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அகநச்சுக்களின் பசனார்கள் 

நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள் 

ஆகணக்குழுக்களின் பசனார்கள் 

நாயட்ட பசனார்கள் / அபசாங்க அதிர்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

  

இங்கை நிர்யாை சேகய விசேட தப உத்திசனாைத்தர்ைளின்  

யருடாந்த இடநாற் கடமுக - 2023 

 

அபச சசகய ஆகணக்குழுவிால் 2022.12.14 ஆம் திகதின 2310/29 ஆம் இக்க அதிவிசசட 

யர்த்தநாப் த்திரிககயில் பயளியிடப்ட்ட பசனபாழுங்கு விதிகளின் I ஆம் ாகத்தின் 

XVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 251 ஆம் விதியின் ற்ாடுகளுக்கு இணங்க அபச சசகய 

ஆகணக்குழுவின் அனுநதியின் அடிப்கடயில் இங்கக நிர்யாக சசகயயின் விசசட தப 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா இடநாற் கடமுக அமுாக்கப்டுகின்து.  

01.                                               

 

இடநாற் கடமுகயில் குறிப்பிடப்ட்டுள் விதத்தில் இங்கக நிர்யாக சசகய 

உத்திசனாகத்தர்களின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கா இடநாற்ங்கக 

கடமுகப்டுத்துயதற்காக யருடாந்த இடநாற்க் குழு இந்த அகநச்சிால் 

நினமிக்கப்டும். இக்குழுவின் ணி, இடநாற்ங்கக திர்ார்க்கும் 

உத்திசனாகத்தர்களின் சகாரிக்ககககக் கயத்தில் டுத்தல், உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 

நினானநா கா இகடபயளிக்குள் இடநாற்ங்கக முகனாக யமங்குதல், ஒசப 

சசகய நிகனத்தில் உத்திசனாகத்தர்கள் நீண்ட காநாக பதாடர்ந்தும் 

சசகயனாற்றுயகதத் தவிர்ப்தற்காக அந்த உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்பில் 

இடநாற்ங்கக யமங்க சயண்டின முககள் ற்றி முன்பநாழிதல் ன்யாகும். 

02.  இடநாற்க் குழுவின் ைட்டகநப்பு 
 

 இந்த அகநச்சின் பசனாரிால் பின்யரும் உத்திசனாகத்தர்ககக் பகாண்ட 

இடநாற்க் குழுபயான்று நினமிக்கப்டும். 
 

I. சயறு அகநச்சு ஒன்றின் பசனார்   - தகயர் 

II. இந்த அகநச்சின் சநதிக பசனார் (பாது நிருயாகம்) - அங்கத்தயர்  

III. ணிப்ார், இங்கக நிர்யாக சசகயக் கிக - அங்கத்தயர் 

IV. இங்கக நிர்யாக சசகயச் சங்கத்தின் பிபதிநிதிபனாருயர் - அங்கத்தயர் 

 



03. யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் முன்மநாழிவுைளுக்கு எதிபாை விக்ைங்ைக           

முன்கயப்தற்ைா யாய்ப்பு 

 

 சநச குறிப்பிடப்ட்ட இடநாற்க் குழுவிால் பசய்னப்டும் முன்பநாழிவுகள் 

பதாடர்பில் விக்கங்கக யமங்குயதற்காக அந்த முன்பநாழிவுகள் பதாடர்பில் 

திருப்தினகடனாத உத்திசனாகத்தர்களுக்குச் சந்தர்ப்ம் யமங்கப்டும் ன்துடன் அந்த 

உத்திசனாகத்தர்கள் ழுத்துமூம் தநது விக்கங்கக ஒரு சநன்முகயீடாக இங்கு 

இக்கம் 11 இல் தபப்ட்டுள் முகயரிக்கு இடநாற்க் குழுவிால் அறிவிக்கப்டும் 

திகதிக்கு முன்ர் அனுப்புதல் சயண்டும். அதன் பின்ர் அந்த விக்கங்கள் பின்யரும் 

குவிால் மீாய்வு பசய்னப்டும். 

I. இந்த அகநச்சின் பசனார் - தகயர் 

II. இடநாற்க் குழுவில் உள்டங்காத சயறு   

   அகநச்பசான்றின் பசனாபபாருயர்   - அங்கத்தயர்  

III. இந்த அகநச்சின் சநதிக பசனார் (பாது நிருயாகம்) - அங்கத்தயர் 
 

குறிப்பு 

இச்சுற்றிக்கையின் டி இடநாற்ம் மேய்த சாதிலும் ஏசதனும் விசேட ைாபணங்ைளின் 

அடிப்கடயில் யமங்ைப்ட்டுள் இடநாற்ம் மதாடர்பில் மீண்டும் ரிசீலிக்ை முடியும். இடநாற்ம் 

மேய்னப்ட்ட உத்திசனாைத்தர்ைள், உரின அகநச்சுச் மேனாரின் சிாரிசுைளுடன் சநற்குறித்த 

இடநாற் மீாய்வுக் குழுவுக்கு சைாரிக்கைமனான்க முன்கயத்தால் நாத்திபசந அவ்யாறு 

மேய்னப்டும். 
 

04.  யருடாந்த இடநாற்ங்ைளுக்கு உட்டும் உத்திசனாைத்தர்ைள் ற்றின விபங்ைள் 

 பின்யரும் உத்திசனாகத்தர்கள் இந்தச் சுற்றிக்ககக்கு இணங்க இடநாற் பசய்யதற்காக 

கயத்தில் டுக்கப்டுயர். 

I. அகநச்சபகயயிால் நினமிக்கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்ககத் தவிப விசசட 

தபத்திலுள் உத்திசனாகத்தர்களில் ஒரு சசகய நிகனத்தில் அதாயது 

அகநச்பசான்றில்/ திகணக்கபநான்றில்/ நிறுயபநான்றில் அல்து நாகாண 

சகபனான்றில் ஆகக் குகந்தது ஆறு (06) யருடங்ககப் பூர்த்தி பசய்துள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் இந்த கடமுகயின் பிபகாபம் இடநாற்த்திற்கு உட்டுயர்.  

