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அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக : 25/2022  

து இக்கம் : MpubAd/AcSD/Ann. Transfers -2023 

பாது நிர்யாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

 நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2022.11.25 

 

அகநச்சுக்களின்  பசனார்கள் 

நாகாண பிபதந  பசனார்கள் 

ஆகணக்குழுச் பசனார்கள் 

நாயட்டச்  பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள், 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

  

இங்கக கணக்கார்  சசகய உத்திசனாகத்தர்களின் யருடாந்த இடநாற் கடமுக 

- 2023 

(I, II நற்றும் III ஆந் தபங்கள்) 

 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட இங்கக கணக்கார்  சசகய 

உத்திசனாகத்தர்களின் இடநாற் கடமுக  பின்யருநாறு கடமுகப்டுத்தப்டும்  

இதால் அறினத்தபப்டுகின்து. இங்கக கணக்கார்  சசகயயின் யருடாந்த இடநாற்ங்கள் 

பதாடர்ா இறுதி தீர்நாம் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடசந காணப்டுகின்து. 

 

01. யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் நினநம் நற்றும் அதன் பசனல்முக  

 

இடநாற் கடமுகயில் குறிப்பிடப்ட்டுள் டி இங்கக கணக்கார்  சசகய 

உத்திசனாகத்தர்களின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கா இடநாற்ங்கக 

கடமுகப்டுத்துயதற்காக யருடாந்த இடநாற்க் குழுகய  இந்த  அகநச்சிால் 

நினமிக்கப்டும். இந்த குழுவின் ணிகாக இடநாற்த்கத திர்ார்க்கும் 

உத்திசனாகத்தர்களின் சகாரிக்கககக ரிசீலித்து, உத்திசனாகத்தர்களுக்கு நினானநா கா 

இகடபயளியில் இடநாற்ங்கக முகனாக யமங்குதல் நற்றும் ஒசப சசகய 

நிகனத்தில் உத்திசனாகத்தர்கள் நீண்ட காம் தங்கியிருப்தக தவிர்க்கும் யககயில் இந்த 

இடநாற்ச் பசனன்முக னன்டுத்தப்டுகிது. 

 

02. இடநாற்ம்  ஒருங்கிகணப்புக் குழுவின் கட்டகநப்பு 

 

இந்த அகநச்சின் பசனார் பின்யரும் உத்திசனாகத்தர்ககக் பகாண்ட இடநாற்க் 

குழுகய நினமிப்ார். 

 

I. இந்த அகநச்சின் சநதிகச் பசனார் ( பாது நிர்யாகம்) - தகயர் 
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II. ணிப்ார் (இங்கக கணக்கார்  சசகய)   - உறுப்பிர் 

III. சிசபஷ்ட உதவிச் பசனார் (பிபசதச நிர்யாகம், உள்ாட்டலுயல்கள் பிரிவு) - 

உறுப்பிர் 

IV. இங்கக சசகயச் சங்கத்தின் பிபதிநிதிபனாருயர்  - உறுப்பிர் 

 

03. யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் முன்பநாழிவுகளுக்கு திபாக விக்கநளிப்தற்கா 

யாய்ப்பு 

 

சநற்கூறின இடநாற்க் குழுவிால் டுக்கப்டும் முன்பநாழிவுகள்  பதாடர்ா 

விக்கங்கக முன்கயக்க அம் முன்பநாழிவுகளில் திருப்தினகடனாத 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அயகாசம் யமங்கப்டுயசதாடு, அவ்வுத்திசனாகத்தர்கள் ழுத்து 

பூர்யநாக தநது சநன்முகயீட்கட இங்கு 9.3 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் முகயரிக்கு 

இடநாற்க் குழுவிால் அறிவிக்கப்டும் முன்பநாழிவுகளில்  குறிப்பிடப்ட்டுள் 

திகதிக்கு முன்ர் அனுப்புதல் சயண்டும். அதன் பிகு அவ்விக்கங்கக முன்கயக்க 

பின்யரும் குழுவிால் நதிப்ாய்வு பசய்னப்டும். 

 

I.  இந்த அகநச்சின் பசனார் - தகயர் 

II.   நற்பாரு அகநச்சின் பசனார் - உறுப்பிர் 

III.  சநதிக பசனார் (பாது நிர்யாகம்)- உறுப்பிர் 

 

இதன் கீழ், உத்திசனாகத்தர்களுக்கு பின்யரும் சந்தர்ப்ங்களில் நட்டுசந இடநாற்ங்களுக்கு 

திபாக விக்கங்கக பதரிவிக்க முடியும். 

 

I. இடநாற்க் பகாள்ககக்கு இணங்காத யககயில் இடநாற்ங்ககச் பசய்துள் 

சந்தர்ப்ங்களில் 

II.  உத்திசனாகத்தர்களின் சகாரிக்கககள் நிகசயற்ப்டாத சந்தர்ப்ங்களில் 

III.  உத்திசனாகத்தர்களின் சகாரிக்கககளுக்குப் பும்ாக இடநாற்ம் பசய்னப்ட்டுள் 

சந்தர்ப்ங்களில் 

  

04. யருடாந்த இடநாற்ச் பசனன்முகக்கு கட்டானநாக உட்டும் உத்திசனாகத்தர்கள்  

 

இந்த இடநாற்ச் பசனன்முகக்கு இங்கக கணக்கார்  சசகயயின் I / II / III ஆந் தபத்துகடன 

பின்யரும் உத்திசனாகத்தர்கள் கட்டானநாக உட்டுயார்கள்.  

 

I. ஒசப சசகய நிகனத்தில் 06 யருடங்கள் அல்து அதற்கு சநற்ட்ட சசகயக் 

காத்கதயுகடன உத்திசனாகத்தர்கள் 

 

II. ஒசப அகநச்சில் அல்து திகணக்கத்தில் அல்து நாகாண சகயில் அல்து 

பநாத்த சசகயக்காம் அதிகட்சம் 12 யருடங்கக பூர்த்தி பசய்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள்  
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III. பகாழும்பு நாயட்டம் தவிர்ந்த கன நாயட்டங்களில் ஒன்றில் அகநந்துள் 

அகநச்சு அல்து திகணக்கம் அல்து நாயட்ட பசனகம் அல்து நாகாண சக 

அலுயகம் ஆகினயற்றில் பநாத்த சசகயக் காம் ன்னிபண்டு (12) யருடங்கக 

பூர்த்தி பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் 

IV. இங்கு "இக்கம் 06" இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் விருப்நா சசகய நிகனத்தில் 

அதிகட்சம் 03 யருட சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் 

 

05. யருடாந்த இடநாற்ங்களின் கீழ் கட்டான யகுதிக்குள் உள்டங்காத இடநாற்ங்கள்  

 

இந்த இடநாற்ச் பசனன்முகயின் கீழ் சநற்குறிப்பிட்டயாறு கட்டான இடநாற்ங்களுக்கு 

சநதிகநாக இந்த பசனன்முகயின் மூம் இடநாற்ங்ககப் பறுயதற்கு திர்ார்க்கும் 

பி உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் விண்ணப்பிக்க முடியும். இருப்பினும்  அயர்கள் நினானநா 

சசகயக் காத்கத தற்சாகதன சசகய நிகனத்தில் ணி புரிந்திருந்தால் நாத்திபசந இந்த 

சகாரிக்கககள் ரிசீலிக்கப்டும். இது பதாடர்ா இறுதித் தீர்நாம்  இடநாற்க் குழுவின் 

முடியாக அகநயும் ன்சதாடு, அக்சகாரிக்கக பதாடர்ாக இடநாற்க் குழுவிால் 

அறிவிக்கப்டும் இடநாற் முன்பநாழிவுகளில் குறிப்பிடப்ட்டுள் குறித்த திகதிக்கு 

முன்ர் விக்கங்கக சநர்ப்பிக்க முடியும். 

 

06. விருப்த்துக்குரின சசகய நிகன யககப்ாடு 

 

ல்சயறு சசகய நிகனங்களில் பசலுத்தப்டும் சட்டரீதினா சநதிக நிதியினல் 

ன்களுக்கு ற் பின்யரும் நிறுயங்கள் விருப்த்துக்குரின சசகய நிகனங்காக இந்த 

இடநாற்ச் பசனன்முகயில் கருதப்டுகின். அத்சதாடு அச்சசகய நிகனங்களில் 

சசகயனாற் முடியுநாக இருப்து அதிகட்சம் 03 யருடக் காப்குதினாகும். அந்த 

சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் இங்கு "இக்கம் 04 (IV)" இன் 

டி கட்டான இடநாற்ங்களுக்கு தகுதினாயர்காக கருதப்ட்டு டயடிக்கக 

டுக்கப்டும். 

