சகல

சசவை பெறுநர்கள்

மற் றும்

ஏற் புவைய

உத்திசயோகத்தர்களுக்கோன

தயைோன

அறிவித்தல் .

இது வரையில் தாங் களுக்கு வழங் கப்பட்ட சேரவகளுக்கு சேலதிகோக அைோங் க
சேரவ

ஆரைக்குழுவின்

இரையத்தளே்

நவீனேயப்படுத்தப்பட்டுதற் சபாது

தங் களுக்கு பின் வருே் புதிய சேரவகரளப் பபற் றுக்பகாள் வதற் கான வேதிகள்
பேய் யப்பட்டுள் ளன.
1.

தங் களது சகாைிக்ரக
தங் களது

கடிதே் / சேன் முரறயீடு / விை்ைப்பே் ஆகியவற் றில்

சதசிய அரடயாள அட்ரட இலக்கே் ேற் றுே் தனிப்பட்ட ரகயடக்க

பதாரலப்சபசி இலக்கத்ரத குறிப்பிட்டு எேக்கு அனுப் புவதன் மூலே் அது எேக்கு
கிரடத்தவுடன்

தங் களது

சகாைிக்ரகக்குைிய

“பதாடை்பு

இலக்கே் ”

குறுஞ் பேய் தியூடாக தங் களது ரகயடக்க பதாரலசபசிக்கு அனுப்பப்படுே் . அந்த
“பதாடை்பு இலக்கத்ரதப் ” பயன் படுத்தி தங் களுக்கு பின் வருே் சேரவகரளப்
பபற் றுக்பகாள் ள முடியுே் .
(அ) PSC<இரடபவளி>பதாடை்பு இலக்கத்ரத 0704364462 இலக்கத்திற் கு SMS மூலே்
தாங் கள்

அனுப்புவதன்

மூலே் தங் களது

சகாைிக்ரக

பதாடை்பில்

முன் பனடுக்கப்பட்டுள் ள தற் சபாரதய நிலரேரய எந்தபவாரு ேந் தை்ப்பத்திலுே்
தாங் களுக்கு SMS மூலே் பபற் றுக்பகாள் ள முடியுே் .
(ஆ) நவீனேயப்படுத்தப்பட்ட இரையத்தளத்தில் பிைசவசித்து “நிலவைே் அறிதல் ”
(Status Tracking) பீடத்திற் கு தங் களது பதாடை்பு இலக்கத்ரத உள் ளடக்குவதன் மூலே்
தங் களது

சகாைிக்ரக

பதாடை்பில்

ஆைே் பத்திலிருந்து

இது

வரையில்

எடுக்கப்பட்டுள் ள அரனத்து நடவடிக்ரககள் பதாடை்பிலுே் தங் களுக்கு அது
பதாடை்பான தகவல் கரள ஒசை தடரவயில் பாை்ரவயிட முடியுே் .
தங் களது சகாைிக்ரக பதாடை்பில் நடவடிக்ரக எடுக்குே் சபாது ஏசதனுே் தாேதே்
ஏற் படுே் சபாது அது எந்த நிறுவனத்தினால் ஏற் படுகின் றது என் பரத இதன்
மூலே் தங் களுக்கு அறிந் துபகாள் ள முடியுே் . அதற் கிைங் க அது பதாடை்பில்
வினவி தங் களது பைிரய துைிதப்படுத்திக்பகாள் ள தங் களுக்கு ேந்தை்ப்பே்
உள் ளது. அது எங் களுக்குே் பேய் யுே் உதவியாகுே் .
அலுவலகத்துடன்

அவ் வாசற தாங் கள் இந்த

பதாடை்புபகாள் ள உத்சதசிக்குே் எல் லா ேந்தை்ப்பங் களிலுே்

0112-136603 இலக்கத்தினூடாக சேலதிக பேயலாளரை (பேயற் படுத்தல் ) ோத்திைே்
அரழத்து எேக்கு ஒத்துரழக்கவுே் . ஏரனய உத்திசயாகத்தை்கரள அரழப்பதன்
மூலே்

அவை்களது கடரேகளுக்கு அது தரடயாக அரேயலாே் . அவ் வாசற

தங் களது

பதாடை்பு

இலக்கே்

பதாரலந்துவிடாது

அதரன

பாதுகாப்பாக

ரவத்துக்பகாள் ளவுே் .
இந்த சேரவரய தனியாள் ஒருவருக்கு ோத்திைசே பபற் றுக்பகாள் ள முடியுே்
என் பரத

கவனத்திற் பகாள் ளவுே் .

