රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம் , ககொழும்பு

දුරකත්නය

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

T elephone

011- 2694560

கதொகலநகல்:

Fax

මගේ අංකය
எனது இல

(94) 011- 2692254

CS/DOS/03/04/01/ Vo l VI

My No

ிரிவு

07,

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2017.03.13

ඉතා හදිසි
සියළුම අමාතාාංශ ලේ ම්වරුන්/
මෙපාර්තමරු/තු ප්රධාාීන/ මනත
මසේනව සාංඛ්ා මතතුතු් - සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනය
ඔබ අමළත්යළංය/ ගදඳළර්ත්ගේන්තුල ශළ ඊට අනුබද්ධිත් ආයත්නල ඒකළබද්ධ ගවේලයට අයත් වංලර්ධන
නිධළරී ගවේලක වංඛ්යළ ළිබඳබ යළලත්කළන න ගත්ොරතුරු දිවහත්රික් මටමටන්න් කඩිනන්න් බළ ගත් යුතුල
ඇත්.
02. ඒ අනුල එම ගත්ොරතුරු ගේ වමඟ එලළ ඇති ඇමුණුම ප්රකළරල 2017.03.20 දින ගශෝ ඊට ප්රථමම මළ ගලත්
එවීමට කටයුතු කරන ගමන් කළරුණිකල දන්ලන්. ගේ වේබන්ධගයන් ඔබගේ විගේ අලධළනය ගයොමු
කරන ගමන් කළරුණිකල ඉල්න්.

මේ.වී.පී.එරු. මේ. ගමමේ
ඒවාබද්ධා මසේනා අධාේ නනුා්
ුාන පිපපාලන හා වළමාාවුා අමාතාාංශ ලේය
පිටපත
අග්රළමළත්ය ගල්කේ අග්රළමළත්ය කළර්යළය - අදළෂ ගත්ොරතුරු ද ලශළම ඔබ ගලත් එවීමට කටයුතු කරන
බල කළරුණිකල දෆනුේ ගදන්.
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ඇමුණුම
අමළත්යළංය/ගදඳළර්ත්ගේන්තුල : .....................................................................................................
අනුමත් වංලර්ධන
නිධළරි
ත්නතුරු වංඛ්යළල

දෆනට සිටින
වංඛ්යළල

පුරප්ඳළඩු
වංඛ්යළල

අතිරික්ත්
වංඛ්යළල

ගකොෂඹ
ගේඳශ
කළුත්ර
මශනුලර
මළත්ගල්
නුලරඑබඳය
ගළල්
මළත්ර
ශේබන්ගත්ොට
යළඳනය
මන්නළරම
ලව්නියළල
මුතිව්
කිලිගනොච්චිය
මඩකපුල
අේඳළර
ත්රිකුණාණළමය
කුණාරුණග
පුත්ත්ම
අනුරළධපුරය
ගඳොගෂොන්නරුල
බදුල්
ගමොණරළග
රත්නපුරය
කගල්
............................................................
අත්වන

දුරකථමන අංකය:
කළර්යළය

: ...........................................

ත්නතුර : ............................................

ජ්ංගම

: ..........................................

නිමුද්රළල

සෆක්වහ අංකය

: ..........................................

විදුත් ලිළිනය : ...........................................


ගමම ගත්ොරතුරු Microsoft Office Excel භළවිත්ළ කරන්න් වකවහ කර 2017.03.20 දිනට ගඳර
adcs.pubad@gmail.com විදුත් ත්ෆඳෆල් ලිළිනය ගලත් ගයොමු කරන්න.



විදුත් ත්ෆඳෆ Subject ගව Details of Development Officers (Name of the
Minisrty/Department ) ගයොදන්න.
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