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அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකබද්ධ ස ේල අංය

இவணந்த சசவயகள் ிாிவு

නිදහ  චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී ංකල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாளம்பு

දුරකතන
கதாவசசி:(94)

கதாவகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

07,

ෆක් 
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எது இ

CS/DOS/Policy/ස ොදු/01

உநது இ

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

திகதி:

2021.01.20

சக அவநச்சுக்கிதும் கசனார்கள்
திவணக்கத் தவயர்கள்
நாயட்டச் கசனார்கள்
ிபசதச கசனார்கள்

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் உத்திசனாகத்தர்கின் ிறுயம்சார்
டயடிக்வககள் கதாடர்ில் அனுப்ி வயக்கப்டும் கடிதங்கள் கதாடர்ாக
டயடிக்வக எடுத்தல்
இவணந்த சசவயகள் ிாியின் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் கிவ மூம் அியிருத்தி
உத்திசனாகத்தர்
ிறுயம்சார்

சசவயனில்

டயடிக்வககள்

சதவயப்ாட்டுக்காக
எண்ணிக்வக

50,000

இடம்கற்று

அன்ாடம்

அதிகாித்து

இற்கும்

யருயசதாடு,

ிாியிற்கு

யருயதால்

சநற்ட்ட

உத்திசனாகத்தர்கின்
கீளள்

கிவடக்கப்கறும்

ஒவ்கயாரு

சசவயத்

கடிதங்கின்

உத்திசனாகத்தருக்குமுாின

அயபயாின் ிபத்திசனகக் சகாவயகில் காணப்டும் குவாடுகவ கடிதம் மூம்
அியிப்தற்கு அதிக காம் நற்றும் உவமப்ிவப் சான்ச கசயிவயும் ஏற்க
சயண்டியுள்து.
02.

அதால் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் ிாிவுக்கு கிவடக்கப்கறும் அியிருத்தி

உத்திசனாகத்தர்கின் ின்யரும் ிறுயம்சார் டயடிக்வககவ சநற்ககாள்ளும்
யவகனில் அயர்கின் ஆயணங்கில் காணப்டும் குவாடுகள் 2021.02.15 ஆந்
திகதி

முதல்

சக

திங்கட்

கிமவநயும்

இவ்யவநச்சின்

இவணனத்தத்தில்

ிபசுாிக்கப்டும் என்தவ தனவுடன் அினத்தருகின்சன். இதன் மூம் திசாி
இப்ிாிவுக்கு

கிவடக்கப்கறும்

கடிதங்களுக்கு

உடடினாக

திிப்தற்கு

முடியுநாக இருக்கும். அத்சதாடு ிபத்திசனகக் சகாவயகில் உள் குவாடுகவ
ியர்த்தி கசய்யதற்காக உத்திசனாகத்தர்களுக்கு திப்ட்ட யவகனில் தவனிட
சந்தர்ப்ம் கிவடப்தன் மூம் தநது சசவயத் சதவயப்ாட்டிவ நிக யிவபயில்
ிவசயற்ிக் ககாள்வும் இனலுவந காணப்டுகின்து.

• அபசாங்க

ிர்யாக

சுற்ிக்வக

10/2012

நற்றும்

அதன்

துவண

சுற்ிக்வககின் ிபகாபம் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்ீர்ப்புச்
கசய்யதற்கு யிருப்ம் கதாியித்துள் உத்திசனாகத்தர்கவ உள்ீர்த்தல்.
• காதுத்

திவசசாிச்

சுற்ிக்வக

394

இன்

ிபகாபம்

கனர்கவ

நாற்றுயதற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• சசவயனில் உறுதிப்டுத்துயதற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• தயியுனர்யிற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• தில் கடவநனாற்றுயதற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• அியிருத்தி

உத்திசனாகத்தர்

சசவயனில்

ிபந்தப

/

தற்காலிகநாக

யிடுயிப்தற்கா சகாாிக்வககளுக்கு அனுநதி யமங்குதல்.
• கயிாட்டு யிடுமுவக்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• இடநாற்த்திற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
• சசவயனிலிருந்து ஓய்வு கச் கசய்யதற்கா அனுநதி யமங்குதல்.
03.

இது குித்து உத்திசனாகத்தர்களுக்கு கதாினப்டுத்துநாறும் இவணனத்தத்தில்

கயினிடப்ட்டுள்

குவாடுள்

ஆயணக்

கடிதங்கவ

எக்கு

அனுப்ி

வயக்குநாறும் தனவுடன் அினத்தருகின்சன். குித்த ஆயணங்கவ ஸ்கான் (Scan )
கசய்து இத்துடன் அனுப்ப்ட்டுள் இவணப்பு 01 இல் காட்டப்ட்டுள்யாறு
குித்த உத்திசனாகத்தருக்கு உநது / உநக்குக் கீழ் காறுப்ிவ ஏற்ிருக்கும்
தயிிவ உத்திசனாகத்தர்கின் அலுயக நின்ஞ்சல் மூம் அவ்யாயணங்கவ
அனுப்ி வயப்தற்கு இனலுவந காணப்டுகின்து என்தவ சநலும் தனவுடன்
அினத்தருகின்சன்.
04.

தற்சாது எநது ாட்டில் COVID-19 வயபஸ் கதாற்று ிவ காபணநாக

குவாடாக உள் ஆயணங்கவ வகனிப்தற்கு அவநச்சுக்கு யருவக தப
சயண்டாம் எவும் குித்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அினப்டுத்தவும்.

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப
இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்

இணைப்பு 01
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ததோடோா்போன தகவல்கணர/ ஆவைங்கணர அனுப்ப யவண்டி ின்னஞ்சல் முகவோிகள்
விடம்
தவரிநோட்டு

தபர்
லீவு, திரு . எல் டி.டி.தியகத்ன

பதில்கடண, விடுவிப்பு
இடோற்மங்கள்
தமுர்வு
நிந்தோக்கல்
உள்வோங்கல்
தகோள்ணகசோர்

பதவி

ின்னஞ்சல் முகவோி

இணைந்த யசணவ பைிப்போரர்
VI

dcs-iv@pubad.gov.lk

இணைந்த
யசணவ
பைிப்போரர்

உதவிப் adcs3-dos@pubad.gov.lk

யசணவ
. இணைந்த
பைிப்போரர்
இணைந்த
யசணவ
பைிப்போரர்
ற்றும் தசல்வி. பி.யக. பத்யபோி
இணைந்த
யசணவ
பைிப்போரர்

உதவிப் adcs5-dos@pubad.gov.lk

திரு.யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.
துஷங்க
திருதி. தினூஷோ என்
கருைோதியக
திருதி. எஸ் . ஷிப்கோ

உதவிப் adcs2-dos@pubad.gov.lk
உதவிப் adcs1-dos@pubad.gov.lk

விடங்கள், ஓய்வுதபமச்
தசய்தல்
⋆ யயய குமிப்பிடப்படோத ஏயதனும் விடங்கள் ததோடர்போன தகவல்கணர/
பைிப்போரர் IV இற்கு அனுப்புோறு பைிவுடன் அமித் தருகின்யமன்.

ஆவைங்கணர இணைந்த யசணவ

