அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்கக : 17/2021

து இக்கம்: CS/SLAS/ANN.TRA -2022
பாது சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
சுதந்திப சதுக்கம்
பகாளம்பு 07.
2021.09.13
அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
நாகாணங்கின் ிபதந பசனார்கள்
ஆகணக்குளக்கின் பசனார்கள்
நாயட்ட பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்

இங்கக ிர்யாக சசகய உத்தசனாகத்தர்களுக்கா யபைடாந்த
இடநாற் கடபககள் (I,II நற்றும் III ஆந் தபங்கள்)
இ.ி.சச உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்ங்கள் பதாடர்ில் 2011.05.11
ஆம் திகதின CP/11/1090/523/087 ஆம் இக்கங் பகாண்ட நற்றும் 2014.04.23 ஆம்
திகதின CP/14/0286/523/007 ஆம் இக்கங் பகாண்ட அகநச்சபகயத் தீர்நாங்கின்
டி அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயின் அனுநதினின் ிபகாபம் இ.ி.சச.
உத்திசனாகத்தர்களுக்கா
இந்த
இடநாற்ச்
பசனபாளங்கு
கடபகப்டுத்தப்டவுள்து.
(அ) யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் பம்
இடநாற்த்கத
திர்ார்க்கும்
உத்திசனாகத்தர்கின்
சகாாிக்கககக
ிகசயற்றுயதற்காக யபைடாந்த இடநாற்ச் சககள் டாத்தப்டுகின். அது
தயிப, யசபனும் எபை உத்திசனாகத்தாின் ினானநா எபை சகாாிக்கககன
ிகசயற்றுயதற்கா யாய்ப்கப் பற்றுக்பகாள்யதற்காகவும் அகநச்சுக்கின்
பசனார்கள் ிர்யாகம் சம்ந்தப்ட்ட யிடனங்களுக்காகச் பசய்கின் சிாாிசுகக
கடபகப்டுத்துயதற்காகவும் சசகய ிகனபநான்ில் / எபை ிபசதசத்தில் உாின
சசகயக் காத்கதப் பூர்த்திபசய்துள் எபை உத்திசனாகத்தகப நற்பாபை சசகய
ிகனத்திற்கு இடநாற்ம் பசய்யதற்காகவும் இடநாற்ச் சககள் தீர்நாங்கக
டுக்க படிபெம். இந்த இடநாற்ங்கள் 2022 நார்ச் நாதம் 01 ஆந் திகதி பதல்
கடபகக்கு யபைம்.

2. யபைடாந்த இடநாற்த்திற்குட்டும் உத்திசனாகத்தர்கள்
2.1 தற்சாது சசகயனிலுள் இங்கக ிர்யாக சசகயனின் தபம் I/ II/ III க்
சசர்ந்த உத்திசனாகத்தர்கில்,
2.1.1 (அ) பகாளம்பு நாயட்டம் தயிர்ந்த சதனுபநாபை நாயட்டத்தினுள்
அகநந்துள் னாசதனும் அல்து அகநச்சு/ திகணக்கம் என்ில்,
நாயட்ட பசனகம் என்ில், நாகாண சக என்ில் அதிகட்சநாக
ன்ிபண்டு யபைட (12) சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள்
அலுயர்கள்.
(ஆ) ிபசதச ிர்யாகத்தில் எபை ிபசதச பசனகப் ிாியில் உச்ச
சசகயக் காம் ஆறு (06) யபைடங்கக பூபணப்டுத்தின
அலுயர்கள்.
இங்கு பகாளம்பு நாயட்டம் உட்ட ிறுயம்/ சசகய/ நாயட்டச்
பசனக ிகனம் என்ில் ஆற்ினிபைக்க சயண்டின அதிகட்ச
சசகயக் காம் ஆறு (06) யபைடங்காகும். (நாகாண சக
என்ிலுள் ிறுயம் என்று ன்தன் பம் கபைதுயது னாபதில்
எபை நாகாண பசனகம், நாகாண அகநச்சு, நாகாணத் திகணக்கம்
அல்து உள்ளூபாட்சி ிறுயம் ன்தாகும்)
(இ) ினும் நாயட்டச் பசனாாின் இணக்கம் நற்றும் சசகயத்
சதகயப்ாடுககக் கபைத்திற்பகாண்டு எபை நாயட்ட பசனகத்தின்
கீழ்க் பகாள்ப்டும் அலுயர்கள் 12 யபைட சசகயக் காத்திற்கு
அப்ாற்ட்டு அசத நாயட்டத்தில் ிறுத்தி கயப்தற்கு கயத்திற்
பகாள்ப்டும். இந் சாக்கத்திற்காக 12 யபைடத்திற்கு சநற்ட்ட
சசகயக்காத்கதக்
பகாண்ட
அலுயர்கின்
யிபங்கள்
குிப்ிடப்டும் நாதிாி இ. 03 இல் நாயட்டச் பசனாபாயர்
தது ாிந்துகபனிக திப்ட்ட ாீதினில் பசய்தல் சயண்டும்.
அவ்யாறு
குிப்ிடப்டாத
உத்திசனாகத்தர்கள்
பதாடர்ா
இடநாற்ங்கள், இடநாற்க் கட்டககள் பயினிடப்ட்டதன் ின்
பசய்னப்டும் சயண்டுசகாள்கள் கபைத்தில் பகாள்ப்ட நாட்டாது.
சநற்குிப்ிடப்ட்ட எவ்சயார் அலுயர்கள் பதாடர்ாகவும்
உாித்துகடன குிப்ிடத்தக்க காபணங்கள் துபய அபசாங்க
சசகயகள் ஆகணக்குளயிடம் அிக்கக சநர்ப்ித்தல் சயண்டும்.
சநற்குிப்ிட்ட யககனில் நாயட்டத்திற்கு பயிசன இடநாற்ம்
பற் அலுயபபாபையர் நீண்டும் அம்நாயட்டத்திற்சக இடநாற்ம்
சகாபையதற்கு யிண்ணப்ிக்க படிபெநாக இபைப்து ந்து (05)
யபைடங்கின் ின்பாகும்.
2.1.2 யிபைப்புக்குாின சசகய
ிகனபநான்ில் இக்கம் 2.2 இல்
குிப்ிடப்ட்டுள்
ிகன
யககப்டுத்தலின்
கீழ்
காட்டப்ட்டுள்
சசகயக்
காத்கதப்
பூர்த்தி
பசய்துள்
உத்திசனாகத்தர்கள்.

“இதற்கு பன்ர் ியின யபைடாந்த இடநாற் கடபகனின் கீழ்
யிபைப்த்திற்குாின சசகய ிகனங்களுக்கு இடநாற்ம் பற்றுள்
அலுயர்கள் அந் கடபகனின் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு
உாின சசகய ிகனங்கில் ணினாற்றுயாதற்கு படிபெநா உச்ச
சசகயக் காத்திகப் பூபணப்டுத்தினதன் ின்ர் யபைடாந்த
இடநாற்த்திற்காக கட்டுப்டுயார்கள்.”
2.1.3

இங்கக ிர்யாக சசகயனில் தபம் I இற்கு தற்சாது
உனர்வுபற்றுள் சாதிலும் இங்கக ிர்யாக சசகயனில் தபம் III
இற்கும்
II
இற்கும்
உாின
தயிகில்
ணிபுாிகின்
உத்திசனாகத்தர்கள்.(அபசாங்க
சசகயகள்
ஆகணக்குளச்
பசனாாின் இக்கம் : PSC/APP/07/1068/2017 நற்றும் 2017.03.13
ஆந் திகதின கடிதத்தின் பம் யமங்கப்ட்ட அனுநதிக்கு ற்
தற்சாது
யிபைப்த்திற்குாின
சசகய
ிகனங்கில்
கடகநனாற்றுயதற்கு
உாித்தா
சசகயக்காத்திகப்
பூபணப்டுத்தாத அலுயர்களுக்கு உாித்துகடனதற்து.)

2.2. சசகய ிகனங்கக யககப்டுத்தல்
2.2.1

கீசம தபப்ட்டுள் ஊக்குயிப்புக் பகாடுப்வுகள் யமங்கப்டுகின்
யிபைம்த் தகுந்த சசகய ிகனங்கில் சசகயனாற்க் கூடின அதிகட்ச
சசகயக் காங்கள் அயற்ின் திாில் காட்டப்ட்டுள்.
1. சுங்கத் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

2. குடியபவு, குடினகல்வுத் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

3 . சநாட்டார் யாகப் சாக்குயபத்துத் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

4. நதுயாித் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

5. உள்ாட்டு இகயாித் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

6. ஆட்திவுத் திகணக்கம்

– 3 யபைடங்கள்

குிப்பு
(i) : பதாடாிக்கம் 2,3,4 நற்றும் 6 இன் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள்
யிபைப்த்திற்குாின சசகய ிகனங்கில் ணினாற்றுயதற்கு படிபெநா
அதிகட்ச கா ல்க பசனற்டுத்தப்ட சயண்டினது இவ் இடநாற்
கடபகக்கு ற் 2018
ஆம் ஆண்டும் அதற்கு பன்கன
யபைடங்களுக்கும் உாித்தா
யபைடாந்த இடநாற்க் கட்டகக்கு
நாத்திபநாகும்.
(ii) : யசபனும் எபை அலுயர் தநது எட்டுபநாத்த சசகயக் காத்தினுள்
சநற்குிப்ிட்ட திகணக்கபநான்ில் நாத்திபம் சசகயனாற்றுயதற்குாின
சந்தர்ப்ம் யமங்கப்டும்.