II. கீசம இக்கம் 07 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் விருப்த்துக்குரின சசகய 

நிகனபநான்றில் குறித்துகபக்கப்ட்ட அதிகட்ச சசகயக் காத்கதப் 

பூர்த்திபசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் 

III. ஒரு சசகய நிகனத்தில் ஆகக் குகந்தது இபண்டு (02) யருடங்ககப் பூர்த்தி 

பசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் தநது விருப்த்தின் சரில் 

05.  நிறுயத் தகயர்ைளின் உடன்ாட்டின் அடிப்கடயில் இடநாற்ங்ைளுக் உட்டும் 

நிறுயங்ைள் 

உரின நிறுயத் தகயர்கள் அந்த உத்திசனாகத்தர்கக இடநாற்ம் பசய்யதற்கு 

உடன்ட்டால் நாத்திபசந இச்சுற்றிக்ககயின் கீழ் பின்யரும் சசகய நிகனங்களில் 

ணினாற்றும் விசசட தப உத்திசனாகத்தர்கள் இடநாற்த்திற்காகக் கயத்தில் 

பகாள்ப்டுயார்கள். 

I. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழு 

II. சதர்தல் ஆகணக்குழு 

III. இஞ்ச நற்றும் ஊமல் குற்ச்சாட்டு விசாபகண ஆகணக்குழு 

IV. நிதி ஆகணக்குழு 

V. சதசின சம் ஆகணக்குழு 



VI. ல்க நிர்ணன ஆகணக்குழு 
 

06.  யருடாந்த இடநாற்க் குழு டயடிக்கை எடுக்ைக் கூடாத நிறுயங்ைள் 

கீழ்க்குறிப்பிடப்டும் நிறுயங்களில் ணிபுரியும் உத்திசனாகத்தர்களின் 

இடநாற்ங்கள் அந்த நிறுயங்களின் தன்கநகனக் கயத்தில் டுத்து இந்த 

இடநாற்ச் பசனன்முககளின் கீழ் கயத்தில் டுக்கப்டநாட்டாது. 
  

I. சாதிதி அலுயகம் 

II. பிபதந அகநச்சர் அலுயகம் 

III. ஆளும் கட்சியின் பிபதா முதற்சகாாசான் அலுயகம் 

IV. சக முதல்யர் அலுயகம் 

V. அகநச்சபகய அலுயகம் 

VI. திர்க்கட்சித் தகயர் அலுயகம் 
 

07.  விருப்புக்குரின சேகய நிகனங்ைளின் யகைப்டுத்தல் 

  

இங்கக நிர்யாக சசகயயின் விசசட தபத்திற்குரின தவிகள் காணப்டும் 

கீழ்க்குறிப்பிடப்டும் ஊக்குவிப்புக் பகாடுப்வுகள் யமங்கப்டும் 

விருப்த்திற்குரின சசகய நிகனங்களில் ணினாற் முடியுநா அதிகட்ச சசகயக் 

காம் அயற்றின் திரில் காட்டப்ட்டுள்.  

 

I. சுங்கத் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

II. குடியபவு நற்றும் குடினகல்வுத் திகணக்கம்  - 03 யருடங்கள் 

III. ஆட்திவுத் திகணக்கம்      - 03 யருடங்கள் 

IV. நதுயரித் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

 

குறிப்பு 

(i)  இங்கு மதாடர் இக்ைம் II, III நற்றும் VI  இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் விருப்த்திற்குரின 

சேகய நிகனங்ைளில் ணினாற் முடியுநா அதிைட்ே யகபனகைள், 2018 நற்றும் அதன் 

பின்பா யருடங்ைளுக்ைா இடநாற்க் ைட்டகைளுக்கு நாத்திபசந சநச 

குறிப்பிடப்ட்டுள்யாறு கடமுகப்டுத்தப்டும். 

(ii) எயசபனும் உத்திசனாைத்தமபாருயருக்கு தநது ஒட்டுமநாத்த சேகயக் ைாத்தில் சநச 

குறிப்பிடப்ட்டுள் திகணக்ைங்ைளில் ஒன்றில் நாத்திபம் ணினாற்றுயதற்கு 

யாய்ப்ளிக்ைப்டும். 

08. யருடாந்த இடநாற்ங்ைக யமங்கும் சாது ையத்தில் மைாள்ப்டும் ஏகன மாது 

விடனங்ைள் 

I.                                                     

                                                   

                         . 

II.                                             31          

                             . ( - :- 2023 யருடாந்த 

இடநாற்ங்களுக்கு 2022.12.31 இல் உள்யாாது)  

III.                                                  

                                                    

                                     . 

IV. இடநாற்ங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் சாதும் இடநாற்ங்களுக்கு திபாக 

விக்கங்கக முன்கயக்கும் சாதும், அந்சாக்கங்களுக்கா நாதிரிப் 

டியங்களின் அடிப்கடயில் தனாரிக்கப்ட்ட விண்ணப்ங்கள் நாத்திபசந 

கயத்தில் டுக்கப்டும்.  



V.  சதனும் ஒரு நிறுயத்தில் 06 யருட சசகயக் காத்கதப் பூர்த்திபசய்துள் சக 

உத்திசனாகத்தர்களும் இடநாற்த்திற்கு விண்ணப்பிக்க சயண்டும் ன்சதாடு, 

அவ்யாறு விண்ணப்பிக்காத உத்திசனாகத்தர்கள் ந்தபயாரு சசகய 

நிகனத்திற்கும் ணிக்காக விருப்ம் க் கருதி டயடிக்கக டுக்கப்ட்டு 

இடநாற்ம் பசய்னப்டுயார். 

VI. இடநாற்க் கட்டக கிகடக்கப் பற் அகத்து உத்திசனாகத்தர்களும் உரின 

திகதியில் புதின சசகய நிகனத்தில் கடகநக்குச் சமுகநளிக்கும் கடப்ாட்கடக் 

பகாண்டுள்துடன், யருடாந்த இடநாற்க் குழுவிால் திகணக்கத்திற்கு/ 

அகநச்சுக்கு பயளிசன இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்கக 

அயர்களுக்கா தில் உத்திசனாகத்தர்கள் யரும் யகபயில் கயத்திருக்காது, உரின 

தித்தில் புதின சசகய நிகனத்தில் கடகநககப் பாறுப்சற்கக் கூடின 

விதத்தில் அயர்கக விடுவிப்தற்கு நிறுயத் தகயர்கள் டயடிக்கக டுக்க 

சயண்டும்.  

VII. இடநாற்க் கட்டககள் கிகடக்கப்பற்றுள் உத்திசனாகத்தர் அந்த 

இடநாற்ம் கடமுகக்கு யரும் திகதியின் பின்ர் அந்த நிறுயத்திலிருந்து 

விடுக்காதிருப்து இந்த இடநாற் கடமுகக்கு முபணா ஒரு விடனநாகும்.  

