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இவணந்த சசவயகள் ிாிவு

නිදහ  චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී ංකල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாளம்பு
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මසේ අංකය
து இ

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

CS/ITU/01/PACIS

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இ

திகதி:

2020.11.06

அவநச்சின் கசனார்கள்
இபாஜாங்க அவநச்சின் கசனார்கள்
திவணக்கத் தவயர்கள்/நாயட்ட கசனார்கள்
ிபசதச கசனார்கள்

இவணந்த சசவயகளுக்குாின அலுயர்கது ண்ணிக்வக கதாடர்ா
தகயல்கவப் புதுப்ித்தல்(Updating)
இவணந்த சசவயகளுக்குாின அலுயகர்கது தகயல்கவ புதுப்ிப்தற்கும்
முகாவந கசய்யதற்கும் PACIS கநன்காருள் அிமுகப்டுத்தப்ட்டசதாடு,
கசனல்திவ
அதிகாிப்தற்காகவும்
னன்ாட்வட
ிதாக்குயதற்காகவும்
இம்கநன்காருாது
சநம்டுத்தப்ட்டு
MISCO
கநன்காருள்
உருயாக்கப்ட்டுள்து.
02.

LGN

மூநாக

ஊடாகவும்,

இவணனத்வத

ி

http://43.224.125.68/misco
முடினகநன்சதாடு,

அணுகுயதானின்

இவணன

யசதிகவ

ஊடாகவும்

MISCO

http://10.250.1.112/misco
னன்டுத்துயதானின்
கநன்காருவ

அணுக

MISCO கநன்காருள் மூநாக தநது தகயல்கவ உள்ீடு

கசய்னாத இவணந்த சசவயகளுக்குாின அலுயர்களுக்கு தகயல்கவ உள்ீடு
கசய்யதற்கு
காருத்தநா
ற்ாடுகவ
ிறுயத்திநள்
சநற்ககாள்
சயண்டுகநன்தவ தாழ்வநயுடன் அினத்தருகின்சன்.
03. இவணந்த சசவயகின் ஆட்சசர்ப்பு நற்றும் கயற்ிடங்கவ ிபப்புதலின்
சாது PACIS கநன்காருிநடாக புதுப்ிக்கப்ட்ட தகயல்கவ னன்டுத்த
திர்ாக்கப்ட்டுள்து. அதற்கவநன, அலுயர்கின் தகயல்கவ புதுப்ிப்தற்கு
ிறுய (Institute) உள்நுவமயின் மூநாக கநன்காருிநள் உள்நுவமந்து, அங்கு
Menu இலுள் PACIS இவ கதாிவு கசய்து அலுயர்கின் தகயல்கவ
புதுப்ிக்க முடியும், ஒவ்கயாரு நாதமும் 01 ஆந் திகதி நற்றும் 15 ஆந் திகதினில்
அலுயர்கின்

ண்ணிக்வக

கதாடர்ா

தகயல்கவ

புதுப்ிப்தற்கு

டயடிக்வகவன சநற்ககாள்ளுநாறு சநலும் அினத்தருகின்சன்.
04.

இது சம்ந்தநா அவத்து யிசாபவணகள்(Inquires) கதாடர்ில் இவணந்த

சசவயகள் ிாியில் யிவுயதற்கு CSINQ கநன்காருவ னன்டுத்த முடியும்.
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LGN மூநாக இவணனத்வத அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/csinq ஊடாகவும்,
ி இவணன யசதிகவ னன்டுத்துயதானின் http://43.224.125.68/csinq ஊடாகவும்
கநன்காருவ

CSINQ

அணுக

முடினகநன்சதாடு,

அதன்

மூம்

கநன்காருிநள் உள்நுவமந்து, CDR-SEC1 (PACIS update troubles and
information) இல் யியல்கவ குிப்ிட முடியும்.
05.