2.3 யபைடாந்த இடநாற்க் குளயிால் டயடிக்கக டுக்கக் கூடாத சந்தர்ப்ங்கள்

கீசம பனர் குிப்ிடப்ட்டுள் ிறுயங்களுக்கு யபைடாந்ந இடநாற்க்
குளயிால் இடநாற்ங்கக சநற்பகாள்ப்ட நாட்டாது.
i.

சாதிதிச் பசனகம்

ii.

ிபதந அகநச்சர் அலுயகம்

iii.

அபசாங்கக் கட்சி பதற்சகாாசான் அலுயகம்

iv.

சக பதல்யர் அலுயகம்

v.

அகநச்சபகய அலுயகம்

vi.

திர்க்கட்சித் தகயர் பசனகம்

vii.
கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் ிறுயங்களுக்கு யபைடாந்த இடநாற்க்
குளயிால்
உத்திசனாகத்தர்கக
இடநாற்ம்
பசய்பெம்
சாது
அந்ிறுயங்கிலிபைந்து சயறு ிறுயங்களுக்கு இடநாற்ம் பசய்னப்டும் சாது
நற்றும் அந்ிறுயங்களுக்கு சயறு ிறுயங்கில் இபைந்து இடநாற்ம் பற்று
யபைம்
உத்திசனாகத்தர்கள்
பதாடர்ில்
குித்த
ிறுயத்
தகயாின்
உடன்ாட்டிகப் பற்று டயடிக்கக டுக்கப்டும்.
(அ) அபசாங்க சசகய ஆகணக்குள
(ஆ) சதர்தல்கள் ஆகணக்குள
(இ) இஞ்சம்

நற்றும்

ஊமல்

ற்ின

சார்த்துதல்ககப்

புாய்வு

பசய்யதற்கா ஆகணக்குள
(ஈ) ிதி ஆகணக்குள
(உ) சதசின சம்ங்கள் ஆகணக்குள
(ஊ) ல்க ிர்ணன ஆகணக்குள
3

இங்கக ிர்யாக சசகய இடநாற்ச் சகனின் கட்டகநப்பு
அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின்
பசனாாிால் ின்யபைம் உத்திசனாகத்தர்ககக் பகாண்டதாக இடநாற்ச்
சக ினநிக்கப்டும்.
1. சநதிக பசனார் (அபச சசகயகள்,
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு) - தகயர்.
2. ணிப்ார், (இங்கக ிர்யாக சசகய)

நாகாண

சக௧ள்

நற்றும்

3. சிசபஷ்ட உதயிச் பசனார் (ிபசதச ிர்யாகம்) – உள்ாட்டலுயல்கள்
1 11 11
இபாஜாங்க அகநச்சு
4. இங்கக ிர்யாக சசகயச் சங்கத்தின் ிபதிிதி எபையர்

4

யபைடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ா நீாய்வுகள்
4.2

யபைடாந்த இடநாற் ஆசாசக நீாய்வுக்குளயின் கட்டகநப்பு
1. அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின்
பசனார் - தகயர்.
2. சயறு
அகநச்பசான்ின் அல்து அபசாங்க அகநச்பசான்ின்
பசனார் எபையர்
3. சநதிக பசனார், அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு

5.

இடநாற்ங்கின் சாது கயத்திற் பகாள்ப்ட சயண்டின பாதுயா
பகாள்கககள்
5.1 இந்த இடநாற்ங்கக கடபகப்டுத்தும் சாது ணித் சதகயகளுக்கு
பன்னுாிகந யமங்கப்டும்.
5.2 யபைடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது பன்கன யபைடத்தின் டிசம்ர் 31
ஆந் திகதி யகபனா காப்குதிசன கயத்திற் பகாள்ப்டும். (உ-ம்:
2022 ஆம் ஆண்டுக்கா இடநாற்ங்களுக்காக 2021.12.31 ஆந் திகதி)
5.3 யபைடாந்த
இடநாற்ங்களுக்கா
காத்கதக்
கணிப்ிடும்
சாது
சசகயகனப் பாறுப்சற் யபைடத்தின் ஜயாி நாதம் பதாம் திகதிசன
சசகயனின் ஆபம்த் திகதினாகக் கபைதப்டும். ினும் உத்திசனாகத்தாின்
கட்டுப்ாட்டுக்கு அப்ாற்ட்ட எபை காபணத்திால் சசகயக்குச் சபநகித்த
திம் ின்கன எபை ாாக இபைப்ின், இடநாற்ச் சக அது பதாடர்ில்
கயத்தில் டுக்கும்.
5.4 சசகயக் காத்கத கணக்கிடும் சாது எபை திகணக்கத்தில்/ அகநச்சில்
அல்து நாயட்டத்தினுள் பதாடர்ச்சினாக அல்து பதாடர்ச்சினற் யககனில்
ணிபுாிந்த காங்கின் கூட்டுத்பதாகக,
பநாத்த சசகயக் காநாகக்
கணக்கிடப்டும்.
5.5 தாயது எபை திகணக்கத்தின் / அகநச்சின் கீழ் ந்த நாயட்டத்தில்
சசகயனாற்ின சாதிலும் அச்சசகயக் காம் அந்த திகணக்கத்தின் /
அகநச்சின் சசகயக் காநாகக் கணிக்கப்டும்.
5.6 திகணக்கபநான்ில் பசய்த சசகயக் காத்கதக் கணிப்ிடுககனில்
உத்திசனாகத்தாின் சக்திக்கு அப்ாற்ட்ட எபை காபணத்திால் சசகயனில்
இல்ாதிபைந்த காம் கயத்தில் டுக்கப்ட நாட்டாது. (உதாபணம். ிபசய
யிடுபக, கல்யி யிடுபக)
5.7 இக்கம் 2 இன் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள் காப் குதிகன யிடக் குகயா
காம் எபை சசகய ிகனத்தில் ணி புாிந்துள் இங்கக ிர்யாக
சசகயனின் தபம் I, தபம் II நற்றும் தபம் III இல் உள் உத்திசனாகத்தர்களும்

இந்த இடநாற்க் பகாள்ககனின் கீழ் இடநாற்ம் சகாாி யிண்ணப்ிக்க
படிபெம்.
5.8 யசதிநிக்க
சசகய ிகனபநான்ில் குித்துகபக்கப்ட்ட சசகயக்
காத்கதப் பூர்த்தி பசய்திபாத எபை உத்திசனாகத்தர், கஷ்டப் ிபசதச சசகய
ிகனபநான்றுக்கு
இடநாற்ம் சகாபையாபானின் ணித் சதகயகின்
அடிப்கடனில்,
அத்தககன
இடநாற்த்கதப்
பறுயதற்கு
அயர்
தகுதிபெகடனயபாயார்.
5.9 ப்சாதும் உத்திசனாகத்தாின் சகாாிக்ககக்கு இணங்க, அயபது யாழ்க்ககத்
துகணனின் சசகய ிகனம் அகநந்துள் ிபசதசத்திற்கு அண்கநனிலுள்
சசகய ிகனபநான்றுக்கு இடநாற்ம் யமங்குயதற்கு இனன்யகப
அகத்து பனற்சிககபெம் சநற்பகாள்ளுதல் சயண்டும்.
5.10 உத்திசனாகத்தர்கின் சகாாிக்கக அல்து சயறு யிசசட காபணங்கள்
இபைந்தாசனன்ி 58 யனகதத் தாண்டிபெள் உத்திசனாகத்தர்களுக்கு
நாயட்டத்திற்கு பயிசன இடநாற்ம் யமங்கக்கூடாது ன்ிபைப்ினும்
அயர்களுக்கு நாயட்டத்தின் உள்ச இடநாற்ம் யமங்க படிபெம்.
5.11 நாதிாிப் டியங்களுக்கு இணங்கசய சநர்ப்ிக்கப்டும் இடநாற்ங்களுடன்
பதாடர்புட்ட இடநாற் யிண்ணப்ங்கள் (டியம் 01 இற்கு எத்திகசயாக)
நற்றும்
சநன்பகபடுகள்
(டியம்
04
இற்கு
எத்திகசயாக)
கபைத்திற்பகாள்ப்டும். இடநாற்ங்ககக் சகாபைம் அலுயர்கின்
யிபங்கள் டியம் 02 இன் பம் சாினாகச் சநர்ப்ிக்கப்டல் சயண்டும்.
5.12 யிபைப்புக்குாின திகணக்கங்கின் ட்டினலில் குிப்ிடப்ட்டுள்
சசகயக்
காத்கத
யிட
அதிக
காம்
சசகயனாற்ிபெள்
உத்திசனாகத்தர்கின் பனர் ட்டினபான்க (அகத்துத் தகயல்களும்
உள்டக்கின ட்டினபான்க உாின நாதிாிப் டியத்தில் சாினா
பகனில் ிபப்ி) அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி
அகநச்சின்
பசனாாிால்
அியிக்கப்டும்
திகதிற்கு
பன்ர்
அனுப்புயது குித்த அகநச்சுக்கின் பசனார்கிது / திகணக்கத்
தகயர்கின் பாறுப்ாகும்.
5.13 குித்த சசகயக் காம் பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்தால் இடநாற்த்துக்கு
கட்டுப்டுயசதாடு, ஆால் இடநாற்த்துக்கு யிண்ணப்ிக்காத யசபனும்
எபை உத்திசனாகத்தர் காணப்டுயாபானின், அயகப சசகயத் சதகயக்சகற்
தக்ககயத்துக் பகாள்யதற்கு யசபனும் எர் திகணக்கத் தகயபைக்கு
அயசினப்டின், ந்து 05 யபைடங்களுக்கு சநதிக சசகயக் காத்துடன்
கூடின உத்திசனாகத்தர்கின் ாிந்துகபகள் யமங்கப்டும் சந்தர்ப்த்தில்
அவ்யாாபதாபை உத்திசனாகத்தகப தக்ககயத்துக் பகாள்யதற்கா
சகாாிக்ககனிகபெம் பன்கயத்தல் சயண்டும்.
5.14 எவ்பயாபை திகணக்கத்திலும் அகநச்சிலும் 06 யபைடங்களுக்கு சநற்ட்ட
சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா
அிக்ககபனான்க
5.4
நற்றும்
5.5
ஆம்
உ
ிாிவுகில்