  VIII.                                                      

                 உத்திசனாகத்தர்,                           

                                                      

         /                                    

             257(V)                               வி    

                            . 

09. குறித்த டியங்களின் பநன்பிபதிகக கீசம குறிப்பிட்டயாறு இந்த அகநச்சின் இகணன 

தத்திலிருந்து திவிக்கிக் பகாள் முடியும். 

 

 

10.  யருடாந்த இடநாற் கடமுகக்குப் பும்ா ேந்தர்ப்ங்ைள் 

இந்த இடநாற் கடமுகக்குப் பும்ாகச் பசய்னப்டும் விசசட இடநாற்க் 

சகாரிக்கககக நிபல் அகநச்சின் பசனாரின்/ நாகாண சக பிபதந பசனாரின் 

சிாரிசுடன் இந்த அகநச்சின் பசனாருக்குச் சநர்ப்பித்தல் சயண்டும். அவ்யாறு 

சநர்ப்பிக்கப்டும் சகாரிக்ககக்குக் காபணநா விடனங்கள் பதாடர்பில் 

திருப்தினகடந்தால், இந்த அகநச்சின் பசனார் அந்தக் சகாரிக்ககககக் கயத்தில் 

டுத்து தீர்நாபநான்க யமங்குயார். 

11. விண்ணப்ங்ைகச் ேநர்ப்பித்தல் 

I. இச்சுற்றிக்ககயின் “இகணப்பு I” இல் காட்டப்ட்டுள் நாதிரிப் டியத்தின் 

அடிப்கடயில் தனாரிக்கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற் விண்ணப்ங்கள் நற்றும் 

அதற்கு திபாக முன்கயக்கும் விக்கங்கள் இச்சுற்றிக்ககயில் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் விண்ணப்ங்ககப் பாறுப்சற்கும் இறுதித் திகதிக்கு 

முன்ர் உரின நிபல் அகநச்சின் பசனாரின் சிாரிசுடன் உரின தித்துக்கு 

முன்ர் அந்த விண்ணப்த்கத அனுப்பும் கடித உகயின் இடதுக்க சநல் 

மூகயில் "இ.நி.சச. விசசட தப உத்திசனாகத்தர்களின் யருடாந்த இடநாற்ம் - 

2023"  ன்று குறிப்பிடப்ட்டு பின்யரும் முகயரிக்கு அனுப்புதல் சயண்டும். 
    

   மேனார் 

www.pubad.gov.lk      சசகய      இங்கக நிருயாக சசகய            திவிக்கம் 
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  மாது நிருயாை, உள்ாட்டலுயல்ைள், நாைாண ேகைள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

அகநச்சு 

  சுதந்திப ேதுக்ைம் 

  மைாழும்பு 07. 
 

 II.  ஒவ்பயாரு நிறுயமும் இந்தச் சுற்றிக்ககயின் பிபகாபம் இடநாற்ங்கக 

திர்ார்க்கும் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா விபங்கக இங்கு “இகணப்பு 

II” இல் தபப்ட்டுள் டியத்தின் பிபகாபம் சநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.  சநலும், 

தநது நிறுயங்களில் இடநாற்ம் பாநல் ஆறு (06) யருடங்கள் அல்து 

அதற்கு சநற்ட்ட காம் ணினாற்றுகின் உத்திசனாகத்தர்கள் பதாடர்ா 

விபங்கக "இகணப்பு III" இல் தபப்ட்டுள் டியத்தில் சநர்ப்பிக்க 

சயண்டும். சநலும், இச்சுற்றிக்ககயின் இக்கம் 03 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

யருடாந்த இடநாற்க் குழுவின் முன்பநாழிவுகளுக்கு திபா விக்கங்கக 

இங்கு "இகணப்பு IV" இல் தபப்ட்டுள் டியத்தில் சநர்ப்பிக்க சயண்டும். 

 

 III.                                            

                                               ,         

     ,   சாடுயது                                       

                                         "      V" 

     "      VI"                                        

                                   . 

12.  யருடாந்தநல்ாத இடநாற்ங்ைள் 
 

நிர்யாகத் சதகயகள், சசகயத் சதகயகள் நற்றும் ஒழுக்காற்றுக் காபணங்களின் 

அடிப்கடயில் இந்த அகநச்சின் பசனாரிால் அபச சசகய ஆகணக்குழுவின் 

தழுயல் அனுநதிக்கு உட்ட்ட யககயில் இடநாற்க் கட்டககள் யமங்கப்டும். 

சாதாபண கடகநச் பசனற்ாடுகளுக்குத் தகடனாக அகநனாத விதத்திா ஒத்துநால் 

சகாரிக்கககளும், உத்திசனாகத்தர்களின் அயசபநா நற்றும் நனிதாபிநா 

அடிப்கடயில் கயத்தில் பகாள்ப்ட்ட விடனங்கள் அடங்கின சகாரிக்கககளும் 

அகநச்சுச் பசனார்களின் அயதானிப்பு நற்றும் சிாரிசுகளுடன் 

சநர்ப்பிக்கப்டுமிடத்து அகய பதாடர்பில் கயத்தில் டுத்து சதகயனா 

டயடிக்கககள் டுக்கப்டும். வ்யாாயினும், யருடாந்த இடநாற்க் குழுக்களில் 

தவிப இங்கக நிர்யாக சசகயக் கிகயில் ஒரு ாாந்த பசனற்ாடாக இடநாற்ங்கள் 

சநற்பகாள்ப்டுயதில்க. 

13.  இ.நி.சே. விசேட தப உத்திசனாைத்தர்ைளின் யருடாந்த இடநாற்ங்ைள் 

சநற்மைாள்யதற்ைா சப அட்டயகண 

 

 இந்த இடநாற்ங்கக பின்யரும் அட்டயகணயில் உள்யாறு குறித்த காப் 

குதிகளுக்குள் சநற்பகாள்ளுயதற்கு முடியுநா அகத்து முனற்சிகளும் 

டுக்கப்டும். 

