රජ්ය පරිපන හ ආපද කළමනකරණ අමත්යංය
பபொது நிர்வொக ற்றும் அனர்த்த முகொமத்துவ அமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DISASTER MANAGEMENT
ඒකබද්ධ ග ේල අංය
இமைந்த சேமவகள் பிரிவு COMBINED SERVICES DIVISION
නිදහ  චතුරශ්රය, ගකොළඔ 07, ශ්රී ංකල.
දුරකත්නය

சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு

07,

ෆක් 

கதொகயபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

(94) 011- 2692254

கதொகயநகல்:

Fax

මගේ අංකය

CS/DOS/05/03/01

எனது இய

My No

இயங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தரம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உது இய

திகதி:

Your No

Date

2019.02.18

அகனத்து அகச்சின் கசயொரர்கள்/
திகைக்கரத் தகயலர்கள்/
ொலட்டச் கசயொரர்கள்/
பிபதச கசயொரர்கரிற்கு

அபிவிருத்தி உத்திசொகத்தர் சேமவின் தம் II விமனத்திமம கொண்
தமை தொண்ைல் பரீட்மே – 2018.04.21

இய.2044 ற்றும் 2017.11.02 ஆந் திகதி லர்த்தொனி அமிலித்தலுக்கு இைங்க 2018.04.21 ஆந் திகதி
நகடகபற்ம அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகலின் தம் II அலுலயர்கரிற்கொன லிகனத்திமக
கொண்

தகட

தொண்டல்

பரீட்கசில்

பதொற்மி

பரீட்சொர்த்திகரது

கபறுபபற்று

அட்டலகை

www.pubad.gov.lk எனும் இகைத் தரத்தில் பிசுரிக்கப்பட்டுள்ரது.

02. அவ் அட்டலகைகப் பரீட்சித்து (அலுலயரினது பதசி அகடொர அட்கட இயக்கம்/பரீட்கச
சுட்கடண்

இகனப்

பன்படுத்தி

அகச்சு/திகைக்கரம்/ொலட்டச்

உரி

கபறுபபற்கம

கசயகம்/பிபதச

கபற்றுக்

கசயகத்தில்

ககொள்ர

படியும்)

கடகொற்றும்

உது

அலுலயர்கரது

கபறுபபறுககர இக்கடிதத்துடன் இகைப்புச் கசய்ப்பட்டுள்ர பத்தித்திற்கு இைங்க (இகைப்பு 01)
தொரித்து 2019.04.01 இற்கு பன் உரி அலுலயரிற்கு லறங்குலதற்கு நடலடிக்கக

எடுக்குொறும்

அப்கபறுபபற்றுபத்தித்தின்

கிகடக்குொறு

அனுப்பி
பரீட்கசக்கு

பிதி

கலக்குொறும்

ஒன்கம

தவுடன்

பதொற்மொதலர்கரினதும்

பற்குமித்த

தினத்திற்கு

அமித்தருகிபமன்.

(குமித்த

சித்திகடொதலர்கரினதும்

உரிலர்கரிற்கு லறங்க நடலடிக்கக எடுக்க பலண்டும்)

ஒப்பம்./ பக.ல.பீ
ீ .எம்.பே. கபக
இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகம்

பன்

எனக்கு

பரீட்கசக்கு
கபறுபபற்று

லிண்ைப்பித்து
பத்தித்கதயும்

இகைப்பு 01
அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகலின் தம் II
திரு/திருதி/கசல்லி. .............................................................
நின இய:CS/DOS/A/XXXXX

அபிவிருத்தி

உத்திசொகத்தர்

சேமவின்

தம்

II அலுவயர்கரிற்கொக 2018.04.21 ஆந் திகதி

நைொத்தப்பட்ை விமனத்திமன் கொண் தமைதொண்ைல் பரீட்மே

குமித்த

பரீட்கசில்

......................................... எனும் பரீட்கச சுட்டியக்கத்தில் தொங்கள் பதொற்மி

பொடங்கரின் கபறுபபறுகள் கீ ழ்லருொறு.

பொைம்

பபற்ம புள்ரிகள்

ேித்திமைந்தது/ ேித்திமைொதது
பற்மி

1

தொபனச்

சட்டக்பகொகல

ற்றும்

கசகயொழுங்கு லிதிகள்

2

நிதி

ஒழுங்குலிதிகள்

ற்றும்

ககொள்லனவு நகடபகமகள்

தொரித்தலர்

: ………………………..

பரீட்சித்தலர் : ……………………………

(கபர்/பதலி)



கருத்திற்

ககொள்க

(கபர்/பதலி)

:

இய

உத்திபொகத்தர்

பசகலப்

உத்திபொகத்தர்

பசகலின்

1745/11

ற்றும்

பிொைக்

II

ஆம்

2012.02.14

குமிப்பின்

02. இதற்ககலொக அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர்

பசகலின்

திகதி

ஏற்பொடுகளுக்கக,

லிகனத்திமன்கொண்

சித்திகடலதற்கு அலசிொன ஆகக் குகமந்த புள்ரிகள்

ஆந்

40

தகடதொண்டல்

அபிலிருத்தி
அபிலிருத்தி
பரீட்கசில்

ஆகும்.

தம் II அலுலயொல்

சித்திகட

பலண்டி லிகனத்திமககொண் தகடதொண்டல் பரிட்கசக 2018.04.21 ஆந் திகதி தொங்கள் பூர்த்தி
கசய்துள்ர ீர்/பூர்த்தி கசய்லில்கய என தவுடன் அமித்தருகிபமன்.

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

(நிறுலனத் தகயலரின் கபர்/பதலி பத்திக)
பிதி :
இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகம், கபொது நிர்லொக ற்றும் அனர்த்த பகொகத்துல

அகச்சு