சகாைிக்ரககள்

பதாடை்பில்

ஒருவருக்கு

ஏற் புரடய

சேற் பட்டவை்களின்

நிறுவனத்

பபாதுக்

தரலவருக்கு

அல் லது

திரைக்களத் தரலவருக்கு அல் லது அரேே்சு பேயலாளருக்கு தனது ரகயடக்க
பதாரலசபசி இலக்கத்ரத எேக்கு வழங் குவதன்

மூலே்

அல் லது பதாடை்பு

இலக்கத்ரதப் பபற் றுக்பகாள் வதன் மூலே் இந்த சேரவரயப் பபற் றுக்பகாள் ள
முடியுே் .
2.

இந்த ஆரைக்குழுவினால் வழங் கப்படுே் தீை்ோனங் கள் ஏற் புரடய அரேே்சு
பேயலாளை்களுக்கு

அறிவிக்கப்படுே் .

அவ் வாறு

அறிவிக்கப்பட்ட

பின் னை்

2

சவரல நாட்களுக்குள் இரையத்தளத்தில் அது பிைசுைிக்கப்படுே் . அதற் கிைங் க,
எேது

இரையத்தளத்திற் குப்

பிைசவசித்து

“புதிய

தீை்ோனங் கள் ”

என் பரத

பாை்ரவயிடுவதன்

மூலே்

தங் களது

விடயத்திற் குைிய

தீை்ோனே்

அரேே்சு

பேயலாளருக்கு அனுப் பப்பட்டுள் ளரத உறுதிப்படுத்திக்பகாள் ள முடியுே் .
3.

இந்த இரையத்தளத்தின்

மூலே் தற் சபாது தாங் களுக்குப் பபற் றுக்பகாள் ள

முடியுோன தகவல் கள் , ோதிைிப் படிவங் கள் , சுற் றறிக்ரககள் சபான் றவற் றுக்கு
சேலதிகோக சீைரேக்கப்பட்ட விதிக் சகாரவ, சேரவப் பபறுநை் பட்டயே் ,
அரனத்து

சேரவப்

பிைோைங் கள் ,

ஆட்சேை்ப்புத்

திட்டங் கள் சபான் றரவ ேற் றுே் அவ் வாசற தாங் கள்
நிறுவனங் களிலிருந்து

சவை்டப்பட்டுள் ள

திட்டங் கள் ,

இடோற் றத்

பதாடை்பில் பல் சவறுபட்ட

அறிக்ரககள் ,

சிபாைிசுகள் ,

அவதானிப்புரைகள் என் பவற் ரற வழங் குவதில் தாேதே் ஏற் பட்டிருப்பின் அரவ
பதாடை்பான

தகவல் கள்

தங் களது

பயன் பாட்டுக்காகவுே்

அறிவுக்காகவுே் எதிை்காலத்தில் இரையத்தளத்தில் பிைசுைிக்கப்படுே் .
நாளாந்தே் தங் களது சகாைிக்ரககள் 200 – 300 அளவில் இந்த அலுவலகத்திற் கு
கிரடக்கப்பபறுகின் றன.எனசவ சேற் படி உபாயங் கள் ஊடாக நாே் முயற் சி எடுப்பது
யாபதனில் , எேது சநைே் , உரழப்பு ேற் றுே் பேல் வத்ரத மீதப்படுத்தி தங் களுக்கு
தாேதமின் றி விரனத்திறன் மிக்க சேரவரய வழங் குவதற் காகுே் .
இந்த முயற் சியின் சபாது பல் சவறுபட்ட பதாழில் நுட்ப காைைங் களினால் ஆைே் ப
கட்டத்தில் சில தாேதங் கள் ேற் றுே் தரடகள் ஏற் படலாே் . எனசவ அவ் வாறான
நிலரேகளின் சபாது பபாறுரேயுடன் ேற் றுே் உை்ரேத்தன் ரேயுடன் தாங் கள்
வழங் குே் ஆக்கபூை்வோன சயாேரனகள் / குற் றே்ோட்டுக்கரள எற் றுக்பகாள் வதற் கு
நாே் தயாைாக உள் சளாே் . அதன் பபாருட்டு சேலதிக பேயலாளரை (பேயற் படுத்தல் )
அரழக்கவுே் .

தாங் களுக்கு

விரனத்திறனுள் ள

சேரவரய

வழங் க

எேக்கு

ஒத்துரழப்பு நல் கவுே் .
எே் .ஏ.பீ. தயா பேனைத்
பேயலாளை்
அைோங் க சேரவ ஆரைக்குழு
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