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அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக  16/2017 

து இக்கம் MPubAd/AcSD/Transfer Policy  

     அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சு 

     சுதந்திப சதுக்கம், 

     ககாழும்பு 07. 

     2017.07.05 

அகநச்சுகிது கசனார்கள், 

நாகாண ிபதா கசனார்கள், 

ஆகணக்குழு கசனார்கள், 

நாயட்ட கசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள், 

திகணக்கத் தகயர்கள் – இற்கு 

 

இங்கக கணக்கார் சசகய அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற் 

கடபககள் 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட இங்கக கணக்கார் சசகயனின் 

அலுயர்களுக்கா இடநாற் கடபககள் கீழ்க்குிப்ிடப்டும் யககனில் 

கசனற்டுத்தப்டும்  இத்தால் அியிக்கின்து. 

இங்கக கணக்கார் சசகய அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற்ங்கள்  

(அ)யருடாந்த இடநாற்க் குழுயின் பம்  

இடநாற் ககாள்ககனில் குிப்ிடப்ட்டுள் யககனில் இடநாற்ங்கக ிகசயற்றும் 

யககனில் யருடாந்த இடநாற்ச் சக கசனற்டுத்தப்டும். சநலும் இடநாற்ங்கக 

திர்ார்க்கும் அலுயர்கின் சயண்டுசகால்கக ிகசயற்றுதல், அலுயர்கள் உாின காப் 

குதினினுள் இடநாற்ங்ககப் கறுதல், நற்றும் ீண்ட காம் ஒசப சசகய ிகனத்தில் 

கடகநனாற்றுயதக தயிர்த்தல் சான் யிடனங்கக உறுதிப்டுத்துயதற்காக இடநாற்ச் சக 

கசனற்டுத்தப்டும். 

(ஆ) இங்கக கணக்கார் சசகயனின் யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ா இறுதித் தீர்நாம் 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிால் டுக்கப்டும்.  
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02. யருடாந்த இடநாற்ங்கிற்கு உட்டுத்தப்டும் அலுயர்கள். 

2.1. இதுயகபனில் சசகயனில்கடகநனாற்றும் இங்கக கணக்கார் சசகயனின் I/II/III ஆந் 

தபத்தினுகடன அலுயர்களுக்கிகடனில், 

2.1.1. ந்தகயாரு  சசகய ிகனத்திலும் 03 யருடங்களுக்கு அல்து அதற்கு சநற்ட்ட 

காத்திற்கு  சசகயனாற்ின அலுயர்கள் யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா சகாாிக்ககனிக 

சநற்ககாள்யதற்கு தகுதிபெகடனயர்காயர். 

2.1.2.அலுயர்கள் அயர்கின் சசகய ிகனத்தில் அதிகட்சம் 6 யருட காத்திற்கு 

சசகயனாற் படிபெம். 06 யருட கா சசகயனிகப் பூர்த்தி கசய்த அலுயர்கள் கட்டான 

யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு உட்டுத்தப்டுயார்கள். இவ் இடநாற்ம் தற்சாது சசகயனாற்றும் 

நாகாண சக, அகநச்சு, நாயட்டத்தினுள்ச அல்து அதற்கு கயிசன சசகய 

ிககநான்ிக சகாருயதற்கு யாய்ப்ிக்கப்டும்.  

2.1.3. ஒரு நாகாண சகனில் / அகநச்கசான்ில் / திகணக்ககநான்ில் / நாயட்டகநான்ில் 12 

யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட சசகயக் காத்திகப் பூர்த்தி கசய்துள்  அலுயர்கள் யருடாந்த 

இடநாற்த்தின் கீழ் அச் சசகய ிகனங்கில் இருந்து கயிசன கட்டான இடநாற்ம் 

கறுயதற்கு கட்டுப்ட்டுள்ார்கள். அவ் அலுயர்கள், 

 நாகாண சகனிலிருந்து நாகாண சகக்கிகடனில் 

 நாகாண சகனிலிருந்து நாயட்டங்கிக்கிகடனில் 

 நாகாண சகனிலிருந்து அகநச்சுக்களுக்கிகடனில் 

 அகநச்சுகிலிருந்து நாயட்டங்களுக்கிகடனில் 

 அகநச்கசான்ில் இருந்து நற்காரு  அகநச்சிற்கு 

இடநாற்ம் கறுயதற்கு சந்தர்ப்ம் காணப்டுகின். 

2.1.4. யிரும்த்தக்ககதாமில் இருப்ிடகநான்ின் இக்கம் 2.2 இல் குிப்ிட்டுள்யாறு 

இடங்கின் யககப்டுத்தலின் கீழ் காட்டப்ட்டுள் காத்திகப் பூர்த்தி கசய்துள் 

அலுயர்கள் 

2.1.5. யிசசட சந்தர்ப்நாகக் கருதி இங்கக கணக்கார் சசகயனின்  

I ஆந் தபத்திற்கு ற்கசய தயிபெனர்த்தப்ட்டிருந்த சாதும், இன்னும் இங்கக கணக்கார் 

சசகயனின் II நற்றும் III தபத்தின் தயிகில் கடகநனாற்றும் அலுயர்கள் 
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2.2  கதாமில் இருப்ிடத்தின் யகககள் 

2.2.1. இடநாற்ங்கக கயத்திற் ககாண்டு ார்க்கும் சாது சக சசகய ிகனங்ககபெம் 

ின்யருநாறு யககப்டுத்த படிபெம்.  

I. ிதினினல் ன்களுடன் கூடின சசகய ிகனங்கள் – 2.2.2 இன் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள் 

இடங்கள் 

II. சகள்யி கூடுதாக காணப்டும் சசகய ிகனங்கள் – கல்யி அகநச்சுககாழும்பு, கம்ஹ 

நற்றும் குருணாகல் நாயட்டங்கில் உள் சசகய ிகனங்கள் 

III. சாதாபண சசகய ிகனங்கள் – கன சக சசகய ிகனங்களும். 

சநற்குிப்ிட்ட  I நற்றும்IIஇன் கீழ் ககாள்ப்டும் சசகய ிகனங்களுக்காக 

சநற்ககாள்ப்டும் இடநாற்க் சகாாிக்கககள் அலுயர்கின் சசகய பப்ிற்கு ற் அதிக 

பப்ிகபெகடன அலுயர்களுக்கு பன்னுாிகந யமங்கப்டும் யககனில் ிகசயற்ப்டும். 

