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அரசாங்க ிர்வாக நற்றும் அர்த்த முகாமநத்துவ அமநச்சு
Ministry of Public Administration and Disaster Management

ඉාංජිනේරු පන ල
ේ ා පමාංය, ப

ொறியியல் சேவை ் பிரிவு,

නිදහස චතුරශ්රය,, මක ළ 7,, ශ්රි කාක

Engineering Services Division

சு ந் ிச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இயங்லக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.
Website : www.pubad.gov.lk

දුරකතන

ෆක්ස

த ொலயபபசி:

Telephone

E-mail

ඊ-මේල්

த ொலயநகல்

E-mail

මේ අාකය,

My No

esbpubad@gmail.com

ின்னஞ்சல்

011- 2698268

Fax

MPA/ESD/10/01/01/2019

information@pubad.gov.lk

ின்னஞ்சல்

ෆක්ස
011- 2698268

මමේ අාකය,
எனது இய

011-2695279

Fax

අධ්යක්ෂ

ணிப்ாளர்
Director

ඊ-මේල්

த ொலயநகல்

011-2696211-13

දිනය,

உது இய

ிக ி

Your No

2019.02.15

Date

அலச்சுக்கரின் தசயொரர்கர
ொகொண பி ொன தசயொரர்கள்
ிலணக்கரத்

லயவர்கள்

ொவட்ட தசயொரர்கள்
இலங்கை ப ொறியியலொளர் சேகையின்

தைிைளுக்ைொன ைிண்ணப் ம் சைொரல்

இலணப்பு 01 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இயங்லக தபொமிியொரர் பசலவின்,

ம் - I இற்கொன

உத் ிபொகத் ர்கரின் ப வி தவற்மிடங்களுக்கொன விண்ணப்பங்கள் பகொப்பட்டுள்ரன.

02.

ங்கரது

அமிவித்து,

நிறுவனத் ில்

குமிப்பிட்ட

ப வி

உள்ர

லகல

தபற்ம

தவற்மிடங்களுக்கு

உத் ிபொகத் ர்களுக்கு

அவர்கள்

ிக ிக்கு

பன்னர்

எக்கு கிலடக்கக்

த ொடர்பொக

விண்ணப்பிப்பொர்கரொின்,

இலணக்கப்பட்டுள்ர விண்ணப்பப் படிவத் ிலன பூணப்படுத் ி நிறுவனத்

2019.03.22 ஆம்

இது

கூடி வலகில்

இத்துடன்

லயவரின் சிபொரிசுடன்
ஏற்பொடு

தசய்ொறு

தவண்டுகிபொம்.

ஒப் ம்/. ப ொறி. ஆர். ி.ஜயேிங்ை
இயங்லக தபொமிியொரர் பசலவ பணிப்பொரர்

 ප ஒப்பம் : சஜ.சஜ. ரத்னேிறி
தசயொரர்
அசொங்க நிர்வொக ற்றும்
அனர்த்

பகொலத்துவ அலச்சு

Annex 01

Grade of
the Post

Category of
the Post

No. of
Posts

Organization

Post

71

Ministry of Mahaweli
Development and
Environment

Director ( Ocean and
Coastal Resource
Management )

I

Civil 03

01

02

Department of
Buildings

Chief Engineer

I

Civil 01

05

Chief Engineer

I

Mechanical 01

01

03

Department of
Government Factory

Chief Engineer

I

Mechanical 01

02

04

Department of Motor
Traffic

Director (Vehicular
Emisson Test Trust Fund)

I

Mechanical 01

01

05

Department of Sports
Development

Director (Engineering)

I

All Catogaries

01

06

Ministry of Public
Administration and
Disaster Management

Chief Engineer

I

Civil 01

01

Total No. of Posts

12

Application for the Post of ප
………………………………………………………………………………………………………………………
In Sri Lanka Engineering Service
1) Name with Initials

: …........................................................

2) Date of Birth

: ………………………………………………………

3) NIC Number

: ………………………………………………………

4) Permanent Address

: ………………………………………………………

5) Present Class / Grade

: …………………………………..

a) Date of appointment to SLES

: …………………….............

b) Date of promotion to grade II

: ………………………………..

c) Date of promotion to grade I

: ………………………………..

d) Date of promotion to Class I Supernumerary
6) Date of appointment to the Present Post

: ……………………………….

: ………………………………..

a) Present Employee

: ………………………………..

b) Address

: ………………………………….

c) Designation

: …………………………………..

d) Category

: …………………………………..

7) Previous Work Places (please attach necessary details )
…………………………..

8) Phone number

:

9) E-mail Address

: …………………………………..

10) Date: …………………………………

…………………………………
Signature

11) Recommendation of head of the Department :
The Application of Engineer ……………………………………… for the above position is recommended and
forwarded for necessary action. Officer is employed in this Ministry / Department as a permanent Officer, and
disciplinary action against him / her has been taken / not taken. Officer can be released with/ without
replacement if selected for the post.

Date
Name of the certifying officer
Designation
Ministry/Department
(Official stamp)

Signature of the Head of the Department
: ……………………………………………
: ……………………………………………
: ……………………………………………
: ……………………………………………

12) Approved/ not approved
………………………………
Date

…………………………
Signature of Chief Secretary/ Secretary

Note: Advance copy to be forward to Director (ESB) via Fax (0112698268) or E mail to
esbpubad@gmail.com as early as possible.