காட்டப்ட்டுள்யாறு நாயட்ட அடிப்கடனில் தனாாித்து அனுப்பும்
ணிகன திகணக்கத் தகயர்களும் அகநச்சுக்கின் பசனார்களும்
நிகவும் பாறுப்புணர்வுடன் சநற்பகாள்ளுதல் சயண்டும்.
5.15 எவ்பயாபை உத்திசனாகத்தர் பதாடர்ிலும் சாினாதும் பளகநனாதுநா
தகயல்கக
யமங்குயது
ிறுய/திகணக்கத்
தகயர்கின்
பாறுப்ாகும்.
ிகமனா
அல்து
குகாடுள்
தகயல்
காணப்டுயதாகத் பதாின யபைநிடத்து குித்த ிறுய/ திகணக்கத்
தகயர்களும்
அப்ட்டினகத்
தனாாித்தயர்களும்
சசாதித்து
உறுதிப்டுத்தினயர்களும் அதற்குப் தில் கூக் கடகநப்ட்டயர்காயர்.
5.16 உத்திசனாகத்தர்கக இடநாற்ம் பசய்பெம் சாது அதிகாாிகின்
இடநாற்ங்கள்
உாின
அகநச்சின்
பசனாாிால்
கடபகப்டுத்தப்டல் சயண்டும்.
5.17 இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப்பற் அகத்து உத்திசனாகத்தர்களும்,
உாின தித்தில் புதின சசகய ிகனத்துக்குச் சபகநிப்தற்குக்
கடகநப்ட்டயர்காயர்.
அலுயர்
கடகநனிகப்
பாறுப்சற்றுக்பகாண்டவுடன் டியம் 06 இற்கு ஊடாக அபச சசகயகள்,
நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாபைக்கா எபை
ிபதிபெடன் உாின சசகய ிகனத்திற்கு அதக அியிக்க சயண்டும்.
5.18
(அ)
இடநாற்க்
கட்டக
கிகடக்கப்
பற்றுள்
எபை
உத்திசனாகத்தகப அந்த இடநாற்ம் கடபகக்கு யபைம் திகதினின் ின்ர்
அந்ிறுயத்தின் சசகயனிலிபைந்து யிடுயிக்காநல் இபைப்து இடநாற்ச்
பசனபாளங்குக்கு நாற்நாதாகும். நாகாண அபச சசகயனிலுள்
தயிகளுக்கா இடநாற்க் கட்டககக பற்றுக்பகாள்ளும் நத்தின
அபசாங்கத்தின் கீழ் யபைம் ிறுயங்கிலுள் தயிகில் சசகயனாற்றும்
இங்கக

ிர்யாக

சசகயனின்

அலுயர்கள்,

உாின

இடநாற்க்

கட்டககளுக்ககநன கட்டானநாக கடகநக்கு அிக்ககனிடுதல் சயண்டும்.
சநலும்,

நாகாண

அபச

சசகயனிலுள்

தயிகில்

சசகயனாற்றும்

இங்கக ிர்யாக சசகய அலுயர்கள் தங்களுக்கு கிகடக்கப்பறும்
இடநாற்க் கட்டககளுக்ககநன இடநாற்ப்டக் கூடின யககனில்
தற்சாதன
சசகய
ிகனத்திலிபைந்து
யிடுயிக்கப்டுயதற்காக
அயசினப்டும் எளங்குகக சநற்பகாள்ளுதல் சயண்டும்.
(ஆ)
யபைடாந்த
இடநாற்க்
குளயின்
பம்
அகநச்சிால்/
நாகாணசகனிால்
/திகணக்கத்திால்
பயினிற்கு
இடநாற்ம்
யமங்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்களுக்குப் திா உத்திசனாகத்தர்கள்
யபைம்
யகப காத்திபைக்காது அயர்கள் உாின தித்தில் புதின சசகய
ிகனத்தில் கடகநகனப் பாறுப்சற்கக் கூடின யககனில் அயர்கக
யிடுயிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும். (டியம் 07 இற்கு
எத்திகசயாக).

(இ) யபைடாந்த இடநாற்க் கட்டகபனான்ின் அடிப்கடனில் உாின
யககனில் இடநாற்க் கட்டக பற்றுள் உத்திசனாகத்தபைக்கு புதின
சசகய
ிகனபநான்றுக்கு
கடகநனின்
ிநித்தம்
சபகநிக்காத
சந்தர்ப்த்தில்,
அவ்
உத்திசனாகத்தர்
இடநாற்ம்
பற்றுள்
திகணக்கத்தின்
/
ிறுயத்தின்
தகயபால்
அபச
சசகய
ஆகணக்குளயின் கடபக எளங்குயிதி 217 ஆம் ிாியிற்கு ற்
சசகயகன யிட்டு யிகிச் பசன்தாக அியிப்தற்கு டயடிக்கக
டுக்கப்டுதல் சயண்டும்.
5.19
ஏர் அகநச்சின்/ நாகாண சகனின்/ திகணக்கத்தின் தகயர்கள்
அடுத்த யபைடம் ப்பல் நாதம் 01 ஆந் திகதி தங்கது ிறுயத்தில் இபைந்து
யிடுயிக்கப்ட்ட

/

யிடுயிக்கப்டாத,

கடகநக்கு

அிக்ககனிட்ட

அிக்ககனிடாத அலுயர்ககப் ற்ி டியம் 08, டியம் 09

/

இற்கு

எத்திகசயாக அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி
அகநச்சின் பசனாபைக்கு அியித்தல் சயண்டும்.
5.20
யடக்கு கிமக்கு ிபசதசங்களுக்கு  யிசசட தீர்நாத்தின் பம்
இங்கக
ிர்யாக
சசகயக்கு
ஆட்சசர்ப்புச்
பசய்னப்ட்ட
உத்திசனாகத்தர்கின்

இடநாற்ங்கள்,

சநற்டி

தீர்நாங்களுக்கா

காங்கள் பூர்த்திகடந்த ின்சப இந்த இடநாற் கடபகனின் கீழ்
கயத்தில் டுக்கப்ட படிபெம். ினும் ணித் சதகயகள் அல்து சயறு
யிசசட
காபணங்கக
அடிப்கடனாகக்
பகாண்டு
குித்த
ிபசதசத்தினுள்ச
இடநாற்ங்கக / சசகய இகணப்புக்கக
யமங்குயதற்கு இது தகடனாக அகநனநாட்டாது.
5.21

யபைடாந்த

இடநாற்ங்கள்

சுமற்சி

சநற்பகாள்ப்டுயதுடன்
திர்காத்தில்
ஆட்சசர்ப்புக்கள்
நற்றும்
தயிபெனர்வுகில்
இடநாற்ங்கள் சநற்பகாள்ப்டாது.

