රජ්ය ඳරිඳන, කළමනකරණ සහ නීතිය හ සමය පිළිබ අමත්යාංය
அரச நிருவாக முகாமைத்து வ ைற் றுை் சட்டமுை் ஒழுங் குை் பற் றிய அமைச்சு

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND LAW & ORDER
ඒකබද්ධ සසේල අාංය

இமைந்த சசமவகள் பிரிவு

නිදහස චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී ාංකල.

சுதந்திரச ் சதுக்க் , ககொழு் பு

දුරකත්න

ෆක්ස

கதொகலபபசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல் :(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எனது இல

CS/Rec/Vacancies (I)

My No

07,

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங் கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

மின்னஞ் சல் :dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தள் : www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2018.08.21

சகய அமச்சு சசயாரர்களுக்கும்
திமைக்கரத் தமயவர்கள்/ ாவட்ட சசயாரர்களுக்கும்
புதி
அசாங்க
இற்மமப்படுத்தல்

முகாமத்துவ

உதவிாரர்

அலுவயாின்

கடமப்சபாறுப்பபற்மமய

குமித்த விடம் சதாடர்பாக எனது CS/ITU/01/PUBADHRM இயக்க ற்றும் 2018.07.09
திகதி கடிதம் சதாடர்பானது.
02.

அதன்படி

அக்கடிதத்தில்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

http://203.94.94.214/csdutyrec-2018/

சவப்

முகவாிில் (இமைப்பு 1) உங்கள் நிறுவனத்துக்கு சமூகரித்த புதி அசாங்க முகாமத்துவ
உதவிாரர்

அலுவயாின்

சதாிவித்துக்சகாள்கின்பமாம்.

கடமப்சபாறுப்பபற்மமய
அக்

கடிதத்தில்

இற்மமப்படுத்துாறு

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

இற்மமப்படுத்தாதுவிடின் ிக விமவாக அத் தகவல்கமர

தகவல்கமர

தவுடன்
இதுவமயும்

இற்மமப் படுத்தும்படி தவுடன்

அமித்தருகின்பமாம்.
03.
அசாங்க முகாமத்துவ உதவிாரர் பசமவக்கு ஆட்பசர்ப்பு சசய்வதற்கான இண்டாம் கட்ட
நடவடிக்மககள் இன்னும் சிய வாங்கரில் ஆம்பிக்க இருப்பதுடன் புதி அசாங்க முகாமத்துவ
உதவிாரர் அலுவயாின் கடமப்சபாறுப்பபற்மமய
இற்மமப்படுத்தவில்மயாின் உங்கள்
நிறுவனத்தின் சவற்மிட எண்ைிக்மகம சாிாக கைிக்க முடிாத்தனால் புதி அலுவயர்கமர
இமைப்பு சசய் முடிாதிருக்கும் என பலும் சதாிவித்துக்சகாள்கின்பமாம்.

ஒப்பம்./ பக.வீ.பீ.எம்.பே. கபக
இமைந்த பசமவ உதவிப் பைிப்பாரர்

இணைப்பு 1
01. உள் நுணறதல்

- படம்

1 -

படிபணம;
1. மமய காட்டப்பட்டுள்ர படத்தின் படி உங்களுக்கு லறங்கப்பட்ட “Username” ற்றும்
“Password” இணை உள்ரிட்டதன் பின் “Login” இணை அழுத்தவும்
02. உப காாிாயங்கரின் தகலல்கணர இற்ணமப்படுத்தல் (Re-structure Institute Menu)

- படம்

02 –

படிபணம: உங்கரின் கீழ் இருக்கும் உப காாிாயங்கரின் நுணறணலப்பபற்றுக்பகாள்ர
இணதப் பூைப்படுத்தவும்) (படம்02 )
I.

“Sub Institute” ஊடாக “Update” பெய்லதற்குமதணலான உப காாிாயத்ணத
பதாிவுபெய்வும்.

II.

தகலல்கணர பிணறின்மி உள்ரிடவும். அதில் “Address” ற்றும் “Grama Niladhari
Division” type பெய் மலண்டும். ற்மணலகணர dropdown menu ஊடாக பதாிவு
பெய்வும்.

III.

தகலல்கணர பிணறின்மி உள்ரிட்டதன் பின் “Update” click பெய்வும்

IV.

கீமற scroll பெய்வும்.

03. நிறுலனக் கட்டணப்புப்ணபப் பாிெீலித்தல் (Re-structure Institute Menu )
படம் 03 ற்றும் 04 இல் காட்டப்பட்டுள்ர இணடபகத்திற்குள் நுணறலதற்கு Re-structure
Institute பனுணல கீமற scroll பெய்வும்

- படம் 30 -

(a) படிபணம:
I.

தலறுதயாகமல உப அலுலயகத்ணத ாற்றுலதன் பயமா உங்கள் நிறுலனத்தின் கீழ்
நிறுலனங்கள் உட்பட்டிருக்கயாம். அணல நீக்கப்பட மலண்டிதுடன் “Sub Institute
list..”

