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திகதி:

Your No

Date

2021.02.12

அணச்சுக்கரின் கேயரரர்கள்
இரஜரங்க அணச்சுக்கரின் கேயரரர்கள்
ரலட்டச் கேயரரர்கள்
திணைக்கரத் தணயலர்கள்

0212 இற்கரன லருடரந்த இடரற்மக் கட்டணர லிடுத்தல்
அேரங்க கரறிகபர்ப்பரரர் சேணல, இயங்ணக தகலல் ற்ரம் கதரடர்பரடல் கதரறில்நுட்பச் சேணல,
அபிலிருத்தி அலுலயர் சேணல, இயங்ணக அே நூயகர் சேணல, முகரணத்துல சேணல
உத்திசரகத்தர்கள் சேணல, இணைந்த ேரதி சேணல, அலுலயக பைிரரர் சேணல
சற்படி லிடம் கதரடர்பரன னது ே இயக்கமும் 2020.12.17 ஆந் திகதி கடிதம் மூயரக அநப்பி
ணலக்கப்பட்டுள்ர 2021 லருடரந்த இடரற்மக் குளலின் முன்கரறிவுகள் ற்ரம் அக்கடிதத்தில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ீது தங்கரின் தலரன கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.
02.

சற்படி

இடரற்ம

முன்கரறிவுகள்

ேம்பந்தரக

ன்னிடம்

ேர்ப்பிக்கப்பட்ட

லிட

டுத்துணப்புகள் பற்மி அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடமுணமலிதிகள் கதரகுதி I இன் XVIII
ஆம் அத்திரத்தின் 211 ற்ரம் 210 ஆகி பிரிவுகளுக்கு அணலரன முன்கரறிவு ீரரய்வு குளலின்
தீர்ரனங்கணர இத்துடன் அநப்பி ணலத்துள்சரன். இதன் மூயம் சற்ககரள்ரப்பட்ட தீர்ரனங்களுக்கு
கட்டுப்பட்டதரக சசய குமிப்பிடட உத்திசரகத்தர்கள் கதரடர்பியரன னது ே இயக்கமும் 2020.12.17
ஆந் திகதிமம் ககரண்ட கடிதம் மூயரக உத்சதே 2021 இற்கரன லருடரந்த இடரற்மக் கட்டணரிணன
இத்தரல் லிடுக்கிசமன்.
03 .இடரற்மக் கட்டணரகள் கதரடர்பியரன சன்முணமமடுகள்
)அ( இடரற்மக்
சேணலகள்

கட்டணரகள்

கதரடர்பரக

ஆணைக்குளலின்

ற்பரடுகளுக்கிைங்க

அேரங்க

திருப்திணடரத

நணடமுணம
சேணலகள்

உத்திசரகத்தர்களுக்கு

லிதிகரின்

XX

ஆணைக்குளலிடம்

ஆம்

அேரங்க

அத்திரத்தின்

சன்முணமமட்டிணனச்

ேர்ப்பிக்கயரம். சன்முணமமட்டிணன ஒன்ணயன்(Online) முணமில் http://43.224.125.64:7009
ஊடரகவும் அல்யது தங்கள் நிரலனத்திநடரக இணைத்ணத அணுகுலதற்கு LGN Wi-Fi
லணயப்பின்னணய பன்படுத்துலதரின் http://10.250.1.112:7009 ஊடரகவும் ேர்ப்பிக்க இலும்.
)ஆ(ீரரய்வுக் குளவுக்கு சன்முணமமட்டிணனச் ேர்ப்பித்த உத்திசரகத்தர்கள் ரத்திம் அேரங்க
சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம் சன்முணமமட்டிணனச் ேர்ப்பிக்கயரம்.
)இ( சன்முணமமடுகணர ஒன்ணயன்(Online) முணமிநடரக அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம்
ேர்ப்பித்ததன் பின்னர் லன்பிதிண தங்கள் திணைக்கரத் தணயலர்கள் ஊடரக னக்கு
அநப்பிணலக்கப்படல் சலண்டும். அத்துடன் முணமமட்டில் குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கணர
நிரூபிப்பதற்கரக ேம்பந்தப்பட்ட ஆலைங்கணரமம் இணைத்து அநப்பிணலப்பீரக.

)ஈ( ேர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முணமமடுகள்
ஒன்ணயனில்

(Online)

2021.02.25 ஆம் திகதின்சமர அதற்கு முன்னரகசலர

ேர்ப்பிக்கப்பட

சலண்டுகன்பசதரடு

அத்திகதிக்குப்

பின்னர்

ேர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முணமமடுகள் நிரகரிக்கப்படயரம்.

04.லருடரந்த இடரற்மக் கட்டணர நணடமுணமப்படுத்தல்.