 

 

1. சுங்கத் திகணக்கம்  

2. குடியபவு நற்றும் குடினகல்வுத் திகணக்கம் 

3. சநாட்டார் யாக சாக்குயபத்து திகணக்கம் 

4. நதுயரித் திகணக்கம் 

5. உள்ாட்டு இகயரித் திகணக்கம் 

6. ஆட்திவுத் திகணக்கம் 

7.  யவிங்குகள் ாதுகாப்புத் திகணக்கம் 
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அச்சசகய நிகனங்களில் தற்சாது நிவுகின் நற்றும் திர்காத்தில் ற்ட 

முடியுநா பயற்றிடங்கள்  

 

திகணக்கம்  

தற்சாது 

காணப்டும் 

பயற்றிடங்களின் 

ண்ணிக்கக 

2022.12.31 ஆந் 

திகதிக்கு  ற்ட 

முடியுநா 

பயற்றிடங்களின் 

ண்ணிக்கக 

2023.01.01 ஆந் 

திகதி முதல் 

2023.12.31 ஆந் 

திகதி யகப ற்ட 

முடியுநா 

பயற்றிடங்களின் 

ண்ணிக்கக 

I 

தபம் II/III தபம்  

I 

தபம் II/III தபம்  

I 

தபம் II/III தபம்  

சுங்கத் திகணக்கம்  - - - - - - 

குடியபவு நற்றும் குடினகல்வுத் 

திகணக்கம் 
- - - - - - 

சநாட்டார் யாக 

சாக்குயபத்து திகணக்கம் 
- - 01 - - - 

நதுயரித் திகணக்கம் - - - - - - 

உள்ாட்டு இகயரித் 

திகணக்கம் 
- - - - - - 

ஆட்திவுத் திகணக்கம் - - - - - - 

யவிங்குகள் ாதுகாப்புத் 

திகணக்கம் 
- - 01 - - - 

 

குறிப்பு :  

 (i) சாதாபண சூழ்நிகயில் ந்தபயாரு உத்திசனாகத்தரும்  தது முழு  சசகயக் காத்தில் 

சநற்கூப்ட்ட திகணக்கங்களில் ஒன்றில் நாத்திபம் ணி புரியதற்கு யாய்ப்ளிக்கப்டும். 

(ii) இந்த  சசகய நிகனங்களுக்கு  சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்க்  சகாரிக்கககள் 

உத்திசனாகத்தரின்  சசகயமூப்புநிகக்கு ற் கூடுதா சசகயமூப்புநிகயுள் 

உத்திசனாகத்தருக்கு முன்னுரிகந யமங்கப்டும் யககயில் சநற்பகாள்ப்டும். 

 

07. யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு உட்டாத நிறுயங்கள்  

 

பின்யரும் நிறுயங்களில் ணி புரியும் உத்திசனாகத்தர்களின் இடநாற்ங்கள் அந்த 

நிறுயங்களின் தன்கநகனக் கருத்திற் பகாண்டு இந்த இடநாற்ச் பசனன்முகயின் கீழ் 

ரிசீலிக்கப்டாது. 

 

I. சாதிதி பசனகம் 

II. பிபதநர் அலுயகம் 

III. ஆளும் கட்சி பிபதந பகாபடா அலுயகம் 

IV. சக முதல்யர் அலுயகம் 

V. அகநச்சபகய அலுயகம் 

VI. திர்க்கட்சித் தகயர் பசனகம் 
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08. நிறுயத் தகயர்களின் இணக்கப்ாட்டுக்கு அகநன  இடநாற்ங்களுக்கு உட்டும் 

நிறுயங்கள் 

 

கீசம குறிப்பிடப்ட்டுள் நிறுயங்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்க் குழுவிால் 

உத்திசனாகத்தர்கக இடநாற்ம் பசய்யும் சாது அந்நிறுயங்களிலிருந்து   பயளிசன சயறு 

நிறுயங்களுக்கு இடநாற்ம் பசய்னப்டும் சாது  நற்றும் அந்நிறுயங்களுக்கு சயறு 

நிறுயங்களில் இருந்து இடநாற்ம் பற்று யரும் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்பில் குறித்த 

நிறுயத் தகயரின் உடன்ாட்டிகப் பற்று டயடிக்கக டுக்கப்டும். 

 

I. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழு 

II. சதர்தல்கள் ஆகணக்குழு 

III.  இஞ்சம் நற்றும் ஊமல் ற்றின சார்த்துதல்ககப் புாய்வு பசய்யதற்கா 

ஆகணக்குழு 

    IV.  நிதி ஆகணக்குழு 

V.  சதசின சம்ங்கள் ஆகணக்குழு 

VI.  ல்க நிர்ணன ஆகணக்குழு 

VII. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிால் விசசட விதிமுககள் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

நிறுயங்கள் 

  

09. யருடாந்த இடநாற்ச் பசனன்முகக்கு ற்புகடன  பாதுயா விடனங்கள் 

 

9.1 இந்த இடநாற்த்கத கடமுகப்டுத்தும் சாது சசகயத் சதகயப்ாட்டுக்கு 

நற்றும் தற்சாகதன சசகய நிகனங்களில் ணிபுரின முடியுநா அதிகட்ச 

சசகயக் காத்திற்கு முன்னுரிகந யமங்கப்டும். 

 

9.2 சநற்கூப்ட்டயாறு இடநாற்ங்களின் சாது தகுதியுகடன உத்திசனாகத்தர்கள் இந்த 

கடமுக ஒழுங்கில் காட்டப்ட்டுள் விதத்தில் இங்கு "இகணப்பு I" இல் 

காட்டப்ட்டுள் விண்ணப்ப்டிய நாதிரிக்கு ற் விண்ணப்பித்தல் சயண்டும்.   

 

9.3 அவ்யாறு பூபணப்டுத்தின இடநாற் விண்ணப்ப்டியத்கத குறித்த திகணக்கத் 

தகயரின் அல்து நிபல் அகநச்சுச் பசனாரின் ரிந்துகபயுடன் குறித்த திகதிக்கு 

முன்ர் அவ்விண்ணப்ப்டியத்கத இட்டு அனுப்பும் கடித உகயின் இடதுக்க 

சநல் மூகயில் "இ.க.சச.  யருடாந்த இடநாற்ம் - 2023" ன்யாறு குறிப்ட்டு 

கீழ்க் காணப்டும் முகயரிக்கு அனுப்புதல் சயண்டும்.  

 

பசனார் 

பாது நிர்யாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம், 

பகாழும்பு 07. 
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9.4 இச்சுற்றிக்ககயின் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள்டி கட்டான இடநாற்த்திற்கு உட்ட்ட 

உத்திசனாகதர்கக அதற்காக சநற்கண்ட பிரிவில் குறிப்பிடப்ட்டுள்யாறு 

விண்ணப்பிக்காவிட்டாலும், அயர்களுக்கு கட்டான இடநாற்த்கத பசய்யதற்கு 

இடநாற்க் குழுவிற்கு அதிகாபம் உண்டு.  அவ்யாறு விண்ணப்பிக்காத 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு இந்த இடநாற் கடமுகயின் கீழ் புதின சசகய 

நிகனங்கக யமங்கும் சாது, உரின யககயில் விண்ணப்பித்த 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு முன்னுரிகந அளிக்கப்ட்டு, பின்ர் மீதமுள் 

பயற்றிடங்கக கருத்திற் பகாண்டு இடநாற்ச் சகயின் விருப்ப்டி 

இடநாற்ங்கள் பசய்னப்டும்.  இங்கு முகனாக விண்ணப்பித்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் அயர்கள் விண்ணப்பித்துள் சசகய நிகனங்களில் ணிபுரின 

விருப்த்துடன் இருப்தாகவும், முகனாக விண்ணப்பிக்காத உத்திசனாகத்தர்கள் 

ாட்டின் ந்தபயாரு சசகய நிகனத்திலும் ணிபுரின தனாபாக இருப்தாகவும் 

கருதப்டும். 

 

9.5 யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் மூம் யமங்கின முன்பநாழிவுகளில் 

திருப்தினகடனாத உத்திசனாகத்தர்கள் "இகணப்பு IV" இன் நாதிரிப் டியத்திற்கு 

ற் தநது கருத்துக்கக பதரிவிக்க இடநாற் மீாய்வுக் குழுவிடம் குறிப்பிட்ட 

காத்திற்குள் இங்கு "இக்கம் 03" இல் குறிப்பிடப்ட்டுள்யாறு சநர்ப்பிக்க 

சயண்டும். 

 

9.6 யருடாந்த இடநாற்க் கட்டககளுக்கு திபாக  அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம்  

சநன்முகயீடுகக  சநர்ப்பித்தல். 

