රාජ්ය සවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

கதாவலகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

Fax

මසේ අංකය
எது இல

My No

සෆක්වහ
011- 2692254

VI/භළ.ඳරි.සවේලය/සතොරතුරු
කෆවීම

07,

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2020.10.19

අමළතළං සල්කේලරු
සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් සල්කේලරු
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු

රජ්සේ භාා පරිලර්ත්ක සවේලසේ නිධාරීන්සේ සත්ොරතුරු බා ගැනීම
ඒකාබද්ධ සවේලයට අයත් රජසේ භළළ ඳරිලර්තක සවේලසේ දෆනට සවේලසේ සයසදන නිධළරී සේ
සතොරතුරු ශළ ඔබ ආයතන වශළ භළළ ඳරිලර්තක නිධළරී සේ අලතළලය, භළළ මළධය පිළිබල
වෆකිල්ට සගන ඳශත දෆක්සලන ආකෘතිය අනුල 2020.11.30 දිනට සඳර ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක්
ජනරළල්, ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය, VI ළඛළල, රළජ සවේලළ, ඳෂළ් වභළ ශළ ඳෂළ් ඳළන අමළතළංය,
නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඹ 07 ලිපිනයට ශළ එහි මෘදු පිටඳ් csdspunit6@gmail.com යන විදු්
ලිපිනයට සයොමු කරන සව කළරුණිකල ද ලළ සිටින අතර, ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළය
සතොරතුරු අදළ දිවහත්රික් සල්කේ කළර්යළ මන් අඳ සලත සයොමු කරන සව ලෆඩිදුරට් ද ලළ සිටිමි.
ආයතනසේ නම:...................................................
I. අනුමත තනතුරු ශළ පුරප්ඳළඩු විවහතර (2020.10.15 දිනට) :
භළළ මළධය

ඳ තිය

ලෆටුප්
සක්තය

ඒකළබද්ධ
සවේලසේ අනුමත
නිධළරී වංඛළල
*

දෆනට සවේලසේ
සයදී සිටින
ඒකළබද්ධ සවේලසේ
නිධළරී වංඛළල

පුරප්ඳළඩු වංඛළල

සිංශ/ඉංග්රීසි
සිංශ/සදමෂ
ඉංග්රීසි/සදමෂ

* -කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්තසේ තුල මන් ඉශත තනතුරු අනුමත කිරීසේ ලිපිසේ පිටඳතක් අමුණ න.
II. දෆනට සවේලසේ සයසදන නිධළරී සේ විවහතර :
නිධළරියළසේ නම

ඳ තිය

භළළ මළධය

III. ආයතනසේ අලතළලය අනුල තලදුරට් භළළ ඳරිලර්තක නිධළරී
ඒ පිළිබ විවහතර :
භළළ මළධය

02.

සේ වේබ ධසය

ඳ තිය

ඔබ විසි

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජනරළල්

ඳ්වීේ දිනය

අලල ස

තලදුරට් අල තනතුරු ප්රමළණය

දක්ලන වශසයෝගය ඉතළ අගය සකොට වකමි.

නේ

