ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං2 ලංපනිතිය ලංII ලංරරයණිය ය ලං්ා ත ලංවාේත ලංනීමේර  ලං
සීමික ලංකුන ලංවිභතනය ලං- ලං2018 ලං
ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං ත ලං ්නිවේරන ත ලං කතෂණ ස ලං ර්යේර  ලං 2 ලං පනිතිය ලං II ලං රරයණිය ලං ්ඳ ත ලං බඳේත ලං ගැනීරේ ලං
සීමික ලං කුග විභතගය ලං - ලං 2018 ප්රතිඵක ලං මක ලං විභතග ලං වේරන තර  ලං 7.0 ලං රේ ර  ලං ්ට තට ලං ප්ර තුේ ලං එෂණ ලං එෂණ ලං වි ය ලං
්ඳ ත ලං 40% ලං ෂණ ලං ්  ලං විභතගර  ලං මුළු ලං කකුණු ලං ගසවේනි ලං අේම ලං ේශරයනි ලං 50% ලං ෂණ ලං කබත ලං ්ේමුඛ ලං පරීෂණ ස ලං ්ඳ ත ලං
සුදුසු ේ ලං කබත ලං ඇති ලං අයදුේ  හේනිරේ ලං තේ ලං ්  ලං ප්රතිඵක ලං ප ක ලං පක ු ලං ඇක. ලං එම ලං රඛඛතර  ලං තේ ලං ්ඳ නි ලං
අයදුේ  හේනි ලං නුදු හ ලං දිත  ලං ්ේමුඛ ලං පරීෂණ සයට ලං ැඳේනු ලං කබත ලං අකු ලං එහිදී ලං විභතග ලං වේරන තර  ලං අරේෂණෂික ලං
මූලි  ලංසුදුසු ේ, ලංපකපු හද්  ලං්  ලංඅධ්යතපත ලංසුදුසු ේ ලං්පුුත ලංඇතිබේ ලං්තතථ ලංේනිරනි ලංතේ ලංශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං
්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං2 ලංපනිතිය ලංII ලංේත ලංරරයණිර  ලංපවීමකමෂණ ්ඳ ත ලංරකෝුතගනු ලංඇක.

රෂණ.මක.පී.එේ.රේ. ලංගමරේ
ඒ තබද්ධ් ලංර්යේත ලංඅධ්යෂණ  ලංනතුතඛ

இலங்கை தைவல் ற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்ப சேகவின் வகுப்பு 2 தம் II க்கு ஆட்சேர்ப்பு
தேய்வதற்ைொன ட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபொட்டிப்பரீட்கே – 2018
இங்கை தையல் நற்றும் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் சேகயனின் யகுப்பு 2 தபம் II க்கு ஆட்சேர்ப்பு
தேய்யதற்ைொ
அியித்தின்

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட
ந்தி

7.0

இல்

சொட்டிப்ரீட்கே

குிப்ிடப்ட்டுள்தன்

–
டி

2018 ලං

தறுசறுைின்

ஒவ்தயறு

டி

யிடனத்துக்கும்

40%

ரீட்கே
டியும்

நற்றும் தநொத்தப்புள்ிைின் அைக்குகந்தது 50% பம் தற் சர்பைப் ரீட்கேக்குத் தகைகந
தற்
தனர்க்

யிண்ணப்தொரிைின்
குிப்ிட்டுள்

அகமக்ைப்டுயதுடன்

தனர்

நற்றும்

யிண்ணப்தொரிைள்

ரீட்கே

தறுசறுைள்
எதிர்யரும்

அியித்தில்

ைீ சம

தபப்ட்டுள்.

திதநொன்ில்

எதிர்ப்ொர்க்கும்

அப்

ட்டினில்

சர்பைப்ரீட்கேக்கு

அகத்துத்

தகைகநைளும்

பூபணப்டுத்தியுள்தொை ிரூிக்ைப்டுத்துநிடத்து இங்கை தையல் நற்றும் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்
சேகயனின் யகுப்பு 2 தபம் II க்கு ினநம் யமங்ை ததரிவுதேய்னப்டுயொர்ைள்.

ஒப்ம்/. சை.ய.ீ
ீ .எம்.சே. ைநசை

இகணந்த சேகயைள் ணிப்ொர் ொனைம்

Limited Comptitive Examination for Recruitment to Class 2 Grade II Information &
Communication Technology Service - 2018
List of Selected Candidates for Interview
Name

No

NIC No.

01

Abeygunawardana, W.N.N.

197659610021

02

De Silva, S.H.S.C.

683340359V

03

Batuwantudawa, A.

197665800025

04

Ranjith, W.P.

197912204829

05

Weerasinghe, K.P.

631140033V

06

Hettiarachchi, N.G.

198576902462

07

Priyanthi, P.A.A.

716622347V

08

Wijewardana, W.R.A.J.W.

670730824V

09

Jayawardhana, A.D.S.P.

653531818V

10

Niranjan, B.D.P.

793130473V

11

Saranga, H.L.T.

796883880V

12

Ramasinghe, R.M.M.V.K.

685693291V

13

Dissanayake, W.P.

625820855V

14

Atapattu, A.M.N.

657032514V

15

Hewaarachchi, I.

700870820V

16

Udayangani, W.V.T.

755083305V

17

Perera, U.R.S.

677520884V

18

Saparamadu, P.V.D.L.S.J.

19

Gooneratne, M.N.P.

625140595V

20

Jayatilake, E.W.P.K.

715120356V

21

Abeysekara, W.M.M.

646750067V

22

De Zoysa, E.N.

688530644V

23

Attanayake, N.C.M.A.

727281916V

24

Premachandra, D.U.

753193383V

25

Dilrukshi, T.L.S.

808222230V

196324000497

