபறப்படும் சவறு விடுபணறகள்  பற்றிய விபரங்கணள (உ+ம்: ைகப்சபறின்ணை  

ததாடர்பாை சிகிச்ணசகணளப் தபற்றுக் தகாள்வதற்காக டுக்கப்படும் விடுபணற ,  

வாழ்க்ணகத்துணை அல்லது குழந்ணதயின் சுகயீைம் ததாடர்பாக டுக்கப்படும் 

விடுபணற ,  தவளிநாட்டு தூதரகங்களில் சசணவயாற்றுவதற்காக விடுவித்தல் , 

இரண்டாம் நிணல அடிப்பணடயில் விடுவித்தல் , சபான்றை….. ) Remarks இல் 

குறிப்பிட்டு Add Button  Click தசய்யுங்கள். 



7 
 

 

04.  இடைாற்ற விண்ைப்பங்கள் 

Transfer ததாகுதியிணை Open தசய்து, Request உப ததாகுதியிணை Open தசய்தால், 

அலுவலாிைால் இடைாற்றத்திற்காை சகாாிக்ணககணள பன்ணவக்க படியும். வருடாந்த 

இடைாற்றம் ைற்றும் சாதாரை , எத்துைாறல் இடைாற்றங்கணள இதன் கீழ் 

விண்ைப்பிக்கலாம். 

வருடாந்த இடைாற்றம் ததாடர்பாக Transfer Type இணை ததாிவு தசய்து  Annual  

இணை ததாிவு தசய்யவும். அங்சக சசணவ நிணலயத்திணை ததாிவு தசய்யும் சபாது 

பதலில் Institute Type இணை ததாிவு தசய்து அதன் பின்ைர் உாிய நிறுவைத்திணை 

ததாிவு தசய்யவும். 

இடைாற்றத்திற்காக விண்ைப்பிப்பது குறிப்பிட்ட எரு பிரசதசத்திற்கு ைில்  Area of 

Work இல் அதணை  குறிப்பிடவும். அத்துடன் இடைாற்றம் சகாருவதற்காை 

காரைத்திணை  List of Reasons  ஊடாக ததாிவு தசய்ய படியும் ன்பதுடன், சவறு 

சதணவயாை விபரங்களிணை கீசழ உள்ள Text box இல் குறிப்பிடவும்.  

சாதாரை இடைாற்றத்திற்காக இந்த பணறயிணை  ததாடர்ந்து பின்பற்ற படியும் 

ன்பதுடன், அங்சக Transfer Type இணை ததாிவு தசய்து  Normal இணை ததாிவு 

தசய்யவும். எத்துைாறல் இடைாற்றத்திற்காக விண்ைப்பிக்கும் சவணளயில் Transfer 

Type இணை ததாிவு தசய்து Mutual இணை ததாிவு தசய்யவும்   எத்துைாறல் இடைாற்றம் 

ததாடர்பாக தாைாகசவ உருவாகும் குறியீடு  (Mutual Link Code) அந்த எத்துைாறல் 

இடைாற்ற சக்கரத்தின்  ைற்ணறய அலுவலாிைாலும் சைர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும்.  

அவ்வாசற  குறிப்பிட்ட அலுவலர்களின் இடைாற்ற விண்ைப்பத்தின் சபாது Mutual 

Link Code ததாடர்பாக குறிப்பிட்ட குறியீட்டிணை உபசயாகிக்க சவண்டும்.  
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விண்ைப்பம் உள்ளீடு தசய்யப்பட்ட பின்ைர் அதணை Save  தசய்ய சவண்டும் 

ன்பதுடன், அலுவலாிைால் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்திணை கீசழ உள்ளவாறு 

காை படியும். 
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04.1. இடைாற்ற விண்ைப்பத்தின் பிரதி 

திணைக்களத் தணலவாிைால் சிபாாிசு தசய்யப்பட்ட பின் அலுவலாிைால் Transfer 

ததாகுதியில்  Report  உப ததாகுதியின் கீழ்  இடைாற்ற விண்ைப்ப படிவத்தின் 

பிரதியிணை தபற்றுக் தகாள்ள படியும். 