 

இடநாற்ச் மேனன்முகயுடன் மதாடர்புகடன ைா அட்டயகண 

 

 மேனற்ாடு உரின திைதி 

01 யருடாந்த இடநாற்க் குழுகய 

பனபவில் அகநத்தல்  

2023 நார்ச் நாதம் 24 ஆந் திகதிக்கு 

முன்ர் 



 

 

குறிப்பு 

*மாது நிருயாை, உள்ாட்டலுயல்ைள், நாைாண ேகைள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் 

மேனார் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 யருடாந்த இடநாற் கடமுக 

அறிவித்தல்கக பயளியிடுதல் 

2023 நார்ச் நாதம் 24 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

03 பூர்த்தி பசய்னப்ட்ட யருடாந்த 

இடநாற் விண்ணப்ங்கக உரின 

அதிகாரிக்குச் சநர்ப்பித்தல் 

2023 ப்பல் நாதம் 10 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

04 உரின அதிகாரி* விண்ணப்ங்கக 

இடநாற்க் குழுவிடம் 

ஒப்கடத்தல் 

2023 ப்பல் நாதம் 12 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

05 யருடாந்த இடநாற்க் குழு 

இடநாற் முன்பநாழிவுகக உரின 

அதிகாரிக்கு* ழுத்துமூம் 

ஒப்கடத்தல் 

2023  ப்பல் நாதம் 19 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

06 உத்சதச யருடாந்த இடநாற்ங்கள் 

ற்றின அறிவித்தல்கக 

பயளியிடுதலும் யருடாந்த 

இடநாற் முன்பநாழிவு மீாய்வுக் 

குழுகயப் பனபவில் 

நினமித்தலும் 
 

2023  ப்பல் நாதம் 21 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

07 இடநாற்ம் பதாட மீாய்வுக் குழு 

சநன்முகயீடுககப் 

பாறுப்சற்கும் இறுதித் திகதி 

2023 சந நாதம் 08 ஆந் திகதிக்கு 

முன்ர் 

08 யருடாந்த இடநாற் 

முன்பநாழிவுகள் மீாய்வுக் 

குழுவிால் உத்சதச யருடாந்த 

இடநாற்ங்கள் பதாடர்பில் தது 

ழுத்துமூநா சிாரிசுகக 

உரின அதிகாரிக்கு* ழுத்துமூம் 

ஒப்கடத்தல் 

2023 சந நாதம் 29 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

09 இறுதி இடநாற்க் கட்டககக 

யமங்குதல் 

2023  ஜூன் நாதம்  ஆம்  02    ஆம் 

திகதிக்கு முன்ர் 

10 அபசாங்க சசகய ஆகணக்குழுக்கு 

சநன்முகயீடுககச் சநர்ப்பித்தல் 

2023 ஜூன் நாதம் 09 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

11 யருடாந்த இடநாற்ங்கக 

னன்யலுப்பச் பசய்தல் 

2023 ஜூன் நாதம் 25 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 

12 சசகய நிகனங்களுக்கு 

விடுவிக்கப்ட்டு, தநது சசகய 

நிகனங்களில் சமுகநளித்த 

உத்திசனாகத்தர்கள் ற்றின 

தகயல்கக இந்த அகநச்சுக்கு 

அனுப்புதல் 

2023 ஜூக நாதம் 28 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ர் 



14.  இடநாற்த் தீர்நாங்ைளுக்கு எதிபா சநன்முகயீடுைள் மதாடர்ா கடமுகைள் 

I.                                                   

                                                   

           ,                              "      V" 

     “      VI”                                

              .                                 

 

                                              

                              . 

II.     அபசாங்க உத்திசனாகத்தரிால் அபச சசகய ஆகணக்குழுவுக்கு 

சநன்முகயீபடான்கச் சநர்ப்பிப்தாயின், இந்த அகநச்சின் பசனார் 

ஊடாகசய சநர்ப்பிக்க சயண்டும் ன்துடன், அந்த சநன்முகயீட்டின் 

பிபதிபனான்க  உரின விதத்தில் திகணக்கத் தகயருக்கும் இந்த அகநச்சின் 

பசனாருக்கும் அனுப்புதல் சயண்டும். தன்னிடம் சநர்ப்பிக்கப்டும் 

சநன்முகயீடுகக தது அயதானிப்புடன் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குழுவுக்குச் சநர்ப்பிப்து இந்த அகநச்சின் பசனாரின் 

பாறுப்ாகும். உத்திசனாகத்தர் தன் விருப்த்தின் அடிப்கடயில், 

முற்பிபதிபனான்க சபடினாக அபச சசகய ஆகணக்குழுவுக்குச் சநர்ப்பிக்க 

முடியும். 

 

III.                                               ,     

                                             14          

              .                                       

                           . 

 

 IV.                                                      

                      ,                    ,        

                                             15 

                                                  

                                                   

        .          ம்,                             

            XVIII                                 

                                           , 

                                                

                             .  

 

V.  யருடாந்த இடநாற்த் தீர்நாங்கள் யமங்கப்ட்டிருக்கும் நிகயில், அந்தத் 

தீர்நாத்திற்கு திபாக யருடாந்த இடநாற்க் குழுவுக்கு சநன்முகயீடுககச் 

சநர்ப்பித்திபாத உத்திசனாகத்தர்களின் சநன்முகயீடுகக அபச சசகய 

ஆகணக்குழுவுக்குச் சநர்ப்பிக்கக்கூடாது. 

 

VI. குறித்த யருடாந்த இடநாற்ச் பசனபாழுங்குகளில் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

ற்ாடுகளுக்கு இணங்க யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு விண்ணப்பிப்தற்குத் 

சதகயனா ஆகக் குகந்த சசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்னாத 

உத்திசனாகத்தர்களின் சநன்முகயீடுகக அபச சசகய ஆகணக்குழுவுக்குச் 

சநர்ப்பிக்கக்கூடாது . 

VII.    இந்த அத்தினானத்தில் குறிப்பிடப்ட்டுள் விதிமுககளுக்கு இணங்கின 

யககயில் தநது சநன்முகயீடுககச் சநர்ப்பிப்து ஒவ்பயாரு அபசாங்க 

உத்திசனாகத்தரிதும் பாறுப்ாகும் ன்துடன் அதற்கு நாற்நாகச் 

சநர்ப்பிக்கப்டும் சநன்முகயீடுகள் அபச சசகய ஆகணக்குழுவிால் 

கயத்தில் டுக்கப்டநாடட்டா. 



  VIII.   சநச 14(IV) ஆம் உ பிரிவில் குறிப்பிடப்ட்டுள் ஆயணங்கள் கிகடத்து 15 

ாட்களுக்குள் இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக அபசாங்க 

உத்திசனாகத்தபபாருயரிால் சநர்ப்பிக்கப்ட்டுள் சநன்முகயீடுகள் 

பதாடர்பில் அபச சசகய ஆகணக்குழுவிால் இறுதித் தீர்நாம் டுக்கப்டும்.    