2021 ஆம் ஆண்டுக்கரன இடரற்மக் கட்டணரகள் அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினரல்
சற்ககரள்ரப்படக்கூடி திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதரக அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினரல்
நிர்ைிக்கப்படும் திகதிிலிருந்து அல்யது குமிப்பிட்ட இடரற்மக் கட்டணரகளுக்கு முன்னரல்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர திகதி முதல் நணடமுணமப்படுத்தப்படும். (2021ஆம் ஆண்டின் லருடரந்த இடரற்ம
தீர்ரனங்கள்
ற்ரம்
ீரரய்வுக்
குளலின்
தீர்ரனங்கரின்
அடிப்பணடில்
குமிப்பிட்ட
உத்திசரகத்தர்கரின் இடரற்மக் கட்டணரகளுக்கு முன்னரல் திகதி குமிப்பிடப்பட்டு இருக்கரலிடின்
அல்யது 2021.03.01ம் திகதிிலிருந்து நணடமுணமப்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடரற்மக் கட்டணரகள்
அேரங்க

சேணலகள்

ஆணைக்குளலினரல்

நிர்ைிக்கப்படும்

திகதிிலிருந்து

நணடமுணமப்படுத்தப்படுலசதரடு, அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினரல் நிர்ைிக்கப்படும் திகதிக்கு
பின்னரன திகதி குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ணன உத்திசரகத்தர்கரின் இடரற்மம் குமிப்பிட்ட
இடரற்மக் கட்டணரகளுக்கு முன்னரல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர திகதி முதல் நணடமுணமப்படுத்தப்படும்(.
அதற்கிைங்க தங்கள் அணச்ேில் நிரலனத்தில் சேணலரற்ரகின்ம / திணைக்கரத்தில் /இடரற்மம்
கபற்ரள்ர உத்திசரகத்தர்கள் உரி திகதிில் புதி சேணல நிணயங்கரில் கடணகணர
கபரரப்சபற்கத்தக்கதரக பிதிமட்டு அலுலயர் லரும்லண தடுத்துணலக்கரல் லிடுலிக்க நடலடிக்ணக
டுக்குரர அமிலிக்கின்சமன். லருடரந்த இடரற்ம கட்டணரகரன்மின் படி இடரற்ம கட்டணரண
கபற்ரள்ர அலுலயர் ஒருலர் புதி சேணல நிணயத்துக்கு லருணக தரல் இருக்குிடத்து அவ்லலுலயர்
இடரற்மம் கேய்ப்பட்ட திணைக்கரத்தின்/ சேணல நிணயத்தின் தணயலரினரல் அேரங்க சேணல
ஆணைக்குளலின் நணடமுணம லிதிகரின் 217 பிரிலிற்கண அலுலயர் தரனரகசல பதலிண லிட்டு
லியகிதரக கருத சலண்டுகன அேரங்க சேணல ஆணைக்குள தீர்ரனித்திருப்பதரல் அதற்கண
நடலடிக்ணக டுத்து அதுப்பற்மி னக்கு அமிலித்தல் சலண்டும். 2021 லருடரந்த இடரற்மக்
கட்டணரக்கிைங்க
சேணல
நிணயங்களுக்குச்
ேமூகரிக்கின்ம
உத்திசரகத்தர்கரினதும்
லிடுலிக்கப்பட்ட
உத்திசரகத்தர்கரினதும்
லிபங்கணர
இத்துடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ர
இ.சே/ல.இ.ர/07 ற்ரம் இ.சே/ல.இ.ர/08 ரதிரிப் படிலங்கள் மூயரக இடரற்மம் நணடமுணமக்கு
லரும் தினத்திலிருந்து 2 ரதத்திற்குள் னக்கு அமிக்ணகிடல் சலண்டும். அத்துடன் ேம்பந்தப்பட்ட
உத்திசரகத்தர்கள் சேணலக்குச் ேமூகரித்தணக்கரன ற்ரம் லிடுலிக்கப்பட்டணக்கரன கடிதங்கரின்
பிதிகணரமம் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். )இ.சே/ல.இ.ர/05 ற்ரம் இ.சே/ல.இ.ர/06)
05. லருடரந்த இடரற்மங்கரின் கீழ் ன்னரல் லறங்கப்பட்டுள்ர இடரற்மக் கட்டணரக்கு சயதிகரக
அணச்சு அல்யது திணைக்கர உள்ரக இடரற்மங்கரின் கீழ் லசநம் உத்திசரகத்தர்களுக்கு
இடரற்மம் கிணடத்தரலும்இந்த ீரரய்வுக்குளக்கரின் தீர்ரனங்கரியரன திருத்தங்களுக்கு
,
கட்டுப்பட்டதரக
2020.12.17
ஆந்
திகதி
இடரற்மக்
கட்டணர
நணடமுணமப்படுத்தல்
சலண்டுகன்பணதக் கருத்திற் ககரள்வீரக.
06. சலும் 2021 லருடரந்த இடரற்ம கட்டணரகணர நணடமுணமப்படுத்தும் கபரளது அணச்சுக்கரின்
ரற்மம் கரைரக லசநம் ஒரு உத்திசரகத்தருக்கு இடரற்மம் கேய்ப்பட சலண்டி சேணல
நிணயம்

கதரடர்பரக

ேிக்கல்கள்

ற்பட்டரல்,

அத்தணக

ேந்தர்ப்பங்கரில்

குமிப்பிட்ட

உத்திசரகத்தருக்கு பிதிமட்டு அலுலயரக குமிப்பிடப்பட்ட உத்திசரகத்தரின் சேணல நிணயம்
குமிப்பிட்ட உத்திசரகத்தரின் புதி சேணல நிணயரக சலண்டுகன்பணதக் கருத்திற் ககரள்ரவும்.

