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உமது இல

My No

திகதி:

2018-07-

சகல அமைச்சு சசயலாளர்களுக்கும்,
திமைக்களத் தமலவர்கள்/ ைாவட்ட சசயலாளர்களுக்கும்,
புதிய அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர்கமள சசமவ நிமலயங்களுக்கு இமைத்தல் ைற்றும்
PACIS சைன்ச ாருள் ஊடாக உ

காாியாலயங்களில் தகவல்கமள இற்மைப் டுத்தல் ைற்றும்

நிறுவனக் கட்டமைப்ம சாியானமுமையில் அமைத்தல்
அரச

நிர்வாக

ைற்றும்

அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட

முகாமைத்துவ
PACIS

ைற்றும்

சட்டம்

சைன்ச ாருளுக்கு

ஒழுங்கு

ற்ைிய

அமைச்சினூடாக

இற்மைப் டுத்தப் ட்டு

உள்ளிடப் டும்

தகவல்கமள அடிப் மடயாகமவத்து உத்திசயாகத்தர்களின் ஆட்சசர்ப்பு ைற்றும் இடைாற்ைங்கள்
சசயற் டுத்தப் டுவசதாடு இதுவமர ைாவட்ட சசயலகங்களின் கீழ் சசயற் டும்
ிரசதச
சசயலகங்கள் தவிர ஏமனய நிறுவனங்களுக்கு உாித்துமடய உ காாியாலயங்களின் தகவல்கமள
இற்மைப் டுத்துவது

ிரதான காாியாலயத்தின் ஊடாகவாகும். அத் தகவல்கமள சவறுசவைாக

ச ற்றுக்சகாள்ளும் முகைாக சைன்ச ாருளின் புதிய இமடமுகசைான்று உங்கள் ஊடாக உ
காாியாலயங்களுக்கும்
இற்மைப் டுத்தமல

வழங்கத்
சசய்வதற்கு

தீர்ைானிக்கப் ட்டுள்ளது.
முன்னர்,

தயவுடன்

உ காாியாலயத்தில்

கீழ்க்குைிப் ிட்ட

விடயங்களில்

குைித்த
கவனம்

சசலுத்தவும்.
02. உங்கள் நிறுவனத்துக்கு உாித்தான அலுவலகங்களின் ட்டியமல ாீட்சித்தல்
உங்கள்

நிறுவனத்துக்கு

உாித்தான

உ

காாியாலயங்களின்

ட்டியசலான்று

http://203.94.94.214/csdutyrec-2018/ என்ை இமையத்தளத்தில் ச ற்றுக்சகாள்ள முடிவசதாடு அது
என்னால் ிமழயின்ைி உள்ளிடப் ட்டுள்ளதா என ாீட்சிக்கவும். (இமைப்பு 01)
03. PACIS சைன்ச ாருளின் இற்மைப் டுத்தல் திகதிமய ைாற்றுதல்.
PACIS சைன்ச ாருளின் இற்மைப் டுத்தல் சைற்சகாள்ளல் 2018.06.15 திகதி சதாடக்கம் அமுலுக்கு
வரும்வமகயில் சகல ைாதங்களிலும் 01 திகதி ைற்றும் 15 திகதி இரண்டிலும் சசயற் டுத்த சவண்டும்.
சைலும் உ அலுவலகங்களுக்காக நாங்கள் வழங்கும் இமடமுகத்திற்குள் நுமளவதற்குத் சதமவயான
Username ைற்றும் Username உங்கள் நிறுவனத்தின் இமடமுகத்தில் காட்சிப் டுத்தப் டுவசதாடு
ச ாருத்தைானவமகயில் உங்கள் நிறுவனத்துக்குைிய உ அலுவலகங்கங்களின்
நிறுவனத்தமலவர்களுக்கு அவற்மைப் ச ற்றுக்சகாடுக்கும் டி சதாிவித்துக்சகாள்கின்சைன்.

04. ைி சவற்ைிடங்கள் சதாடர் ான கடிதங்கள் அலுவலர்களுக்கு வழங்காதிருத்தல்.
அலுவலர்களின் சவண்டுசகாளுக்கிைங்க நிலவும் சவற்ைிட எண்ைிக்மக சதாடர் ான கடிதங்கள்
வழங்குவதனால் முமையாக இடைாற்ைம் சசய்வதற்கு இமடயூறுகள் ஏற் ட்டிருப் தனால்
இதற்குப் ின் அவ்வாறு வழங்குவமத தவிர்த்துக்சகாள்ளுைாறு சகட்டுக்சகாள்கின்சைன்.