 

 

 IX. சந குறிப்பிட்டயாறு சநர்ப்பிக்கப்ட்டுள் சநன்முகயீபடான்று 

பதாடர்பிா அபச சசகய ஆகணக்குழுவின் தீர்நாம் சபடினாக 

சநன்முகயீட்டாருக்கு அறிவிக்கப்டும் ன்துடன், அதன் பிபதிகள் 

உரினயாறு திகணக்கத் தகயருக்கும் இந்த அகநச்சின் பசனாருக்கும் 

அனுப்ப்டும். 

X.   அபச சசகய ஆகணக்குழுவின் கட்டகபனான்று அல்து தீர்நாபநான்று 

பதாடர்பில் அதிருப்தினகடயும் அபசாங்க உத்திசனாகத்தபபாருயர் 2002 ஆம் 

ஆண்டின் 04 ஆம் இக்க நிருயாக சநன்முகயீட்டுச் சட்டத்தின் 

ற்ாடுகளுக்கு இணங்க சநன்முகயீட்டு நினான சகக்கு 

சநன்முகயீபடான்கச் சநர்ப்பிக்க முடியும். . 

        

  அபச சசகய ஆகணக்குழுவின் ணிப்புகபக்கு இணங்க 

 

 

 

        ஒப்ம்./சக.டீ.ன். பஞ்சித் அசசாக 
பசனார் 

பாது நிர்யாக, ள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

அகநச்சு 
 

     பதாகசசி இக்கம்  :0112 – 698605 

 பதாககல் இக்கம்  :0112 - 683651 

                        மின்ஞ்சல் முகயரி                    :pubad.dslas@gmail.com 
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     இணைப்பு I 

இடாற்ம விண்ைப்பப் படிவம் 

(இயங்ணை நிர்வாை சேணவயின் விசேட த உத்திசாைத்தர்ைளுக்ைானது) 

1. தனிப்பட்ட தகலல்கள் 

1.1. பபர் (நினக் கடிதத்தில் உள்ரலாறு) : 

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

.. 

1.2. பபர் ாற்மப்பட்டிருப்பின் அந்தப் பபர் முதபயழுத்துக்களுடன் : 

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

1.3. முழுப் பபர் : ........................................................................................................................... ............... 

1.4. ததசி அடடார அட்டட இயக்கம்: ............................................... 

1.5. பிமந்த திகதி :...................................................... 

1.6. பாலினம்  :..........................................................  

1.7. முதல் நினத் திகதி : ....................................................... 

1.8. தனிப்பட்ட முகலரி : 

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

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

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

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

1.9. விலாகானலா /விலாகாகாதலா :............................................................  

i. லாழ்க்டகத் துடையின் பபர் : ............................................................  

ii. பதாழில்  :..................................................................... ... 

iii. தேடல நிடயம் :.............................................................................  

iv. பிள்டரகள் பற்றி விபங்கள்: பிள்டரகள் பற்றி தகலல்கள் 

 

இயக்கம் பிள்டரகளின் பபர்கள் லது கல்வி கற்கும் பாடோடயகள் 

    

    

    

    

 
 

1.10. பதாடயதபசி இயக்கம் : வீட்டு : ................................... டகப்தபசி ....................................  

 
 

2. தற்தபாடத தேடல நிடயம் :...............................................................................................  

2.1 அடச்சு/ாகாை ேடப      :......................................................................... 

2.2 திடைக்கரம்/ ாகாை அடச்சு :  .....................................................................................  

2.3அலுலயக முகலரி  : ......................................................................................  

 

 

2.4 அலுலயக பதாடயதபசி இயக்கம் : .............................................................  

2.5   தேடலக்குச் ேமுகளித்த திகதி : .......................................... 

2.6   2022.12.31 திகதியில் உள்ரலாமான தேடலக் காயம்:  லருடங்கள் :..................ாதங்கள்  

                                                                             ..............  நாட்கள் :.................. 

 

3. பதவி 

3.1. தற்தபாடத பதவிப் பபர்  : ......................................................................... ........ 

3.2. அந்தப் பதவிக்கு நினம்  பபற்ம திகதி  : ..............................................................  

 

 

 



 

 

 

4. இடாற்மக் தகாரிக்டகக்கான காைம் : 

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

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

 

5. முன்டன தேடல நிடயங்கள் :  

 

பதவி சேணவ நிணயம் (விருப்பத்துக்குரி சேணவ நிணய 

சேணவக் ைாயம் அடங்ையாை)  

ைாயப் பகுதி 

நிறுவனம் நிறுவனம் அணந்துள்ர 

ாவட்டம் 

    

    

    

    

 

6.   இடாற்மம் தகாரும் தேடல நிடயம்: 

பதவி சேணவ நிணயம் 

1   

2   

3   

 

ததய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர அடனத்துத் தகலல்களும் உண்டானடல என்று உறுதிப்படுத்துகிதமன். நான் இடாற்மம் 

தகாரியுள்ர எந்தபலாரு தேடல நிடயத்திற்கும்/ அந்த நிடயங்களுக்கு மிகவும் அருகாடயிலுள்ர நிறுலனபான்றுக்கு 

இடாற்மம் பபறுலதற்கும் விருப்பம் பதரிவிப்பதுடன் அந்தக் தகாரிக்டகயின் அடிப்படடயில், லறங்கப்படும் 

இடாற்மத்திற்கான கட்டடர லறங்கப்பட்ட பின்னர் அந்தக் கட்டடரட இத்துச் பேய்லதற்கு உரிடபதுவும் இல்டய 

என்று ஏற்றுக்பகாள்கிதமன். 

 

 

திகதி : ....................................................                             டகபாப்பம்: ......................................................................  

             

    



 

                  

இணைப்பு II 

(இயங்ணை நிர்வாை சேணவயின் விசேட த உத்திசாைத்தர்ைளின் வருடாந்த இடாற்மத்திற்ைான விண்ைப்ப அட்டவணை - ....................... ஆண்டு 

அமைச்சு : ..................................................................................................  

ததா. 

இய. 

உத்திசாைத்தரின் 

தபர் ற்றும் சதசி 

அணடார அட்ணட 

இயக்ைம் 

நினத் 

திைதி ற்றும் 

தாழிமூயம் 

  

தனிப்பட்ட 

முைவரி 

பிமந்த திைதி 

ற்றும் 

2022.12.31 ஆம் 

திைதியில் வது  

முன்ணன சேணவ 

நிணயங்ைள் ற்றும் 

ைாயப் பகுதி: 

இடாற்மம் 

சைாருவதற்ைான ைாைம் 

இடாற்ம தபம விரும்பும் 

நிணயம் 

        

  

அமைத்து உத்திய ோகத்தர்களிைதும் விண்ணப்பங்கள் இந்தப் பட்டி லில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை என்பமத உறுதிப்படுத்துகியேன். 

