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இணைந்த சேணவயின் அணைத்து முகாணைத்துவ சேணவ உத்திசயாகத்தர்களின் தகவலுக்காக 

முகாணைத்துவ சேணவ உத்திசயாகத்தர்களின் வருடாந்தம் அல்லாத இடைாற்ற 
சகாரிக்ணககணள நிகழ்நிணலயில் (Online) பெற்றுக்பகாள்ளல்  

காகிதப் ொவணையிணைக் குணறப்ெதற்கும் ைற்றும் பதாடர்ொடணல ளிதாக்குவதற்குைாை ஒரு 

வழிமுணறயாக வருடாந்தம் அல்லாத இடைாற்றக் சகாரிக்ணககணள நிகழ்நிணலயில் 

பெற்றுக்பகாள்வபதன்ெது பொருத்தைாைதாணகயிைால், ஒரு முன்சைாடித் திட்டைாக முகாணைத்துவ 

சேணவ உத்திசயாகத்தர் சேணவயின் அலுவலர்களுக்காக வருடாந்தம் அல்லாத இடைாற்ற 

சகாரிக்ணககணள நிகழ்நிணலயில் (Online) ேைர்ப்ெிக்க ேந்தர்ப்ெம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது ன்ெணத 

தயவுடன் பதரிவித்துக் பகாள்கிசறன். 

 

02.      நிகழ்நிணலயில் (Online) சகாரிக்ணககணளச் ேைர்ப்ெிக்க MISCO பைன்பொருணளப் ெயன்ெடுத்த 

சவண்டும் ன்ெதுடன் பைன்பொருணள ெின்வருைாறு அணுகலாம். 
 

அ)      LGN மூலம் இணைய வேதிகள் வழங்கப்ெட்டிருந்தால் http://10.250.1.112/misco/  

ஆ)     ெிற வணலயணைப்புக்கள் மூலம் இணைய வேதிகள் வழங்கப்ெட்டால் http://43.224.125.68/misco/  
 

MISCO பைன்பொருணள அணுகி, அதன் இணடமுகத்தில் உள்ள Help இணைப்ணெப் ெயன்ெடுத்துவதன் 

மூலம், ெயைர் வழிகாட்டி (User Guide) குறிப்புகள் மூலம் இது பதாடர்ொக சதணவயாை தகவல்கணளப் 

பெறலாம். 

03.      நிகழ்நிணல முணற இடைாற்ற விண்ைப்ெம் மூலம் அணைத்து அலுவலர்களும் இடைாற்றம் 

பேய்யப்ெடைாட்டார்கள் ன்ெதணைமம், சேணவயின் சதணவ, நிறுவைத் தணலவரின் ெரிந்துணை, ெதில் 

அலுவலருக்காை சதணவ, பவற்றிடங்களின் இருப்பு ைற்றும் விருப்ெத்திற்குரிய சேணவ நிணலயம் 

பதாடர்ெில் கருத்தில் பகாள்ள சவண்டிய சதணவகள் சொன்ற காைைிகணளக் கருத்தில் பகாண்டு 

ைட்டுசை இடைாற்ற உத்தைவுகள் வழங்கப்ெடும் ன்ெதணைமம் தயவுடன் அறியத்தருகின்சறன்.  

04.      சைலும், நிகழ்நிணலயில் பேய்யப்ெடும் சகாரிக்ணககளுக்காை இடைாற்ற உத்தைவுகள் 

ஒவ்பவாரு ைாதமும் 1 ைற்றும் 15 ஆகிய திகதிகளில் நிகழ்நிணலயில் ைட்டுசை பவளியிடப்ெடும் 

ன்ெதணைமம் பதரிவித்துக் பகாள்கிசறன்.  

05.      இது பதாடர்ொக சதனும் ேிக்கல்கள் இருந்தால், msotransfer.pubad@gmail.com ன்ற 
ைின்ைஞ்ேல் முகவரி மூலம் தங்கள் ேிக்கணலச் ேைர்ப்ெிக்க முடிமம் ன்ெதுடன், சேணவயில் 
சதனும் ேிக்கல் இருந்தால், ஒரு ெயைைாக தைவு அணைப்ெில் உள்ளிட்டு அதன் ெட்டியலில் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள CS Inquiry மூலம் தங்கள் விோைணைகணள இணைந்த சேணவகள் ெிரிவிற்கு 
ேைர்ப்ெிக்க முடிமம் ன்ெதுடன், சைலதிக தகவல்கள் விோைணைகள் அணைப்ெில் உள்ள ெயைர் 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி       
My No Your No Date 
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ணகசயட்டில் (User Guide) குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளை. சைலும், அலுவலர்களின் விெைங்கணள கைிைி 
தைவு அணைப்ெில் உள்ளிடுவது பதாடர்ொக அல்லது தைவு அணைப்பு பதாடர்ொை பதாழில்நுட்ெச் 
ேிக்கல்கள் இருந்தால், CS Inquiry மூலம் பேன்று, சைசல உள்ள Add Inquiry இணைப்ணெத் 
சதர்ந்பதடுத்து, Category இல் System Related Matters இல் PMO-TRANS இணை பதரிவு பேய்து 
Descriptions இல் தங்கள் ெிைச்ேணைணய ேைர்ப்ெிக்க முடிமம். 