பக

(Cycle)

என்ில்

சநற்பகாள்ப்டும்
திலீடுகக
யமங்கி

5.22
யபைடாந்த
இடநாற்க்
குளயின்
நற்றும்
இடநாற்ங்கக
நீாய்யதற்கா குளக்கின் தீர்நாங்கின் ின்ர் இடநாற்ங்கக
இபத்துச் பசய்தல், திபைத்துதல்

நற்றும் ிற்சாடுதல் குித்தா சக

சகாாிக்கககளும்
அயற்க
அபசாங்க
சசகய
ஆகணக்குளயிடம்
சநர்ப்ிப்தற்கு துயாக டியம் 05A நற்றும் 05B இற்கு எத்திகசயாக உாின
திகதினில் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி
அகநச்சுக்கு அனுப்ிகயத்தல் சயண்டும்.
6.

யபைடாந்தநற் இடநாற்ங்கள்
யபைடாந்த இடநாற்க் குள தயிர்ந்த இங்கக ிர்யாக சசகயக் கிகனின்
ாாந்தம் கடபறும் டயடிக்கககாக இடநாற்ங்கள் இடம்ப நாட்டாது.
ன்ாலும், ிர்யாகத் சதகயகள், ணித் சதகயகள் நற்றும் எளக்காற்று
டயடிக்ககனின் ிபகாபம் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்

உள்ளூபாட்சி
அகநச்சின்
பசனாாிால்
இடநாற்க்
கட்டககள்
யமங்கப்டும். சாதாபண கடகந டயடிக்கககளுக்கு இகடபேறுகள் துநின்ி
இடநாற்த்திகக் சகாபல் அலுயர்கின் அயசபத்திக அனுதா ாீதினாக
கயத்திற் பகாள் சயண்டின யிடனங்கக உள்டக்கின சகாபல் அகநச்சின்
பசனாாின் சநற்ார்கய நற்றும் ாிந்துகபபெடன், பன்கயக்கப்டுநிடத்து
அது பதாடர்ாக கயத்திற் பகாண்டு உாின டயடிக்கக டுக்கப்டும்.
7.

யிசரட கடகந அயசினப்ாடு நற்றும் அயசப சசகய அயசினப்ாட்டின்
அடிப்கடனில் இடநாற்ம் பசய்தல்
ிர்யாகம் நற்றும் சசகயத் சதகயப்ாட்டின் காபணநாக அலுயர் எபையாின்
சயண்டுசகாின்ி நற்றும் யிபைப்த்திக சகாபாநல் இடநாற்ம் பசய்யதற்கு
அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின்
பசனாபைக்கு இனலுகந காணப்டுகின்து.

8.

இங்கக ிர்யாக சசகய உத்திசனாகத்தர்கின் யபைடாந்த இடநாற்
கடபககக பசனற்டுத்தும் சாது ின்ற்ப்ட சயண்டின
கா
அட்டயகண.
பசனற்ாடுகள்

திகதி

01

யபைடாந்த இடநாற்ச் சகனிக ிறுவுதல்

02

யபைடாந்த இடநாற் அியித்தலிக
பயினிடுதல்.
பூபணப்டுத்தப்ட்ட யபைடாந்த இடநாற்
யிண்ணப்த்திக உாின அதிகாாினிடம்
சநர்ப்ித்தல்
குித்த அதிகாாினிால் யிண்ணப்ப்
த்திபத்திக இடநாற்ச் சகனிடம்
ககனித்தல்
யபைடாந்த இடநாற்க் குளயின் இடநாற்ப்
ிசபபகணனிக உாின அதிகாாினிடம்
ளத்தில் ககனித்தல்
பன்பநாமினப்ட்ட யபைடாந்த
இடநாற்ங்கள் பதார்ாக அியித்தல்கக
பயினிடுதல் நற்றும் யபைடாந்த இடநாற்
பன்பநாமிவுகக நீாய்வுக் குளயிக
ினநித்தல்
இடநாற்ங்கள் பதாடர்ாக நீாய்வுக்
குளயிற்கா சநன்பகபடுகக ற்றுக்
பகாள்ளும் இறுதித் திகதி

2021 ஆகஸ்ட் நாதம் 20 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்
2021 பசப்டம்ர் நாதம் 15
ஆந் திகதிக்கு பன்ர்
2021 எக்சடார் நாதம்
15ஆந் திகதிக்கு பன்ர்

03

04

05

06

07

2021 யம்ர் நாதம் 05 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்
2021 யம்ர் நாதம் 12 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்
2021 யம்ர் நாதம் 19 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்

2021 டிசம்ர் நாதம் 17 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்

பசனற்ாடுகள்
08

09
10
11
12

யபைடாந்த இடநாற்ப் ிசபபகண நீாய்வுக்
குளயிால் பன்பநாமினப்ட்ட யபைடாந்த
இடநாற்ங்கள் பதாடர்ாக தங்கது
ளத்து பநா ாிந்துகபனிக குித்த
அதிகாாினிடம் ளத்தில் ககனித்தல்.
இறுதி இடநாற்க் கட்டகனிக
யமங்குதல்

2021 டிசம்ர் நாதம் 31 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு
சநன்பகபடுகக சநர்ப்ித்தல்
யபைடாந்த இடநாற்த்திக யலுயாக்கம்
பசய்தல்
சசகய ிகனங்களுக்கு யிடுயிக்கப்டும்,
தங்கது சசகய ிகனத்திற்கு
அிக்ககனிடும் அலுயர்கள் பதாடர்ா
தகயல்கக பாது சசகயகள் அகநச்சிக்கு
அனுப்ி கயத்தல்

2022 ஜயாி நாதம் 28ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்
2022 நார்ச் நாதம் 01 ஆந்
திகதி பதல்
2022 ப்பல் நாதம் 01 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்

இடநாற்த் தீர்நாங்கிற்கு
பசனல்எளங்குகள்

9.

திகதி

திபா

2022 ஜயாி நாதம் 13 ஆந்
திகதிக்கு பன்ர்

சநன்பகபடுகள்

பதாடர்ா

9.1

இடநாற்ம் பதாடர்ாக யமங்கப்டும் கட்டககளுக்கு திபாக
னாசதனும்
ஏர்
அபசாங்க
உத்திசனாகத்தாிால்
அபசாங்க
சசகயகள்
ஆகணக்குளயிடம்
சநன்பகபபடான்ிக
பன்கயக்குநானின்,
அம்சநன்பகபட்டிக
டியம் 5A
நற்றும் 5B எத்திகசயாக நட்டுசந
சநர்ப்ிக்கப்டல் சயண்டும். சநலும், தங்கால் பன்கயக்கப்ட்ட யிடனங்கக
உறுதிப்டுத்துயதற்காக உாின ஆயணங்கின் சான்றுப்டுத்தின ிபதிகக
அம்சநன்பகபட்டுடன் சநர்ப்ித்தலின் பாபைட்டு அயர் பசனற்டுதல்
சயண்டும்.

9.2

அபசாங்க அலுயபபாபையாிால் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு
சநன்பகபபடான்ிக பன்கயக்கப்ட சயண்டினது, அபச சசகயகள்,
நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாாின் பசநனாகும்
ன்சதாடு, அம்சநன்பகபட்டின் ிபதிபனான்ிக உாின திகணக்கத்தின்
தகயர் நற்றும் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி
அகநச்சின் பசனாபைக்கு அனுப்ி கயக்கப்டல் சயண்டும். தநக்கு
கிகடக்கப்பறும் சநன்பகபட்டிக தாநதநின்ி தநது சநற்ார்கயபெடன்
அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு அனுப்ிகயத்தாது அபச சசகயகள்,
நாகாண
சக௧ள்
நற்றும்
உள்ளூபாட்சி
அகநச்சின்
பசனாாிது
பாறுப்ாகும். உத்திசனாகத்தர் தது யிபைப்ின் சாில், சநன்பகபட்டின்

பூர்யாங்கப்
ிபதிபனான்ிக
உடடினாக
ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்க படிபெநாக இபைத்தல்.

அபசாங்க

சசகயகள்

9.3

இடநாற்க்
கட்டகபனான்றுக்கு
திபாக
பன்கயக்கப்டும்
சநன்பகபபடான்று,
அவ்யிடநாற்க்
கட்டகக்கு
உாின
அபசாங்க
அதிகாாிக்கு
பற்றுக்பகாடுக்கப்டும்
திகதி
பதல்
14
ாட்களுக்குள்
பன்கயக்கப்டல்
சயண்டும்.
உாின
காத்தினுள்
கிகடக்கப்பாத
சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிால் ிபாகாிக்கப்டும்.