05. புதிய அலுவலர்கள் ைற்றும் இடைாற்ைம் ச ற்றுவந்த அலுவலர்களின் கடமைப்ச ாறுப்ச ற்ைமல
இற்மைப் டுத்தல்.
உங்கள் நிறுவனத்துக்கு வந்த புதிய அலுவலர்கள் / இடைாற்ைம் மூலம் வந்த அலுவலர்கள்.
(விசசடைாக அரச சசமவப் ச ாறுப்ச ற்ைல் ைற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தின் உ

காாியாலயங்களுக்கு

இமைப்பு சசய்தமல கைனியில் உள்ளீடு சசய்ய நாங்கள் நடவடிக்மக சைற்சகாண்டுள்ளசதாடு.
http://203.94.94.214/csdutyrec-2018/

இமைய

முகவாியில்

கிமடக்கும்

சைன்ச ாருளில்

அந்

நடவடிக்மககமள சைற்சகாள்ளவும். (இமைப்பு 01)
சைலும் இமைந்த சசமவயின் இமைப்புசசய்தல் நடவடிக்மகக்காவும் தரவுத்தளத்துடன் அமைந்த
முகாமைத்துவத்திற்காகவும் எங்களால் சைற்சகாள்ளப் டும் முயற்சிகமள சவற்ைிசகாள்வதற்காக
நீங்கள் வழங்கும் ஆதரமவ ைனைார சைச்சுகின்சைன்.

சக.வீ.பீ.எம்.சே. கைசக
இமைந்த சசமவப் ைிப் ாளர் நாயகம்

இமைப்பு 1
01. உள் நுமழதல்

- டம் 1 -

டிமுமை;
1. சைசல காட்டப் ட்டுள்ள

டத்தின்

டி உங்களுக்கு வழங்கப் ட்ட “Username” ைற்றும்

“Password” இமை உள்ளிட்டதன் ின் “Login” இமை அழுத்தவும்
02. உ காாியாலயங்களின் தகவல்கமள இற்மைப் டுத்தல் (Re-structure Institute Menu)

-

டம் 02 –

டிமுமை: உங்களின் கீழ் இருக்கும் உ காாியாலயங்களின் நுமழமவப்ச ற்றுக்சகாள்ள
இமதப் பூரைப் டுத்தவும்) ( டம்02 )
I.

“Sub Institute” ஊடாக “Update” சசய்வதற்குசதமவயான உ

காாியாலயத்மத

சதாிவுசசய்யவும்.
II.

தகவல்கமள

ிமழயின்ைி உள்ளிடவும். அதில் “Address” ைற்றும் “Grama Niladhari

Division” type சசய்ய சவண்டும். ைற்ைமவகமள dropdown menu ஊடாக சதாிவு
சசய்யவும்.
III.

தகவல்கமள ிமழயின்ைி உள்ளிட்டதன் ின் “Update” click சசய்யவும்

IV.

கீசழ scroll சசய்யவும்.

03. நிறுவனக் கட்டமைப்புப்ம ப் ாிசீலித்தல் (Re-structure Institute Menu )
டம் 03 ைற்றும் 04 இல் காட்டப் ட்டுள்ள இமடமுகத்திற்குள் நுமழவதற்கு Re-structure
Institute சைனுமவ கீசழ scroll சசய்யவும்

- டம் 30 -

(a) டிமுமை:
I.

தவறுதலாகசவ உ

அலுவலகத்மத ைாற்றுவதன் மூலசைா உங்கள் நிறுவனத்தின் கீழ்

நிறுவனங்கள் உட் ட்டிருக்கலாம். அமவ நீக்கப் ட சவண்டியதுடன் “Sub Institute
list..”

இல் (1) ஊடாக நீக்கப் ட சவண்டிய நிறுவனத்மத Select சசய்து “Add”

சசய்யவும்
II.

சைலும் அவ்வாறு அகற்ைப் ட சவண்டிய நிறுவனங்கள் இருந்தால் ைீண்டும் Select
சசய்து “Add” சசய்யவும்

III.

தவறுதலாகசவ

உ

அலுவலகத்மத

ைாற்றுவதன்

மூலசைா

புதிய

உ

அலுவலகசைான்மை “Add” சசய்ய சவண்டியிருந்தால், அமத ஆங்கில எழுத்தில் கீழ்க்
காட்டப் ட்டிருக்கும் முமையில் சதளிவாகவும் சாியாகவும் Type சசய்யவும்
உதா-: Rideewewa Irrigation Office of Rideewewa

- டம் 04-

(b) டிமுமை:
I.

