
 
 
 
 
 
 
  

නිදහස් චතුරශ්රය  ොළ ළඹ 07  ශ්රී ංළාල. 
சுதந்தி சதுக்கம்  ககொழும்பு 07,இலங்கக. 

 Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.  
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இலங்கை த ொழிநுட்ப சேகையின்  ரம் III உத்திச ொைத் ர்ைளுக்ைொன 

விகனத்திறன்  கை ொண்ைல் பரீட்கே 2018 (II) 2023 

மநற்டி ரீட்சை இக்கம் 2,303 நற்றும் 2022.10.21 ஆந் திகதின இங்சக ஜானக மைாைலிைக் 

குடினபசின் வர்த்தநானியில் பிபசுரிக்கப்ட்டுள்து. 

02. இதன்டி, தசகசநகச பூர்த்திசைய்துள் இங்சக சதாழில்நுட் மைசவ தபம் III 

உத்திமனாகத்தர்களுக்கு இதற்கு விண்ணப்பிக்காம் என்சத தனவுடன் அறினத்தருகிமன். 

03. அந்த வர்த்தநானி அறிவித்தல் நற்றும் விண்ணப்ப் டிவத்சத www.pubad.gov.lk என் 

இசணனத்தத்திலிருந்து திவிக்கம் சைய்னமுடியும். 

 

 

ஒப்ம்./ மக.டி.என். பஞ்சித் அமைாக 

மநதிக சைனார் (சாது நிர்வாகம்) 

சாது நிர்வாகம், உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண ைசகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி   

அசநச்சின் சைனாருக்கு திாக  

சதாசமசி   : 0112-695187 

சதாசகல்  : 0112-695187 

மின்ஞ்ைல்  : pubadssd@gamil.com 
 

 

 

 

 

MPA/TSD/05/01st EB EXAM 2018 (II) 

 

 2022.11.01 

https://www.pubad.gov.lk/


ශ්රි ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංව යේව  ලංIII වරයණියේව  ලංලධකයන් ස ලං ා ත ලංේක ලං තයක්ෂණ ාකත ලං ම් ව ලංභාගත ් ලං ලං- ලං

2018(II) ලං(2023) 

 

උක්ත විභාගය අංක 2,303 හා 2022.10.21 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්රසිද්ධ  ක  තති අත  ව  

සඳහා සුදුසුක  සපු ා තති ශ්රී කංකා තාක් ස වසයේව  III වරයණියේව  නික  යන් හට ඉල්ලු  කළ 

හැකි බේ දන්ේමි. 

 

https://www.pubad.gov.lk/web/images/othrer/2022-10-21-i-iia-s.pdf 

 

 

இலங்கை ததொழில்நுட்பவியல் சேகையின் தரம் III  உத்திசயொைத்தர்ைளுக்ைொன 

விகனத்திறன் தகைதொண்ைல் பரீட்கே  ලං- 2018(II) (2023)  

 

மற்படி பரீட்சை இயக்கம் 2,303 ஆம் இயக்க 2022.10.21 ஆம் திகதி லர்த்தானி 

அமிலித்தயின் மூயம் பிசுரிக்கப்பட்டுள்ரததனவும் இதற்காக தசகசகசர பூர்த்தி 

தைய்துள்ர இயங்சக ததாறிநுட்பலில் மைசலின் தம் III அலுலயர்கள் லிண்ணப்பிக்க 

முடிமம் எனவும் அமித்தருகிமமன். 

 

https://www.pubad.gov.lk/web/images/othrer/2022-10-21-i-iia-t.pdf 

 

 

Efficiency Bar Examination for Officers in Grade III of Sri Lanka Technological 

Service – 2018(II) ලං(2023) 
 
It is hereby notified that the above examination has been published in the Gazette notification 

No. 2,303 dated 21.10.2020 and the officers in Grade III of Sri Lanka Technological Service, 

who have satisfied the qualifications, shall apply for the same. 

 

https://www.pubad.gov.lk/web/images/othrer/2022-10-21-i-iia-e.pdf 
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