9.4

ஆகணக்குளயிற்கு
அனுப்புயதற்காக
அதிகாாி
எபையாிால்
ககனிக்கப்டும் சநன்பகபடாது உாின சக ஆயணக் சகாப்புகள்,
ஆயணங்கள் நற்றும் அிக்கககள் ன்வும், அதற்கு உாித்தா தங்கது
சநற்ார்கய, ாிந்துகபபெடன் அம்சநன்பகபடு கிகடக்கப்பற்று 15
ாட்கினுள்
அபசாங்க
சசகயகள்
ஆகணக்குளயின்
பசனாபைக்கு
சநர்ப்ிப்தற்கு குித்த திகணக்கத் தகயர் நற்றும் அபச சசகயகள், நாகாண
சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனார் பாறுப்புகடனயர்காகக்
காணப்டுயர். ன்ாலும் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயின் கடபக
எளங்குயிதிகள் XVIII ஆம் அத்தினானத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யபைடாந்த
இடநாற்ம் பதாடர்ா
சநன்பகபட்டுக்கு உாின ஆயணக் சகாப்புகள்.
ஆயணங்கள், அிக்கககள், சநற்ார்கயகள் நற்றும் ாிந்துகபகளுடன் 2022
ஜயாி நாதம் 28 ஆந் திகதிக்கு பன் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிடம்
சநர்ப்ிக்கப்டல் சயண்டும்.

9.5

யபைடாந்த இடநாற்த்திற்கா தீர்நாம் யமங்கப்ட்டுள் சாது அத்
தீர்நாத்துக்கு
திபாக
யபைடாந்த
இடநாற்
நீாய்வுக்
குளயிடம்
சநன்பகபட்டிக சநர்ப்ிக்காத உத்திசனாகத்தர் எபையாின் சநன்பகபடு
அபச சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்கப்டாகாது.

9.6

குித்த யபைடாந்த இடநாற் கடபககில் குித்துகபக்கப்ட்டுள்
ற்ாடுகின்
டி
யபைடாந்த
இடநாற்த்துக்கு
யிண்ணப்ித்திபைக்காத
உத்திசனாகத்தர்கின் சநன்பகபடு அபச சசகய ஆகணக்குளயிடம்
சநர்ப்ிக்கப்டாகாது.

9.7

இவ்யத்தினானத்தில்
குிப்ிடப்ட்டுள்
கட்டகப்டி
தங்கது
சநன்பகபடுகக பன்கயப்து சக அபசாங்க அலுயர்கிதும்
பாறுப்ாகும் ன்சதாடு, அதற்கு நாாக பன்கயக்கப்டும் சநன்பகபடுகள்
அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிால் கயத்திற் பகாள்ப்ட நாட்டாது.

9.8

சநற்குிப்ிட்ட 9.4 ஆம் ிாியில் குித்துகபக்கப்ட்டுள் ஆயணங்கள்
கிகடக்கப்பற்று 15 ாட்கினுள், இடநாற்ம் பசய்யதற்குாின கட்டகக்கு
திபாக
அபசாங்க
உத்திசனாகத்தர்
எபையாிால்
பன்கயக்கப்ட்டுள்
சநன்பகபடு பதாடர்ா தீர்நாபநான்ிக அபசாங்க சசகயகள்
ஆகணக்குளயிால் டுக்கப்டும்.

9.9

சநற்குிப்ிடப்ட்டுள்
யககனில்
பன்கயக்கப்ட்டுள்
சநன்பகபபடான்று பதாடர்ாக அபசாங்க சசகயகள்
ஆகணக்குளயின்

தீர்நாத்திக
உடடினாக
சநன்பகபட்டாபைக்கு
அியிக்கப்டல்
சயண்டும் ன்சதாடு, அதன் ிபதிபனான்ிகபெம் உாின யககனில் அபச
சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனார்
நற்றும் திகணக்க தகயபைக்கு அனுப்புதல் சயண்டும்.
9.10
அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயின் கட்டகனிால் அல்து
தீர்நாத்திால் அல்து அதிபைப்திக்கு உட்டும் அபசாங்க உத்திசனாகத்தர்
எபையபைக்கு 2002 இக்கம் 04 இகக் பகாண்ட ிர்யாக சநன்பகபடுகள்
ினான சகச் சட்டத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு ற் ிர்யாக
சநன்பகபடுகள் ினான சகக்கு சநன்பகபபடான்ிக சநர்ப்ிப்தற்கு
உாிகந உள்து.
10 கன காபணங்கள்
10.1

யபைடாந்த இடநாற் கடபககளுக்கு பும்ா சந்தர்ப்ங்கள்
இவ்யிடநாற்
கடபககளுக்கு
பும்ாக
சநற்பகாள்ப்டும்
இடநாற்க்
சகாபல்களுக்கு
உாின
இகண
அகநச்சுக்கின்
பசனார்கின்/ நாகாண சக ிபதா பசனார்கின் திப்ட்ட
ாிந்துகபகளுடன் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாபைக்கு பன்கயக்கப்டல் சயண்டும்.
அவ்யாறு பன்கயக்கப்டும் சகாபலுக்கு காபணங்காக அகநபெம்
யிடனங்கள் பதாடர்ாக அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாாிால் சயண்டுசகாள் கயத்திற்
பகாள்ப்ட்டு தீர்நாம் டுக்கப்டும்.

10.2

எசப அகநச்சின் கீளள் திகணக்கங்களுக்கிகடனிா இடநாற்ங்கள்
அகநச்சிலும்
அதன்
கீளள்
திகணக்கங்களுக்கிகடனிலும்
எபைங்கிகணப்ினக சநற்பகாள்யதற்கா அதிகாபம் உாின
இகண
அகநச்சின் பசனாபைக்கு யமங்கப்ட்டுள்து. அவ்யாறு பசய்கின்
சந்தர்ப்ங்கில் அது பதாடர்ில் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள்
நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாபைக்கு அினத் தபைதல்
சயண்டும். ( I ஆந் தபத்துகடன அலுயர்கள் தயிப)

10.3

எசப திகணக்கத்தினுள் சநற்பகாள்ப்டும் இடநாற்ங்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள் இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா ிசபபகணகக
உாின இகண அகநச்சின் பசனாாிடம் சநர்ப்ிக்க சயண்டும்.
அக்சகாாிக்கககளுக்கு இணங்க இடநாற்த்திற்கு குித்த அகநச்சின்
பசனார் அனுநதி யமங்குநிடத்து, அது பதாடர்ில் அபச சசகயகள்,
நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாபைக்கு
அினத் தபைதல் சயண்டும்.

10.4

யிண்ணப்ங்ககச் சநர்ப்ித்தல்
10.4.1 உாின நாதிாிப் டியத்துக்கு ற் தனாாிக்கப்ட்ட யபைடாந்த
இடநாற் யிண்ணப்ங்களும் சநன்பகபட்டு யிண்ணப்ங்களும்,
சுற்ிக்ககனில்
குிப்ிடப்ட்டுள்
யிண்ணப்ங்கள்
ற்றுக்பகாள்ப்டும் இறுதித் திகதிக்கு பன்ர், உாின இகண
அகநச்சின் பசனாாின் சிாாிசுடன் அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள்
நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பசனாபைக்கு அனுப்ப்டல்
சயண்டும்.
10.4.2.
இடநாற்த்திற்குள்ாக
படிபெநா
அலுயர்கள்
இடநாற்த்திற்கா
யிண்ணப்ங்ககச்
சநர்ப்ித்தல்
சயண்டும்.
அவ்யாறு
யிண்ணப்ிக்காதயிடத்தும்
அவ்
அலுயர்கள்
இச்
சுற்ிக்ககனின்
ற்ாடுகின்
கீழ்
யபைடாந்த
இடநாற்த்திற்குட்டுத்தப்டாம்.

10.5

உாின
டியங்கின்
பநன்
ிபதிகக
கீழ்யபைம்
யமினிகப்
ின்ற்றுயதன் பம் இவ் அகநச்சின் இகணனத் தத்திலிபைந்து
தபயிக்கம் பசய்துபகாள் படிபெம்.

www.pubad.gov.lk

சசகயகள்

இங்கக ிர்யாக சசகய

தபயிக்கங்கள்

அபச சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டகனின் டி,

எப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி
பசனார்
பாது சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு

நாதிாிப் டிய இக்கம் 01
இடநாற் யிண்ணப்ம்
(இங்கக ிருயாக சேகய I, II நற்ரம் III ஆம் தபங்கிலுள் உத்திசனாகத்தர்களுக்காது)
1.

திப்ட்ட தகயல்கள்
1.1. பனர் ( ினநக் கடிதத்தில் உள்யார)
..................................................................................................................................................................................
1.2. பனாில் நாற்ங்கள் இருப்ின் அப்பனகப பதபளத்துக்களுடன்:
..................................................................................................................................................................................
1.3. பளப் பனர் : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4. சதேின அகடனா அட்கட இக்கம்: ………………………………………………………………………..
1.5. ிந்த திகதி: …………………………………………
1.6. ால் ஆண் / பண் :……………………………………………………………………………………………..
1.7. பதல் ினநத் திகதி :…………………………………………………………………………………………..
1.8. திப்ட்ட யிாேம்: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................
1.9. திருநணநா / திருநணநாகாத ன்து ற்ி : ........................................................................................
i.

