රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළත්යළංය
ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළඵද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

දුරකත්නය

011- 2694560

Telephone

எனது இல

07,

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

භගේ අංකය

ிரிவு

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

ආර්/3/3/2016

My No

இலங்கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2018.02.23

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර සසේවසේ III සරේණියට බ වවා ගීමේස
විවෘත හා සීමිත තරග විභාග - 2016(2017)
රළජ්ය කෂභනළකරණ වශකළර ගවේලය ඵලළ ැෆීමගේ විලතත් ශළ ීමිතත් ත්රැ විබළැය 2016(2017) ප්රතිඵප භත් වේුඛ
ඳරීක්ණ වශළ සුදුසුකේ ඵළ ඇතිඵ අයදුේකරුලන් වේුඛ ඳරීක්ණය කෆලනු ඵන අත්ර ගේ ලන වි කෆවුේ
ලිපි අයදුේකරුලන් ගලත් ත්ෆඳගන් ගයොුඛ කර ඇත්. එහිදී විලතත් ශළ ීමිතත් විබළැ නිගේදනල වශන් අගේක්ෂිත්
මූලික වශ අධයළඳන සුදුසුකේ වපුරළ ඇතිඵඵල වනළව ලන්ගන් නේ රළජ්ය කෂභනළකරණ වශකළර ගවේලග III ගශ්රේණියේග
ඳත්වීභක් වශළ ගත්ෝරළැනු ඇත්.
02.

ත්ලද කෆවීේ ලිපිග

වශන් ඳරිදි ඔඵ 2018/02/20 දින ගඳ.ල. 8.00 සි 2018.02.28 දින භධයභ රළ්රි 12

දක්ලළ කළය තුෂ 203.94.94.214/cs-rec2018 ගලේ අඩවිය
කෂයුතු ගේ. ගලේ අඩවිය

පිවිව ඔඵගේ ගඳෞද්ැලික ගත්ොරතුරු යළලත්කළලීන

පිවිසි ඳසු ඔඵගේ කෆවීේ ලිපිග උඳගදවහ ඳරිදි බළවිත් නළභය (User Name) වශ ුඛරඳදය

ව ශන් කර ප්රගේ වී “Home”අතුරු ුඛහුණගත් දිවහගලන උඳකළරක ගැොනුල

(Help File.pdf) පිවිව උඳගදවහ

ගශොඳින් කියලන්න. අනතුරුල Recruitment ගභනුල ගලත් පිවිව ඔඵගේ ගත්ොරතුරු ඇතුෂත් කෂ යුතු ගේ.
03.

වේුඛ

ඳරීක්ණය වශළ කෆලනු ඵන දින වශ ගේළලන්ද රැගැන ආ යුතු ලිපිගල් න ශළ ආකතතිඵඳත්ර

ඳශතිඵන් දෆක්ගේ.
වේුඛ ඳරීක්ණ දින වශ ගේළලන්

විලතත්

ීමිතත්

ආඵළධිත් ගකොන්ගද්සි ය ගත්

රැගැන ආයුතු ගල් න

විලතත්

ීමිතත්

ආඵළධිත් ගකොන්ගද්සි ය ගත්

ආකතතිඵඳත්ර

විලතත්

ීමිතත්

නි මිත දිනසේ ස මුඛ ඳරීක්ෂණ බ සනොඳීමිණීම ඳත්වීමක් ලවා ගීමේම සහා ඔවසේ අසේක්ෂාවක් සනොමීති සසේ
සළකනු ලවන අතර, ස ස වන්ධස න් ඳසුව කරනු ලවන කිසිදු විමසීමක් සමොනම සහේතුවක් මත සහෝ සළකා වලනු
සනොලීසේ.

ගක්.වී.පී.එේ.ගේ. ැභගේ
ඒකළඵද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