 

I. இடநாற்ம் பதாடர்ாக யமங்கப்டும் கட்டகக்கு திபாக யசபனுசநார் 

அபசாங்க உத்திசனாகத்தரிால் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் 

சநன்முகயீபடான்றிக சநர்ப்பிக்குநாயின், அம்சநன்முகயீட்கட 

சநன்முகயீட்டாபால் "இகணப்பு V" இற்கு ற்புகடனதாக சநர்ப்பித்தல் 

சயண்டும், அத்சதாடு அதுற்றின தகயல்கக இங்கு "இகணப்பு VI" இன்டி 

இவ்யகநச்சின் பசனாரிால் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் 

சநர்ப்பிக்கப்டும்.  சநலும், தங்கால் முன்கயக்கப்ட்ட விடனங்கக 

உறுதிப்டுத்துயதற்காக உரின ஆயணங்களின் சான்ளிக்கப்ட்ட பிபதிகக 

அம்சநன்முகயீட்டுடன் சநர்ப்பித்தலின் பாருட்டு உத்திசனாகத்தர் 

பசனற்டுதல் சயண்டும்.  

 

II. அபசாங்க உத்திசனாகத்தரிால் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிற்கு 

சநன்முகயீபடான்றிக இந்த அகநச்சின் பசனார்  ஊடாக நாத்திபசந 

சநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.  குறித்த உத்திசனாகத்தர்கள் அம்சநன்முகயீட்டின் 

பிபதிகக தற்சாகதன திகணக்கத் தகயர் நற்றும் குறித்த அகநச்சின் 



7 

 

பசனார் மூம் அயர்களின் ரிந்துகபயுடன் இவ்யகநச்சின் பசனாருக்கு 

அனுப்பி கயத்தல் சயண்டும். அவ்யாறு அனுப்பி கயக்கப்டும் 

சநன்முகயீட்கட தாநதமின்றி தநது சநற்ார்கயயுடன் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்பி கயத்தாது இந்த அகநச்சின் பசனாரின் 

பாறுப்ாகும். உத்திசனாகத்தர் தது விருப்பின் சரில், சநன்முகயீட்டின் 

பூர்யாங்கப் பிபதிபனான்றிக சபடினாக அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் 

சநர்ப்பிக்க முடியும்.  

 

III. இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக முன்கயக்கப்டும் சநன்முகயீட்டுக்கு, 

அவ்விடநாற்க் கட்டகக்குரின அபசாங்க உத்திசனாகத்தருக்கு 

கிகடக்கப்பற் திகதி முதல் 14 ாட்களுக்குள் இவ்யகநச்சின் பசனாருக்கு 

முன்கயக்கப்டல் சயண்டும்.அவ்யாறு உரின காத்தினுள் 

முன்கயக்கப்டாத சநன்முகயீடுகள் ற்றி கயத்திற் பகாள்ப்டாது 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிால் நிபாகரிக்கப்டும். 
 

IV. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்புயதற்காக உத்திசனாகத்தரிால் 

ககனளிக்கப்டும் சநன்முகயீடாது அதற்குரின ல்ா கடித ஆயணங்கள் 

நற்றும் அறிக்கககளுடன் அதற்குரின தநது  சநற்ார்கயகன, ரிந்துகபயுடன் 

அம்சநன்முகயீடு கிகடக்கப்பற்று 15 ாட்களினுள் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குழுவின் பசனாருக்கு சநர்ப்பிக்க இந்த அகநச்சின் பசனார் 

பாறுப்புகடனயபாகக் காணப்டுயார்.  

 

V. யருடாந்த இடநாற் முன்பநாழிவு யமங்கப்ட்டு இருக்கும் சந்தர்ப்த்தில், 

அம்முன்பநாழிவுக்கு திபாக யருடாந்த இடநாற் மீாய்வுக் குழுவிடம் 

சநன்முகயீட்கட சநர்ப்பிக்காத உத்திசனாகத்தர்களின் சநன்முகயீடுகள் 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் சநர்ப்பிக்கப்ட நாட்டாது. 

 

VI. குறித்த யருடாந்த இடநாற் கடமுககளில் குறித்துகபக்கப்ட்டுள் 

ற்ாடுகளின் டி யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு விண்ணப்பிப்தற்கா 

குகந்தட்ச சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்திபாத உத்திசனாகத்தர்களின் 

சநன்முகயீடுகளும் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் 

சநர்ப்பிக்கப்டப்ட நாட்டாது.   

 

VII. இந்த அத்தினனத்தில் குறிப்பிடப்ட்டுள் விதிகளுக்கு ற் தங்கது 

சநன்முகயீடுகக முன்கயப்து அகத்து அபசாங்க 

உத்திசனாகத்தர்களிதும் பாறுப்ாகும் ன்சதாடு, அதற்கு நாாக 

சநர்ப்பிக்கப்டும் சநன்முகயீடுகள் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிால் 

கயத்திற் பகாள்ப்டநாட்டாது. 

 

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

கிகடக்கப்பற்று 15 ாட்களினுள், இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக அபசாங்க 
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உத்திசனாகத்தரிால் முன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்முகயீடு பதாடர்ா 

முடிவிக அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிால் டுக்கப்டும். 

  

IX. சநற்குறிப்பிடப்ட்டுள் யககயில் முன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்முகயீடு 

பதாடர்பில் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவின் தீர்நாத்கத உடடினாக 

சநன்முகயீட்டாருக்கு அறிவிக்கப்டல் சயண்டும் ன்சதாடு, அதன் 

பிபதிபனான்றிக உரின யககயில் இந்த அகநச்சின் பசனார் நற்றும் 

திகணக்கத் தகயருக்கு அனுப்புதல் சயண்டும். 

 

X. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவின் கட்டக அல்து தீர்நாம் அல்து 

அதிருப்திக்கு உட்டும் அபசாங்க உத்திசனாகத்தருக்கு 2002 ஆம் ஆண்டு 

இக்கம் 04 இகக் பகாண்ட நிர்யாக சநன்முகயீட்டு நினான சகச் 

சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு ற் நிர்யாக 

சநன்முகயீடுகள் நினான சகக்கு சநன்முகயீட்டிக சநர்ப்பிப்தற்கு 

உரிகந உண்டு. 
                 

  

10. உரின நாதிரிப் டியங்களின் பநன் பிபதிகள் பின்யருநாறு இந்த அகநச்சின் 

இகணனத்தத்திலிருந்து திவிக்கம் பசய்ன முடியும். 

 

              

 
 

11.  சசகயக் காத்கத கணக்கிடுதல்    

 

யருடாந்த இடநாற்ங்களின் சாது காத்கதக் கணிப்பிடுயது முன்கன யருடத்தின் 

திபசம்ர் நாதம் 31 ஆந் திகதியில் இருந்தாகும்.  (உதா: 2023 யருடாந்த இடநாற்த்திற்காக 

2022.12.31 ஆந் திகதிக்கு) 

 

11.1 சசகயக் காத்கத கணிப்பிடும் சாது ஒரு திகணக்கம் / அகநச்சு அல்து 

நாயட்டத்தினுள் பதாடர்ச்சினாக அல்து பதாடர்ச்சினற் சசகயக் காங்களின் 

கூட்டுத்பதாகக பநாத்த சசகயக் காநாக கணக்கிடப்டும்.   

 

வ்யாாயினும், திகணக்கத்தில் சசகயக் காத்கத கணக்கிடுயதில், 

உத்திசனாகத்தரின் கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்ட காபணங்களுக்காக, சசகயயில் 

இல்ாத காம் கணக்கிடப்டாது. (உதா- பிபசய லீவு, கற்கக லீவு) 

 

11.2 சதனுபநாரு திகணக்கம் / அகநச்சின் கீழ் ந்த நாயட்டத்தில் ணி புரிந்தாலும் 

அச்சசகயக் காம் அந்த திகணக்கத்தின் / அகநச்சின் சசகயக் காநாகசய 

அந்த சசகயக் காம் கணக்கிடப்டும். 

11.3 ந்தபயாரு சசகய நிகனத்திசா அல்து விருப்த்திற்குரின சசகய 

நிகனத்திசா இடநாற்த்கதக்  சகாரி நின்ால்,  சசகயத் சதகயப்ாடுகளுக்கு 

உட்ட்டு அத்தககன இடநாற்த்திற்குத் தகுதினகடயார்கள். 

சச

கயக

ள் 

 

www.pubad.gov.lk        சசகய        இங்கக கணக்கார்  சசகய         திவிக்கம்       

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
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11.4 சனுபநாரு  சசகய நிகனத்தின் சசகயனாற்றின காத்கத கணக்கிடும் சாது, 

சம்நற் லீவிகப் பற், சம்த்துடன் பயளிாட்டு லீவிகப்  பற், 

திட்டங்களுக்காக அபசின் சதகயப்ாடுகள் அல்து உத்திசனாகத்தரின் 

சகாரிக்ககயின் அடிப்கடயில் விடுவிக்கப்ட்டுள் அல்து இபண்டாம் நிக 

அடிப்கடயில் நற்பாரு நிறுயத்தின் சசகயக்காக விடுவிக்கப்ட்டுள் 

காப்குதியும் கணக்கிடப்டும்.. 