துகணனின் பனர்:…………………………………………………………..

ii.

பதாமில்:………………………………………………………………………

iii.

சேகய ிகனம்:…………………………………………………………

iv.

ிள்ககள் பதாடர்ா யிபங்கள்

இக்கம்

ிள்ககின் பனர்

யனது

கல்யி கற்கும்
ாடோக

1.10. பதாகசேி இக்கம்: ிபந்தப:………………….. ககனடக்கபதாகசேி:………………………..
2.

தற்சாகதன சேகய ிகனம்
2.1. அகநச்சு / நாகாண ேக: …………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. திகணக்கம் / நாகாண அகநச்சு: ………………………………………………………………………………………………………
2.3. அலுயக பகயாி: …………………………………………………………………………………………………………….....................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.4. அலுயக பதாகசேி இக்கம்: ……………………………………………………………………………………………………….

3.

தயி
3.1. தற்சாகதன தயினின் பனர்: ……………………………………………………………………………………………………………
3.2. அப்தயிக்கு ினநம் பற் திகதி: ……………………………………………………………………………………………………

இடநாற்ம் சகாருயதற்கா காபணம் :

4.

…………………………………………………………………………………………………………............................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
பன்ர் ணிபுாிந்த சேகய ிகனங்கள்

5.

தயி

சேகய ிகனங்கள்

காப்குதி

( யிருப்ிற்குாின சேகய
ிகனங்கின் சேகயக் காம்
உட்ட)

6.

இடநாற்ம் சகாரும் சேகய ிகனங்கள்:
தயி

சேகய ிகனங்கள்

1
2
3

சநச குிப்ிடப்ட்டுள்

தகயல் அகத்தும் உண்கநனாகய ன்ர உரதிப்டுத்துகிசன். ான்

இடநாற்ம் சகாாிபெள் தாயது ஒரு சேகய ிகனத்திற்கு / அந்த சேகய
அண்கநனிலுள் சேகய ிகனத்திற்கு

ிகனங்களுக்கு நிகவும்

இடநாற்ம் பரயதற்கா து யிருப்த்கத இதன் பம்

பயிப்டுத்துயதுடன் அந்தக் சகாாிக்ககனின் அடிப்கடனில்

இடநாற்க்

உத்தபவு யமங்கப்ட்டதன்

ின்ர் அவ்வுத்தபகய பேல்லுடினற்தாக்குயதற்கா உாிகந இல்க ன்கதபெம் ற்ரக்பகாள்கிசன்.

……………………………………….
திகதி

…………………………………………
ககபனாப்ம்

நாதிாிப் டிய இக்கம் 02
இஙகக ிருயாக சேகய இடநாற் யிண்ண உ அட்டயகண – 2022 ஆம் ஆண்டு
அகநச்சு / திகணக்கம் / நாகாண ேக : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ிபசதே அலுயகம் / நாயட்டம்: …………………………………………………………………………
பதாடர்

உத்திசனாகத்தாின்

ினநத்

தயி/

திப்ட்ட

இக்கம்

பனரும் சதேின

திகதி நற்ரம்

தபம்

பகயாி

அகடனா

பநாமி

அட்கட இக்கபம்

பபம்

ிந்த
திகதிபெம்
2021.12.31

ஆந்
திகதினன்ர
யனது

யியாகநாயபா

ிள்ககின்

சேகய

இடநாற்ம்

இல்கனா

ண்ணிக்ககபெம்

ிகனம்

சகாருயதற்கா

ன்து –

ாடோக

நற்ரம்

காபணம்

யாழ்க்ககத்
துகணனின்
சேகய ிகனம்

பேல்லும்

அச்சேகய

ிள்ககின்

ிகனங்கின்

ண்ணிக்ககபெம்

சேகயக் காம்

இடநாற்ம்

இடநாற்க்

ப யிரும்பும்

குளயின்

சேகய

தீர்நாம்

ிகனம்

(அலுயக
சதகயக்காக
நாத்திபம்)

அகத்து உத்திசனாகத்தர்கிதும் யிண்ணப்ங்கள் இந்தப்ட்டினலில் சேர்க்கப்ட்டுள் ன்கத உரதிப்டுத்துகின்சன்.

தனாாித்தயர் :பனர்: ......................................................

ககபனாப்ம் :.......................................................

பேவ்கய ார்த்தயர் :பனர் :.........................................................

ககபனாப்ம் :.......................................................

திகதி :.................................................................

திகணக்கத் தகயாின் ககபனாப்பம் உத்திசனாகபூர்ய பத்திகபபெம்:............................................................................

நாதிாிப் டிய இக்கம் 03
ஒரு நாயட்டத்தில் ஒசப சேகய ிகனத்தில் 06 யருடங்களுக்கு சநல் சேகயனாற்ிபெள் அல்து

1)

2) ஒரு நாயட்டத்தில் தாயது ஒரு சேகய ிகனத்தில் 12 யருடங்களுக்கு சநல் சேகயனாற்ிபெள் அல்து
3) சுற்ிக்ககனின் 2.1.1 இ இல் குிப்ிடப்ட்ட சேகயக் காப்குதினிக பூர்த்திபேய்துள் அல்து
அகத்து உத்திசனாகத்தர்கிதும் யிபங்கள் இதில் கட்டானம் உள்டக்கப்ட சயண்டும் ன்கதக் கயத்திற்பகாள்க. (2021.12.31 ஆம் திகதினில் உள்யார)
(சநற்டி 1,2 நற்ரம் 3 யகககளுக்கு பயவ்சயா டியங்கள் னன்டுத்தப்டல் சயண்டும்)
(அதிகூடின சேகயக் காத்கதக் பகாண்ட உத்திசனாகத்தர்கின் பனர்கக ஆபம்த்தில் குிப்ிடுதல் சயண்டும்)

அகநச்சு / திகணக்கம் / நாகாண ேக : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
நாகாண அகநச்சு/ நாகாண திகணக்கம் / உள்ளூபாட்ேி ேக/நாகாண பேனார் அலுயகம் / ிபசதே அலுயகம்:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
பதாடர்
இ

உத்திசனாகத்
தாின் பனர்
(திரு/திருநதி/
பேல்யி )

ினநத்
திகதி

சதேின
அகடனா
அட்கட
இக்கம்

தயி /
தபம்/
நற்ரம்
பநாமி
பம்

ிந்த
திகதி
நற்ரம்
2021.12.31
ஆம்
திகதினிலுள்
யார
யனது

2021.12.31
ஆம்
திகதினிலுள்
யார
தற்சாகதன
சேகய
ிகனத்தில்
சேகயக்
காம்

யியாகநாயர்
/யியாகநாகாதய
ர் – யாழ்க்ககத்
துகணனின்
சேகய ிகனம்

ிள்ககி
ன்
ண்ணிக்
கக/ யனது/
கல்யி
கற்கும்
ாடோக

தனாாித்தயர் பனர் :..................................................................................................

ககபனாப்ம் : ....................................................................................

பேவ்கய ார்த்தயர்: ..................................................................................................

ககபனாப்ம் : ....................................................................................

திகதி

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

தற்சாது
யேிக்கும்
ிபசதேபம்
பகயாிபெம்

பதல் ினநத்
திகதி பதல்
சேகயனாற்ின
ிகனங்களும்
காப்குதிகளும்

யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு
யிண்ணப்ித்துள்ாபா?
யிண்ணப்ித்திபாத யிடத்து
இடநாற்ம் கிகடப்ின்
சேகயனாற் யிரும்புகின்
ிகனங்கள் 03

..............................................................................................................
திகணக்கத் தகயாின் ககபனாப்பம் உத்திசனாகபூர்ய பத்திகபபெம்:

நாதிாிப் டிய இக்கம் 04
இங்கக ிர்யாக சேகயனில் இடநாற்ங்கள் ………… – சநன்பகபட்டுக்கா யிண்ணப்ம்
அகநச்சு:..................................................

இடநாற்ப் ட்டினலின் அகடனா இக்கம்:

திகணக்கம்:...............................................

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

(அ) அலுயாிால் பூர்த்திபேய்னப்ட சயண்டும்

(இடமாற்றம் கிடடக்கப்பெறாத அலுவலர்கள் மாத்திரம்)

அலுயாின் பளப் பனர் (பதியா ளத்துக்கில்): திரு./திருநதி./பேல்யி.
.............................................................................................................................................
II. சதேின அகடனா அட்கட இக்கம்: ..........................................................................................

1.

I.

III. ிபந்தப பகயாி: .................................................................................................................................
IV. யதியிட பகயாி: ................................................................................................................................
V. 2022 ஆம் ஆண்டில் சதனும் யதியிட நாற்ம் சநற்பகாள் திர்ார்க்கப்டின் புதின யதியிடத்தின்
பகயாி:
............................................................................................................................. .......................................
அலுயர் இடநாற்ப்டும் சேகய ிகனம்: ........................................................................................