உங்களுக்குக் கிமடத்த இமடமுகத்தில் கீசழசய காட்டப் ட்டிருக்கும் நிறுவனப்
ட்டியல் ( டம் 04) சாியானதா என

ாீட்சித்துப்

ார்க்கவும். அது சாியானசதனில்

“Details OK” கிளிக் சசய்யவும்.
II.

உ

காாியாலயப்

ட்டியலில் இல்லாதுவிடின் ைற்றும் அகற்ை சவண்டுைாயின்.

கீழ்க்குைிப் ிடப் ட்டுள்ள 3(a) அைிவுறுத்தல்கமளப் ின் ற்ைவும்.

04.

புதிய

அலுவலர்/

இடைாற்ைத்தின்

மூலம்

சமூகைளித்த

அலுவலர்

கடமைப்

ிரசவசித்ததன்

ின்னர்

ச ாறுப்ச ற்ைமல இற்மைப் டுத்தல்.
(Duty

Assumption

menu

இல்

இமடமுகத்துக்கு

கீழ்க்க்கட்டப் ட்டுள்ள ட்டியல் காட்டப் டும்)

- டம் 0505 வது டத்தின் டி உங்களுக்கு இமைக்கப் ட்டிருக்கும் அலுவலர்களின் ட்டியல்
காட்டப் ட்டிருக்கும் அது இரண்டு குதிகமளக் சகாண்டிருக்கும்.
1) புதிய ஆட்சசர்ப் ின் ஊடாக உங்களுக்கு இமைக்கப் ட்டுள்ள அலுவலர்
2) புதிய ஆட்சசர்ப் ினால் உங்களுக்கு இடைாற்ைத்தின் மூலம் வரும் தற்ச ாது
சசமவயிலுள்ள அலுவலர்
அவ் அலுவலாின் எதிாில் ச ரும் ாலும் இருப் து சத. அ.அட்மட இலக்கைாவதுடன்
அச்சந்தர்ப் த்தில் சவசராரு அமடயாள இலக்கம் இருக்கக்கூடும் (PIN) அப் ட்டியமலப்
ாீட்சித்துப் ார்க்கவும்

- டம் 06-

டிமுமை:
I.

06

டத்தின் மூலம் காட்டப் ட்டிருப் து Duty Assumption இமடமுகத்தின் சைற் குதி

ஆகும்.
II.

அதில் “NIC/ Personal Identification Number” குைித்த அலுவலாின் அமடயாள அட்மட
இலக்கம் அல்லது தனியாள் அமடயாள இலக்கத்மத சகாடுத்து “Load” ச ாத்தாமன
அழுத்தியதன் ின் அலுவலருக்குைிய சைலதிக தகவல்கமளக் காைலாம் அதில் நீங்கள்
change சசய்யசவண்டியது இரண்மட ைட்டுசையாகும்.
1) அலுவலர் உங்கல் நிறுவனத்தில் கடமைப் ச ாருப்ச ற்ை திகதிமய (Duty
Assigned Date) சாியாக உள்ளிடவும். அலுவலாின் நியைனம் வழுப்ச ருவது
அத்தினத்திலாதலால் ிமழயில்லாைல் அத்திகதிமய உள்ளிடவும்.
2) அவ்வலுவலமர உ காாியாலயம் ஒன்றுக்கு இமைத்திருந்தால் ைட்டும் “Attach
Work Place” இல் Dropdown menu மூலம் குைித்த காாியாலயத்மத சதாிவு
சசய்யவும்.

05.

ாீட்சித்துப்

ார்த்தல். உள்ளிடப் ட்ட தகவல்கள் சாியாக உள்ளிடப் ட்டுள்ளதா எனப்

ாீட்சித்தல்
I.

“Summary” சைனுமவ சதாிவு சசய்வதன் மூலம் அதற்குைிய உ
காாியாலயங்களுக்குாிய அலுவலாின் ட்டியல் காட்டப் டும்.

II.

“List” சைனுவிமன சதாிவு சசய்வதன் மூலம் உ காாியாலயங்களின் ட்டியசலான்று
“Work Place” இல் காட்டப் டுவசதாடு. குைித்த உ காாியாலயத்மத “Load
ச ாத்தாமன அழுத்தவும்.

கவனிக்கவும்; Summary ைற்றும் List சைனு ாவிப் தன் மூலம் தற்ச ாது அந்த ட்டியமலப்
ார்க்க முடியும்.