 

12. ல்ாச் சந்தர்ப்ங்களிலும் உத்திசனாகத்தரின் சயண்டுசகாளின் சரில் தநது யாழ்க்ககத் 

துகணயின் சசகய நிகனம் உரித்தாகும் பிபசதசத்திற்கு கிட்டின சசகய நிகனத்திற்கு 

இடநாற்ங்கக யமங்குயதற்கு ல்ா முனற்சிகளும் சநற்பகாள்ப்டும். 

உத்திசனாகத்தரின் சகாரிக்கக அல்து பி விசசட விடனங்கள் இல்ாதிருப்பின் பாதுயாக 

58 யனதிற்கு சநற்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கள் நாயட்டத்திற்கு  பயளிசன இடநாற்ம் 

பசய்னப்ட நாட்டார்கள். ஆால் நாட்டத்திற்குள் இடநாற்ம் பசய்னப்டுயார்கள். 

 

 

13. இடநாற்ங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் சாது (இகணப்பு I இன்டி), இடநாற்த் 

தீர்நாங்களுக்கு விக்கநளிக்ககயில் ( இகணப்பு IV இன் டி) நற்றும் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குழுவிடம் சநன்முகயீட்கட முன்கயக்கும் சாது (இகணப்பு V இன் டி) 

தனாரிக்கப்ட்ட நாதிரி டியங்கள் நாத்திபசந கருத்திற் பகாள்ப்டும்.  

 

14. இடநாற்ங்கள் பதாடர்ாக அந்தந்த திகணக்கத் தகயர்கள் நற்றும் அகநச்சுக்களின் 

பசனார்களின் பாறுப்பு 

 

14.1 கட்டான இடநாற்ங்களுக்கு உட்டும் உத்திசனாகத்தர்கள் நற்றும் இடநாற்த்திற்காக 

விண்ணப்பித்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா தகயல்கள் குறித்த "இகணப்பு 

II" நற்றும் "இகணப்பு III" இன் டி சரினாக பூர்த்தி பசய்து இந்த அகநச்சின் 

பசனாரிால் இங்கு "இக்கம் 19" ஆம் அட்டயகணயில் குறித்த திகதிக்கு 

முன்ர் அனுப்புயதற்கு பதாடர்புகடன திகணக்கத் தகயர்களின் / 

அகநச்சிக்களின் பசனார்களிது பாறுப்ாகும். 

 

14.2 விருப்புக்குரின திகணக்கங்களின் ட்டினலில் குறிப்பிடப்ட்டுள் சசகயக் 

காத்கத விட அதிக காம் சசகயனாற்றியுள் உத்திசனாகத்தர்களின் பனர் 

ட்டினபான்க ( அகத்துத் தகயல்ககயும் உள்டக்கின ட்டினபான்க 

உரின நாதிரிப் டியத்தில் சரினா முகயில் நிபப்பி) இந்த அகநச்சின் 

பசனாரிால் அறிவிக்கப்டும் திகதிக்கு முன்ர் அனுப்புயது குறித்த 

திகணக்கத் தகயரின் / அகநச்சுக்களின்  பசனார்களிது பாறுப்ாகும். 

 

14.3 சக  திகணக்கங்கள் நற்றும் அகநச்சுக்களிலும் 06 யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட 

நற்றும் 12 யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா அறிக்கககன இங்கு "இக்கம் 11 இன் 11.1  
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நற்றும் 11.2 " உ பிரிவில் காட்டப்ட்டுள்யாறு நாயட்ட அடிப்கடயில் 

தனாரித்து அனுப்பும் ணிகன திகணக்கத் தகயர்களும் அகநச்சுக்களிது 

பசனார்களும் மிகவும் பாறுப்புணர்வுடன் சநற்பகாள் சயண்டும். 

 

14.4 குறித்த சசகயக் காம் பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்தால் இடநாற்த்திற்கு 

கட்டுப்டுயார்கள், ஆால் இடநாற்த்திற்கு விண்ணப்பிக்காத உத்திசனாகத்தர்கள் 

யசபனும் இருப்பின், அயகப சசகயத் சதகயக்சகற் தக்ககயத்துக் 

பகாள்யதற்கு யசபனும் ஒரு திகணக்கத் தகயருக்கு அசினப்டின், ஆறு (06) 

யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட சசகயக் காத்துடன் கூடின உத்திசனாகத்தர்களின் 

ரிந்துகபகள் யமங்கப்டும் சந்தர்ப்த்தில் அவ்யாாபதாரு உத்திசனாகத்தகப 

தக்ககயத்துக் பகாள்யதற்கா சகாரிக்ககயிகயும் சநர்ப்பித்தல் சயண்டும். 

 

 14.5 ஒவ்பயாரு உத்திசனாகத்தர் பதாடர்பிலும் சரினாதும் முழுகநனாதுநா 

தகயல்கக யமங்குயது நிறுய / திகணக்கத் தகயர்களின் பாறுப்ாகும்.  

பிகமனா அல்து குகாடுள் தகயல் காணப்டுயதாகத் பதரினயருமிடத்து 

குறித்த நிறுய / திகணக்கள் தகயர்களும், அப்ட்டினகத் தனாரித்தயர்களும் 

ரிசீலித்து உறுதிப்டுத்தினயர்களும் அதற்குப் தில் கூ 

கடகநப்ட்டயர்காயர். 

 

14.6 யருடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ா இறுதி முடிவுகள் இந்த அகநச்சின் 

உத்திசனாகபூர்ய இகணனத்தத்திலும், யருடாந்த இடநாற் சநன்முகயீடு 

பதாடர்ா இறுதி முடிகய அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவின் உத்திசனாகபூர்ய 

இகணனத்தத்திலும் பயளியிடப்டும் ன்சதாடு, அதற்ககநன 

இடநாற்ங்களுக்குக் கட்டுப்ட்டு உத்திசனாகத்தர்களின் இடநாற்த்திற்குரின 

அகநச்சின் பசனாரிால் பசனற்டுத்தப்டுதல் சயண்டும்.  

   

14.7 இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப்பற் அகத்து உத்திசனாகத்தர்களும், உரின 

தித்தில் புதின சசகய நிகனத்திற்குச் சமூகநளிப்தற்குக் 

கடகநப்ட்டயர்காயர். உத்திசனாகத்தர் கடகநகனப் பாறுப்சற்தன் 

பின்ர் "இகணப்பு VII" இன் மூம் அது ற்றி இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கு 

ஒரு பிபதியுடன் உரின சசகய நிகனத்திற்கு அதக அறிவிக்க சயண்டும். 

 

14.8      இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப்பற் ஒரு உத்திசனாகத்தகப அந்த இடநாற்ம் 

கடமுகக்கு யரும் திகதியின் பின்ர் அந்நிறுயத்தின் சசகயயிலிருந்து 

விடுவிக்காநல் இருப்து இடநாற்ச் பசனபாழுங்குக்கு 

முபணாதாகும்.நாகாண அபச சசகயயிலுள் தவிகளுக்கா இடநாற்க் 

கட்டககக பற்றுக்பகாள்ளும் நத்தின அபசாங்கத்தின் கீழ் யரும் 

நிறுயங்களிலுள் தவிகளில் சசகயனாற்றும் இங்கக கணக்கார்  

சசகயயின் உத்திசனாகத்தர்கள், உரின இடநாற்க் கட்டககளுக்ககநன 
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கட்டானநாக கடகநக்கு அறிக்ககயிடுதல் சயண்டும். சநலும், நாகாண அபச 

சசகயயிலுள் தவிகளில் சசகயனாற்றும் இங்கக கணக்கார்  சசகய 

உத்திசனாகத்தர்கள் தங்களுக்கு கிகடக்கப்பறும் இடநாற்க் 

கட்டககளுக்ககநன இடநாற்ம்  பற்றுச்  பசல்யதற்கு முடியுநா யககயில் 

தற்சாகதன சசகய நிகனத்திலிருந்து விடுவிப்தற்கு அயசினப்டும் 

டயடிக்கககக சநற்பகாள்ளுதல் சயண்டும்.  

 

14.9   யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் மூம் அகநச்சிால் / நாகாண சகயிால் / 

திகணக்கத்திால் பயளியிற்கு இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்குப் திாள் உத்திசனாகத்தர்கள் யரும் யகப காத்திருக்காது 

அயர்கள் உரின தித்தில் புதின சசகய நிகனத்தில் கடகநகனப் பாறுப்சற்கக் 

கூடின யககயில் அயர்கக விடுவிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும். ( 

இகணப்பு VIII இன் டி).  

 

14.10   யருடாந்த இடநாற்க் கட்டகபனான்றின் அடிப்கடயில், உரின யககயில் 

இடநாற்க் கட்டக  பற்றுள் உத்திசனாகத்தர்  புதின சசகய நிகனத்துக்கு 

கடகநயின் நிமித்தம் சமூகநளிக்காத சந்தர்ப்த்தில், அவ் உத்திசனாகத்தர் 

இடநாற்ம் பற்றுள் திகணக்கத்தின் / நிறுயத்தின் தகயபால் அபசாங்க 

சசகய ஆகணக்குழுவின் கடமுக ஒழுங்குவிதி 217 ஆம் பிரிவிற்கு ற்  

சசகயகன விட்டு விகிச் பசன்தாக அறிவிப்தற்கு  டயடிக்கக 

டுக்கப்டுதல் சயண்டும். 