2.

3. தயி நற்ரம் தபம்: ........................................................................................................................... ...........
3.1 சேகயக்கு நுகமந்த திகதி: ................................................................................................................
3.2 தபத்திற்கு நுகமந்த திகதி:...................................................................................................................
ிந்த திகதி: ........................................................................................................................... .....................
2021/12/31ஆம்திகதினிலுள்யாரயனது
.......................................................................................................................................

4.

5.
சேகய யிபங்கள்

ினநத் திகதி

சேகய ிகனத்திலிருந்து / சேகய
ிகனத்துக்கு

6.
7.

யருடாந்த இடநாற் அிக்ககனின் இக்கம் :....................................
யமங்கப்ட்ட இடநாற்த்கத இபத்துச் பேய்பெநார / திருத்துநார ான் சகட்டுக்பகாள்கின்சன்.

8.

சநன்பகபட்டுக்கா காபணங்கள்: (க்கப் ின்புத்தில் குிப்ிடவும்)

9.

இடநாற்நாது ச் சேகய ிகனத்திற்கு யமங்கப்ட/ திருத்தப்ட சயண்டிபெள்சதா அச் சேகய ிகனம்:
அகநச்சு:............................................................................................................................ ............................
திகணக்கம்: ..............................................................................................................................................

திகதி: .......................................

........................................................................
அலுயர் ககபனாப்ம்

(ஆ) திகணக்கத் தகயாின் அயதாம்:
I.
II.

அலுயகக் சகாகயகில் கிகடக்கக்கூடின யிபங்களுக்கு இணங்க சநற்டி யிபங்கள் ோினாகய
இடநாற்த்கத இபத்துச் பேய்யதற்காக / திருத்துயதற்காக யமங்கப்ட்ட யிக்கம் நற்ரம் ாிந்துகப

திகதி:..................................

.................................................................................
அகநச்ேின் பேனார் / திகணக்கத் தகயாின்
ககபனாப்ம்

(பாருத்தநற் போற்கக ீக்கியிடவும். பளகநனற் சநன்பகபடுகாகய சநன்பகபட்டுச் ேகனிால்
கருத்திற்பகாள்ப்டநாட்டாது. சநதிக யிபங்களுக்கு தனவுபேய்து க்கப் ின்புத்திகப் ாயிக்கவும்)

டிய இக்கம். 05A
யருடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ா சநன்பகபடுகள்
2022 யருடாந்த இடநாற் தீர்நாம் பதாடர்ாக அபோங்க சேகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு
சநன்பகபடுகக பன்கயத்தல் .
சநன்பகபட்டார் பதாடர்ா தகயல்கள்
அ. திப்ட்ட தகயல்கள்
01. பதபளத்துக்களுடன் பனர்
02.தயி நற்ரம் யகுப்பு
03. ிந்த திகதி:
YYYY/MM/DD

04. யனது
(2021.12.31 ஆந்

07. ிபந்தப பகயாி:

05. சதேின
அகடனா

06. ால் (ஆண்/பண்):

திகதிக்கு)

அட்கட:

08. தற்காலிக

09. பதாகசேி இக்கம்:

பகயாி:
அலுயகம்:
ிபசதே பேனகப் ிபவு:
நாயட்டம்:

திப்ட்ட:

10. யியாகநா / யியாகநற் :

11. யாழ்க்ககத்
துகணனின்

12.யாழ்க்ககத் துகணனின் பதாமில் நற்ரம்
பதாமில் ிகனம்:

பனர்:
13. ிள்ககின் ண்ணிக்கக

14. அயர்கின்

15. கல்யி கற்கும் ாடோக:

யனது:

ஆ. சேகய பதாடர்ா தகயல்கள்:
16. தயிசனற் திகதி:
17. தற்சாகதன பதாமில் ிகனம்:

18. பதாமில் ிகனம் அகநந்துள் கபம்:

19.தற்சாகதன பதாமில் ிரயத்திற்கு

20. தற்சாகதன பதாமில் ிகனத்தின்

அிக்ககனிட்ட திகதி:
YYYY/MM/DD

சேகயக்காம்: (2021.12.31ஆந் திகதிக்கு)

யரு.......நாதம்.........திகதி..................
21. னன்கிகடக்கும் ( யிருப்த்திற்குாின) பதாமில் ிகனபநான்ில்/ ிகனங்கில் சேகயனாற்ி
உள்ீபா?
22. அபோங்க
சேகயனில் பன்கன

பதாமில் ிகனங்கள்

பதாமில் ிகனங்கள்:

1
2
3
4
5
6

யிருப்ிற்குாின
பதாமில்
ிகனம் /
யிருப்நற்
பதாமில்
ிகனம்

சேகயக் காம்

இருந்து

யகப

இ. இடநாற்ம் சகாபல் பதாடர்ா தகயல்கள் (உாின பட்டினினுள் √ அகடனாநிடவும்)
23.
யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு
யிண்ணப்ித்தல்

ஆம்

இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ித்து
இருப்ின் யிண்ணப்ித்துள்
பதாமில் ிகனங்கள்

இல்க

1.
2.
3.

இடநாற்ம் கிகடக்கப்பற்ிருப்ின் அத்பதாமில் ிகனம்

24. இடநாற் சுமற்ேினில் உள்டக்கப்டும் அலுயர்கின் ண்ணிக்க ……………………………

25. இடநாற் நீாய்வுக் குளயிற்கு யிண்ணப்ித்தல்

ஆம்
இல்க

26. அலுயர் இதற்கு பன்கன யருடங்கில் இடநாற்த்திற்காக யிண்ணப்ித்துள்ாபா?
இடநாற்ம் சகாாி இருப்ின், இடநாற்ம் சகாாின யருடங்கள் நற்ரம் சேகய ிகனங்கள்.
யிண்ணப்ித்த யருடங்கள்

சகாாின சேகய ிகனங்கள்

27. சநற்குிப்ிட்ட இக்கம் 26 இன் டி யிண்ணப்ித்த யருடாந்த இடநாற்க் சகாாிக்கககள்
பதாடர்ாக கிகடக்கப்பற்ரள் தீர்வுகள்:
( இடநாற்ம் கிகடக்கப்பாது யிடின் அது ற்ி குிப்ிடவும்)

ஈ. நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள் பதாடர்ா தகயல்கள்:28. நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள்
இடநாற்த்திக இபத்துச்
பேய்தல்
திருத்தினகநத்தல்
புதினபதாரு
இடநாற்த்திகப்
பற்ரக்பகாள்ல்

இடநாற்த்திக திருத்தம் பேய்யதற்கு சகாபப்ட்டிருப்ின்
அவ்யார சகாாின பதாமில் ிகனங்கள்
1.
2.
3.

29. இடநாற் நீாய்வுக் குளயின் தீர்நாங்கள்

30. இடநாற் நீாய்வுக் குளத் தீபநாத்திற்கு திபாக அபோங்க சேகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு
சநன்பகபட்கட பன்கயப்தற்கா காபணங்கள்
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
31. சநற்டி காபணங்கக ிரூிப்தற்கா ளத்துபச் ோன்ின் ோன்ரப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள்
ின்யருநார இகணக்கப்ட்டுள்.
இகணப்பு (01) ………………………………………………………………………..........................................
இகணப்பு (02) ……………………………………………………………………………………………...............
இகணப்பு (03) ……………………………………………………………………………...................................
32. சகாபப்டும் ேலுகககள்
1. ……………………………………………………………………………………………………….....................
2. ……………………………………………………………………………………………………….....................
3. ……………………………………………………………………………………………………….....................
சநற்குிப்ிட்டுள் தகயல்கள் அகத்தும் உண்கந நற்ரம் ோினாகய க் கூரகின்சன்.
………………………
திகதி

…………………...............
ஒப்ம்

உ. அகநச்சு / திகணக்கத் தகயர்கின் ாிந்துகபகள்
அலுயாிால் ேநர்ப்ிக்கப்ட்டுள் சநற்குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் அயாின் ிபத்திசனகக் சகாப்ிற்கு
இணங்க ோினாகய  உரதிப்டுத்துகின்சன். ................ யருடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ாக அபோங்க
சேகயகள் ஆகணக்குளவுக்கு பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபட்டிக
காபணங்கின் அடிப்கடனில் ாிந்துகப பேய்னயில்க.

ாிந்துகபக்கின்சன்.

i.

…………………………………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………………………………

கீழ்யரும்

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

…………………

………………..

திகதி

ககபனாப்ம்
ஊ. இடநாற் அதிகாாினின் ாிந்துகப
i.

இடநாற் சுமற்ேினில் பதாடர்புடும் அலுயர்கின் ண்ணிக்கக:-.................................

ii.