06. அலுவலரின் சகாரிக்ணக பதாடர்ொக இணைந்த சேணவகள் ெிரிவிைால் டுக்கப்ெட்ட 

நடவடிக்ணககள் பதாடர்ொக முகப்புப் ெக்கத்தில் (Home Page) Notice மூலம் அறிந்து பகாள்ள 

முடிமம் ன்ெதுடன் Special Messages (Service) ஆல் இந்த ெிரிவிைால் டுக்கப்ெட்ட நடவடிக்ணககள் 

பதாடர்ொக அறிவித்தல்கணள சைற்பகாள்ள நடவடிக்ணக டுக்கப்ெட்டுள்ளது. (இது பதாடர்ொை 

விெைங்கணள அறிய இணைப்பு 01 இணை ொர்க்கவும்.) 

07.      நிகழ்நிணலயில் சகாரிக்ணககணளச் ேைர்ப்ெிப்ெது கடிைைாக இருக்கும் ேந்தர்ப்ெங்களில், 

இணைந்த சேணவகள் சுற்றறிக்ணக : 02/2015 ஆல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட CST/01 ெடிவத்ணத (A4 

தாளின் இருபுறமும் (Both Sides) அச்ேிடப்ெட்ட) ேைர்ப்ெித்தல் சொதுைாைது ன்றாலும், முடிந்தவணை 

நிகழ்நிணலயில் சகாரிக்ணககணளச் ேைர்ப்ெிப்ெதன் மூலம் விணைத்திறணையாை சேணவணய வழங்க 

முடிமம் ன்ெணதமம் பதரிவித்துக் பகாள்கிசறன். 

08.      இணைந்த சேணவகள் ெிரிவால் தங்களுக்கு வழங்கப்ெடும் சேணவகணள விணைத்திறைாை 

முணறயில் செணுவதற்காக சைற்பகாள்ளும் இந்த நடவடிக்ணககளுக்கு தங்களின் தயவாை ஆதைணவ 

திர்ொர்க்கின்சறன். 

 

 

ஒப்ெம்./ ஸ்.ஆசலாக்கெண்டாை 

இணைந்த சேணவகள் ெைிப்ொளர் நாயகம் 

 

 

 

  



 

 

இணைப்பு 01   

இடைாற்றம் பதாடர்ொை அறிவிப்புகள் 

ெயைர் உள்நுணழவு மூலம் கைிைி அணைப்ெில் உள்நுணழமம்சொது சதான்றும் முகப்புப் 
ெக்கத்தில் (Home Page) உள்ள Notice அறிவிப்ெின் மூலம் தாங்கள் அறிந்து பகாள்ள முடிமம் 
ன்ெதுடன் Special Messages (Service) இல் இணைந்த சேணவகள் ெிரிவின் ஊடாக 
சைற்பகாள்ளப்ெடும் அறிவிப்புகணளமம் பதரிந்து பகாள்ள முடிமம். 

 

01. இடைாற்றம் பதாடர்ொை சதணவகணள புதுப்ெித்தல்  

இங்கே க ோன்று் Action என்ப னன  ோங்ேள் க ந்்த டுே்கு்கபோது, கீகழ உள்ளவோறு ஒரு 

இனைமுே் (Inter Face) க ோன்று், அதிலுள்ள Combo Box இல் உள்ள க வ்ுேளில்  ங்ேள் 

க னவன குறிப்பிைவு். 

 



 

 

 

அங்கே உள்ர கேர்வுேரில் கலும் இடாற்மம் கேவைில்வய என்மால், CANCEL 

என்பவேத் கேர்ந்தேடுத்து, UPDATE Button ஐ click  தெய்வும். பின்னர் இடாற்ம கோரிக்வே 
அேற்மப்படும் என்பதுடன், அத்ேவே கோரிக்வேேள் தோடர்பில் றுபரிெீயவன தெய்ப்பட 
ாட்டாது. 

PENDING என்பது கேர்ந்தேடுக்ேப்பட்டால், உரி கோரிக்வே தோடர்பில் கயேிே 
நடைடிக்வேக்ோே ேவு அவப்பில் தோடர்ந்தும் ேக்ேவைக்ேப்படும். 

Type your remarks என குமிப்பிட்டுள்ர Text Box இல் இவைந்ே கெவைேள் பிரிவுக்கு 
தேரிைிக்ே கைண்டி ேருத்துக்ேள் இருப்பின் அேவன ேட்டச்சு தெய்து UPDATE Button ஐ 
click தெய்வும். 

அலுையரின் கைண்டுகோரின்படி இடாற்மம் அனுேிக்ேப்பட்டிருந்ோல், அது முேப்புப் 
பக்ேத்ேில் Home Page இல் உள்ர Notice இல் கோன்றும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