2.2.2. ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வுகள் யமங்கப்டும் யிருப்த்திற்குாின கதாமில் ிகனங்கில் 

கடகநனாற்றுயதற்கு இனலுநா உச்ச சசகயக் காம் கீசம குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

i. சுங்கத் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

ii. குடியபவு நற்றும் குடினகல்வுத் திகணக்கம் - 03 யருடங்கள் 

iii. சநாட்டார் யாகத் திகணக்கம்   - 03 யருடங்கள் 

iv. இங்கக கால் திகணக்கம்   - 03 யருடங்கள் 

v. உள்ாட்டு இகயாித் திகணக்கம்  - 03 யருடங்கள் 

vi. ஆட்திவுத் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

vii. யயிங்குப் ாதுகாப்புத் திகணக்கம்  - 03 யருடங்கள் 

viii. ிதி அகநச்சு      - 03 யருடங்கள் 

ix. அபச அச்சகத் திகணக்கம்    - 03 யருடங்கள் 

குிப்பு – 

 னாசபனும் ஒரு அலுயருக்கு தநது கநாத்த சசகயக் காத்தினுள் சநற்குிப்ிட்ட   

திகணக்கங்கில் சதனும் ஒன்ிில் நாத்திபம் கடகநனாற்றுயதற்கு 

இடநிக்கப்டும். 

 ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு யமங்கப்டும் சசகய ிகனகநான்றுக்கு இடநாற்த்திகக் 

சகாரும் அலுயர்களுக்கு இடநாற்த்திகப் கற்றுக்ககாடுக்கும் சாது அதற்கா 

ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு யமங்கப்டும் சசகய ிகனத்தில் சசகயக் காம் படிவுற்று 

இடநாற்த்திகப் கறும் அலுயர் சகாாி ிற்கும் சசகய ிகனத்திகப் 
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கற்றுக்ககாடுப்தற்கு  கயத்திற் ககாள்ப்டும். ஆால், சக சந்தர்ப்ங்கிலும் 

அவ்யாறு இடம்கறுயதற்கு யாய்ப்ில்க. 

2.3 யிசசட காபணிகள் 

இங்கக கணக்கார் சசகயனில் ீண்ட காம் இடநாற்க் ககாள்கக உாின யககனில் 

கடபகப்டுத்தப்டாததன் காபணநாக, 2018 ஆம் 4ஆண்டின் இடநாற்க் ககாள்ககனிக 

கடபகப்டுத்தும் சாது ஒரு சசகய ிகனத்தில் 10 யருடங்கள் அல்து அதற்கு சநற்ட்ட 

சசகயக் காத்திக உகடன சக அலுயர்களும் கட்டானநாக இடநாற்ம் கசய்னப்டுதல் 

சயண்டும். அதற்கு நாற்நாக இடநாற்க் ககாள்கக அபாக்கப்டுயது சநற்குிப்ிட்ட 2.1.2 

நற்றும் 2.1.3 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் காத்திற்கு கட்டுப்ட்டாகும். 

2.4. யிசசட கடகந அயசினம் நற்றும் அயசப சசகயத் சதகயப்ாட்டின் அடிப்கடனில் 

இடநாற்ங்கள் கசய்தல். 

ிர்யாக நற்றும் சசகயத் சதகயப்ாடுகின் சாது அலுயர் ஒருயாின் சயண்டுசகாலின்ி 

நற்றும் யிருப்த்திக அினாநல் இடநாற்ம் கசய்யதற்கு அல்து தற்காலிகநாக 

இகணத்துக்ககாள்யதற்கு அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் கசனாருக்கு 

இனலுகந காணப்டுகின்து. 

3. இங்கக கணக்கார் சசகயனின் இடநாற்ச் சக 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் கசனாாிால் கீழ்யரும் அலுயர்கக 

ககாண்ட இடநாற்ச் சக ினநித்துள்து. 

i. சநதிக கசனார் ( அபசாங்க ிர்யாக) 

ii. சிசபஷ்ட உதயிச் கசனார் ( ிபசதச ிர்யாகம்), உள்ாட்டலுயல்கள் அகநச்சு 

iii. ணிப்ார், கணக்கார் சசகயப் ிாிவு 

iv. இங்கக கணக்கார் சசகயச் சங்கத்தின் ிபதிிதிகனாருயர் 

4.யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு திபாக பன்கயக்கப்ட்டுள் யிடனங்ககக் குிப்ிடுதல் 

4.1. யருடாந்த இடநாற் நீாய்வுக் குழு 

i. அபசாங்க ிர்யாக யிடனப் காறுப்பு  அகநச்சின் கசனார் 

ii. சயறு அகநச்கசான்ின் கசனார் ஒருயர் 

iii. சநதிக கசனார் (அபசாங்க ிர்யாகம்) 
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4.2. யிடனங்ககடுத்துகபத்து பன்கயக்கப்ட படிபெநா சந்தர்ப்ங்கள் 

இடநாற்ங்கள் கதாடர்ாக ினானப்டுத்தல்கக கயத்திற் ககாள்யதற்காக கீழ்க் 

குிப்ிடப்டும் யிடனங்கள் கதாடர்ாக ாீட்சித்து தீர்நாம் டுக்கப்டும். 

4.2.1 இடநாற்க் ககாள்ககக்கு ற்புகடனதாகாத யககனில் அகநந்த இடநாற்ங்கள் 

4.2.2 அலுயர்கின் சகாாிக்கககள் ிகசயாத சந்தர்ப்ங்கள் 

4.2.3 அலுயர்கின் சகாாிக்கககளுக்கு பபணாக அகநனப் கற் இடநாற்ங்கள் 

 

5 இடநாற்ங்கின் சாது ின்ற்ப்டும் காதுயா கட்டககள் 

 

5.1. இவ்யிடநாற்ங்கக கடபகப்டுத்தும் சாது சசகயத் சதகயப்ாடுகளுக்கு 

பன்னுாிகந யமங்கப்டும். 

5.2. அலுயகபாருயர் பதல் ினநம் கற் ிகனத்திக நாற் படினாததுடன் அச் சசகய 

ிகனத்தில் குகந்த ட்சம் 03 யருடங்கள் நற்றும் உச்ச அவு 06 யருடங்கள் 

சசகயனாற்ி இருத்தல் சயண்டும். 

5.3. புதின ஆட்சசர்ப்ின் சாது அலுயர்கக சசகய ிகனங்கில் அநர்த்துககனில் 

தற்சாது சசகயனாற்றும் அலுயர்களுக்கு யருடாந்தநற் இடநாற்ங்ககப் 

கற்றுக்ககாடுப்தற்கு யாய்ப்ிருக்கின்து. 

5.4. I ஆம் தபத்துகடன தயினில் சசகயனாற்றும் I ஆந் தபத்திற்கு தயிபெனர்த்தப்ட்ட 

அலுயகபாருயர் இடநாற்ம் கசய்பெம் சாது I ஆம் தபத்துகடன தயிக்சக 

இடநாற்த்திக சநற்ககாள்ல் சயண்டும். 

