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கசயொரர்கள், 
திகைக்கர தகயலர்கள், 
ொலட்ட ற்றும் பிபதச கசயொரர்கள், 
 

இல 03/2018 ஐக் ககொண்ட இணைந்த சேணைகளின் 2019 ைருடத்திற்கொன இடொற்ற சுற்றறிக்ணக 
கதொடர்பொக 

 

இகைந்த பசகலகரின் 2019 லருடத்திற்கொன இடொற்ம சுற்மமிக்கக இவ்லகச்சின் 
இகைத்தரத்தில் (www.pubad.gov.lk) பதிலிடப்பட்டுள்ரதுடன், இகைந்த பசகலகரின் 
அலுலயர்களுக்கு கீழ்கூமப்பட்ட தகலல்ககர கதமிப்படுத்துொறு தொழ்கயுடன் 
பகட்டுக்ககொள்கிபமன். 
 

02. 
  அச கொறிகபர்ப்பொரர் பசகல (லகுப்பு 1) இகைந்த பசகலகள் சுற்மமிக்கக: 03/2018 

இல் குமிப்பிடப்பட்டலொறு லிண்ைப்பத்கத 
சரிொக பூர்த்தி கசய்து 10.08.2018 ஆந் 
திகதிக்கு பன் இகைந்த பசகலகள் 
பிரிலிற்கு கபமப்படுொறு ஆலைம் கசய்தல் 
பலண்டும்   

  அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகல (தம் III,II,I) 
  இயங்கக அச நூயகர் பசகல (லகுப்பு III,II,I) 
  இகைந்த சொதிொரர்கள் பசகல (III,II,I, லிபளட 

தம்) 
  அலுலயகப் பைிொரர் பசகல (III,II,I, லிபளட 

தம்) 
 

 

  இயங்கக தகலல், கதொடர்புசொதன கதொறில்நுட்பச் 
பசகல (லகுப்பு III,II) 

http://203.94.94.214/cstransapp/  

இகைத்தரத்தில் கூமப்பட்ட இகைத்தர 
லிண்ைப்பத்தில்  (Online Application) 
பகொப்பட்டுள்ர தகலல்ககர 10.08.2018 ஆந் 
திகதிக்கு பன் சர்ப்பிக்கப்பட்டல் பலண்டும் 
(இகைப்பு 1/2/3 பொர்க்கவும்) 

  அச பகொகத்துல உதலிொரர் பசகல (தம் III,II,I) 

 
 

03. இகைந்த பசகலகரின் லருடத்திற்கொன இடொற்ம கசல்பகமின் பபொது ஏற்படும் 
பிச்சிகனககர தீர்ப்பது சம்பந்தொன பதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட திட்டொக இயங்கக தகலல், கதொடர்புசொதன 
கதொறில்நுட்பச் பசகல அலுலயர்கரின் ற்றும் அச பகொகத்துல உதலிொரர் பசகல 
அலுலயர்கரின் தகலல்ககர கபற்றுக்ககொள்லதற்கொக இம்பகம இகைந்த பசகலகள் பிரிவு 
இகைத்தர லிண்ைப்ப (Online Application) திட்டத்கத ககொழுலதனொல், அத்திட்டத்கத சரில 
கசற்படுத்த தங்கரின் உர்ந்த பங்கரிப்கப எதிர்பொர்ப்பதுடன், பலும் சிமந்த கசல்திமன் ற்றும் 
துல்யிொன பசகலிகன எதிர்கொயத்தில் தங்களுக்கு லறங்குலதற்கொக எதிர்பொர்ப்புடனுள்பரன் என 
தொழ்கயுடன் கதமிப்படுத்துகின்பமன்.   

 

 

 
 

ஒப்பம்/ பக.ல.ீபி.எம்.பே. கபக 

இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகம் 
 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எனது இய  உதுஇய  திகதி:         
My No Your No Date 
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இணைப்பு 01 

 

இயங்ணை தைலல், ததொடர்புசொதன ததொறில்நுட்பச் சசணல அலுலயர்ைரின் ற்றும் 

அச முைொணத்துல உதலிொரர் சசணல அலுலயர்ைரின் தைலல்ைணர இணைத்தர 

லிண்ைப்பத்தில்  (Online Application) பதிலிடுலதற்ைொன ஆசயொசணனைள் 
 
01. http://203.94.94.214/cstransapp/ னும் இணைத்தர முைலொிினூடொை 

இணைத்தர தன்தபொருணர (Online Application) தபம முடியும். 
ணைத்ததொணயசபசிினூடொைவும் (Smart Phone)  இவ்லிணைத்தர தன்தபொருணர 

(Online Application) தபமயொம். 
 

