රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළත්යළංය
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ඒකළඵද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம் , ககொழும்பு

දුරකත්නය

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

T elephone

භගේ අංකය
எனது இல

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

CS/DOS/05/03/01

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

2017.07.06

සියළුම අමාත්ාාංශ ලේ ම්වරුනරු/
මෙපාර්ත්මරු/තු ප්රධාාීන/
දිස්ත්රික් ල ම්වරුනරු/
ප්රාමීය ය ම්වරුනරු/ මනත්
සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනමේ III නන මරේණියේමේ නිලධාාරී/මේ වාර්යක් ලෂමත්ා වඩඉරු විභාගය - 2016.12.22
අංක 1973 ශළ 2016.06.24 දිනෆති ගෆවට් නිගේදනය ප්රකළරල 0116.12.22 දින ඳලත්ලන ද වංලර්ධන
නිධළරී ගවේලගේ III ගශ්රේණියේගේ නිධළරීගේගේ කළර්යක්භත්ළ කඩ්ේ විබළගයප ගඳ ස ටි න නිධළරීගේගේ
ප්රතිප ගල්ණණය www.pubad.gov.lk ගලේ අඩවිගේ ඳෂකර ඇත්.
02.

එභ ගල්ණණය ඳරික්ළ කර ( නිලධාාරියාමේ ජාතිව හැඳුනුරුපත් අාංවය මහෝ විභාග අාංවය ඇතුලත්

මවොට අොළ ප්රතිලලය පරීක් ලෂා වළ හැකිය) ඔඵ අභළත්යළංයපගදඳළර්ත්ගේගේතුලපදිවහරික් ගල්කේ
කළර්යළගේපප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළගය ස ගවේලගය ස නිතුතු නිධළරීගේ වශළ ගේ වභඟ අමුණළ ඇති
ප්රතිප නිුතත් ිරරීගේ ිපියගය ස ආකෘතිය අනුල (ඇමුණුභ 11) ප්රතිප නිුතත් ිරරීභප කපතුතු කර
2017.08.15 දිනප ගඳර භපද ියපඳත්ක් ගයොමු ිරරීභප කපතුතු කරන ගභගේ කළරුණියේකල දගේලළ ටි නමි. ( උක්ත්
විබළගයප අයදුේගකොප ගඳ ස ගනොටි න ශළ අවභත් නිධළරීගේපද අදළෂල ද ගභභ ආකෘතිය එවිය තුතු ඵල
වකගේන)

මක් ල.වී.පී.එරු.මේ. ගමමේ
ඒවාබීධා මසේනා අධාක් ලෂ ජනාා්
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ඇමුණුම 01
සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනමේ III නන මරේණියේමේ
..................................... මයා මිය මමය
පත්වීරු අාංවය : CS/DOS/XXXXX
සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනමේ III නන මරේණියේමේ නිලධාාරී/ සාහා 2016.12.22 දින පනත්නන ලෙ
වාර්යක් ලෂමත්ා වඩඉරු පරීක් ලෂණය
යග ෝක්ත් ඳරීක්ණගේ දී විබළග අංක ......................... යපගත් ඔඵ ගඳ ස ටි න වියයගේගේ ප්රතිප ඳශත්
දෆක්ගේ.
විෂය අාංවය

විෂයය/

1

කළර්යළ ක්රභ

0

ගිණුේ ක්රභ

3

ඳරිගණක ඳරීක්ණය

ලබා ගත් ලකුණු

වකවහ කගෂේ : ...................................

ඳරීක්ළ කගෂේ : ..................................

(නභපත්නතුර)

 සැ.යු. :

සමත් අසමත් බන

(නභපත්නතුර)

අාංව 1745 11 ොණ 2012.02.14 දිනැති සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනා නනස්ා ාම

විධිවිධාානනලට යටත්න, සාංනර්ධාන නිලධාාරී මසේනමේ I නන වාර්යක් ලෂමත්ා වඩඉරු විභාගමේ
සමත්වීමට අනශ ලේ අනම ලකුණු ප්රමාණය 40 ම .

02.

ගේ අනුල වංලර්ධන නිධළරී ගවේලගේ III ලන ගශ්රේණියේගේ නිධළරීගේ විටිගේ වභත්විය තුතු

කළර්යක්භත්ළ කඩ්ේ ඳරීක්ණය 0116.10.00 දිනප ඔඵ වේපූර්ණ කර ඇති නැති ඵල කළරුණියේකල දගේලමි.

........................................
........................................
(ගදඳළර්ත්ගේගේතු ප්රධළනියළගේ අත්වන ශළ නි මු්ළල)
පිටපත්
ඒකළඵද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල් රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළත්යළංය
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