5.5. கதாகதூபப் குதினின் சசகய ிகனங்கள் நற்றும் இடநாற்க் சகாாிக்கககள் குகந்த 

சசகய ிகனங்கில் கடகநனாற்றும் அலுயர்களுக்கு அயர்கின் யிருப்ின் சாில் 06 

யருடங்கக யிடக் கூடுதா காம் சசகயனாற்றுயது கதாடர்ாக கயத்திற் ககாள் 

படிபெம். 

5.6. யருடாந்த இடநாற்ங்கில் காம் கணக்கிடப்டுயது பன்கன யருடத்தின் டிசம்ர் 

நாதம் 31 ஆந் திகதினிாகும். ( உதாபணம் – 2017 யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா திகதி 

2016.12.31 ஆகும்.)  

5.7. யருடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது காத்திகக் கணக்கிடுககனில் சசகயனின் ஆபம் 

திகதினாக கருதப்டுயது சசகயனில் இகணந்த யருடத்தின் சயாி நாதத்தின் பதாம் 

திகதினாகும். ன்ாலும் அலுயாின் ிர்யாக பப்ிற்கு அப்ாற்ட்ட யிடனகநான்ின் 

காபணநாக சசகயக்கு அிக்ககனிட்ட திகதி ின்கன திகதினாகக் காணப்டுநானின் 

இடநாற்ச் சக அது கதாடர்ாக கயத்திற் ககாள்யார்கள். 
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5.8. சசகயக் காத்திகக் கணக்கிடும் சாது ஓர் திகணக்கம் / அகநச்சின் அல்து 

நாயட்டகநான்ினுள் கதாடர்ச்சினாக அல்து கதாடர்ச்சினற் யககனில் கடகநனாற்ின 

சசகயக் காங்கின் திபட்டு கநாத்த சசகயக் காநாகக் கணக்கிடப்டும். 

5.9. சதனுசநார் திகணக்கம்/அகநச்சின் கீழ் ந்த நாயட்டத்தில் சசகயனாற்ிாலும் 

அச்சசகயக் காம் அத்திகணக்கம் /அகநச்சின் சசகயக்காநாக கணக்கிடப்டும்.  

5.10. சதனுசநார் கதாமில் இருப்ிடத்தில் கடகநனாற்ின காத்திக கணக்கிடும் சாது, 

சம்நற் யிடுபக கற்றுள், சம்த்துடன் கயிாட்டு யிடுபக கற்றுள், 

கசனற்திட்டங்கிற்காக அபசின் சதகயப்ாட்டின் அல்து அலுயாின் சகாாிக்ககனின் 

அடிப்கடனில் யிடுயிக்கப்ட்டுள் அல்து இகடிக அடிப்கடனில் சயறு 

ிறுயங்கில் சசகயக்காக யிடுயிக்கப்ட்டுள் கா ல்கபெம் கணக்கிடப்டும். 

5.11. ப்சாதும் அலுயாின் சயண்டுசகாலுக்கு இணங்க தது யாழ்க்ககத் துகண 

கடகநனாற்றும் இருப்ிடத்திற்கு உட்ட்ட ிபசதசத்திற்கு அண்நித்த கதாமில் 

இருப்ிடத்திற்கு இடநாற்ம் கற்றுக் ககாடுப்தற்கு இனலுநா அகத்து பனற்சிகளும் 

சநற்ககாள்ப்டும். 

5.12. அலுயாின் சயண்டுசகால் அல்து சயறு யிசசட காபணத்திற்காகயன்ி சாதாபணநாக 

58 யனதிக தாண்டின அலுயர்கள் நாயட்டத்திற்கு கயிசன இடநாற்ம் 

கசய்னக்கூடாது, ன்ாலும் நாயட்டத்தினுள் இடநாற்ங்களுக்கு கட்டுப்ட்டு 

இடநாற்ங்கள் டாத்தப்டும். 

5.13. யிசசட ிந்தககின் அடிப்கடனில் இங்கக கணக்கார் சசகயனில் 

இகணத்துக்ககாள்ப்ட்டுள் அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் இந்கடபககின் கீழ் 

கயத்திற்ககாள்ப்டுயது ினநக் கடிதங்கில் உள்டக்கப்ட்டுள் 

ிந்தககளுக்கு ற் உாின காம் காாயதினாதன் ின்ாின் நட்டுசநனாகும். 

ன்ாலும் சசகயத்சதகயப்ாடு அல்து சயறு யிசசடநா காபணங்கின் 

அடிப்கடனில் குித்த ிபசதசத்தினுள் இடநாற்ங்கள் / இகணப்புக்கள் கசய்யதற்கு 

வ்யித தகடகளும் இல்க. 

5.14. குித்த திகணக்கத் தகயாின் பம் யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா யிண்ணப்ம் 

சநற்ககாள்ப்டயில்கனானின் குித்த சசகயக் காத்திகப் பூபணப்டுத்தும் சாது 

அவ் அலுயர் இடநாற்த்திற்கு உட்டுயார். 

5.15. திகணக்ககநான்ில் சசகயனாற்ின காத்திகக் கணக்கிடும் சாது, 

அலுயகபாருயாின் கட்டுப்ாட்டு யிடனத்திக தாண்டின ஒரு காபணத்தின் 

அடிப்கடனில், சசகயனில் காணப்டாத காம் கணக்கிடப்டுயதில்க. ( உதாபணம்- 

ிபசய யிடுபக) 
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6. அகநச்சுக்கின் கசனார்கள், நாகாண சகனின் ிபதந கசனார்கள் நற்றும் திகணக்க 

தகயர்கின் காறுப்புக்கள்  

 

6.1. யிருப்த்துக்குாின திகணக்க ட்டினலில் காணப்டும் திகணக்கங்கில் கடகநனாற் 

இனலுநா காத்திக யிட  கடகநனாற்ிபெள் அலுயர்கின் கனர் 

ட்டினகான்ிக சக தகயல்ககபெம் உாின நாதிாிப்டியத்தில் திருத்தநாக 

பூபணப்டுத்தி அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் கசனாாிால் 

அியிக்கப்டும் திகதிக்கு பன்ர் அனுப்ிகயத்தல் சயண்டும். 

6.2. சக திகணக்கம் நற்றும் அகநச்சுக்கில் 06 யருடங்கிக யிட அதிகநா 

காத்திகப் பூர்த்தி கசய்துள் அலுயர்கின் அிக்கககனான்ிக 5.8 நற்றும் 5.9 

ன்னும் உ ிாிவுகில் காட்டப்ட்டுள்யாறு நாயட்ட ாீதினாக தனாாித்து 

அனுப்ப்டல் சயண்டும். 