இல் (1) ஊடாக நீக்கப்பட மலண்டி நிறுலனத்ணத Select பெய்து “Add”

பெய்வும்
II.

மலும் அவ்லாறு அகற்மப்பட மலண்டி நிறுலனங்கள் இருந்தால் ீண்டும் Select
பெய்து “Add” பெய்வும்

III.

தலறுதயாகமல

உப

அலுலயகத்ணத

ாற்றுலதன்

பயமா

புதி

உப

அலுலயகபான்ணம “Add” பெய் மலண்டிிருந்தால், அணத ஆங்கிய ழுத்தில் கீழ்க்
காட்டப்பட்டிருக்கும் பணமில் பதரிலாகவும் ொிாகவும் Type பெய்வும்
உதா-: Rideewewa Irrigation Office of Rideewewa

- படம் 04-

(b) படிபணம:
I.

உங்களுக்குக் கிணடத்த இணடபகத்தில் கீமறம காட்டப்பட்டிருக்கும் நிறுலனப்
பட்டில் (படம் 04) ொிானதா ன பாீட்ெித்துப் பார்க்கவும். அது ொிானபதனில்
“Details OK” கிரிக் பெய்வும்.

II.

உப காாிாயப் பட்டிலில் இல்யாதுலிடின் ற்றும் அகற்ம மலண்டுாின்.
கீழ்க்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர 3(a) அமிவுறுத்தல்கணரப் பின்பற்மவும்.

04.

புதி

அலுலயர்/

இடாற்மத்தின்

பயம்

ெபகரித்த

அலுலயர்

கடணப்

பிமலெித்ததன்

பின்னர்

பபாறுப்மபற்மணய இற்ணமப்படுத்தல்.
(Duty

Assumption

menu

இல்

இணடபகத்துக்கு

கீழ்க்க்கட்டப்பட்டுள்ர பட்டில் காட்டப்படும்)

- படம் 0505 லது படத்தின் படி உங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அலுலயர்கரின் பட்டில்
காட்டப்பட்டிருக்கும் அது இண்டு பகுதிகணரக் பகாண்டிருக்கும்.
1) புதி ஆட்மெர்ப்பின் ஊடாக உங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ர அலுலயர்
2) புதி ஆட்மெர்ப்பினால் உங்களுக்கு இடாற்மத்தின் பயம் லரும் தற்மபாது
மெணலிலுள்ர அலுலயர்
அவ் அலுலயாின் திாில் பபரும்பாலும் இருப்பது மத. அ.அட்ணட இயக்காலதுடன்
அச்ெந்தர்ப்பத்தில் மலபாரு அணடார இயக்கம் இருக்கக்கூடும் (PIN) அப் பட்டிணயப்
பாீட்ெித்துப் பார்க்கவும்

- படம் 06படிபணம:
I.

06 படத்தின் பயம் காட்டப்பட்டிருப்பது Duty Assumption இணடபகத்தின் மற்பகுதி
ஆகும்.

II.

அதில் “NIC/ Personal Identification Number” குமித்த அலுலயாின் அணடார அட்ணட
இயக்கம் அல்யது தனிாள் அணடார இயக்கத்ணத பகாடுத்து “Load” பபாத்தாணன
அழுத்திதன் பின் அலுலயருக்குமி மயதிக தகலல்கணரக் காையாம் அதில் நீங்கள்
change பெய்மலண்டிது இண்ணட ட்டுமாகும்.
1) அலுலயர் உங்கல் நிறுலனத்தில் கடணப் பபாருப்மபற்ம திகதிண (Duty
Assigned Date) ொிாக உள்ரிடவும். அலுலயாின் நினம் லழுப்பபருலது
அத்தினத்தியாதயால் பிணறில்யால் அத்திகதிண உள்ரிடவும்.
2) அவ்லலுலயண உப காாிாயம் ஒன்றுக்கு இணைத்திருந்தால் ட்டும் “Attach
Work Place” இல் Dropdown menu பயம் குமித்த காாிாயத்ணத பதாிவு
பெய்வும்.

05. பாீட்ெித்துப் பார்த்தல். உள்ரிடப்பட்ட தகலல்கள் ொிாக உள்ரிடப்பட்டுள்ரதா னப்
பாீட்ெித்தல்
I.

“Summary” பனுணல பதாிவு பெய்லதன் பயம் அதற்குமி உப
காாிாயங்களுக்குாி அலுலயாின் பட்டில் காட்டப்படும்.

II.

“List” பனுலிணன பதாிவு பெய்லதன் பயம் உப காாிாயங்கரின் பட்டிபயான்று
“Work Place” இல் காட்டப்படுலமதாடு. குமித்த உப காாிாயத்ணத “Load
பபாத்தாணன அழுத்தவும்.

கலனிக்கவும்; Summary ற்றும் List பனு பாலிப்பதன் பயம் தற்மபாது அந்த பட்டிணயப்
பார்க்க படியும்.