 

அதணை, அலுவலாின் ணகதயாப்பம் ைற்றும் திணைக்களத் தணலவாின் ணகதயாப்பம் 

ைற்றும் அதிகார பூர்வ பத்திணர இட்டு இணைந்த சசணவகள் பிாிவிற்கு அனுப்பி ணவக்க 

சவண்டும்.   
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04.2. வருடாந்த இடைாற்ற சைன்பணறயீடு 

வருடாந்த இடைாற்றம் ததாடர்பாக சைன்பணறயீட்டிணை சைர்ப்பிக்கும் தபாருட்டு 

Transfer  ததாகுதியிணை Open தசய்து,  Appeal உப ததாகுதியிணை Open தசய்தால், 

தரவுகணள  பதிவு தசய்து சைன்பணறயீட்டிணை சைர்ப்பிக்க படியும். 
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04.2.1. இடைாற்ற சைன்பணறயீட்டு விண்ைப்பத்தின் பிரதி 

திணைக்களத் தணலவாிைால் சிபாாிசு தசய்யப்பட்ட பின் அலுவலாிைால் Transfer 

ததாகுதியில்  Report  உப ததாகுதியின் கீழ்  சைன்பணறயீட்டு விண்ைப்பபடிவத்தின் 

பிரதியிணை தபற்றுக் தகாள்ள படியும். அலுவலாின் ணகதயாப்பம் ைற்றும் 

திணைக்களத் தணலவாின் ணகதயாப்பம் ைற்றும் அதிகார பூர்வ பத்திணர இட்டு 

இணைந்த சசணவகள் பிாிவிற்கு சைன்பணறயீட்டு விண்ைப்பபடிவத்தின் பிரதியிணை 

அனுப்பி ணவக்க சவண்டும். 

 

 

04.3. கடணையிணை ற்றுக்தகாள்ளல் 

தற்சபாது தசயற்படும் ததாகுதியின் Home page இல் உள்ள Duty Assumption ஊடாக 

கடணைணய தபாறுப்சபற்றணையிணை புதுப்பிக்க படியும் ன்பதுடன் கடணைணய 

தபாறுப்சபற்ற கடிதத்திணை அச்சிடவும்  படியும்.  

கடணைணய தபாறுப்சபற்றணல  புதுப்பித்தல் ததாடர்பாக Transfer ததாகுதியிணை 

Open தசய்து,   Duty உப ததாகுதியிணை Open தசய்தால், அலுவலாின் விபரங்கணள 

பார்ணவயிட படியும் ன்பதுடன், அலுவலாிைால் கடணையிணை 

தபாறுப்சபற்றுக்தகாண்ட திகதி Date னும் Field இனுள் உள்ளீடு தசய்து Assume 

Button  Click  தசய்யவும்.  
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உாிய திணைக்களத் தணலவாின் பாிந்துணரணயப் தபற்ற பிறகு Reload Button  Click 

தசய்து Print Button   Click தசய்த பின் கடணையிணை தபாறுப்சபற்ற கடிதத்திணை 

அச்சிட்டு தகாள்ள படியும். அலுவலாின் ணகதயாப்பம் ைற்றும் திணைக்களத் 

தணலவாின் ணகதயாப்பம் ைற்றும் அதிகார பூர்வ பத்திணர இட்டு இணைந்த சசணவகள் 

பிாிவிற்கு கடணையிணை தபாறுப்சபற்ற கடிதத்தின்   பிரதியிணை அனுப்பி ணவக்க 

சவண்டும்.  
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கடணையிணை தபாறுப்சபற்றுக்தகாள்ள பதல், பன்ணைய சசணவ நிணலயத்தின்  

அலுவலாின் விடுவித்தல்  விபரம் தரவுத் தளத்தில் புதுப்பிக்கவில்ணல ன்றால் 

அலுவலாிைால் இந்த பணறயில் கடணையிணை தபாறுப்சபற்றுக்தகாண்டணையிணை 

புதுப்பிக்க படியாது.  அவ்சவணளயில்  பின்வருைாறு Message Box காட்டப்படும். 

 

 

05. சசணவ வரலாறு 

 

05.1. இடைாற்ற விபரங்கள் 

அலுவலாின் பன்ணைய சசணவ நிணலயத்தின் விபரங்கணள உள்ளீடு தசய்ய Service 

ததாகுதியிணை ததாிவு தசய்வதுடன் உாிய Fields இணை நிரப்பி Update Transfer 

History Button  Click தசய்யுங்கள்.    
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05.2. பதவியுயர்வு ததாடர்பாை விபரங்கள் 

அலுவலாின் பன்ணைய சசணவ விபரங்கணள உள்ளீடு தசய்வதற்கு Service 

ததாகுதியிணை ததாிவு தசய்வதுடன் உாிய Fields  இணை நிரப்பி Promotion History 

Button  Click  தசய்யவும்.  

 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் சைசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி Updated Details இன் 

கீசழ காட்டப்படும். 
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இணைப்பு - 03 

நிறுலனங்களுக்காக: 

அச முகாணத்துல உதலிாரர் சசணல ற்றும்  தகலல் ற்றும் ததாடர்பாடல் 

ததாறில்நுட்ப சசணல அலுலயர்களுக்கு உாி தவுத் தரத்திற்கு நிறுலனம் / 

திணைக்கரத்தின் தபாருட்டு உள்நுணற http://203.94.94.214/misco  னும் 

இணைத்தர முகலாி ஊடாகவும், அபிலிருத்தி உத்திசாகத்தர் சசணல 

அலுலயர்கரிற்கு உாி தவுத் தரத்திற்கு நிறுலனம் / திணைக்கரத்தின் தபாருட்டு 

உள்நுணற http://203.94.94.214/miscod  னும் இணைத்தர முகலாி ஊடாகவும் 

அணுக முடிமம். 