ஒப்பம்./ ஸ். ஆசயரகபண்டர
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பரரர் நரகம்

இ.சே/ல.இ.ர/05

கபர்

:- ......................................

சேணல நிணயம் :- ......................................
திகதி

:- ......................................

…………………………… ஊடரக
ஊடரக ............................................
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பரரர் நரகம்

புதி சேணல நிணயத்தில் கடணிணன கபரரப்சபற்மல்
........................................ (லருடம்( லருடத்தில் இணைந்த .......................................)சேணல( சேணலில்
லருடரந்த இடரற்ம கட்டணரின் பிகரம் .................................... ஆம் )லிடுலிப்பு கபற்ம திகதி( திகதி
கதரடக்கம் சேணலிலிருந்து லிடுலிப்பு கபற்ம நரன் ..............................................ஆம் )சேணலக்கு
ேமூகரித்த திகதி( திகதி .......................................)சேணல நிணயத்தில்( சேணலக்கு ேமூகரித்சதன்
ன்பணத லினமுடன் அமித்தருகின்சமன்.

இப்படிக்கு உண்ணமள்ர
ணககரப்பம்

:-...........................................

சேணல

:-...........................................

தம்

:-...........................................

சதேி அணடரர அட்ணட இயக்கம் :-...........................................
சேணல இயக்கம்

:-...........................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------னது இயக்கம் :...........................................
திகதி

:.............................................

சேணலக்கு ேமூகரித்துள்ரதரக உரதிப்படுத்துகின்சமன்.

............................................................................... .............
.
திணைக்கர தணயலரின் ணககரப்பம் ற்ரம் பதலி முத்திண

.

இ.சே/ல.இ.ர/06

னது இய.

:- ..............................................

திணைக்கரம்/ அணச்சு :- ..............................................
திகதி

:- ..............................................

…………………………… ஊடரக
ஊடரக ............................................
கேல்லி /திருதி /திரு ............................................................
பதலி :- ……………………………………………..

லருடரந்த இடரற்மத்தின் படி கடணிலிருந்து லிடுலித்தல்

சேணலில் )சேணல(....................................... லருடத்தில் இணைந்த )லருடம்( ........................................
லருடரந்த

இடரற்ம

கட்டணரின்

பிகரம்

சற்குமிப்பிடப்பட்ட

உத்திசரகத்தர்

இல் கடணிணன கபரம )புதி சேணல நிணயம்( ....................................ுுப்சபற்கக் கூடி லணகில்
திகதி

கதரடக்கம்

கடணிலிருந்து

)லிடுலிப்பு

கபற்ம

.லிடுலிப்பதரக லினமுடன் அமித்தருகின்சமன்

.............................................................
திணைக்கர தணயலரின் ணககரப்பம் ற்ரம் பதலி முத்திண.

பிதி :- இணைந்த சேணலகள் பைிப்பரரர் நரகம்

திகதி(

ஆம்..............................................

இ.சே/ல.இ.ர/07

…………………………………. அணச்சு அலுலயகம் /திணைக்கரம் /
இருந்து இடரற்மம் கபற்ர ேமூகரித்த உத்திசரகத்தர்கள்
சேணல :- ……………………………….......

அலுலயரின்
கபர்

சேணல
இயக்கம்

தம்

சேணலண கபரரப்சபற்ம
திகதி

இ05/.இ.ல/சே.
இநர இற்கு.ப.சே.
அதப்பி ணலக்கப்பட்டுள்ரதர

............................................................................................
திணைக்கர தணயலரின் ணககரப்பம் ற்ரம் பதலி முத்திண.
இ.சே/ல.இ.ர/08

…………………………………. அணச்சு அலுலயகம் /திணைக்கரம் /
இருந்து இடரற்மம் கபற்ரச் கேன்ம உத்திசரகத்தர்கள்
சேணல :- ……………………………….......

அலுலயரின்
கபர்

சேணல
இயக்கம்

தம்

லிடுலிப்பு கபற்ம திகதி

.......................................................................................... ...
திணைக்கர தணயலரின் ணககரப்பம் ற்ரம் பதலி முத்திண.

இ06/.இ.ல/சே.
இநர இற்கு.ப.சே.
அதப்பி
ணலக்கப்பட்டுள்ரதர