 

14.11  ஓர் அகநச்சின் / நாகாண சகயின் / திகணக்கத்தின் தகயர்கள் குறித்த திகதிக்கு 

முன்ர் தநது நிறுயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்ட்ட / விடுவிக்கப்டாத நற்றும் 

சசகயக்கு அறிக்ககயிட்ட / அறிக்ககயிடாத உத்திசனாகத்தர்கள் ற்றின 

விபங்கக "இகணப்பு IX நற்றும் X" இன்டி இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கு 

அறிவித்தல் சயண்டும். 

 

15. விசசட நிந்தககளின் அடிப்கடயில் இங்கக கணக்கார்  சசகயக்கு ஆட்சசர்ப்புச்  

பசய்னப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்களின் இடநாற்ம் இந்த கடமுகயின் கீழ் கருத்திற்  

பகாள் முடியுநாக இருப்து நினநக் கடிதத்தில் உள்டக்கின நிந்தககளுக்கு ற் 

குறித்த காம் கடந்ததன் பின்பாகும்.  னினும், ணித் சதகயகள் அல்து சயறு விசசட 

காபணங்கக அடிப்கடனாகக் பகாண்டு குறித்த பிபசதசத்தினுள்ச இடநாற்ங்கக / 

சசகய நிகனங்களுக்கு நினமித்தல் ன்யற்றுக்கு இது தகடனாக அகநனநாட்டாது. 

 

16. விசசட கடகந சதகயப்ாடு நற்றும் அயசப சசகய சதகயப்ாட்டின் அடிப்கடயில்   

இடநாற்ம் பசய்தல் 

நிர்யாகம் நற்றும் சசகயத் சதகயப்ாட்டின் காபணநாக உத்திசனாகத்தர் ஒருயரின் 

சயண்டுசகாளின்றி  நற்றும்  விருப்த்திகக்  சகாபாநல் இடநாற்ம் பசய்யதற்கு இந்த 

அகநச்சின் பசனாருக்கு இனலுகந இருக்கின்து. 



12 

 

17. இ.க.சச. உத்திசனாகத்தர்களின் யருடாந்த இடநாற் கடமுககன பசனற்டுத்தும் கா 

அட்டயகண 

 இந்த இடநாற்ங்கள் பின்யருநாறு குறிப்பிடப்ட்டுள் அட்டயகணயின் டி குறித்த 

காப் குதிக்குள் சநற்பகாள்யதற்கு சக முனற்சிகளும் டுக்கப்டும். 

 

 

இடநாற்ச் பசனற்ாட்டுக்குரின கா அட்டயகண 

           

குறிப்பு 

*பாது நிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சககள்  நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் 

பசனார் 

 

18. கன விடனங்கள் 

 

 பசனற்ாடுகள் திகதி 

01 யருடாந்த இடநாற்ச் சககன நிறுவுதல். 2022 ஒக்சடார் நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

02 யருடாந்த இடநாற் அறிவித்தக  பயளியிடல். 2022  யம்ர் நாதம் 25 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

03 முழுகநப்டுத்தப்ட்ட யருடாந்த இடநாற் 

விண்ணப்ங்கக உரின அதிகாரியிடம் சநர்ப்பித்தல். 

2022  திபசம்ர்  நாதம் 16 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

04 குறித்த அதிகாரியிால்* விண்ணப்ங்கக இடநாற்க் 

குழுவிடம் ககனளித்தல். 
2023  ஜயரி  நாதம் 06 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

05 யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் இடநாற்ப் 

பிசபபகணகக உரின அதிகாரியிடம்* ழுத்தில் 

ககனளித்தல். 

2023 ஜயரி நாதம் 13 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

06 முன்பநாழினப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ங்கள் பதாடர்பில் 

அறிவித்தல்கக பயளியிடல் நற்றும் யருடாந்த இடநாற் 

முன்பநாழிவுகக மீாய்வுக் குழுகய பனபவில் 

நினமித்தல். 

2023 ஜயரி நாதம் 18 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

07 இடநாற்ம் பதாடர்ா மீாய்வுக் குழுவிற்கா 

சநன்முகயீடுகக ற்றுக்பகாள்ளும் இறுதித் திகதி. 

2023 ஜயரி நாதம் 31 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

08 யருடாந்த இடநாற்ப் பிசபபகண மீாய்வுக் குழுவிால் 

முன்பநாழினப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா 

தங்கது ழுத்து மூப் ரிந்துகபயிக குறித்த 

அதிகாரிக்கு* ழுத்தில் ககனளித்தல். 

2023 பப்பயரி நாதம் 15 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

09 இறுதி யருடாந்த இடநாற்க் கட்டககன யமங்குதல். 2023 பப்பயரி நாதம் 20 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

10 அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவிடம் சநன்முகயீடுகக 

சநர்ப்பித்தல் 

2023 நார்ச் நாதம் 15 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

11 யருடாந்த இடநாற்ங்கக கடமுகப்டுத்தல். 2023 ப்பல் நாதம் 03 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர் 

12 சசகய நிகனங்களுக்கு விடுவிக்கப்ட்டுள், தநது சசகய 

நிகனத்திற்கு அறிக்ககயிட்டுள் உத்திசனாகத்தர்கள் 

பதாடர்ா தகயல்கக இந்த அகநச்சுக்கு அனுப்பி 

கயத்தல். 

2023 சந நாதம் 03 ஆந் திகதிக்கு 

முன்ர் 
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18.1 யருடாந்த இடநாற் கடமுககளுக்குப் பும்ா சந்தர்ப்ங்கள்: 

இந்த இடநாற் கடமுககளுக்குப் பும்ாக சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்க் 

சகாரிக்கககளுக்கு உரின நிபல் அகநச்சின் பசனாரின் / நாகாண சக பிபதந 

பசனாரின் தனிப்ட்ட ரிந்துகபகளுடன் இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கு 

முன்கயக்கப்டல் சயண்டும். அவ்யாறு முன்கயக்கப்டும் சகாரிக்கககளுக்கு 

காபணநாக அகநயும் விடனங்கள் பதாடர்பில் திருப்திப்டுயதாயின், 

அக்சகாரிக்கககள் கயத்திற் பகாள்ப்ட்டு உசிதநா முடிவுகள் டுக்கப்டும். 

 

 18.2  ஒசப அகநச்சின் கீழுள் திகணக்கங்களுக்கிகடயிா இடநாற்ங்கள் 

அகநச்சு நற்றும் அதன் கீழுள் திகணக்கங்களுக்கிகடயில் I ஆந் தபத்துகடன 

உத்திசனாகத்தர்கள் தவிப நற்கன உத்திசனாகத்தர்கக ணிக்கநர்த்தும் அதிகாபம் 

குறித்த நிபல் அகநச்சின் பசனாருக்கு உண்டு. அவ்யாறு பசய்கின் சந்தர்ப்ங்களில் 

அது பதாடர்பில் இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கு அறினத்தருதல் சயண்டும்.  

 

 18.3  ஒசப திகணக்கத்தினுள் சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்ங்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா பிசபபகணகக உரின  நிபல் 

அகநச்சின்  பசனாரிடம் சநர்ப்பிக்க சயண்டும். அக்சகாரிக்கககளுக்கு இணங்க 

இடநாற்த்திக சநற்பகாண்ட குறித்த அகநச்சின் பசனாரிால் அது பதாடர்பில் 

இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கு அறினத்தருதல் சயண்டும். 

 

18.4 புதின ஆட்சசர்ப்புடன் சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்ங்கள் 

புதின ஆட்சசர்ப்புக்களில் உத்திசனாகத்தர்கக சசகய நிகனங்களில் 

ணிக்கநர்த்தும்  சாது தற்சாது சசகயயில் உள் உத்திசனாகத்தர்களின் 

யருடாந்தநற் இடநாற்ங்ககச் பசய்யதற்கு யாய்ப்ளிக்கப்டும். 

 

18.5 விண்ணப்ங்கள் குகயாக உள் சசகய நிகனங்களுக்கா உத்திசனாகத்தர்களின் 

இடநாற்ம் 

கஷ்டப் பிபசதசங்களில் உள் சசகய நிகனங்கள் நற்றும் இடநாற்ங்களுக்கு 

குகயாக விண்ணப்பித்துள் சசகய நிகனங்களில் ணிபுரியும் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அயர்களின் விருப்த்தின் டி 06 யருடங்களுக்கு சநற்ட்ட 

சசகயக் காம் பதாடர்பில் கயம் பசலுத்த முடியும். 