6.3. சக அலுயர்கள் கதாடர்ாகவும் சாினா நற்றும் பூபணப்டுத்தின தகயல்களுடன் 

யமங்குயதற்கு ிறுயக / திகணக்கத் தகயர்கள் காறுப்சற்ல் சயண்டும். தயா 

பூபணநற் தகயல்கள் காணப்டுயதாக கதாிபெநிடத்து குித்த ிறுயகம் / திகணக்கத் 

தகயர்கள், அப்ட்டினலிகத் தனாாித்தயர்கள் நற்றும் அயற்ில் திருத்தங்கிகப் 

ாீட்சித்துப் ார்த்து உறுதிப்டுத்தின அலுயர்கள் அதுகதாடர்ா காறுப்ிற்கு 

கட்டுப்ட்டயர்காயர். 

6.4. இடநாற்ங்ககச் கசய்பெம் சாது அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் உாின 

அகநச்சுக்கின் கசனார்கிால் கடபகப்டுத்தப்டும். 

6.5. இடநாற்க் கட்டககள் கிகடக்கப்கற் சக அலுயர்களும், குித்த தித்தில் புதின 

கதாமில் இருப்ிடத்திற்கு சபகநிக்க படிபெநா யககனில் யிடுயிக்கப்டல் சயண்டும். 

6.6. இடநாற் கட்டககள் கிகடக்கப் கற் அலுயகபாருயர் அவ்யிடநாற்ம் 

கசனற்டுத்தப்டும் திகதினின் ின்ர் அந்ிறுயகத்தின் கடகநனிலிருந்து யிடுயிக்காகந 

இடநாற் கடபகக்கு பபண்ட்டதாகும். இடநாற் குழுயிால் அகநச்சு / 

திகணக்கங்கில் இருந்து கயிசன இடநாற்த்திகப் கற்றுக்ககாடுக்கப்ட்டுள் 

அலுயருக்குப் ிபதிபடாக யரும் யகபனில் தக்க கயத்துக் ககாள்ாநல், உாின திகதிக்கு 

புதின கதாமில் இருப்ிடத்தின் கடகநகனப் காறுப்சற்தற்கு படிபெநா யககனில் 

அயர்கக யிடுயிப்தற்குாின டயடிக்கக டுக்கப்டல் சயண்டும். 

6.7. ஒசப அகநச்சினுள்  திகணக்கங்களுக்கு நத்தினில் இடநாற்ம் கசய்தல்.  

அகநச்சின் நற்றும் அதன் கீழ்க் காணப்டும் திகணக்கங்களுக்கிகடனில் இகணத்துக் 

ககாள்யதற்கா அதிகாபம் குித்த ிபல் அகநச்சின் கசனாருக்கு காணப்டுகின்து. 

அவ்யாறு இடம்கற்ால் அது கதாடர்ாக, அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய 

அகநச்சின் கசனார், அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் கசனார், ஓய்வூதினப் 

ணிப்ார் ானகம் நற்றும் கணக்காய்யார் அிபெம் யககனில் அனுப்புதல் சயண்டும்.  

6.8. ஒசப திகணக்கத்தினுள் இடநாற்ங்கள் கசய்தல் 
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திகணக்கத் தகயாிால் இடநாற்ம் கதாடர்ாக பன்கநாமினப்ட்ட ிபல் 

அகநச்சுக்கின் கசனார்களுக்கு சநர்ப்ித்தல் சயண்டும். அக்சகாாிக்ககக்கு ற் 

இடநாற்ங்களுக்கு அங்கீகாபநித்தல்  உாின அகநச்சின்  கசனாாிால் இடம்கறும் 

சாது, அது கதாடர்ாக, அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் கசனார், 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் கசனார், ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகம் 

நற்றும் கணக்காய்யார் அிபெம் யககனில் அனுப்புதல் சயண்டும். 

 

7. இங்கக கணக்கார் சசகயனின் அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற் கடபககக 

கசனற்டுத்தும் சாது ின்ற்ப்ட சயண்டின கா அட்டயகண 

 கசனற்ாடுகள் திகதி  

01 யருடாந்த இடநாற்க் குழுக்கக அகநத்தல் ஜூன் நாதம் 01 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

02 யருடாந்த இடநாற் அியித்தக கயினிடுதல் ஜூன் நாதம் 30 ஆம் 

திகதிக்கு பன்ர் 

03 பூபணப்டுத்தப்ட்ட யருடாந்த இடநாற் 

யிண்ணப்த்திக உாின அதிகாாினிடம் சநர்ப்ித்தல். 

ஜூக நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

04 குித்த அதிகாாினிால் யிண்ணப்த்திக இடநாற்க் 

குழுயிடம் ககனித்தல் 

ஆகஸ்ட் நாதம் 10 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

05 யருடாந்த இடநாற்க் குழுயின் இடநாற் பன்கநாமிவு 

உாின அதிகாாினிடம் ழுத்து பம் ககனித்தல். 

கசப்டம்ர் நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

06 உத்சதசிக்கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

அியித்தக ிபசுாித்தல் நற்றும் யருடாந்த இடநாற் 

பன்கநாமிவு நீாய்வுக் குழுயிக ினநித்தல் 

கசப்டம்ர் நாதம் 15 ஆந் 

திகதினன்று 

07 இடநாற்ம் கதாடர்ா நீாய்வுக் குழுயிற்கா 

சநன்பகபட்டிக  ற்றுக்ககாள்ளும் இறுதி திகதி 

கசப்டம்ர் நாதம் 30 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

08 யருடாந்த இடநாற் பன்கநாமிவு  நீாய்வுக் குழுயிால் 

உத்சதசிக்கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

தது ழுத்து ப சிாாிசிக உாின அதிகாாிக்கு ழுத்தில் 

ககனித்தல் 

ஒக்சடார் நாதம்  15 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

09 இறுதி இடநாற்க் கட்டகனிக கயினிடுதல் யம்ர் நாதம் 01 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

10 அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிடம் 

சநன்பகபடுகக சநர்ப்ித்தல் 

யம்ர் நாதம் 15 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

11  யருடாந்த இடநாற்த்திக அபாக்கம் கசய்தல் சயாி நாதம் 01 ஆந் திகதி 

பதல் 

12 சசகய ிகனங்களுக்கு யிடுயிக்கப்ட்ட, தது சசகய 

ிகனங்களுக்கு அிக்ககனிடும் அலுயர்கள் கதாடர்ா 

தகயல்கக அபசாங்க ிர்யாக அகநச்சுக்கு அனுப்புதல் 

கப்பயாி நாதம் 01 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 
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8. யிண்ணப்ங்கக சநர்ப்ித்தல் 

 

8.1. குித்த நாதிாிப் டியத்திற்கு ற் தனாாிக்கப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற் 

யிண்ணப்ங்கள் நற்றும் அதற்கு திபாக கசய்னப்ட்ட யிடனங்கக டுத்துகபத்தற் 

சுற்ிக்ககனில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்ங்கள் ற்றுக்ககாள்ப்டும் 

இறுதித்திகதிக்கு பன்ர் குித்த ிபல் அகநச்சின் கசனாாிது ாிந்துகபபெடன் 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் கசனாருக்கு அனுப்புதல் 

சயண்டும். 

