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இவணந்த சசவயகின் அவத்து அலுயர்கள்

இவணந்த சசவயகின் அலுயர்கது யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்ங்கள்
ககாசபாா வயபஸ் பவுயசதாடு சமூக இவடகயி நற்றும் சுகாதாப ாதுகாப்பு
ிவவநவன

சணுயதற்காக,

இடநாற்நல்ாத

இவணந்த

இடநாற்

சசவயகள்

சகாாிக்வககவ

அலுயர்கின்

Online

மூநாக

யருடாந்த

சநர்ப்ிப்தற்கு

யாய்ப்ிவ யமங்க, இவணந்த சசவயகள் ிாிவு டயடிக்வக எடுத்துள்து. Pilot project
ஆக, இங்கு

அியிருத்தி

உத்திசனாகத்தர்

சசவய

நற்றும்

முகாவநத்துய

சசவய

உத்திசனாகத்தர் சசவய அலுயர்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்
சகாாிக்வககவ சநர்ப்ிப்தற்கு யாய்ப்பு யமங்கப்ட்டுள்து.
02. இதற்காக MISCO கநன்காருள் னன்டுத்தப்டுகின்சதாடு, கநன்காருிவ
அணுகுயதற்கு,

LGN

மூநாக

இவணன

யசதினிவ

அணுகுயதானின்

http://10.250.1.112/misco/ எனும் இவணனத முகயாிவனயும் ி யவப்ின்ல் மூநாக
இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68/misco/ மூநாகவும் MISCO
தபவுத்தத்திவ அணுக முடியுகநன்சதாடு இவடமுகத்திலுள் Help linkஇன் மூநாக
கசன்று, னர் யமிகாட்டினில்(User Guide) குிப்கடுப்தன் மூம் தபவுத்தம் கதாடர்ா
தகயவ கற்றுக்ககாள் முடியும்.
03. அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய நற்றும் முகாவநத்துய சசவய உத்திசனாகத்தர்
சசவய அலுயர்கது யருடாந்த இடநாற்நல்ாத இடநாற்ங்கள், Online மூநாக
யிண்ணப்ிக்க யாய்ப்பு யமங்கப்ட்டிருந்தாலும் ிறுயத் தவயாின் ாிந்துவப, சசவய
அயசினம் நற்றும் கயற்ிடங்கள் என்யற்ின் அடிப்வடனில் நாத்திபசந இடநாற்
உத்தபவுகள் யமங்கப்டுகநன்வத கதாியிக்க யிரும்புகின்சன்.
04.

இவணந்த

டயடிக்வககவ

சசவயகள்
MISCO

அலுயர்கது,
கநன்காருள்

அவடனாம்
மூநாக

காணப்ட்ட

ிறுய

சநற்ககாள்யதற்கு

எதிர்ார்க்கப்ட்டுள்வநனால் இவணந்த சசவயகளுக்குாின அவத்து அலுயர்களும்
தநது தகயல்கவ 2021/08/31ஆம் திகதிக்கு முன்ர் MISCO கநன்காருில் உள்ிடுயது
கட்டானநாகும்.

05. சநலும் தங்களுக்கு சசவய கதாடர்ாக ிபச்சிவகள் ஏற்டுநானின் User ஆக
தபவுத்தத்தினுள் உள்நுவமந்து, அங்கு Menu இலுள் CS Inquiry மூநாக தங்கது
யிசாபவணவன எம்நிடம் சநர்ப்ிக்க முடியும் என்சதாடு சநதிக தகயாது Inquiry
System இலுள் னர் யமிகாட்டினில் (User Guide) குிப்ிடப்ட்டுள்து. சநலும்,
அலுயர்கது தகயவ தபவு தத்தினுள் உள்ிடுதல் கதாடர்ாகசயா அல்து தபவுத்தம்
கதாடர்ா கதாமில்நுட் ிபச்சவகள் இருக்குநானின் CS Inquiry மூநாகச் கசன்று,
சநலுள் Add Inquiry linkஐ கதாிவு கசய்து, Category இல் System Related Matters ஐயும்
Section இல்

PMO-TRANS

என்வதயும்

கதாிவு

கசய்து, Descriptions

இல்

தங்கள்

ிபச்சவகவ சநர்ப்ிக்க முடியும்.
06.

இவணந்த

சசவயகள்

ிாியிால்

தங்களுக்காக

யமங்கப்டும்

சசவயனிவ

யிவத்திாக ககாண்டு கசல்யதற்கு, சநற்ககாள்ப்டும் இந்டயடிக்வககளுக்கு தங்கள்
தனயா

ஆதபயிவ

சநற்ககாள்ப்டும்

எதிர்ார்ப்சதாடு, இவணந்த

ிறுய

டயடிக்வககளுக்கு,

சசவயகள்
எந்த

யித

ிாியிால்
கட்டணமும்

அயிடப்டுயதில்வ என்தால் சநாசடி டயடிக்வககளுக்கு ஏநா சயண்டாகநன்வத
தனவுடன் கதாியிக்கின்சன்.

ப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப
இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்