           

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுவின் கட்டகயின் பிபகாபம்,       

  

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பி.சக. நானாதுன்ச 

பசனார் 

பாது நிர்யாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

                                                                                                               பதாகசசி இக்கம்      : 0112 - 698672 

                                                                                                     பதாககல் இக்கம் : 0112 - 693304 

                                                                                                     மின்ஞ்சல் முகயரி : d.acsd.pubad@gmail.com  
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இணைப்பு  01 

இடமாற்ற விண்ைப்பப்படிவம் - 2023 

இலங்ணை ைைக்ைாளர் சேணவயின் I,II மற்ரம் III ஆம் தரத்திணைபெணடய 

அலுவலர்ைளுக்ைாைது 

1. தைிப்பட்ட தைவல்ைள் 

1.1 பபயர் ( நியமைக் ைடிதத்தின் பிரைாரம்):…………………………………………………… 

1.2 பபயாில் மாற்றம் பேய்யப்பட்டுள்ளபதைின் அப்பபயர் பதபலளத்துக்ைளுடன்:…… 

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

1.3 பளப் பபயர் :………………………………………………………………………… 

1.4 சதேிய அணடயாள அட்ணட இலக்ைம்:……………………………………………………… 

1.5 பதல் நியமைத் திைதி:………………………………………………………………………... 

1.6 தைிப்பட்ட பைவாி:…………………………………………………………………………... 

1.7 பதாணலசபேி இலக்ைம்: வீடு……………………….ணையடக்ை…………………………. 

2. தற்சபாணதய பதாழில் நிணலயம் 

2.1. அணமச்சு/ மாைாை ேணப:…………………………………………………………………… 

2.2. திணைக்ைளம்/ மாைாை அணமச்சு:…………………………………………………………. 

2.3. அலுவலை பைவாி:…………………………………………………………………………… 

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

3. பதவி 

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

3.2. அப்பதவிக்கு நியமைம் பபற்ற திைதி:………………………………………………………. 

4. இடமாற்றத்திணைக் சைாருவதற்ைாை  ைாரைம்:  

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

……………………………………………………………………………………………… 

4. பன்ணைய பதாழில் நிணலயங்ைள் 
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பதவி பதாழில் நிணலயம் ைால ல்ணல 

   

   

   

   

   

 

5. இடமாற்றத்திணைக் சைாரும் பதாழில் நிணலயம் 

பதவி பதாழில் நிணலயம் 

  

  

  

 

சமற்கூறப்பட்ட தைவல்ைள் அணைத்தும் உண்ணமயாைணவ ை ோன்ரப்படுத்துைின்சறன். 

தன்ைால் இடமாற்றத்திணைப் பபரவதற்கு சைாாிக்ணையிடப்பட்டுள்ள ந்தபவாரு பதாழில் 

நிணலயபமான்ரக்கு/ அவ்விடங்ைளுக்கு மிைவும் ைிட்டிய இடபமான்ரக்கு இடமாற்றம் 

பபரவதற்கு விருப்பத்திணை பதாிவிப்பதாைவும் அவ்சவண்டுசைாலிற்கு ற்ப, 

பபற்ரத்தரப்படும் இடமாற்றத்திற்ைாை ைட்டணள பிறப்பிக்ைப்பட்டதன் பின்ைர் 

அக்ைட்டணளயிணை இரத்துச் பேய்வதற்கு உாிணம இல்ணல ைவும் உடன்படுைின்சறன். 

 

திைதி :………………………………                           …………………………………………

         ணைபயாப்பம் 
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இணைப்பு 02 

இலங்ணை ைைக்ைாளர் சேணவயின் இடமாற்ற விண்ைப்பத்தின் அட்டவணை – 2023 ஆம் ஆண்டு 

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

பிரசதே பேயலைம்/ மாவட்டம்   :…………………………………………………………………………………………………….. 

பதாடாி

லக்ைம் 

அலுவலாி

ன் பபயர் 

மற்ரம் 

சத.அ.அ. 

நியமைத் 

திைதி 

மற்ரம் 

பமாழி 

பலம் 

பதவி/தர

ம் 

தைிப்ப

ட்ட 

பைவாி 

பிறந்த 

திைதி 

மற்ரம் 

2022.12.31 

திைதிக் கு 

வயது 

விவாைமா

ை/விவாை

மற்ற – 

துணையின் 

பதாழில் 

இருப்பிடம் 

பிள்ணளைளின் 

ண்ைிக்ணை 

மற்ரம் 

பாடோணல 

பேல்லும் 

பிள்ணளைளின் 

ண்ைிக்ணை 

இடமாற்றம் 

சைாருவதற்ைாை 

ைாரைம் 

இடமாற்றத்தி

ற்கு விரும்பும் 

சேணவ 

நிணலயம் 

இடமாற்றக் குளவின் 

தீர்மாைம்       ( 

அலுவலை 

பயன்பாட்டிற்ைாை 

மாத்திரம்) 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

ேைல அலுவலர்ைளிைதும் விண்ைப்பப்படிவங்ைள் இவ்வட்டவணையினுள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளதாை ோன்ரப்படுத்துைின்சறன். 

தயார்படுத்தியவாின் பபயர் :...................................   பாீட்ேித்துப் பார்த்தவாின் பபயர் :.......................................... 

ணைபயாப்பம் :……………………………………….   ணைபயாப்பம் :…………………………………………….. 

        …………………………………………………………………… 

        திணைக்ைளத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்ரம் உத்திசயாைபூர்வ பத்திணர 
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இணைப்பு 03 

1. மாவட்டபமான்றில், பதாழில் நிணலயபமான்றில் 06 வருடங்ைணள விட கூடிய ைாலத்திணைஅல்லது 

2. மாவட்டபமான்றினுள் பமாத்த சேணவக் ைாலம் 12 வருடங்ைளிணை விட கூடிய ைாலம் அல்லது 

3. சுற்றறிக்ணையில் 2.2.2  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேணவக் ைாலத்திணைப் பூரைப்படுத்திபெள்ள அல்லது ேைல அலுவலர்ைளிைதும் விபரங்ைள் 

இங்கு ைட்டாயமாை உள்ளடக்ைப்பட சவண்டும் ன்பதணைக் ைவைத்திற்பைாள்ளவும்.   (2022.12.31 .ஆந் திைதிக்கு) 

( சமற்குறிப்பிட்ட 1,2 மற்ரம் 3 ஆம் வகுதியிைருக்ைாை பவவ்சவர மாதிாிப் படிவங்ைணளப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும்) 

(அதிைளவு சேணவக் ைாலத்திணைக் பைாண்டுள்ள அலுவலர்ைளின் பபயர்ைள் பதலில் உள்ளடக்ைப்பட சவண்டும் ன்பதணை 

ைருத்திற்பைாள்ளவும்) 

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

பிரசதே பேயலைம்/ மாவட்டம்   :……………………………………………………………………………………………………... 

பதா

டாி

லக்ை

ம் 

அலுவலாி

ன் பபயர் ( 

திரு/திரும

தி/பேல்வி 

ன்பை 

குறிப்பிட

வும்) 

நியம

ைத் 

திைதி 

சதேிய 

அணட

யாள 

அட்

ணட 

பதவி/ 

தரம் 

மற்ரம்  

பமாழி 

பலம் 

பிறந்த 

திைதி 

மற்ரம் 
2022.12.31 

ஆந் 

திைதிய 

வயது 

தற்சபாணதய 

பதாழில் 

நிணலயத்தின் 

சேணவக் ைாலம் 

2022.12.31 ஆந் 

திைதிக்கு 

விவாை

மாை/வி

வாைமற்ற

வர் 

ைவும் – 

துணையி

ன் 

பதாழில் 

இருப்பிட

ம் 

பிள்ணள

ைளின் 

ண்ைி

க்ணை/ 

வயது/ 

ைல்வி 

ைற்கும் 

பாடோ

ணல 

தற்சபா

து 

வேிக்கு

ம் 

பிரசதே

ம் 

மற்ரம் 

பைவாி 

பதல் 

நியமைம் 

பதாடக்ைம் 

பதாழில் 

நிணலயங்ை

ள் மற்ரம் 

ைால 

ல்ணல 

வருடாந்த இடமாற்றத்திற்ைாை 

விண்ைப்பிக்ைவில்ணலயாயின் 

இடமாற்றம் ைிணடக்குமாயின் 

சேணவயாற்ரவதற்கு 

விருப்பமாை 03 இடங்ைள் 

            

 தயாாித்தவாின் பபயர் :   ணைபயாப்பம் :   பதவி   :   

 பாீட்ேித்தவாின் பபயர் :   ணைபயாப்பம் :   பதவி   : 

         ……………………………………………………………………… 

        திணைக்ைளத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் மற்ரம் உத்திசயாைபூர்வ பத்திணர



18 
 

இடமாற்றம் பேய்பெம் ஆவைத்தின் அணடயாள இலக்ைம் 

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

 
 இணைப்பு 04 

இலங்ணை  திட்டமிடல் சேணவயின் இடமாற்றம் -  சமன்பணறபடு பதாடர்பாை விண்ைப்பப்படிவம் – 2023 

ஆம் ஆண்டு 

அணமச்சு:…………………………………      

திணைக்ைளம்:…………………………….. 