அவத்து

முகாவநத்துய

அவநச்சபவய
சசவய

நற்றும்

இபாஜாங்க

திவணக்கத்திால்

அவநச்சுக்களுக்கா

அங்கீகாிக்கப்ட்ட,

இவணந்த

சசவயகின் 2020.10.31 திகதிற்கா அங்கீகாிக்கப்ட்ட தயிகின் ண்ணிக்வக,
தற்சாதுள் அலுயர்கின் ண்ணிக்வக நற்றும் கயற்ிடங்கின் ண்ணிக்வக
கதாடர்ா

தகயல்கவ

இவணப்பு

1

இல்

2020.11.30

திகதிக்கு

குிப்ிடப்ட்டுள்

முன்ர்

இதநடன்

யடியவநப்புக்கு

உள்

அவநயாக,

dgcs@pubad.gov.lk நம் நின்ஞ்சல் முகயாினிநடாக இவணந்த சசவயகள்
ணிப்ார் ானகத்திற்கு அநப்புயதற்கு டயடிக்வகவன சநற்ககாள்வும்.
06.
இவணந்த சசவயகள் கதாடர்ா தகயல்கவ ஒருங்கிவணப்தற்காக
தங்கள்
அலுயகத்திலுள்
யிடனத்திற்குப்
காறுப்ா
அலுயர்கின்
யிபங்கவ

(ிர்யாக

உத்திசனாகத்தர்

அநப்புயதற்கு
டயடிக்வகவன
அினத்தருகின்சன்.
கனர் நற்றும்
தயி

கதாவசசி
இக்கம்

உட்ட)

ின்யரும்

சநற்ககாள்ளுநாறு

கதாவகல்
இக்கம்

யடியவநப்ில்
தாழ்வநயுடன்

நின்ஞ்சல் முகயாி

07.
அபச
சசவயனில்
நிதய
முகாவநத்துய
கசனன்முவனிவ
சநம்டுத்துயதற்கா
இம்முனற்சிகில்
தங்கள்
தனயா
ஆதபவய
திர்ார்க்கின்சன்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி
கசனார்
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு
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இவணப்பு
මI

அவநச்சு / திவணக்கம் / ிறுயம் : -

ிாிவு :- (ிாிவுகாக அங்கீகாிக்கப்ட்டிருக்குநானின், ஒவ்கயாரு ிாியிற்கும்
தித்தினாக சநர்ப்ிக்கவும்)
தயிப் கனர்
முகாவநத்துய
சசவய
உத்திசனாகத்தர்கள்
சசவய

தயிப் கனர்
சிப்பு யகுப்பு (MN 07)
I, II, III (MN 02)

சிங்கம் / தநிழ் (MN 06)
அபசாங்க
கநாமிகனர்ப்ார் சிங்கம் / ஆங்கிம் (MN 06)
சசவய
ஆங்கிம் / தநிழ் (MN 06)
ணிப்ார்

1-I

உதயிப்
ணிப்ார்/
இங்வக தகயல்
நற்றும்
கதாடர்ாடல்
கதாமில்நுட்
சசவய

ிபதிப்
ணிப்ார்

1-II
1-III ( (SL

இங்வக நூகர்
சசவய
அலுயக
உதயினார் சசவய
இவணந்த சாபதிகள்
சசவய

01)

தகயல்
2 –I (MN 06)
கதாமில்நுட்
உத்திசனாகத்த 2 –II (MN 06)
ர்
தகயல்
கதாமில்நுட்
உதயினார்

அியிருத்தி
உத்திசனாகத்தர்
சசவய

(SL 01)

I , II, III
(MT 01)

I, II, III (MN 04)
சிப்பு யகுப்பு

(MN 07)

I, II, III (MN 03)
யிசசட, I, II, III
(PL 01)
யிசசட, I,II,III

(PL 03)

அங்கீகாிக்கப்
ட்ட
ண்ணிக்வக

தற்சாதுள் கயற்ிடங்கின்
ண்ணிக்வக
ண்ணிக்வக