02. இயங்ணை தைலல், ததொடர்புசொதன ததொறில்நுட்பச் சசணல அலுலயர்ைரின் 

ற்றும் அச முைொணத்துல உதலிொரர் சசணல அலுலயர்ைரின் லருடொந்த 

இடொற்மம் சம்பந்தொை லிண்ைப்பிப்பதற்கு திர்பொர்த்திருக்கும் ற்றும் அல்யொத 

அணனத்து அலுலயர்ைளும் தனது தனிப்பட்ட தைலல்ைணர இவ்லிணைத்தர 

தன்தபொருரில் பதிலிடுலது அலசிொனதொகும். 15.05.2018 ஆந் திைதி அச 

முைொணத்துல உதலிொரர் சசணலக்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்ப்பட்ட, புதி 

அலுலயர்ைரின் தைலல் ற்ைனசல இணைத்தர தன்தபொருரிற்க்கு (Online 

Application) சசர்க்ைப்பட்டுள்ரதொல் சம்பந்தப்பட்ட தைலல்ைரில் சலறுபொடு 

உள்ரததனில் புதுப்பிக்ைப்பட சலண்டும். 

 

03. சற்கூமப்பட்ட இரு சசணலைரிலும் லருடொந்த இடொற்மம் சம்பந்தொை 

லிண்ைப்பிக்கும் அலுலயர்ைரின் லருடொந்த இடொற்ம லிண்ைப்பம் இவ் 

தன்தபொருரினூடொை (Online Application) பிதிிட்டு தபமப்படுலதுடன், 
அப்பிதிிணன திணைக்ைர தணயலொின் பொிந்துணயுடன் இணைந்த சசணலைள் 

பிொிலிற்கு 10.08.2018 ஆந் திைதிக்கு முன் தபமப்படுொறு அனுப்பி ணலத்தல் 

சலண்டும். 

 

04. சம்பந்தப்பட்ட பிதிிடப்பட்ட லிண்ைப்பப்படிலம் திணைக்ைர தணயலொிடம் 

தபமப்பட்டபின் லருடொந்த இடொற்மம் சம்பந்தொை குமிப்பிட்ட பொிந்துண, 

பிதிிடப்பட்ட லிண்ைப்பப்படிலதில் குமிப்பிடப்பட சலண்டும் அத்துடன், 

திணைக்ைர தணயலொிடம் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ர இணடமுைம் (Interface) ஊடொை 

குமிப்பிட்ட பொிந்துண இவ் தன்தபொருரினூடொைவும் (Online Application) 
ைட்டொொை லறங்ைப்பட சலண்டும். 

 

05. சலும் இவ்லிரு சசணலைரினதும் லருடொந்த இடொற்ம லிண்ைப்ப அட்டலணை 

– 2019 (இ.சச./ல.இ.ொ./02) ற்றும் இணைந்த சசணலைள் சுற்மமிக்ணை : 03/2018 இல் 

கூமப்பட்டுள்ர இடொற்ம லிண்ைப்பம் (இ.சச./ல.இ.ொ./01) அனுப்புதல் 

அலசிற்மது. 

https://203.94.94.214/cstransapp/


06. ொலட்டத்தில், ஒரு சசணல நிணயத்தில், சசணல நிணயத்தினூடொை தசற்படும் 

ைொொிொயங்ைரில் அல்யது ைொொிொயங்ைரில் 05 லருடத்திற்கு சல் 

சசணலிலிருக்கும் அணனத்து அலுலயர்ைரின் தைலல்ைளும் (இ.சச./ல.இ.ொ./03) 

இம்முணம இணைத்தரத்தில் தபற்றுக்தைொள்ர முடிலதுடன், தபமப்பட்ட பிதிிணன 

திணைக்ைர தணயலொின் பொிந்துணயுடன் இணைந்த சசணலைள் பிொிலிற்கு 10.08.2018 

ஆந் திைதிக்கு முன் தபமப்படுொறு ஆலைம் தசய்தல் சலண்டும். 

