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රැකිය විරහිත් උඳධිධරීන් / ඩිප්සෝමධරීන් රැකියගත් කිරීසේ ලඩසටහන - 2020 

අභියචන ඉදිරිඳත් කිරීම 

 

ඉහත් ලඩසටහන සහ 2020.02.07 දින ඳළ රන ද පුලත්ඳත් දන්වීම අනුල අයදුේ ර ඇති, 

සුදුසු ේ සපිරීමට අසඳොසහොසත් ව අයදුේ රුලන්සේ නම සල්ඛනසේ ප්ර යට ඳත් රන ද,  

සසේල  අර්ථසධ  අරමුදසල් සමජි ත්ලය තිබීම (EPF/JOB) හ රැකියල  නිරත්වීම (Job) යන 

 රුණු සහන්  ර ඇති අයදුේ රුලන් ඉහත් දන්වීසේ සහන් අසනකුත් සුදුසු ේ සපුර ඇත්නේ, 

අභියචනයන් ඉදිරිඳත් කිරීමට අලසථලක් සසීමටත්, සුදුසු ේ බන්සන් නේ ඔවුන් අභයස  

පුහුණුලට  වීමටත් රජ්ය තීරණය  ර ඇත්. 

 

02. ඒ අනුල, එම උඳධිධරීන් සේ සමඟ ලන ආ ෘතිය අනුල ස ස අභියචනයක් ඳහත් සහන් 

ත්හවුරු කිරීසේ සල්ඛන ද සමඟ ත්මන් අයදුේ ළ ප්රසේශීය සල් ේ ස ොට්ඨසේ ප්රසේශීය 

සල් ේ සලත් 2020.09.15 දිනට සඳර ඉදිරිඳත්  ළ යුතුය. 

 

I. දනට රැකියල  නිරත්සනොලන බලට දිවුරුේ ප්ර යක් 

II. රැකියසලන් ඉලත්ල ඇති බලට අදළ ආයත්නසයන් බගත් ලිපිය 

III. අදළ ආයත්නසේ රැකියල  නියුතුල සිටිසේනේ ත්නතුර, ලටුඳ සහන් ඳත්වීේ ලිපිය  

 

03. ප්රසේශීය සල් ේලරු එම අභියචනයන් දිසරික් සල් ේ සලත් ඉදිරිඳත්  ළ යුතු අත්ර, දිසරික් 

සල් ේ විසින් එම අභියචන සහ සල්ඛන රජ්ය සසේල, ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳන අමත්යාංය 

සලත් ඉදිරිඳත්  ළ යුතුය.  

 

 

 

සේ.සේ. රත්නසිරි 

සල් ේ 

රජ්ය සසේල, ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳන අමත්යාංය 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය   දිනය  
எது இல  உநது இல                                                                                 திகதி:         
My No Your No                                                                          Date 

 

PS/GT/2020-1 
 

 2020.08.21 
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கதாமில் யாய்ப்ற் ட்டதாாிகளுக்கு/டிப்சாநாதாாிகளுக்கு கதாமில் 

யாய்ப்ிவப் கற்றுக் ககாடுக்கும் சயவத்திட்டம் - 2020 

சநன்பவயீடுகவ சநர்ப்ித்தல் 

 

சநற்டி திட்டத்திற்காக 2020.02.07 ஆந் திகதி ிபசுாிக்கப்ட்ட த்திாிவக 

அியித்தலுக்கவநன யிண்ணப்ித்துள், தவகவநகவப் பூபணப்டுத்தத் தயின 

யிண்ணப்தாாிகின்  கனர்ப் ட்டினலில் கயினிடப்ட்ட, ஊமினர் சசநா 

ிதினத்தில் அங்கத்தயபாக இருத்தல் (EPF/JOB) நற்றும் கதாமிலில் ஈடுடல் (Job) 

னும் யிடனங்கள் குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்தாாிகள், சநற்டி அியித்தலில் 

உள் வன தவகவநகவப் பூர்த்தி  கசய்திருப்ின்,  சநன்பவயீகடான்வச் 

சநர்ப்ிக்க யாய்ப்ிப்தற்கும்.  தகுதிகறுயார்கானின் னிலுர் னிற்சிக்கு 

அவமப்தற்கும் அபசாங்கம் தீர்நாித்துள்து. 

 

02. அதன்டி, அப்ட்டதாாிகள் இத்துடன் இவணக்கப்ட்டுள் நாதிாிப் 

டியத்திற்கவநன தானாிக்கப்ட்ட  சநன்பவயீட்வட கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் 

உறுதிப்டுத்தல் ஆயணங்களுடன் தாம் யிண்ணப்ித்துள் ிபசதச கசனகப் 

ிாியின் ிபசதச கசனாாிடம் 2020.09.15 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் சநர்ப்ித்தல் 

சயண்டும். 

 

I. தற்சாது கதாமிகான்வச் கசய்னயில்வ ன்வத உறுதிப்டுத்தும் 

சத்தினக் கடதாசிகனான்று 

II. கதாமிலில் இருந்து யிகினவத உறுதிப்டுத்தி குித்த ிறுயத்திலிருந்து 

கப்ட்ட கடிதம் 

III. குித்த ிறுயத்தில்  கதாமில் கசய்திருப்ின் தயி, சம்ம் ன் 

குிப்ிடப்ட்டுள் ினநக் கடிதம்  

 

03. ிபசதச கசனார்கள் அம் சநன்பவயீடுகவ நாயட்டச் கசனாாிடம் 

சநர்ப்ிக்க  சயண்டும் ன்சதாடு,  நாயட்டச் கசனார் அந்த ஆயாணங்கவ 

அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சுக்கு அனுப்ி 

வயத்தல் சயண்டும். 

 

 
 

சே.சே. பத்சிாி 

கசனார் 

அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය   දිනය  
து இ  உநது இ                                                                                 திகதி:         
My No Your No                                                                          Date 

 

PS/GT/2020-1 
  

2020.08.21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ච 

 

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය   
அரச சசவை, மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

උපාධිධාරී/ ඩිපසලෝමාධාරී අභයාසලාභී පුහුණු වැඩසටහන - 2020 

ைட்டதாரி/டிப்ச ாமாதாரி ையிற்சி சைவைத்திட்டம்- 2020 

        

 

දිසේික්කය/ மாைட்டம் - …………………  ප්රාසේශීය සේකම් සකාට්ඪාසය/ பிரசதச சசயைா ர் பிரிவு - ........................ 

සවබ් අඩවිසේ පළ කර ඇති නාම සේඛනය හා අනු අාංකය/  இவணயத்த த்தில் 

பிரசுரிக்கப்ைட்டுள்  சையர்ப் ைட்டியல் மற்றும் சதாடரிைக்கம் - 

................................... 

 

 නම/பெயர் :-  ……………………………...……….………………...……….………….……............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்:-  ...……………………………….….…….......... 

 
 දුරකථන අංකය/போடலதெசி இலக்கம் :-  ………..………..…………………….…….……............................ 

 

 ලිපිනය/ முகவரி :-……………………………………………..…………………………………...………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 ඉල්ලීම්/தகாரிக்டக :-  ………………………..…………………………...…………...................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

 

……………………………                        …………………………            

දිනය/திகதி                                                                       අත්සන/டகபயாப்ெம் 

 