த ோரித்தவர்  : பப ர் : ..................................................................................................   மகப ோப்பம் : ..........................................................  

சரிபோர்த்தவர்  : பப ர் : ..................................................................................................  மகப ோப்பம் : ...........................................................  

 

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

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

திணைக்களத் தணைவரின் ணகய ரப்பம் மற்றும் பதவி 

முத்திணை 

 

மமைதிக விபைஙு்களுக்கு யதரடர்யகரள்ள மவண்டி  உத்திம ரகத்தயைரருவரின்  

யப ர் மற்றும் பதவி            : ...................................................  

யதரணைமபசி இைக்கம்            :  .................................................. 

 

 

 



 

 

இணைப்பு III 

ஒரு சேணவ நிணலயத்தில் 06 வருடங்களுக்கு சேற்பட்ட காலத்ணதப் பூர்த்தி சேய்துள்ள அணைத்து உத்திசயாகத்தர்களிைதும் விபரங்கள் இங்கு கட்டாயோக 

உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் என்பணத தயவுசேய்து கவைத்திற் சகாள்ளவும். (2022.12.31 திகதியில் உள்ளவாறாை) 

(அதிக சேணவக் காலம் சகாண்டுள்ள உத்திசயாகத்தர்களின் சபயர் பதலில் உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் என்பணதக் கவைத்திற் சகாள்ளவும்). 

அணேச்சு : ....................................................................................... 

சதா.

இல. 

உத்திசயாகத்தாின் 

சபயர் :  

(திரு / திருேதி / 

சேல்வி என்பணதக் 

குறிப்பிடவும்) 

நியேைத் 

திகதி 

பதவி / தரம் 

ேற்றும் 

சோழிபல

ம் 

பிறந்த திகதி 

ேற்றும் 

2022.12.31 

ஆம் 

திகதியில் 

வயது 

தற்சபாணதய 

சேணவ 

நிணலயத்தில் 

சேணவக் காலம் 

2022.12.31 

திகதியில் 

உள்ளவாறாைது 

தற்சபாது 

வதியும் 

பிரசதேம் 

ேற்றும் 

பகவாி 

பதல் 

நியேைத்திலிரு

ந்து சேணவ 

நிணலங்கள் 

ேற்றும் காலப் 

பகுதிகள் 

வருடாந்த 

இடோற்றத்திற்கு 

விண்ைப்பித்துள்ளாரா

விண்ைப்பித்திராவிட்

டால் இடோற்றம் 

கிணடத்தால் 

பைிபுாிவதற்கு 

விருப்போை 

நிணலயங்கள் 03. 

   
 

     

 

 

 

 

தயாரித்தவர்  : பெயர் : ..................................................................................................   கைபயாப்ெம் : ........................................... 

சரிொர்த்தவர்  : பெயர் : ............................................................................................... ...  கைபயாப்ெம் : ........................................... 

திைதி ...................................................................................திகைக்ைளத் தகைவரின் கைபயாப்ெம் மற்றும் ெதவி முத்திகர 

மமைதிை விெரஙு்ைளுக்கு பதாடர்பைாள்ள மவண்டிய உத்திமயாைத்தபராருவரின்  

பெயர் மற்றும் ெதவி            : ...................................................   

பதாகைமெசி இைக்ைம்            :  ..................................................  



 

 

 

இணைப்பு IV 

இயங்ணை நிர்வாை சேணவயின் விசேட தம் உத்திசாைத்தர்ைளின் வருடாந்த இடாற்மங்ைளுக்கு எதிாை விரக்ைங்ைணர 

முன்ணவக்கும் படிவம் 

 

 

அமச்சு : ................................................................................................................... ............................................................................ ........ 

 (அ) உத்தியோகத்தரினோல் பூர்த்திசெய்ப்பட யலண்டும். 

1. I. உத்தியோகத்தரின் முழுப் சபர் (சதளிலோன எழுத்தில்) : 

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

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

திரு/ திருதி/ செல்வி......................................................................................  

II. நிந்த முகலரி : 

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

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

III. லசிக்கும் இடத்தின் முகலரி : 

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

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

IV. 2023 ஆம் ஆண்டில் லதிவிடம் ோற்மமடயுோயின் புதி லதிவிடத்தின் முகலரி : 

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

2. இடோற்மம் செய்ப்பட்ட யெமல நிமயம் : 

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

3. பதவி ற்றும் தம் : ............................................................................................................................. ................... 

     3.1. யெமல இமைந்த திகதி : ..............................................................................  

 3.2. வியெட தத்திற்கு உள்லோங்கப்பட்ட திகதி :  ..............................................................................  

4. பிமந்த திகதி : .................................................................................  

5.  

சேணவ விபங்ைள் நினத் திைதி சேணவ நிணயம் முதல் / வண 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

6 நோன் தப்பட்டுள்ர இடோற்மத்மத இத்துச் செய்யுோறு/ அதில் திருத்தம் செய்யுோறு யலண்டுகியமன் 

7.  இடோற்மங்களுக்கு எதிோகச் செய்யும் விரக்கங்களுக்கோன கோைங்கள்: (றுபக்கத்தில் குறிப்பிடவும்) 

8. இடோற்மம் திருத்தம் செய்ப்பட யலண்டி/ லறங்கப்பட யலண்டி யெமல நிமயம் :  

அமச்சு : ................................................................................................................................................ 

திமைக்கரம் : .............................................................. .................................................................................. 