 

தவுத்தரத்திணன அணுகுலதற்கு  

 

எரு நிறுலனாக தன்தபாருணர  அணுகும் தபாழுது: 

01. நிறுலனத்தின் லணகிணன ததாிவு தசய்மங்கள் 

               (உ+ம்:  திணைக்கரம் ,  அணச்சு , பாடசாணய , ……). 

02. நிறுலனத்தின் தபணத் ததாிவு தசய்வும். 

03. PACIS தன்தபாருணர அணுகுலதற்காக தகாடுக்கப்பட்ட கடவுச்தசால்ணய 

பன்படுத்தி தவுத்தரத்திற்குள் உள்நுணறவும். 

Home Page இற்குள் தசல்லும் தபாழுது  இது லணக்கும் தசற்படும் ததாகுதி இவ்லாறு 

காட்டப்படும்.  

 

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod
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எரு நிறுலனாக தவுத்தரத்தினுள் உள்நுணறந்த பின் கீழ் உள்ரலாறு நிறுலனத்திற்கு 

உாி ததாகுதிிணன காையாம். 

Institute Menu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. அடிப்பணட தகலல்கள் 

எவ்தலாரு அலுலயாினதும் தகலல்கணர நிறுலனத்தினால் உள்ரீடு தசய் முடிமம் 

ன்பதுடன், இது ததாடர்பான பனாின் (User ) பன்பாட்டிற்கான  லறிமுணமகளும் 

காட்டப்பட்டுள்ரன. அலுலயர் சம்பந்தப்பட்ட தகலல்கணர உாி அலுலயர் மூயாகசல 

உள்ரீடு தசய் லறிகாட்ட சலண்டும். அலச சதணலகளுக்காக ட்டுச நிறுலன 

அணுகு முணம மூயம் அலுலயாின் தகலல்கணர உள்ரீடு தசய் சலண்டும் . 
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கல்லித் தணகணகள்: 

 

குடும்ப லிலங்கள்: 
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லிடுமுணம லிலங்கள்: 

 

 

02.  இடாற்மம் 

02.1. இடாற்மம் ததாடர்பாக பாிந்துணகணர லறங்குதல்  

அலுலயாினால் இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பம் தசய்ப்பட்ட பின்னர்  Transfer 

ததாகுதிினுள் Recommend (Transfer) உப ததாகுதிிணன open தசய்தவுடன் கீசற 

உள்ரலாறு காைப்படும் உாி அலுலயாிணன ததாிவு தசய்து அலுலயாின் முன் உள்ர  

Select இணன ததாிவு தசய்து Officer Recommendation  இன் கீழ் பாிந்துணிணன 

ததாிவு தசய்து Verify Button  click தசய்மங்கள். இவ்லாறு இடாற்மத்திற்கான 

பாிந்துணிணன லறங்க முடிமம். 
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02.2. இடாற்ம சன்முணமமடு ததாடர்பாக பாிந்துணகணர லறங்குதல்  

அலுலயாினால் இடாற்மத்திற்க்கான சன்முணமமட்டு லிண்ைப்பம் தசய்ப்பட்ட 

பின்னர்  Transfer ததாகுதிினுள் Recommend (Appeal ) உப ததாகுதிிணன open 

தசய்தவுடன் கீசற உள்ரலாறு காைப்படும் உாி அலுலயாிணன ததாிவு தசய்து 

அலுலயாின் முன் உள்ர  Select இணன ததாிவு தசய்து Officer Recommendation  இன் 

கீழ் பாிந்துணிணன ததாிவு தசய்து Add Decision   click தசய்மங்கள். இவ்லாறு 

இடாற்மத்திற்கான சன்முணமமட்டிற்கு பாிந்துணிணன லறங்க முடிமம். 