(அ) அலுவலாிைால் பூரைப்படுத்துதல் சவண்டும். 

01.  

I. அலுவலாின் பளப் பபயர் ( பதளிவாை ளத்தில்): ............................................................. 

.......................................................................................................................( திரு/திருமதி/பேல்வி 

II. நிரந்தர பைவாி:………………………………………………………………………………….... 

III. வதிவிடத்தின் பைவாி:……………………………………………………………………………. 

IV.  2023 ஆம் ஆண்டில் வதிவிடம் மாரபடுமாயின் புதிய வதிவிடத்தின் பைவாி:…………… 

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

2. இடமாற்றம் பேய்யப்படும் பதாழில் நிணலயம்:…………………………………………………….. 

3. பதவி மற்ரம் தரம்:……………………………………………………………………………………… 

3.1. சேணவக்கு உள்வாங்ைப்பட்ட திைதி:………………………………………………………………… 

3.2. தரத்திற்கு உள்வாங்ைப்பட்ட திைதி:…………………………………………………………………. 

4. பிறந்த திைதி :………………………2022.12.31 ஆந் திைதிக்கு வயது………………………………. 

5. சேணவ விபரம்   நியமிக்ைப்பட்ட திைதி  பதாழில் இருப்பிடம் இருந்து / வணர 

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

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

6. ைது சவண்டுசைாள் வழங்ைப்பட்டுள்ள இடமாற்றத்திணை இரத்துச்பேய்ய/ திருத்தம் பேய்வதற்ைாகும். 

7.  சமன்பணறபட்டுக்ைாை ைாரைம் ( பின் பக்ைத்தில் குறிப்பிடவும்) 

8. இடமாற்றத்தில் திருத்தம் சமற்பைாள்ளப்படல் சவண்டும்/பபற்ரக்பைாடுக்ைப்  பட சவண்டிய பதாழில் 

நிணலயம்: 

அணமச்சு:……………………………………………………………………………………………………. 

திணைக்ைளம்:……………………………………………………………………………………………… 

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

       அலுவலாின் ணைபயாப்பம் 
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(ஆ) திணைக்ைளத் தணலவாின் அவதாைம்: 

I. அலுவலை தைவல்ைளிற்கு ற்ப சமற்படித் தைவல்ைள் உண்ணமயாைணவயாகும். 

II. இவ்விடமாற்றத்திணை இரத்துச் பேய்தல்/ திருத்தம் சமற்பைாள்ளல் பதாடர்பாை விடயங்ைணள அறிவித்தல் 

மற்ரம் பாிந்துணர:…………………………………………………………... 

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

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

 

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

    அணமச்ேின் பேயலாளர்/ திணைக்ைளத் தணலவாின் ணைபயாப்பம் 

( சதணவயற்ற போற்ைணள பவட்டிவிடவும். பூரைப்படுத்தப்பட்ட தைவல்ைணள உள்ளடக்ைப்படாத 

விண்ைப்பங்ைள் சமன்பணறபட்டுக் குளவிைால்  ைவைத்திற் பைாள்ளப்பட மாட்டாது. சமலதிை தைவல்ைள் 

ைாைப்படின் பின்பக்ைத்தில் குறிப்பிடவும்) 
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இணைப்பு 05 

வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பாை சமன்பணறபடுைள் 

 

இலங்ணை ைைக்ைாளர் சேணவயின் வருடாந்த இடமாற்ற தீர்மாைம் பதாடர்பாை அரோங்ை சேணவ 

ஆணைக்குளவிற்கு சமன்பணறபடுைணள பன்ணவத்தல் – 2023 ஆம் ஆண்டு 

சமன்பணறபட்டாளர் பதாடர்பாை தைவல்ைள் 

அ. தைிப்பட்ட தைவல்ைள் 
 

01. பதபலளத்துக்ைளுடன் 

பபயர் 
 

02.பதவி மற்ரம் வகுப்பு  

03. பிறந்த திைதி: 

YYYY/MM/DD 

04. வயது  

(31.12.2022 ஆந் 

திைதிக்கு) 

05. சதேிய 

அணடயாள 

அட்ணட: 

06. பால் (ஆண்/பபண்):  

07. நிரந்தர பைவாி: 

 

 

பிரசதே பேயலைப் பிரவு: 

மாவட்டம்: 

08. தற்ைாலிை 

பைவாி: 

09. பதாணலசபேி இலக்ைம்: 

 

அலுவலைம்: 

 

தைிப்பட்ட: 

10. விவாைமாை / 

விவாைமற்ற : 

11. வாழ்க்ணைத் 

துணையின் 

பபயர்: 

12.வாழ்க்ணைத் துணையின் பதாழில் மற்ரம் 

பதாழில் நிணலயம்:  

 

13. பிள்ணளைளின் 

ண்ைிக்ணை 

14. அவர்ைளின் 

வயது: 

15. ைல்வி ைற்கும் பாடோணல: 

 

 

ஆ. சேணவ பதாடர்பாை தைவல்ைள்: 

16. பதவிசயற்ற திைதி: 

17. தற்சபாணதய பதாழில் நிணலயம்: 18. பதாழில் நிணலயம் அணமந்துள்ள நைரம்:  

 

19.தற்சபாணதய பதாழில் நிரவைத்திற்கு 

அறிக்ணையிட்ட திைதி:  

YYYY/MM/DD 

 

20. தற்சபாணதய பதாழில் நிணலயத்தின் 

சேணவக்ைாலம்: (ஆந் திைதிக்கு 31.12.2022) 

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

21. பயன்ைிணடக்கும் ( விருப்பத்திற்குாிய) பதாழில் நிணலயபமான்றில்/ நிணலயங்ைளில் சேணவயாற்றி 

உள்ளீரா? 
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22. அரோங்ை 

சேணவயில் 

பன்ணைய பதாழில் 

நிணலயங்ைள்: 

பதாழில் நிணலயங்ைள் விருப்பிற்குாிய  

பதாழில் நிணலயம் / 

விருப்பமற்ற 

பதாழில் நிணலயம் 

சேணவக் ைாலம்  

 1   இருந்து  வணர 

 2     

 3     

 4     

 5     

 

இ. இடமாற்றம் சைாரல் பதாடர்பாை தைவல்ைள் (உாிய பபட்டியினுள் √ அணடயாளமிடவும்) 

23. 

வருடாந்த இடமாற்றத்துக்கு விண்ைப்பித்தல் 
ஆம்   இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்து 

இருப்பின் விண்ைப்பித்துள்ள 

பதாழில் நிணலயங்ைள் 
 

இல்ணல  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

இடமாற்றம் ைிணடக்ைப்பபற்றிருப்பின் அச்சேணவ நிணலயம்  

 

இடமாற்றம் ைிணடக்ைப்பபற்ரள்ள சேணவ நிணலயத்துக்கு, அலுவலாின் நிரந்தர வதிவிடத்திலிருந்து 

உள்ள தூரம் (ைி.மீ) :- 

 

24. இடமாற்ற சுழற்ேியில் உள்ளடக்ைப்படும் அலுவலர்ைளின் ண்ைிக்ை …………………………… 

  

25.  இடமாற்ற மீளாய்வுக் குளவிற்கு 

விண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   

இல்ணல  

 

26. அலுவலர் இதற்கு பன்ைராை வருடங்ைளில் வருடாந்த இடமாற்றத்திற்ைாை விண்ைப்பித்துள்ளாரா? 

இடமாற்றம் சைாரப்பட்டிருப்பின், இடமாற்றம் சைாரப்பட்டுள்ள வருடம் மற்ரம் சேணவ நிணலயம் 

 

 சைாரப்பட்டுள்ள வருடம் சைாரப்பட்டுள்ள சேணவ நிணலயங்ைள் 
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27. சமற்குறிப்பிட்ட இலக்ைம் 26 இன் பிரைாரம் சைாரப்பட்டுள்ள வருடாந்த இடமாற்றக் சைாரல் 

பதாடர்பாை ைிணடக்ைப்பபற்ரள்ள தீர்மாைங்ைள்:-  

( இடமாற்றபமான்ர ைிணடக்ைப்பபறாதிருப்பின் அது பதாடர்பாை குறிப்பிடவும்) 
 

 
 

ஈ.  மீளாய்வுக் குளவிற்கு விடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் பதாடர்பாை தைவல்ைள்:- 

 

28. மீளாய்வுக் குளவிற்கு விடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் 

இடமாற்றத்திணை இரத்துச் 

பேய்தல் 
 இடமாற்றத்திணை திருத்தம் பேய்வதற்கு சைாரப்பட்டிருப்பின் 

அவ்வார சைாாிய பதாழில் நிணலயங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தியணமத்தல்  

புதியபதாரு இடமாற்றத்திணைப் 

பபற்ரக்பைாள்ளல் 
 

 

29. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குளவின் தீர்மாைங்ைள்:- 

 

 

 

உ. அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குளவிடம் ேமர்ப்பித்துள்ள சமன்பணறபடுைள் பதாடர்பாை தைவல்ைள்:- 

 

30. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குளத் தீரமாைத்திற்கு திராை அரோங்ை சேணவைள் ஆணைக்குளவிற்கு 

சமன்பணறபட்ணட பன்ணவப்பதற்ைாை ைாரைங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

 

 

31. சமற்படி ைாரைங்ைணள நிரூபிப்பதற்ைாை ளத்துபலச் ோன்றின் ோன்ரப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் 

பின்வருமார இணைக்ைப்பட்டுள்ளை. 