 

07. அணனத்து அலுலயர்ைளும் அலர்ைள் ததொடர்பொன உண்ணத் தைலல்ைணர 

அவ்லிண்ைப்பத்தில் அமித்தருதல் அலர்ைரின் ைடணொலதுடன், அத்தைலல்ைள் 

அணனத்தும் உண்ணத் தைலல்ைள் ன அவ்லலுலயர்ைள் தற்சபொது சசணலொற்றும் 

திணைக்ைரத்தின் திணைக்ைர தணயலொல் உறுதிப்படுத்தப்பட சலண்டும். சலும் 

அத்தைலல்ைள் அலுலயொின் தனிப்பட்ட சைொணலில் ீள் பொிசீயணன 

தசய்ப்படுிடத்து அலுலயர்ைள் ததொடர்பொன தலமொன தைலல்ைணர 

அமித்தருதணய தலிர்க்ைவும். 
 

08. இது ததொடர்பொை சயதிை தைலல்ைளுக்கு ைீழ்கூமப்பட்டுள்ர ததொணயசபசி 

ண்ணை ததொடர்பு தைொண்டு ஆசயொசணனைணர தபமயொம். 
 திருதி. சை.ம்.சை.சை. குயதுங்ை (உதலிப்பைிப்பொரர்) –0112 693 769 

 திரு. ஞ்சித் திசொநொை (ததொறில்நுட்ப சசணல அலுலயர்) – 0715 253 192 
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      02 

01.          

http://203.94.94.214/cstransapp/                            

                             .                 

                   . 

A.             (Institute)                 Institute Buttonஐ  Click  

    ,                           (Interface), 

                                PACIS           

                   Password                   

         .  

 

 

B.                                                  

         User Name-CSAT       Password-user123      

        .                Interface                 

                       ீங்கள்        Password          

                                              

                       ீங்கள்        Password      

                        .                      

         ,                                       

User Name-CSAT        Password-user123                 

      Password           . 
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02.                                . 

                                           Menu Bar   

    EmployeeForm ஐ              .                 

Personal Details, Contact Details      Employment Details      

      Field                Save Buttonஐ  Click       .  

                                          

                  , தநிழ் மநொமினில் தகயல்களப் யமங்க Unicode 

Tamil Fonts ஐ னன்டுத்தவும். 

 

 

 

 

 

                     

 

Initial                               .   +  :- K.M.K.K. 

Name With Initial (Tamil )                               .   +  :-   .  .  .  .       

 

 



3 
 

 

              Save மெய்யும்                  Updated Details    

                   .                                 

               Record         Select click             

                                   Save Buttonஐ  Click மெய்யுங்கள். 

                 Update         . 
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03.                                . 

                                              Menu 

Bar       Service Historyஐ              .  

 

                                       Load Button ஐ Click      

                        . 

                               Transfer History       Promotion 

History           Field                  . 

 

            :  

 

 

                            உள்ீடு மெய்ன     Fields ஐ       , 

Letter Issue Date                        .             உள்ீடு 

              Update Transfer History Button click        .         

         உள்ீடு                                      

             உள்ீடு மெய்னொம். 
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              :  

 

                  உள்ீடு மெய்ன,                   Fields 

                  Update Promotion History Button click        .    

                                                       

                                     . 

 

                                    Updated Details        

        . 
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04.                                              . 

                                                       

       Menu Bar       Family Detailsஐ              .           

                                                 Load 

                               Add Buttonஐ  Click        . 

                                                      

Add Buttonஐ  Click        .                               . 

 

 

05.                              . 

இடநொற்ற்த்துக்கொ யிண்ணப்ங்கள ெநர்ப்ிக்க எதிர்ொர்த்திருக்கும் 

அலுயர்கள் நட்டும் இடநொற் யிண்ணப்ங்கள  ெநர்ப்ிக்க மநம இருக்கும்  

Menu Barஇல் உள் Transfer Requestஐ மதொிவு மெய்யுங்கள்.           