சநன்பகபடு பதாடர்ா ாிந்துகபகள்: ……………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

…………………
திகதி

……………………
ககபனாப்ம்

நாதிாிப் டிய இக்கம். 05B
யருடாந்த இடநாற்ம் பதாடர்ா சநன்பகபடுகள்
2022 யருடாந்த இடநாற் தீர்நாம் பதாடர்ாக அபோங்க சேகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு
சநன்பகபடுகக பன்கயத்தல்.
ிபதிபட்டு அலுயர் பதாடர்ா தகயல்கள்

I.

சநன்பகபட்டு அலுயாின் பனரும் தயிபெம் :.......

II.

சநன்பகபட்டு அலுயருக்குாின ிபதிபட்டு அலுயர் பதாடர்ா யிபம்

அ. திப்ட்ட தகயல்கள்
01. பதபளத்துக்களுடன்
பனர்
02.தயி நற்ரம் யகுப்பு
03. ிந்த திகதி:
YYYY/MM/DD

04. யனது (2021.12.31

05. சதேின அகடனா

06. ால்

ஆந் திகதிக்கு)

அட்கட:

(ஆண்/பண்):

07. ிபந்தப பகயாி:

08. தற்காலிக பகயாி:

09. பதாகசேி இக்கம்:
அலுயகம்:

ிபசதே பேனகப் ிபவு:
நாயட்டம்:
10. யியாகநா / யியாகநற்:

13. ிள்ககின்
ண்ணிக்கக

திப்ட்ட:
11. யாழ்க்ககத்

12.யாழ்க்ககத் துகணனின் பதாமில் நற்ரம்

துகணனின் பனர்:

பதாமில் ிகனம்:

14. அயர்கின் யனது:

15. கல்யி கற்கும் ாடோக:

ஆ. சேகய பதாடர்ா தகயல்கள்:
16. தயிசனற் திகதி:
17. தற்சாகதன பதாமில் ிகனம்:

18. பதாமில் ிகனம் அகநந்துள் கபம்:

19.தற்சாகதன பதாமில் ிரயத்திற்கு

20. தற்சாகதன பதாமில் ிகனத்தின்

அிக்ககனிட்ட திகதி:
YYYY/MM/DD

சேகயக்காம்: (2021.12.31ஆந் திகதிக்கு)

யரு.......நாதம்.........திகதி..................
21. னன்கிகடக்கும் ( யிருப்த்திற்குாின) பதாமில் ிகனபநான்ில்/ ிகனங்கில் சேகயனாற்ி
உள்ீபா?

22. அபோங்க
சேகயனில்
பன்கன
பதாமில்

பதாமில் ிகனங்கள்

ிகனங்கள்:

யிருப்ிற்குாின
பதாமில்
ிகனம் /
யிருப்நற்
பதாமில்
ிகனம்

சேகயக் காம்

இருந்து

யகப

1
2
3
4
இ. இடநாற்ம் சகாபல் பதாடர்ா தகயல்கள் (உாின பட்டினினுள் √ அகடனாநிடவும்)
23.
ஆம்
இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ித்து
யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு
இருப்ின் யிண்ணப்ித்துள் பதாமில்
யிண்ணப்ித்தல்
ிகனங்கள்
இல்க

1.
2.
3.

இடநாற்ம் கிகடக்கப்பற்ிருப்ின் அத்பதாமில் ிகனம்

.
24. இடநாற் நீாய்வுக் குளயிற்கு யிண்ணப்ித்தல்

ஆம்
இல்க

25. நீாய்வுக்குளயிடம் ேநர்ப்ிக்கப்ட்டுள் யிண்ணப்ங்கள்:இடநாற்த்திக இபத்துச்
பேய்தல்

இடநாற்த்திக திருத்தம் பேய்யதற்கு சகாபப்ட்டிருப்ின்
அவ்யார சகாாின பதாமில் ிகனங்கள்

திருத்தினகநத்தல்

1.

புதினபதாரு இடநாற்த்திகப்
பற்ரக்பகாள்ல்

2.
3.

26. இடநாற் நீாய்வுக் குளயின் தீர்நாங்கள்

உ. அபோங்க சேகயகள் ஆகணக்குளயிடம் சநற்பகாள்ப்ட்ட சநன்பகபடுகள் பதாடர்ா தகயல்கள் :27. அபோங்க சேகயகள் ஆகணக்குயிற்கு சநன்பகபடு ேநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்தா/இல்கனா ன்து
ற்ி

28. சநன்பகபட்டாாின் சகாாிக்கககன ிகசயற்ரயதற்கா இனலுகந ற்ி அபே சேகயகள், நாகாண
ேக௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்ேி அகநச்ேின் பேனாாின் ேிார்சு

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

………………………
திகதி

…………………...............
ககபனாப்ம்

டியம் 06
பனர்

:- ………………………………..................

சேகய ிகனம் :- ………………………………..................
திகதி

:- ………………………………..................

பேனார், அபே சேகயகள், நாகாண ேக௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்ேி அகநச்சு,
……………………………………..ஊடாக ,
……………………………………..ஊடாக ,

புதின சேகய ிகனத்தில் கடகநகளுக்காக அிக்ககனிடல்
இங்கக ிர்யாக சேகய ................... (ஆண்டு) இன் யருடாந்த இடநாற்க் கட்டககளுக்ககநன
.................... (யிடுயிப்புத் திகதி) ஆம் திகதினிலிருந்து கடபகக்கு யரும் யண்ணம் சேகயனிலிருந்து
யிடுயிக்கப்ட்டுள்

ான்

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

(கடகநக்கு

அிக்ககனிடும்

திகதி)

ஆம்

திகதினன்ர

.................................................... (சேகய ிகனம்) இல் கடகநக்கு அிக்ககனிட்சடன் ன்து தனவுடன்
அினத்தபப்டுகின்து.

தங்கின் உண்கநபெள்
ககபனாப்ம்

:- ……………………………..................

சேகய :-………………………………..................
தபம்

:- ………………………………..................

சதேின அகடனா அட்கட இ.:- ……………………..................
ஊமினர் இ.

:- ………………………………..................

அலுயர் கடகநக்கு அிக்ககனிட்டார் ன்து இத்தால் உரதிப்டுத்தப்டுகின்து

………………………………........
திகதி

………………………………..................
ிரயத்
பத்திகபபெம்

ிபதிகள் :- …………………………………………………………………….

தகயாின்

ககபனாப்பம்

உத்திசனாகபூர்ய

டியம் 07

து இ.

:- ………………………………..................

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

:- ………………………………..................

திரு/திருநதி/பேல்யி …………………………………
தயி:- ………………………………
ஊடாக……………………………
ஊடாக …………………………..

யருடாந்த இடநாற்ங்கின் அடிப்கடனில் சேகயனிலிருந்து யிடுயித்தல்
சநற்குிப்ிடப்ட்ட அலுயர், ................ (ஆண்டு) ஆம் ஆண்டின் இங்கக ிர்யாக சேகயனின்
யருடாந்த இடநாற்க் கட்டக குித்து ....................................... (புதின சேகய ிகனம்) இல் கடகநக்கு
அிக்ககனிட

துயாக

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

ஆம்

திகதினிலிருந்து

(யிடுயிப்புத்

திகதி)

இத்தால்

யிடுயிக்கப்டுகின்ார்  தனவுடன் அினத்தபப்டுகின்து.

……………………………….................
ிரயத் தகயாின் ககபனாப்பம் உத்திசனாகபூர்ய பத்திகபபெம்

ிபதிகள்
பேனார், அபே சேகயகள், நாகாண ேக௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்ேி அகநச்சு

டியம் 08

……………………………………………. அகநச்சு / திகணக்கம் / நாகாண ேகக்கு இடநாற்ப்ட்ட அலுயர்கள்

சேகய:- இங்கக ிர்யாக சேகய

பனர்

ஊமினர்
இ.

யகுப்பு

பன்கன சேகய

அலுயர் புதின

ிகனத்திலிருந்து

சேகய

அலுயர்

ிகனத்துக்கு

யிடுயிக்கப்ட்ட

அிக்ககனிட்ட

திகதி

திகதி

அபே சேகயகள், நாகாண
ேக௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்ேி
அகநச்ேின் பேனாருக்கு
டியம் 06
அனுப்ிகயக்கப்ட்டுள்தா
ன்து

டியம் 09

……………………………………………. அகநச்சு / திகணக்கம் / அலுயகம் / நாகாண ேகனிலிருந்து இடநாற்ப்ட்ட
அலுயர்கள்

சேகய:- இங்கக ிர்யாக சேகய

அபே சேகயகள், நாகாண
ேக௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்ேி
பனர்

ஊமினர்
இக்கம்

யகுப்பு

யிடுயிப்பு திகதி

அகநச்ேின் பேனாருக்கு
டியம் 06
அனுப்ிகயக்கப்ட்டுள்தா
ன்து