 

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

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

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

 

32. சைாரப்படும் ேலுணைைள் 

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

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

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

 

 

சமற்குறிப்பிட்டுள்ள தைவல்ைள் அணைத்தும் உண்ணமயாைதும், ோியாைணவபெம் ைக் கூரைின்சறன். 

 

 

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

திைதி         ஒப்பம் 

 



23 
 

ஊ. அணமச்சு / திணைக்ைளத் தணலவர்ைளின் பாிந்துணரைள் 

 

 

. இடமாற்ற அதிைாாியின் பாிந்துணர 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுவலாிைால் ேமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள சமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைவல்ைள் அவாின் பிரத்திசயைக் 

சைாப்பிற்கு இைங்ை ோியாைணவ ை உரதிப்படுத்துைின்சறன். 2022 வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பாை 

அரோங்ை சேணவைள் ஆணைக்குளவுக்கு பன்ணவக்ைப்பட்டுள்ள சமன்பணறபட்டிணை 

பாிந்துணரக்ைின்சறன். ைீழ்வரும் ைாரைங்ைளின் அடிப்பணடயில் பாிந்துணர பேய்யவில்ணல. 

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

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

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

 

 

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

        திைதி                                                                                                                    ணைபயாப்பம் 

i. இடமாற்ற சுழற்ேியில் பதாடர்புபடும் அலுவலர்ைளின் ண்ைிக்ணை 

ii. சமன்பணறபடு பதாடர்பாை பாிந்துணரைள்: ………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

       திைதி                                                                                                                    ணைபயாப்பம் 
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இணைப்பு 06  

வருடாந்த இடமாற்றம் பதாடர்பாை சமன்பணறபடுைள் 
 

இலங்ணை ைைக்ைாளர் சேணவயின் வருடாந்த இடமாற்ற தீர்மாைம் பதாடர்பாை அரோங்ை சேணவ 

ஆணைக்குளவிற்கு சமன்பணறபடுைணள பன்ணவத்தல் – 2023 ஆம் ஆண்டு 

 

பிரதிபட்டு அலுவலர் பதாடர்பாை தைவல்ைள் 

 

I. சமன்பணறபட்டு அலுவலாின் பபயரும் பதவிபெம் :....... 
 

II. சமன்பணறபட்டு அலுவலருக்குாிய பிரதிபட்டு அலுவலர் பதாடர்பாை விபரம் 

   

        அ. தைிப்பட்ட தைவல்ைள் 
01. 
பதபலளத்துக்ைளுடன் 

பபயர் 

 

02.பதவி மற்ரம் 

வகுப்பு 
 

03. பிறந்த திைதி: 

YYYY/MM/DD 

04. வயது  (31.12.2022 

ஆந் திைதிக்கு) 

05. சதேிய 

அணடயாள 

அட்ணட: 

06. பால் (ஆண்/பபண்):  

07. நிரந்தர பைவாி: 08. தற்ைாலிை பைவாி: 09. பதாணலசபேி இலக்ைம்: 

அலுவலைம்: 

தைிப்பட்ட: 

10. விவாைமாை / 

விவாைமற்ற : 

11. வாழ்க்ணைத் 

துணையின் பபயர்: 

12.வாழ்க்ணைத் துணையின் பதாழில் மற்ரம் 

பதாழில் நிணலயம்:  

 

13. பிள்ணளைளின் 

ண்ைிக்ணை 
14. அவர்ைளின் வயது: 15. ைல்வி ைற்கும் பாடோணல: 

 

ஆ. சேணவ பதாடர்பாை தைவல்ைள்: 

 

16. பதவிசயற்ற திைதி: 

17. தற்சபாணதய பதாழில் நிணலயம்: 18. பதாழில் நிணலயம் அணமந்துள்ள நைரம்:  

19.தற்சபாணதய பதாழில் நிரவைத்திற்கு 

அறிக்ணையிட்ட திைதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்சபாணதய பதாழில் நிணலயத்தின் 

சேணவக்ைாலம்: (ஆந் திைதிக்கு 31.12.2022) 

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

21. பயன்ைிணடக்கும் ( விருப்பத்திற்குாிய) பதாழில் நிணலயபமான்றில்/ நிணலயங்ைளில் சேணவயாற்றி 

உள்ளீரா? 
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22. அரோங்ை 

சேணவயில் 

பன்ணைய 

பதாழில் 

நிணலயங்ைள்: 

பதாழில் நிணலயங்ைள் விருப்பிற்குாிய  

பதாழில் 

நிணலயம் / 

விருப்பமற்ற 

பதாழில் 

நிணலயம் 

சேணவக் ைாலம்  

 1   இருந்து  வணர 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 

இ. இடமாற்றம் சைாரல் பதாடர்பாை தைவல்ைள் (உாிய பபட்டியினுள் √ அணடயாளமிடவும்) 

23.  

வருடாந்த இடமாற்றத்துக்கு விண்ைப்பித்தல் 
ஆம்   இடமாற்றத்திற்கு விண்ைப்பித்து 

இருப்பின் விண்ைப்பித்துள்ள 

பதாழில் நிணலயங்ைள் 

 

இல்ணல  1. 

2. 

3. 

இடமாற்றம் ைிணடக்ைப்பபற்றிருப்பின் அத்பதாழில் நிணலயம்  

 

இடமாற்றம் ைிணடக்ைப்பபற்ரள்ள சேணவ நிணலயத்துக்கு, அலுவலர் நிரந்தர வதிவிடத்திலிருந்து உள்ள 

தூரம் (ைி.மீ) :- 

இடமாற்ற சுழற்ேியில் உள்ளடக்ைப்படும் அலுவலர்ைளின் ண்ைிக்ை 

 
 

24. அலுவலர் இதற்கு பன்ைராை வருடங்ைளின் சபாது வருடாந்த இடமாற்றங்ைளுக்ைாை விண்ைப்பித்துள்ளாரா? 
இடமாற்றங்ைள் சைாரப்பட்டு இருப்பின், இடமாற்றங்ைள் சைாரப்பட்டுள்ள வருடங்ைள் மற்ரம் சைாரப்பட்டுள்ள 

சேணவ நிணலயங்ைள் 

 

 சைாரப்பட்டுள்ள வருடங்ைள்  சைாரப்பட்டுள்ள சேணவ நிணலயங்ைள் 

   

   

   

 

 
 

25. சமற்கூறப்பட்ட இலக்ைம் 26 இன் பிரைாரம் சைாரப்பட்டுள்ள வருடாந்த இடமாற்றங்ைள் பதாடர்பாை 

ைிணடக்ைப்பபற்ரள்ள தீர்மாைங்ைள்:-........................................................................................................................ 

 

 

 



26 
 

ஈ.  மீளாய்வுக் குளவிற்கு விடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் பதாடர்பாை தைவல்ைள்:- 

 

 

 

 

 

 

27. மீளாய்வுக் குளவிற்கு விடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் 

இடமாற்றத்திணை இரத்துச் 

பேய்தல் 
 இடமாற்றத்திணை திருத்தம் பேய்வதற்கு சைாரப்பட்டிருப்பின் 

அவ்வார சைாாிய பதாழில் நிணலயங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தியணமத்தல்  

புதியபதாரு இடமாற்றத்திணைப் 

பபற்ரக்பைாள்ளல் 
 

 

 

28. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குளவின் தீர்மாைங்ைள் 

 

 

 

உ. அரோங்ை சேணவைள் ஆணைக்குளவிடம் ேமர்ப்பித்துள்ள சமன்பணறபடுைள் பதாடர்பாை தைவல்ைள்:- 

 

29. அரோங்ை சேணவ ஆணைக்குளவிடம் சமன்பணறபபடான்றிணை ேமர்ப்பித்துள்ளீரா / இல்ணலயா 

ன்பது பற்றி:-  

 

 

 

30. சமன்பணறபட்டாளாின்  சைாாிக்ணைணய நிணறசவற்ரவதற்குள்ள இயலுணம பதாடர்பாை பபாது  நிருவாை, 

உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாை       ேணப௧ள் மற்ரம் உள்ளூராட்ேி அணமச்ேின் பேயலாளரது ேிபார்சு:- 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

திைதி         ணைபயாப்பம் 

 
 

 

 

 

 26.  இடமாற்ற மீளாய்வுக் குளவிற்கு விண்ைப்பித்தல் ஆம்   

இல்ணல  


