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அமைச்சின் சசயலாளர்கள்,  
ைாவட்ட சசயலாளர்கள்,  
திமைக்களத் தமலவர்கள்.      

 

இணைந்த சேணைகளில் உள்ள அலுைலர்களின் ைிபரங்கணள ஒன்ணலன் (Online) முணையில் 
தரவுத் தளத்தினுள் சேகரித்தல்    
 

முகாமைத்துவ சசமவ உத்திசயாகத்தர் சசமவ, இலங்மக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப 
சசமவ  ைற்றும் அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசமவ ஆகிய சசமவகளுக்குரிய அலுவலர்களின் 
சபாருட்டு சவற்றிகரைாக பரிசீலிக்கப்பட்ட ஒன்மலன் முமறயிமை (Online System) இமைந்த 
சசமவயின் ஏமைய  சசமவகளுக்கும் பயன்படுத்த முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது.   
 
02. அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசமவ அலுவலர்கள் http://203.94.94.214/miscod எனும் 
இமையத்தளமுகவரி ஊடாகவும், அரச சைாழிசபயர்ப்பாளர்கள் சசமவ, இலங்மக தகவல் ைற்றும் 
சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப சசமவ, இலங்மக நூலகர் சசமவ, முகாமைத்துவ சசமவ உத்திசயாகத்தர் 
சசமவ,  இமைந்த சாரதிகள் சசமவ ைற்றும் அலுவலகப் பைியாளர் சசமவ ஆகிய சசமவ 
அலுவலர்கள்  http://203.94.94.214/misco எனும் இமையத்தளமுகவரி ஊடாகவும் தரவுத்தளத்தினுள் 
உள்நுமழயலாம். அங்குள்ள இமடமுகத்தில் (Interface ) காைப்படும் Help link ஊடாக பயைர் 
மகசயட்டிமை (User Guide) பார்மவயிட்டு தரவுத்தளம் சதாடர்பாை விபரங்கமள சபற்றுக்சகாள்ள 
முடியும். 
 
03. தரவுத்தளத்தினுள் தகவல்கமள உட்சசலுத்துதல் சதாடர்பாக அல்லது தரவுத்தளம் சதாடர்பாை 
சதாழிநுட்ப சிக்கல்கள் இருந்தால், இமைந்த சசமவ அலுவலர்களின் சசமவ சதாடர்பாை 
பிரச்சிமைகளுக்கு ஒன்மலன் முமறயில் பதிலளிக்கும் சபாருட்டு தரப்பட்டுள்ள 
http://203.94.94.214/csinq ஊடாக சசன்று, ஒரு பயைராக பதிவு சசய்து அங்சக உள்ள  Add Inquiry  
இமை சதரிவு சசய்து  Category  இல்  System Related Matters இலுள்ள  Section இல்  PMO-TRANS  
என்பமத சதரிவு சசய்து  Descriptions இல் தைது பிரச்சிமைகமள முன்மவக்க முடியும். 
 
04. தகவல்கமள உட்சசலுத்துவதற்காை இறுதித் திகதி 2020/06/30 ஆகும். இது சதாடர்பாக ,அதற்கு 
முன்ைர் தகவல்கமள உட்சசலுத்துைாறு அலுவலர்களுக்கு சதரியப்படுத்தும்படி நடவடிக்மக 
எடுக்குைாறு  தயவுடன்  சகட்டுக்சகாள்கிசறன்.  
 
05. சகாசராைா மவரஸ் பரவலிைால் சமூக இமடசவளி ைற்றும் சுகாதாரத்திமை பாதுகாக்கும் 
சபாருட்டு  இமைந்த சசமவகள் பிரிவிைால் சைற்சகாள்ளப்படும் சசமவகமள சரியாை முமறயில் 
சதாடர்ந்து சைற்சகாள்வதற்கு எடுக்கப்பட்ட இந்நமடமுமறக்கு தங்களின் ஒத்துமழப்பிமை 
எதிர்பார்ப்பதுடன் இமைந்த சசமவகளுக்குரிய அலுவலர்கள் இது சதாடர்பாக சதளிவூட்டப்பட்டு உரிய  
நடவடிக்மககமள சைற்சகாள்ள ஆவை சசய்யும்படி தயவுடன்  சகட்டுக்சகாள்கிசறன்.      
 

 

 

ஒப்பம்./ எஸ் ஆசலாக்கபண்டார  

இமைந்த சசமவகள் பைிப்பாளர் நாயகம்  
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எனது இல  உமது இல  திகதி:         
My No Your No Date 
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