                                                 Load 

       அலுயொின் யிருப்த்தின் டி இடநொற்ம் ம யிரும்பும் 3 மெளய 

ிளனங்கள உள்ீடு மெய்ன படியதுடன், குிப்ிட்ட ெி ிபமதெங்களுக்கு 

இடநொற்ம் ம எதிர்ொர்த்திருப்யபொனின் Any Place of இன் கீழ் உள் 

ிபமதெத்திள மதொிவு மெய்யுங்கள்.  
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இடநொற்த்திற்கொக  யிண்ணப்ிப்தற்கொ கொபணத்திள மகொடுக்கப்ட்டுள் 

கொபணங்கிலிருந்து மதொிவு மெய்து Add Buttonஐ  Click        . 

அதற்கு மநதிகநொக மயறு கொபணங்கள் இருப்ின்  Further Detailsன் கீழ் தநக்கு 

யிருப்நொ மநொமினில் உொின கொபணத்திள குிப்ிட படியும்.  

யிருப்த்திற்குொின மெளய ிளனங்கில் மெளயனொற்றுயர்கின் மெளயனின் கொ 

அளய கணக்கிடுயதில் பக்கினத்துயம் யொய்ந்தளயனொக இருப்தொல், 

யிருப்த்திற்குொின மெளய ிளனங்கில் மெளயனொற்றும் உத்திமனொகத்தர்கள் 

தொங்கள் எடுத்துக்மகொண்ட நகப்மறு யிடுபளகள  பன்ளயக்க மயண்டும். 

 

 

  

உொின தபவுகள ிபப்ின ின் Save Button ஐ   Click        .  

உொின தகயல்கள் கீமம கொட்டப்ட்டுள்துடன், இடநொற்ம் ம யிண்ணப்ிக்கும் 

ிளனங்கள நொற்றுயதற்கு எண்ணிொல் கீமம உள் Delete Request Button ஐ Click 

மெய்து, உொின இடநொற் யிண்ணப்த்திள தகயல் தபவுத்தத்தில் இருந்து ீக்கி 

நீண்டும் தகயல் தபவுத்தத்தில் உள்ீடு மெய்து Save Button  ஐ  Click மெய்யுங்கள். 
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06. யிண்ணப்ம் 

இடநொற்த்திற்கொக யிண்ணப்ித்த அலுயர்கள்  தங்கள் யிண்ணப்த்ளத 

அச்ெிடுயதற்கு மநலுள் Menu Bar  இலுள் Application  ஐ மதொிவு மெய்யுங்கள். 

உொின யிண்ணப்ம் அச்ெிடப்ட்டு, அலுயொின் ஒப்நிடப்ட்டு உொின திளணக்கத் 

தளயொின் ொிந்துளப நற்றும் ஒப்த்துடன், அதிகொபபூர்ய பத்திளப இட்டு  இளணந்த 

மெளயகள் ிொியிற்கு கிளடக்கத்தக்கதொக மெய்ன மயண்டும். 

 

 

திளணக்க தளயர்களுக்கொ யிமெட அிவுறுத்தல்கள் 

திளணக்கத்தில் மெளயனொற்றும் அலுயர்கின் யருடொந்த இடநொற்ம் மதொடர்ொக 

ொிந்துளபகள யமங்க மநம இருக்கும்  Menu Barஇல் உள் Recommendation ஐ 

மதொிவு மெய்யுங்கள். ஒவ்மயொரு அலுயொிற்கும் உொின ொிந்துளபகள யமங்க 

Updated List இலுள் அலுயளப Select  மெய்து உொின  ொிந்துளபனிள 

(Recommend/Not Recommend) யமங்குதல்/யமங்கொளந ற்ி உொின கொபணங்கள 

குிப்ிட்டு Verify Button  ஐ Click மெய்ன மயண்டும். அதன்டி அலுயொின் 

தகயலின்டி யமங்கப்ட்டுள் இடநொற்ம் மதொடர்ொ ொிந்துளப மநன்மொருில் 

திவு மெய்னப்டும். 

 

 

 

அதற்கு மநதிகநொக மநம இருக்கும்  Menu Barஇல் உள் Request list ஐ மதொிவு 

மெய்ததும் திளணக்கத்தின் அளத்து உத்திமனொகத்தர்கிதும் யிபங்கள் 

உள்டங்கின அிக்ளகனிள ம படியும். அதன் அச்சுப்ிபதி ஒன்ள மற்று 

திளணக்க தளயொின் ொிந்துளபயுடன் இளணந்த மெளயகள் ிொியிற்கு 

அனுப்வும். 