 

9. யருடாந்த இடநாற்க் கட்டககளுக்கு திபா சநன்பகபடுகக பன்கயப்து 

கதாடர்ா யிக்கங்கள்  

 

9.1. இடநாற்ம் கசய்யது கதாடர்ாக யமங்கப்டும் கட்டகக்கு திபாக னாசபனும் 

அபசாங்க அலுயாிால் அபசாங்க சசகயகள்  ஆகணக்குழுயிடம் 

சநன்பகபகடான்ிக பன்கயப்தானின், அம்பகப்ாட்டு நாதிாி டியம் 05 A   

நற்றும் 05 B இன் ிபகாபம் நட்டுசந சநர்ப்ிக்கப்டுதல் சயண்டும். சநலும் தங்கால் 

பன்கயக்கப்டும் யிடனங்கக உறுதிப்டுத்துயதற்குாின ஆயணங்கின் சான்றுப்டுத்தின 

ிபதிகக அம்பகபட்டுடன் பன்கயப்தற்கு அயர்  டயடிக்கக டுத்தல் சயண்டும். 

 

9.2. அபசாங்க அலுயகபாருயபால் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குயிடம் 

சநன்பகபகடான்ிக  சநர்ப்ிக்க சயண்டினது, அபசாங்க ிர்யாக யிடனப் காறுப்பு 

அகநச்சின் கசனாாின் ஊடாக ன்சதாடு, அம்சநன்பகபட்டின் ிபதிகனான்ிக 

உாின யககனில் திகணக்கத் தகயருக்கு அல்து அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய 

அகநச்சின் கசனாருக்கு அனுப்ி கயத்தல் சயண்டும். தக்கு கிகடக்கப்கறும் 

சநன்பகபடுகக தாநதநின்ி தது  சநற்ார்கயபெடன் அபசாங்க சசகயகள் 

ஆகணக்குழுயிற்கு அனுப்ி கயத்தல் அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சின் 

கசனாாினுகடன காறுப்ாகும். அலுயருக்கு தது யிருப்ின் சாில், 

சநன்பகபட்டின் பன்சற் டயடிக்ககனின் ிபதிகனான்ிகபெம் உடடினாக 

அபசாங்க  சசகயகள் ஆகணக்குழுயிடம் சநர்ப்ிக்க படிபெநாக இருக்கும். 

 

9.3.  இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக பன்கயக்கப்டும் சநன்பகபடுகள், அவ்யிடநாற்க் 

கட்டகக்கு உாித்துகடன அபசாங்க  அலுயருக்கு கிகடக்கப்கற் தித்திலிருந்து 14 
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ாட்களுக்குள் பன்கயக்கப்டல் சயண்டும். குித்த காத்தினுள் கிகடக்கப்காத 

சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிால் ிபாகாிக்கப்டும். 

 

9.4.  அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிற்கு அனுப்புயதற்காக அலுயாிால் யமங்கப்ட்ட 

சநன்பகபட்டிற்கு உாித்துகடன சக சகாகயகள், ஆயணங்கள் நற்றும்  அிக்கககள், 

அதற்கு உாித்துகடன தது அயதாங்கள், சிாாிசுகளுடன் அம்சநன்பகபடு 

கிகடக்கப்கற்று 15 ாட்கினுள் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்கழுயின் கசனாாிடம் 

சநர்ப்ிப்தற்கு குித்த திகணக்கத் தகயர் நற்றும் அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் 

பகாகநத்துய  அகநச்சின் கசனார் காறுப்கடனயர்காக இருப்ார்கள். ினும் 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் கசனன்பக ஒழுங்குயிதினின் XVIII ஆம் 

அத்தினானத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

சநன்பகபடுகளுக்கு உாித்துகடன சகாகயகள், ஆயணங்கள், அிக்கககள், அயதாங்கள் 

நற்றும் சிாாிசுகளுடன் யம்ர் நாதம் 15 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் அபசாங்க சசகயகள் 

ஆகணக்குழுயிடம் சநர்ப்ிக்கப்டல் சயண்டும். 

 

9.5. இவ்யத்தினானத்தில் குிப்ிட்டுள் கட்டகப் ிபகாபம் தங்கது சநன்பகபடுகக 

பன்கயப்தாது சக அபசாங்க அலுயாிதும் காறுப்ாகும் ன்சதாடு, அதற்கு 

நாற்நாக சநர்ப்ிக்கப்டும் சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிால் 

கயத்திற் ககாள்ப்ட நாட்டாது. 

 

9.6. சநற்குிப்ிட்ட 9.4 ஆம் ிாியில் குித்துகபக்கப்ட்டுள் ழுத்தாயணங்கள் 

கிகடக்கப்கற்று 15 ாட்கினுள் , இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக அபசாங்க 

அலுயகபாருயாிால் பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபடு கதாடர்ா தீர்நாம் 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயிால் டுக்கப்டும். 

 

9.7. சநற்கூப்ட்ட யககனில் பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபடு  கதாடர்ாக அபசாங்க 

சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் தீபநாம் சபடினாக  பகபட்டாருக்கு 

அியிக்கப்டுயசதாடு, அதன் ிபதிகனான்ிக உாின யககனில் அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் 

பகாகநத்துய  அகநச்சின் கசனார்  நற்றும் திகணக்கத் தகயருக்கும் அனுப்ி 

கயக்கப்டும். 

 

9.8. அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் கட்டகனிால் அல்து தீர்நாத்திால் 

அல்து அதிருப்திக்கு உட்டும் அபசாங்க அலுயருக்கு 2002 இக்கம் 04 இகக் ககாண்ட 

ிர்யாக சநன்பகபட்டு யிசாபகண அதிகாப சகச் சட்டத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள்  
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ற்ாடுகளுக்கு  அகநன ிர்யாக சநன்பகபட்டு யிசாபகண அதிகாப சகக்கு 

சநன்பகபகடான்ிக பன்கயப்தற்கு உாித்துகடனயபாயார். 

