
රජ්ය සසේල, පළත් සභ හ පළත් පන අමත්යාංය 
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 

Local Government රජ්ය සසේල, පළත් සභ හ පළත් පන අමත්යාංය 
அபச சசவயகள் நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 

 
 

 

  

 

ඒකබද්ධ සසේල අාංය                           இவணந்த சசவயகள் ிாிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදහස චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී ාංකල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாளம்பு 07,  இங்வக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 ෆක්ස ඊ-සේල් සලබ් අඩවිය   

கதாவசசி:(94) 011- 2694560 கதாவகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இவணனத்தம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 
Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சயவயாய்ப்ற் ட்டதாாிகளுக்கு கதாமில் யமங்கும் திட்டம் - 0202  

இவணனயமி முவனில் தகயல்கவப் கற்றுக்ககாள்ல் 

 

 

சநற்டித் திட்டத்தின் கீழ் ஆட்சசர்ப்புச் கசய்னப்ட்டுள் ட்டதாாி 

னிலுர்கிடநிருந்து அயசினப்டும் தகயல்கவப் கறுயதற்கு 

தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து. அதற்காக இவணனயமி கநன்காருளுக்கு 0202.08.23 ஆந் 

திகதி ின்யரும் இவணப்ின் (Link) இன் மூம் ிபசயசித்து (Login)  கசய்து 

தகயல்கவ  உள்ீடு கசய்தல்  சயண்டும். 

 
 

000p:6643.004.205.68:7222 

000p:6643.004.205.68:7227 

000p:6643.004.205.68:7226 

http://43.224.125.68:7009 

 

 

02.   ஒவ்கயாரு னிலுர் உத்திசனாகத்தரும் சநற்டி இவணப்புக்களுக்குப் ிபசயசித்து 

தபவுகவ உள்ீடு கசய்யதற்கா யசதிகள் சநற்ககாள்ப்ட்டுள் கா அவு 

இவணப்பு (01) இல் காட்டப்ட்டுள்து. குித்த திகதினினுள் இவணனயமி 

கநன்காருினுள் ிபசயசிக்க முடினாது  சாகும் னிலுர்களுக்கு சிிது காத்தின் 

ின்ாா் நற்காரு திகதிவன யமங்க முடியும். 

 

23. அபச ிறுயங்கில் னிற்சி கற்றுயரும் கிட்டத்தட்ட 62222  ட்டதாாி 

னிலுர்கின் தகயல்களுடன்  அயர்கின் டயடிக்வககவ இகுடுத்தும் யவகனில் 

இச்கசனற்ாடு இடம்கறுயதால் எல்ா ட்டதாாி னிலுர்களும் தநது தகயல்கவ 

உள்ீடு கசய்தல் சயண்டும். 

 

 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-1  2021.08.11 

https://43.224.125.68:7000/
https://43.224.125.68:7007/
https://43.224.125.68:7006/


 

 

  

னர் கனர் (Username), கடவுச் கசால் (Password)  

 

 

 தாங்கள்  இப்னிற்சிக்காக யிண்ணப்ிக்கும்  சாது தங்கால் யமங்கப்ட்ட 

சதசின அவடனா அட்வட இக்கம் னர்  கனபாகக் காணப்டும்.  

உதாபணம்  :792034567v அல்து 297920342567 
 

 முதலில் REQ_ எக் குிப்ிட்டு தாங்கள் ஏற்கசய காது  சசவயகள், 

நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சின் கசனாாிால் 

யமங்கப்ட்டுள் ினநக் கடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் ினந 

இக்கத்தின் இறுதி இக்கம் 23 இவ முதலிலும்,  தாங்கால்  சநற்டி 

னர் கனபாக குிப்ிடப்ட்டுள் சதசின அவடனா அட்வட 

இக்கத்தின் இறுதி இக்கம் 23 இவ இபண்டாயதாகவும் எடுத்துக் 

ககாண்டால் உங்கது கடவுச் கசால் உருயாகும். 

 

உதா :-   ினந இக்கம்: 

    சத. அ. இ : 

    கடவுச் கசால்: 

COL-01-00210 

791234567v 

REQ_210567 

 

 யிண்ணப்த்வத ிபப்பும் சாது சிங்கந 6 தநிழ் எளத்துக்கவ தட்டச்சுச்  

கசய்வகனில் Unicode Fon0  இவப் னன்டுத்துங்கள். 

 

                        

 

ஒப்ம்./ சே.சே. பத்சிி 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப   கசனார் 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் காது சசவயகள், நாகாண சவகள் 

நற்றும் உள்ளுபாட்சி அவநச்சு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 Providing Training to Unemployed Graduates / Diploma Holders - 2020 

Schedule for Obtaining Basic Information 

 

Days Scheduled Date 
Appointment Number 

 

1 13-Aug-21 

 
COL-01-00002 - COL-01-01207 

2 14-Aug-21 COL-01-01208 - COL-01-02528 

3 16-Aug-21 COL-01-02529 - COL-01-04034 

4 17-Aug-21 
COL-01-04035 - COL-01-04504 

GAM-02-00001 - GAM-02-0064 

5 18-Aug-21 GAM-02-00643 - GAM-02-01920 

6 19-Aug-21 GAM-02-01921 - GAM-02-03191 

7 20-Aug-21 GAM-02-03192 - GAM-02-04484 

8 21-Aug-21 GAM-02-04486 - GAM-02-05819 
 

Note: 

 

1. Facilities are provided on the dates mentioned in the Annex only for the number of 

officers for whom the respective dates are allocated, when using the links to enter the 

data after accessing the software mentioned under No: 02 of the notification. Traffic for 

access to the system can be minimized by selecting the first link, second link, third link 

and fourth link by the first numbers up to 250, 251 – 500, 501 – 750 and 751 – 1000 

respectively which allocated for particular date. 

 

2. The time schedule of the next phase of entering information will be noticed immediately 

considering the progress of the current place.   

 

Inquiries 
 

Graduate Trainee Branch  -   0112696068 

                                          -   0715253192    

                                            

 

 

 
 

Annex : 01 