             

        

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

                       உத்தியோகத்தரின் மகசோப்பம் 

இடமாற்றப் பட்டியலிலுள்ள 

அடடயாள இலக்கம் : 

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



           

(ஆ) திமைக்கரத் தமயலரின் அலதோனிப்புக்கள் :  

I. அலுலயக தகலல்களின் அடிப்பமடயில் யற்படி விபங்கள் ெரிோனமலோகும். 

II. இந்த இடோற்மத்மத இத்துச் செய்லது / திருத்தம் செய்லது சதோடர்பியோன விரக்கங்கள் ற்றும் சிபோரிசு :  

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

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

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

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

 

 

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

         திகதி                                                                   .அமச்சின் செயோரரின்    மகசோப்பம் 

 

 

(யதமலற்ம செோற்கமர சலட்டிவிடவும். பூைோன தகலல்கள் உள்ரடக்கப்படோத விண்ைப்பங்கள் இடோற்ம மீரோய்வுக் 

குழுனோல் கலனத்தில் எடுக்கப்படோட்டோ. யயதிக விபங்கள் இருப்பின் றுபக்கத்மதப் போர்க்கவும்) 

 

 

 

 

 



 

இணைப்பு V  

 

வருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பான மன்முணமயீடுகள் - 

 

2023                                      அரச  ச             

             ச        -                           

 

அ. தனிப்பட்ட தகவல்கள்  

 

01. முதலலழுத்துக்களுடன் லெயர்:- 
 

02. ெதவி மற்றும் வகுப்பு  

03. பிமந்த திகதி :-YYYY/MM/DD 

 

04. வது :- 

(2022.12.31 

திகதியில் 

உள்ரவாமானது) 

05. ததசி அடைார அட்டை 

இயக்கம்:- 

06. பாலினம்  

07.நிந்த முகவரி :- 

 

 

பிததச சசயாரர் பிரிவு :-  

ாவட்ைம் :- 

08. தற்காலிக முகவரி:- 09. சதாடயதபசி இயக்கம்  

அலுவயகம்   :- 

தனிப்பட்ைது :- 

 

10. விவாகானவா /விவாகாகாதவா 11. வாழ்க்டகத் 

துடையின் சபர்:- 

 

12. வாழ்க்டகத் துடையின்  சதாழில் ற்றும் 

தசடவ நிடயம்:- 

13. பிள்டரகள் எண்ணிக்டக 14. அவர்களுடை 

வது:- 

15.  கல்வி கற்கும் பாைசாடயகள்:- 

 

 

 

ஆ. மேணவத் தகவல்கள்  

16. பதவிக்கு நிமிக்கப்பட்ை திகதி:- 

17.தற்தபாடத தசடவ நிடயம் :- 

 

18.தசடவ நிடயம் அடந்துள்ர நகம்:- 

19.தற்தபாடத தசடவ நிடயத்திற்கு சமுகளித்த நாள்:- 

        YYYY/MM/DD   

20. தற்தபாடத தசடவ நிடயத்தில் தசடவக் காயம் 2022.12.31 

ஆம் திகதியில் உள்ரவாமானது) 

       வருைங்கள்........... ாதங்கள் :................. நாட்கள் :.................. 

 

21. பன்கள் கிடைக்கும் (விருப்பத்துக்குரி) தசடவ நிடயசான்றில்/நிடயங்களில் பணிபுரிந்துள்ராா? 

22. அசாங்க  

தசடவயில் 

முன்டன 

தசடவ 

நிடயங்கள் 

தசடவ நிடயம் விருப்பத்துக்குரி தசடவ 

நிடயம்/ 

விருப்பத்துக்குரிதல்யாத 

தசடவ நிடயம் 

தசடவக் காயம் 

1   முதல் வட 



2     

3     

4     

5     

6     

 

            இ.  இைாற்ம தகாரிக்டக சதாைர்பான தகவல்கள் (உரி கூட்டில்  அடைாரமிைவும் ) 

23  .வருைாந்த இைாற்மத்துக்கு விண்ப்பித்து       இைாற்மத்திற்கு விண்ைப்பத்திருப்பின் 

விண்ைப்பித்துள்ர தசடவ நிடயங்கள்  

 

ஆம் இல்டய 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

இைாற்மம் கிடைத்திருப்பின் அந்த தசடவ நிடயம்:- 

 

இைாற்மம் கிடைத்துள்ர தசடவ நிடயத்திலிருந்து, உத்திதாகத்தரின் நிந்த வதிவிைத்திற்கான தூம் (கி.மீ):- 

             

            24.  இைாற்மச் சக்கத்தில் உள்ரைங்கும்  உத்திதாகத்தர்களின் எண்ணிக்டக :-........................................................  

25 இைங்கள் மீராய்வுக் குழுவுக்கு விண்ைப்பித்து  ஆம்  

இல்டய  

 

          

 

   26.  உத்திதாகத்தர் இதற்கு முன்டன வருைங்களில் வருைாந்த இைாற்மங்களுக்கு விண்ைப்பித்துள்ராா? 

இைாற்மத்துக்கு விண்ைப்பித்திருப்பின், இைாற்மத்திற்கு விண்ைப்பித்த வருைம் ற்றும் விண்ைப்பித்த தசடவ நிடயங்கள் 

விண்ைப்பித்த வருைம் விண்ைப்பித்த தசடவ நிடயங்கள் 

  

  

  

  

 

27.  ததய 26 ஆம் இயக்கத்திற்கு இைங்க விண்ைப்பித்த வருைாந்த இைாற்மக் தகாரிக்டக சதாைர்பில் கிடைத்துள்ர 

தீர்ானம்:- 

    (இைாற்மம் கிடைத்திாவிட்ைால், அதடனக் குறிப்பிைவும்)  

 



 

ஈ. மீராய்வுக் குழுவிக்குச் சர்ப்பிக்கப்பட்ை தகாரிக்டககள் பற்றி தகவல்கள்:- 

28.மீராய்வுக் குழுவிக்குச் சர்ப்பிக்கப்பட்ை தகாரிக்டக:- 

இைாற்மத்டத இத்துச் சசய்தல் 

 

 இைாற்மத்தில் திருத்தம் சசய்வதற்காக 

விண்ைப்பத்திருப்பின் அவ்வாறு தகாரி தசடவ 

நிடயங்கள்  

 

திருத்தம் சசய்தல்  1  

புதி இைாற்மசான்டமப் சபறுதல்  2  

  3  

 

உ. அோங்க மேணவ ஆணைக்குழுக்குச் ேர்ப்பித்த மன்முணமயீடு பற்றி தகவல்கள் :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

        

 

 

 ததய காட்ைப்பட்டுள்ர தகவல்கள் அடனத்தும் உண்டானடவ என்றும் சரிானடவ என்று பிகைனப்படுத்துகிதமன்.           

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

                    திகதி                                                                டகசாப்பம்       

 

                                                             

29. இைாற்மம் மீராய்வுக் குழுவின் தீர்ானம் :- 

 

30. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானத்திற்கு எதிாக அசாங்க சசவல 

ஆவைக்குழுலிக்கு சன்முவமடீடான்வமச் சர்ப்பிப்பதற்கான காைம்  

1. ........................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................. ........... 

3 ......................................................................................................................................... 