 

 

“ அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குழுயின் கட்டகப் ிபகாபம்” 

 

www.pubad.gov.lk                           யிசரட அியித்தல் 

 

 

 

சஜ.சஜபத்சிாி 

கசனார் 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சு 
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நாதிாிப் டிய இக்கம் 01 

இடநாற் யிண்ணப்ப்டியம் - 2018 

இங்கக கணக்கார் சசகயனின் I,II நற்றும் III      ஆம் தபத்திகபெகடன அலுயர்களுக்காது 

1. திப்ட்ட தகயல்கள் 

1.1 கனர் ( ினநக் கடிதத்தின்ிபகாபம்):…………………………………………………… 

1.2 கனாில் நாற்ம் கசய்னப்ட்டுள்கதின் அப்கனர் பதகழுத்துக்களுடன்:…… 

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

1.3 பழுப் கனர் :………………………………………………………………………………… 

1.4 சதசின அகடனா அட்கட இக்கம்:……………………………………………………… 

1.5 பதல் ினநத் திகதி:………………………………………………………………………... 

1.6 திப்ட்ட பகயாி:…………………………………………………………………………... 

1.7 கதாகசசி இக்கம்: வீடு……………………….ககனடக்க…………………………. 

2. தற்சாகதன கதாமில் ிகனம் 

2.1. அகநச்சு/ நாகாண சக:…………………………………………………………………… 

2.2. திகணக்கம்/ நாகாண அகநச்சு:…………………………………………………………. 

2.3. அலுயக பகயாி:…………………………………………………………………………… 

2.4. அலுயக கதாகசசி இக்கம்:…………………………………………………………. 

3. தயி 

3.1. தற்சாகதன தயிப் கனர்:………………………………………………………………... 

3.2. அப்தயிக்கு ினநம் கற் திகதி:………………………………………………………. 
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4. இடநாற்த்திகக் சகாருயதற்கா  காபணம்: 

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

………………………………………………………………………………………… 

5. பன்கன கதாமில் ிகனங்கள் 

தயி  கதாமில் ிகனம்  கா ல்க 

   

   

   

   

   

 

6. இடநாற்த்திகக் சகாரும் கதாமில் ிகனம் 

தயி  கதாமில் ிகனம்  

  

  

  

சநற்கூப்ட்ட தகயல்கள் அகத்தும் உண்கநனாகய  சான்றுப்டுத்துகின்சன். 

தன்ால் இடநாற்த்திகப் கறுயதற்கு சகாாிக்ககனிடப்ட்டுள் ந்தகயாரு கதாமில் 

ிகனகநான்றுக்கு/ அவ்யிடங்களுக்கு நிகவும் கிட்டின இடகநான்றுக்கு இடநாற்ம் கறுயதற்கு 

யிருப்த்திக கதாியிப்தாகவும் அவ்சயண்டுசகாலிற்கு ற், கற்றுத்தபப்டும் 

இடநாற்த்திற்கா கட்டக ிப்ிக்கப்ட்டதன் ின்ர் அக்கட்டகனிக இபத்துச் 

கசய்யதற்கு உாிகந இல்க வும் உடன்டுகின்சன். 

 

திகதி :………………………………….   …………………………………………  

                கககனாப்ம் 

 



நாதிாிப்டிய இக்கம் 02 

இங்கக கணக்கார் சேகயனின் இடநாற் யிண்ணப் அட்டயகண –............. ஆம் ஆண்டு 

அகநச்சு/ திகணக்கம்/ நாகாண ேக :…………………………………………………………………………………………………….. 

ிபசதே சேனகம்/ நாயட்டம்  :…………………………………………………………………………………………………….. 

சதா

டாி

க்கம் 

அலுய

ாின் 

சனர் 

நற்றும் 

சத.அ.

அ. 

ினந

த் திகதி 

நற்றும் 

சநாமி 

பம் 

த

யி/

தப

ம் 

திப்

ட்ட 

பகய

ாி  

ிந்

த 

திகதி 

நற்று

ம் 

.........

.......

திகதி

க் கு 

யனது 

யியாக

நாண/யி

யாகநற்

 –  

துகண

னின் 

சதாமில் 

இருப்ி

டம் 

ிள்க

கின் 

எண்ணி

க்கக 

நற்றும் 

ாடோ

க 

சேல்லு

ம் 

ிள்க

கின் 

எண்ணி

க்கக 

சேகயப் 

ிபநாணக் 

குிப்ின் 13.3 

(VI) டி 

சேகயனாற்ி

ன 

காப்குதிகள் 

(2006.01.01 

ஆந் திகதினின் 

ின்ர் 

இகணத்துக்

சகாள்ப்ட்ட 

அலுயர்கள் 

நாத்திபம்) 

இடநா

ற்ம் 

சகாரு

யதற்

கா 

காபண

ம் 

அ.ி. சு 

01/2014 இன் 

ஏற்ாடுகின் 

கீழ் 

சேகயனாற்ி

ன 

காப்குதிகள் 

(2007.01.01 

இன் ின்ர் 

இகணத்துக் 

சகாள்ப்ட்ட 

அலுயர்கள் 

நாத்திபம்) 

இடநாற்

த்திகப் 

ச 

யிரும்பும் 

இடம் 

இடநாற்

ச் 

ேகனின் 

தீர்நாம் 

(அலுய

க 

உசனா

கத்திற்கா

க) 

             

ேக அலுயர்கிதும் யிண்ணப்ப்டியங்கள் இவ்யட்டயகணனினுள் உள்டக்கப்ட்டுள்தாக ோன்றுப்டுத்துகின்சன். 

தனாாித்தயர்  சனர் :...................................   ககசனாப்ம் :…………………………………………….. 

ாீட்ேித்தயர் சனர் :...................................   ககசனாப்ம் :……………………………………….   

  

திகதி :        …………………………………………………………………… 

       திகணக்கத் தகயாின் ககசனாப்ம் நற்றும் உத்திசனாகபூர்யதயி பத்திகப 
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மாதிாிப் படிவ இலக்கம் 03 

1. மாவட்டமமான்றில், மதாழில் நிலலயமமான்றில் 06 வருடங்கலள விடக்கூடிய காலத்திலைஅல்லது 

2. மாவட்டமமான்றினுள் எந்தமவாரு மதாழில் நிலலயத்தில் 12 வருடங்களிலை விடக்கூடிய காலத்திலை அல்லது  

3. சுற்றறிக்லகயில்  21.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ள சேலவக் காலத்திலை பூர்த்திமேய்துள்ள  அல்லது 

கடலமயாற்றியுள்ள ேகல அலுவலர்களிைதும் விபரங்கள் இங்கு கட்டாயமாக உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் 

என்பதலைக் கவைத்திற்மகாள்ளவும். ( ................ ஆந் திகதிக்கு) 

(சமற்குறிப்பிட்ட 1,2 மற்றும் 3 ஆம் மதாகுதிகளுக்காை மவவ்சவறு மாதிாிப் படிவங்கலளப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும்.)  