 

 

02.3. நிறுலனத்திலிருந்து லிடுலித்தல்  

அலுலயர் எருலாின் இடாற்ம உத்தவு தலரிிடப்பட்ட பின்பு Transfer 

ததாகுதிினுள்  Releasement  உப ததாகுதிிணன  open தசய்தால், கீழ் உள்ரலாறு 

காையாம். அங்சக உாி அலுலயாிணன ததாிவு தசய்து , அலுலயாின் முன் உள்ர 

Select  இணன ததாிவு தசய்து Release Button  click தசய்மங்கள்.  அவ்லாறு 

இடாற்மம் தபறும் அலுலயாிணன சசணல நிணயத்திலிருந்து லிடுலிக்க முடிமம் 

ன்பதுடன், Letter Button  click தசய்து ததாடர்புணட லிடுலித்தல் கடிதத்திணன 

அச்சிட முடிமம். அவ்லாறு அலுலயாிணன லிடுலிக்க சதணலில்ணய னில்,   Remove 

Button  click தசய்து உாி அலுலயாிணன உாி பட்டிலிலிருந்து நீக்கி லிட முடிமம். 
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02.3.1. நிறுலனத்திலிருந்து லிடுலிக்கும் கடிதம்  
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02.4. நிறுலனத்தின் கீழ் உள்ர சலறு உப அலுலயகங்களுக்கு அலுலயண இணைத்தல் 

Transfer ததாகுதிினுள்   Attachment உப ததாகுதிிணன open தசய்து, Attachment 

Place  select தசய்து, உாி நிறுலனத்திணன ததாிவு தசய்து, Attach to Sub Office 

Button  click தசய்லதன் மூயம் உப அலுலயகங்களுக்கு இணைக்க முடிமம் 

இணைத்தணய  நீக்குலதற்கு  Remove Attachment Button  Click தசய்வும். 

 

 

02.5. சசணலக்கு அமிக்ணகிட்டணிணன உறுதிப்படுத்தல்  

அலுலயர் எருலர் சசணலக்கு அமிக்ணக தசய்தணிணன இதனூடாக உறுதிப்படுத்த 

முடிமம். இது ததாடர்பாக உாி அலுலயர் முன்னர் சசணலாற்மி நிணயத்தில் இந்த 

தன்தபாருரினூடாக  அலுலயது லிடுலித்தல் கடிதத்திணன தபற்றுக்தகாள்ர 

சலண்டும். 
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02. அமிக்ணகிணன தபற்றுக்தகாள்ரல் 

 

TRANSFER இன் கீழ்  Report இணன ததாிவு தசய்லதனூடு 

இடாற்மம் ததாடர்பான அமிக்ணகிணன தபற்றுக்தகாள்ர 

முடிமம்.  

தங்கரின் நிறுலனத்தின் கீழ் உள்ர, இடாற்மத்திற்காக 

லிண்ைப்பிக்கும் ற்றும் எச சசணல நிணயத்தில்  05 

லருடங்களுக்கு சல் சசணலாற்றும் காைத்தினால் 

கட்டாான இடாற்மத்தின் கீழ் அடங்கும் அலுலயர்கரின் 

லிபங்கரிணன TRANSFER இன் கீழ் Report னும் list-1 இன் 

கீழ் எவ்தலாரு சசணலக்கும் உாிலாறு தபற்றுக்தகாள்ர 

முடிமம். அதன் கீசறச ற்ணம அமிக்ணககரின் கீழ் 

இடாற்மம் தபற்று நிணயங்களுக்கு லருணக தரும் ற்றும் 

நிணயத்திலிருந்து தலரிச தசல்லும் அலுலயர்கரின் 

பட்டில் ற்றும் அந்த அலுலயர்கரின் சன்முணமமடு 

ததாடர்பாக டுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ன்பலற்ணம அச்சிடயாம். 
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Transfer List Report I: 

 

 

Transfer List Report II: 
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Appeal Report: 

 

 

04. சசணல லயாறு 

Service இன் கீழ் Service History இணன ததாிவு தசய்த பின் எவ்தலாரு அலுலயருக்கும் 

உாி இடாற்ம லயாற்மிணன பார்ணலிட முடிமம். இங்சக அலுலயாினாசயச 

முடிமானலணில் சசணல லயாறு புதுப்பிக்கப்பட சலண்டும், ன்பதுடன் 

சயதிகாக திணைக்கரத்திற்கும் இந்த லசதி தசய்து தகாடுக்கப்பட்டுள்ரது.  
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04.1 சசணலிணன முடிவுறுத்தல்  

Service இன் கீழ் Service End இணன ததாிவு தசய்த பின் எரு அலுலயர் சசணலிலிருந்து 

தசன்ம பின் அதணன இந்த தவுத்தரத்திலும் புதுப்பித்தல் சலண்டும். உாி அலுலயாின் 

சதசி அணடார அட்ணட இயக்கத்திணன உள்ரீடு தசய்து Load Button  click 

தசய்மம் தபாழுது அலுலயாின் தகலல்கணர பார்ணலிட முடிலதுடன் Type இல் உள்ர 

சதணலான லிபத்திணன ததாிவு தசய்து ணன தகலல்கணர உள்ரீடு தசய்வும். 

சசணலிலிருந்து தசன்ம திகதிிணன ததாிவு தசய்து Save Button  click தசய்வும்.  

 

 

 