31. சசய குமிப்பிடட காைங்கவர உறுதிப்படுத்துலதற்கான எழுத்துமூயான 

காைிகரின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் கீசற தப்பட்டுள்ர இவைப்புக்கராக 

இவைக்கப்பட்டுள்ரன. 

இவைப்பு (01) ........................................................................................................................ . 
இவைப்பு (02) ......................................................................................................................... 
இவைப்பு (03) ......................................................................................................................... 32. சகாரும் சலுவக 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 



 ஈ. அடச்சின் / திடைக்கரப் பிதானியின் சிபாரிசு  

 

 

உத்தியயோகத்தர் சமர்ப்ெித்துள்ள யமற்ெடி தகவல்கள் அவருடடய தனிப்ெட்ட யகோடவயின் ெடி 

சோியோனடவ என்று உறுதிப்ெடுத்துகியறன்.................... வருடோந்த இடமோற்றங்கள் லதோடர்ெில் 

அரசோங்க யசடவ ஆடைக்குழுவுக்கும் சமர்ப்ெிக்கும் யமன்முடறயீட்டட ெோிந்துடரக்கியறன். கீழ்க் 

குறிப்ெிடப்ெடும் கோரைங்களின் அடிப்ெடடயில் ெோிந்துடரக்கவில்டல. 

 

i. ...................................................................................................................  

ii.  ...................................................................................................................  

iii. .................................................................. ................................................. 

 

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

                                                                                              டகசாப்பம்                                                                                   

 

      

 

 

 எ. இைாற்ம அதிகாரியின் சிபாரிசு 

 

        

 

 

 

I. இைாற்மச் சக்கத்தில் சதாைர்புபடும்  உத்திதாகத்தர்களின் எண்ணிக்டக: .................................................................................  

II. தன்முடமயீட்டுக்கான சிபாரிசு: ..............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

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

                           திகதி                                                            டகசாப்பம்                                                                               



 

 

 

                                                                     

இணைப்பு VI  

  

லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பான மன்முறமயீடுகள் 
 

2023 லருடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் ததாடர்பாக அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குளலிற்கு 

மன்முறமயீடுகறர முன்றலத்தல். 

 

பிதியீட்டு அலுலயர் ததாடர்பான தகலல்கள் 

 

I. மன்முறமயீட்டு அலுலயாின் தபரும் பதலியும் :....... 

 

II. மன்முறமயீட்டு அலுலயருக்குாி பிதியீட்டு அலுலயர் ததாடர்பான லிபம் 

   

        அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள் 

01. முததயளத்துக்களுடன் 

தபர் 

 

02.பதலி ற்றும் லகுப்பு  

03. பிமந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. லது  (2022.12.31 

ஆந் திகதிக்கு) 

05. மதசி அறடார 

அட்றட: 

06. பால் 

(ஆண்/தபண்):  

07. நிந்த முகலாி: 

 

பிமதச தசயகப் பிவு: 

ாலட்டம்: 

08. தற்காலிக முகலாி: 09. ததாறயமபசி இயக்கம்: 

அலுலயகம்: 

தனிப்பட்ட: 

10. லிலாகான / லிலாகற்ம 

: 

11. லாழ்க்றகத் 

துறைின் தபர்: 

12.லாழ்க்றகத் துறைின் ததாறில் ற்றும் 

ததாறில் நிறயம்:  

 

13. பிள்றரகரின் 

எண்ைிக்றக 
14. அலர்கரின் லது: 15. கல்லி கற்கும் பாடசாறய: 

ஆ. மசறல ததாடர்பான தகலல்கள்: 

 

16. பதலிமற்ம திகதி: 

17. தற்மபாறத ததாறில் நிறயம்: 18. ததாறில் நிறயம் அறந்துள்ர நகம்:  

19.தற்மபாறத ததாறில் நிறுலனத்திற்கு 

அமிக்றகிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்மபாறத ததாறில் நிறயத்தின் 

மசறலக்காயம்: (2022.12.31ஆந் திகதிக்கு) 

லரு.......ாதம்.........திகதி.................. 

21. பன்கிறடக்கும் ( லிருப்பத்திற்குாி) ததாறில் நிறயதான்மில்/ நிறயங்கரில் மசறலாற்மி 

உள்ரீா? 

 

 

 



 

22. அசாங்க 

மசறலில் 

முன்றன 

ததாறில் 

நிறயங்கள்: 

ததாறில் நிறயங்கள் 

 

லிருப்பிற்குாி  

ததாறில் 

நிறயம் / 

லிருப்பற்ம 

ததாறில் 

நிறயம் 

மசறலக் காயம் 

இருந்து லற 

1     

2     

3     

4     

 

இ. இடாற்மம் மகால் ததாடர்பான தகலல்கள் (உாி தபட்டிினுள் √ அறடாரிடவும்) 

23.  

லருடாந்த இடாற்மத்துக்கு 

லிண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து 

இருப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர ததாறில் 

நிறயங்கள் 

 

இல்றய  1.  

2.  

3.  

இடாற்மம் கிறடக்கப்தபற்மிருப்பின் அத்ததாறில் நிறயம்  

 

 
.  

 

25. ீராய்வுக்குளலிடம் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பங்கள்:- 

இடாற்மத்திறன இத்துச் 

தசய்தல் 
 இடாற்மத்திறன திருத்தம் தசய்லதற்கு மகாப்பட்டிருப்பின் 

அவ்லாறு மகாாி ததாறில் நிறயங்கள் 

 

திருத்திறத்தல்  1.  

புதிததாரு இடாற்மத்திறனப் 

தபற்றுக்தகாள்ரல் 
 2.  

3.  

 

 

 

26. இடாற்ம ீராய்வுக் குளலின் தீர்ானங்கள் 

 

 

 

உ. அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குளலிடம் மற்தகாள்ரப்பட்ட மன்முறமயீடுகள் ததாடர்பான தகலல்கள் :-  

27. அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குலிற்கு மன்முறமயீடு சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரதா/இல்றயா என்பது 

பற்மி 

 

 

 

24.  இடாற்ம ீராய்வுக் குளலிற்கு லிண்ைப்பித்தல் ஆம்   

இல்றய  



28. மன்முறமயீட்டாராின்  மகாாிக்றகற நிறமமலற்றுலதற்கான இலுற பற்மி அச மசறலகள், 

ாகாை சறப௧ள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அறச்சின் தசயாராின் சிபார்சு 

 

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

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

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

 

 

 

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

       திகதி         றகதாப்பம் 

 

 

 