(அதிகளவு சேலவக் காலத்திலைக் மகாண்டுள்ள அலுவலர்களின் மபயர்கள் முதலில் உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் என்பதலை 

கருத்திற்மகாள்ளவும்)  

அலமச்சு/ திலைக்களம்/ மாகாை ேலப :……………………………………………………………………………………………………... 

 

மாகாை அலமச்சு/ மாகாை திலைக்களம் / உள்ளூராட்ேி நிறுவைங்கள்/ மாகாை மேயலகம்/ பிரசதே மேயலகம்

 :……………………………………………………………………………………………………... 

மதாட

ாிலக்க

ம் 

அலுவல

ாின் 

மபயர் ( 

திரு/திரு

மதி/மேல்

வி 

என்பை 

குறிப்பிட

வும்) 

நிய

மை

த் 

திக

தி 

சதேி

ய 

அ

லட

யாள 

அட்

லட 

பதவி/ 

தரம் 

மற்று

ம்  

மமா

ழி 

மூலம் 

பிறந்த 

திகதி 

மற்றும் 

.........

ஆந் 

திகதிய

வயது 

தற்சபா

லதய 

மதாழில் 

நிலலயத்

தின் 

சேலவக் 

காலம் 

............ஆ

ந் திகதிக்கு 

விவாக

மாை/வி

வாகமற்ற

வர் 

எைவும்– 

துலையி

ன் 

மதாழில் 

இருப்பிட

ம் 

பிள்லளகளி

ன் 

எண்ைிக்

லக/ 

வயது/கல்

வி கற்கும் 

பாடோலல  

தற்சபாது 

வேிக்கும் 

பிரசதேம் 

மற்றும் 

முகவாி 

முதல் 

நியமைம் 

மதாடக்கம் 

மதாழில் 

நிலலயங்க

ள் மற்றும் 

கால 

எல்லல 

சேலவப் 

பிரமாைக் 

குறிப்பின் 13.3 

(VI) படி 

சேலவயாற்றிய 

காலப்பகுதிகள் 

(2006.01.01 

ஆந் திகதியின் 

பின்ைர் 

இலைத்துக்

மகாள்ப்பட்ட 

அலுவலர்கள் 

மாத்திரம்) 

அ.நி. சு 

01/2014 இன் 

ஏற்பாடுகளின் 

கீழ் 

சேலவயாற்றிய 

காலப்பகுதிகள் 

(2007.01.01 

இன் பின்ைர் 

இலைத்துக் 

மகாள்ளப்பட்ட 

அலுவலர்கள் 

மாத்திரம்) 

வருடாந்த 

இடமாற்றத்

திற்காக 

விண்ைப்பி

க்கவில்லல

யாயின் 

இடமாற்றம் 

கிலடக்குமா

யின் 

சேலவயாற்

றுவதற்கு 

விருப்பமாை 

03 இடங்கள் 
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தயாாித்தவாின் மபயர்: .................................. லகமயாப்பம் :…………….......... பதவி: .............................................பாீட்ேித்தவாின் 

மபயர் :...................................   லகமயாப்பம் :…………………..     பதவி    :............................................. 

திகதி:............................   

                  

        ……………………………………………………………………… 

       திலைக்களத் தலலவாின் லகமயாப்பம் மற்றும் உத்திசயாகபூர்வ பதவி முத்திலர 
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படில இயக்கம். 05A 

 

லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பான மன்முறமமடுகள்  

 

..................லருடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் ததாடர்பாக அசாங்க மசறலகள் 

ஆறைக்குழுலிற்குமன்முறமமடுகறர முன்றலத்தல் –  

மன்முறமமட்டாரர் ததாடர்பான தகலல்கள்  

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்  

01. 
முததயழுத்துக்களுடன் 

தபர் 

 

02.பதலி ற்ரம் 

லகுப்பு 
 

03. பிமந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. லது 

(31.12.2017 ஆந் 

திகதிக்கு) 

05. மதசி 

அறடார 

அட்றட: 

06. பால் (ஆண்/தபண்):  

07. நிந்த முகலாி: 08. தற்காலிக 

முகலாி: 

09. ததாறயமபசி இயக்கம்: 

அலுலயகம்: 

தனிப்பட்ட: 

10. லிலாகான / 

லிலாகற்ம : 

11. லாழ்க்றகத் 

துறைின் தபர்: 

12.லாழ்க்றகத் துறைின் ததாறில் ற்ரம் 

ததாறில் நிறயம்:  

 

13. பிள்றரகரின் 

எண்ைிக்றக 

14. அலர்கரின் 

லது: 

15. கல்லி கற்கும் பாடசாறய: 

 
 

ஆ. மசறல ததாடர்பான தகலல்கள்: 

 

16. பதலிமற்ம திகதி: 

17. தற்மபாறத ததாறில் நிறயம்: 18. ததாறில் நிறயம் அறந்துள்ர நகம்:  

19.தற்மபாறத ததாறில் நிரலனத்திற்கு 

அமிக்றகிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்மபாறத ததாறில் நிறயத்தின் 

மசறலக்காயம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2017) 

லரு.......ாதம்.........திகதி.................. 

21. பன்கிறடக்கும் ( லிருப்பத்திற்குாி) ததாறில் நிறயதான்மில்/ நிறயங்கரில் 

மசறலாற்மி உள்ரீா? 
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22. அசாங்க 

மசறலில் 

முன்றன 

ததாறில் 

நிறயங்கள்: 

ததாறில் நிறயங்கள் லிருப்பிற்குாி  

ததாறில் 

நிறயம் / 

லிருப்பற்ம 

ததாறில் 

நிறயம் 

மசறலக் காயம்  

 1   இருந்து  லற 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 

இ. இடாற்மம் மகால் ததாடர்பான தகலல்கள் (உாி தபட்டிினுள் √ அறடாரிடவும்) 

23 

லருடாந்த இடாற்மத்துக்கு 

லிண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து 

இருப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர 

ததாறில் நிறயங்கள் 

 

இல்றய  1. 

2. 

3. 

