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அபத்து அபநச்சக்கின் பசனொர்கள் 

அபத்து திபணக்கத் தபவர்கள் 

அபத்து நொவட்ட பசனொர்கள் 

 

அிவிருத்தி உத்திபனொகத்தர் பசபவக்கொ தவி பவற்ிடங்கின் தகவல்கபப் பறுதல் 

 

உநது அபநச்சில், திபணக்கத்தில் நற்றும் நொவட்டத்தினுள் 2019.12.31 ஆம் திகதினில் உள்வொொ 

அனுநதினிக்கப்ட்ட அிவிருத்தி உத்திபனொகத்தர்கின் எண்ணிக்பக, தற்பொது 

பசபவனிலுள்வர்கின் எண்ணிக்பக, நற்றும் பவற்ிடநொகவுள் தவிகின் எண்ணிக்பக 

என்வற்ப இபணப்பு 01 உள் டிவத்திற்கு இணங்க (MS Excel ஐப் னன்டுத்தி தனொொிக்கப்ட்ட 

டிவம்) பூர்த்தி பசய்து 2020.01.20 ஆம் திகதிக்கு பன்ர் எக்கு ின்வரும் பகவொிக்கு அிவிக்குநொறு 

ணிவுடன் பவண்டிக் பகொள்கிபன். 

 

இபணந்த பசபவ உதவிப் ணிப்ொர் 

அிவிருத்தி உத்திபனொகத்தர் ிொிவு 

08 ஆம் நொடி 

பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகொளம்பு 07 

 

கவிக்கவும்:  நொவட்டத்தினுள் ிவும் பவற்ிடங்கப பகொப்புபசய்யும் பொது  சக ிபபதச 

பசனகங்கிளுள் பவற்ிடங்கப பவவ்பவொக சநர்ப்ிக்க பவண்டும். 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். பெட்டினொபச்சி 

பசனொர் 

பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දි ය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Transfer/1  2020.01.16 



Annex 01 

Particulars of Vacancies in the Development Officer Service - As at 31.12.2019

Ministry / Department / District Secretariat : ……………………………………………………………

Address of the office                                     : ……………………………………………………………

Number of posts 

approved
Existing Staff 

Number of 

Vacancies

Coordinating Officer in this matter Name 

Official Telephone Number 

Checked By Certified By - 

Subject Officer Staff officer - 

Official Seal - 

Date - 

Specimen to be submitted to the Assistant Director of Combined Services , Ministry of Public 

Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

Name of the Ministry / Department / 

District Secretariat/ Divisional  

Secretariat  or Sub Office

1

2

3