இடாற்மம் கிறடக்கப்தபற்மிருப்பின் அத்ததாறில் நிறயம்  

 

 

 24. இடாற்ம சுறற்சிில் உள்ரடக்கப்படும் அலுலயர்கரின் எண்ைிக்க…………………………… 

  

25 இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலிற்கு லிண்ைப்பித்தல் ஆம்   

இல்றய  

 

26. ீராய்வுக் குழுலிற்கு லிடுக்கப்பட்டுள்ர மகால்கள் ததாடர்பான தகலல்கள் 

 
இடாற்மத்திறன இத்துச் 

தசய்தல் 
 இடாற்மத்திறன திருத்தம் தசய்லதற்கு மகாப்பட்டிருப்பின் 

அவ்லார மகாாி ததாறில் நிறயங்கள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்திறத்தல்  

புதிததாரு இடாற்மத்திறனப் 

தபற்ரக்தகாள்ரல் 
 

 

27. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானங்கள் 
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28. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுத் தீானத்திற்கு எதிாக அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குழுலிற்கு 

மன்முறமமட்றட முன்றலப்பதற்கான காைங்கள் 

1. 

2. 

3. 

29. மற்படி காைங்கறர நிரூபிப்பதற்கான எழுத்துமூயச் சான்மின் சான்ரப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் 

பின்லருார இறைக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

இறைப்பு (01) ……………………………………………………………………….................................  

இறைப்பு (02) …………………………………………………………………………………………….  

இறைப்பு (03) …………………………………………………………………………….........................  

 

30. மகாப்படும் சலுறககள் 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

மற்குமிப்பிட்டுள்ர தகலல்கள் அறனத்தும் உண்ற ற்ரம் சாிானறல எனக் கூரகின்மமன்.  

 

 

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

திகதி         ஒப்பம் 

 
ஈ. அறச்சு / திறைக்கரத் தறயலர்கரின் பாிந்துறகள் 

 

அலுலயாினால் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர மற்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் அலாின் பித்திமகக் மகாப்பிற்கு 

இைங்க சாிானறல என உரதிப்படுத்துகின்மமன். 2018 லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பாக அசாங்க மசறலகள் 

ஆறைக்குழுவுக்கு முன்றலக்கப்பட்டுள்ர மன்முறமமட்டிறன பாிந்துறக்கின்மமன். கீழ்லரும் காைங்கரின் 

அடிப்பறடில் பாிந்துற தசய்லில்றய. 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………... 

 

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

திகதி                                                                                                                       றகதாப்பம் 
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உ. இடாற்ம அதிகாாிின் பாிந்துற 

i. இடாற்ம சுறற்சிில் ததாடர்புபடும் அலுலயர்கரின் எண்ைிக்றக 

ii. மன்முறமமடு ததாடர்பான பாிந்துறகள்: ……………………………………………………… 

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

 

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

     திகதி                                                                                                           றகதாப்பம் 



1 
 

படில இயக்கம். 05B 

 

லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பான மன்முறமயீடுகள்  
 

..................லருடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் ததாடர்பாக அசாங்க மசறலகள் 

ஆறைக்குழுலிற்குமன்முறமயீடுகறர முன்றலத்தல் –  

பிதியீட்டு அலுலயர் ததாடர்பான தகலல்கள்  

 

I. மன்முறமயீட்டு அலுலயாின் தபரும் பதலியும் 
 

II. மன்முறமயீட்டு அலுலயருக்குாி பிதியீட்டு அலுலயர் ததாடர்பான லிபம் 

 

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள் 

01. 
முததயழுத்துக்களுடன் 

தபர் 

 

02.பதலி ற்றும் 

லகுப்பு 
 

03. பிமந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. லது 

(31.12.2017 ஆந் 

திகதிக்கு) 

05. மதசி 

அறடார 

அட்றட: 

06. பால் (ஆண்/தபண்):  

07. நிந்த முகலாி: 08. தற்காலிக 

முகலாி: 

09. ததாறயமபசி இயக்கம்: 

அலுலயகம்: 

தனிப்பட்ட: 

10. லிலாகான / 

லிலாகற்ம : 

11. லாழ்க்றகத் 

துறைின் தபர்: 

12.லாழ்க்றகத் துறைின் ததாறில் ற்றும் 

ததாறில் நிறயம்:  

 

13. பிள்றரகரின் 

எண்ைிக்றக 

14. அலர்கரின் 

லது: 

15. கல்லி கற்கும் பாடசாறய: 

 

ஆ. மசறல ததாடர்பான தகலல்கள்: 

 

16. பதலிமற்ம திகதி: 

17. தற்மபாறத ததாறில் நிறயம்: 18. ததாறில் நிறயம் அறந்துள்ர நகம்:  

19.தற்மபாறத ததாறில் நிறுலனத்திற்கு 

அமிக்றகிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்மபாறத ததாறில் நிறயத்தின் 

மசறலக்காயம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2017) 

லரு.......ாதம்.........திகதி.................. 

21. பன்கிறடக்கும் ( லிருப்பத்திற்குாி) ததாறில் நிறயதான்மில்/ நிறயங்கரில் 

மசறலாற்மி உள்ரீா? 
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22. அசாங்க 

மசறலில் 

முன்றன 

ததாறில் 

நிறயங்கள்: 

ததாறில் நிறயங்கள் லிருப்பிற்குாி  

ததாறில் 

நிறயம் / 

லிருப்பற்ம 

ததாறில் 

நிறயம் 

மசறலக் காயம்  

 1   இருந்து  லற 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 

இ. இடாற்மம் மகால் ததாடர்பான தகலல்கள் (உாி தபட்டிினுள் √ அறடாரிடவும்) 

23.  

லருடாந்த இடாற்மத்துக்கு 

லிண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து 

இருப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர 

ததாறில் நிறயங்கள் 

 

இல்றய  1. 

2. 

3. 

இடாற்மம் கிறடக்கப்தபற்மிருப்பின் அத்ததாறில் நிறயம்  

 

 

  
  
 

 

25.ீராய்வுக்குழுலிடம் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பம் 

இடாற்மத்திறன இத்துச் 

தசய்தல் 
 இடாற்மத்திறன திருத்தம் தசய்லதற்கு மகாப்பட்டிருப்பின் 

அவ்லாறு மகாாி ததாறில் நிறயங்கள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்திறத்தல்  

புதிததாரு இடாற்மத்திறனப் 

தபற்றுக்தகாள்ரல் 
 

 

 

26. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானங்கள் 

 

 

 
 

24.  இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலிற்கு 

லிண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   

இல்றய  
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27. அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குலிற்கு மன்முறமயீடு சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரதா/இல்றயா என்பது 

பற்மி 

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

28. மன்முறமயீட்டாராின்  மகாாிக்றகற நிறமமலற்மப்படும் பட்சத்தில் அலுலயருக்கு எதுலித தீங்கும் 

ஏற்படாதலாறு  இடாற்மச் சுறற்சிற நறடமுறமப்படுத்துலது ததாடர்பாக அசாங்க நிர்லாகற்றும் 

முகாறத்துல அறச்சின் சிபார்சு 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

திகதி                  றகதாப்பம் 

 

 

 

 




