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ப ொது நிர்வொகமற்றும் முகொமமத்துவஅமமச்சு
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ඒකබද්ධ ග ේල අංය
இமைந்தசேமவகள் ிரிவு
COMBINED SERVICES DIVISION
නිදහ  චතුරශ්රය, ගකොළඔ 07, ශ්රී ංකල.சுதந்திச்
දුරකත්නය

சதுக்கம், ககொழும்பு

07,இயங்கக.

ෆක් 

கதொகயபபசி:(94)

011- 2694560

கதொகயநகல்:(94)

Telephone

011- 2692254

Fax

මගේ අංකය

CS/DOS/අන්ත්ර්ග්රහණ

எனது இய

My No

Independence Square,Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தரம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உதுஇய

திகதி:

Your No

Date

2017.10.24

அகனத்து அகச்சின் கசயொரர்கள்/
அகனத்து திகைக்கரத் தகயலர்கள்/
ொலட்டச் கசயொரர்கள்/
பிபதச கசயொரர்கரிற்கு
அ ிவிருத்தி உத்திச
அபிலிருத்தி

உத்திபொகத்தர்

உத்திபொகத்தர்ககர

உள்ர ீர்ப்பு

பசகலக்கு
கசய்யும்

உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ரதொல்,

கபறுலதற்கு
ற்றும்

ொகத்தர் சேமவக்கு உள்ள ீர்ப்பு பேய்தல்

உள்ர ீர்ப்பிற்கொக

பசகலினுள்

லிருப்கபத்

உள்ர ீர்க்கப்

இகைக்கப்பட்டுள்ர

படிலத்தின்

உள்ர ீர்க்கப்படுலதற்கு

நடலடிக்கககள்

உது

கதரிலித்த

கபமொத

பபொதும்

அலுலயர்கள்

பிகொம்

2017-12-31

நிறுலனத்தில்

பூர்த்தி

கசய்து

லிருப்கபத்
ஆந்திகதிக்கு

இகைக்கப்பட்டு

இன்னும்
கதொடர்பொன

கதரிலித்த
பன்

நிகமவு

கடகொற்றுகின்ம

அபிலிருத்தி

உத்திபொகத்தர்

தகலல்ககர

இத்துடன்

2017-11-15 ஆந்திகதிக்கு பன் எனக்குக்

கிகடப்பதற்கு ஆலை கசய்யுொறு தவுடன் அமித்தருகிபமன்.

2017-08-14 ஆந்

திகதி

கபொது

நிர்லொக

சுற்மமிக்கக

10/2012(III) இல்

குமிக்கப்பட்டுள்ரதன்படி

அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகலக்கு உள்ர ீர்ப்பு கசய்லதற்கு சந்தர்ப்பம் லறங்கப்பட்டுள்ர கபொது
நிர்லொக சுற்மமிக்கக இய.10/2012, 10/2012(I) ற்றும் 10/2012(II) என்பனலற்மின் ஏற்பொடுகளுக்கிைங்க
லிருப்கபத்

கதரிலித்தலர்கள்

ற்றும்

கபொது

நிர்லொக

சுற்மமிக்கக

இய.10/2012(III)

இன்

ஏற்பொடுகளுக்கிைங்க லிருப்கபத் கதரிலித்துள்ர அலுலயர்கரிற்கு அவ்லிருப்புத் கதரிகல ீ ண்டும்
பகட்டு

லியக்கிக்

உள்ர ீர்ப்புச்

ககொள்லதற்கு

(லொபஸ் கபறுலதற்கு) சந்தர்ப்பம் இல்யொகதொறிக்கப்பட்டிருப்பதொல்,

கசய்ப்படுலதற்கு லிருப்கபத்

கதரிலித்த அகனத்து

அலுலயர்கரினதும்

தகலல்ககர

எனக்கு அனுப்பி கலப்பதற்கு உது லிபளட அலதொனத்கதச் கசலுத்துலர்கள்
ீ
என எதிர்பொர்க்கிபமன்.
பலும்,
கபரிட்டு

இந்நடலடிக்கககத்
அலகத்

அனுப்புொறு

திமம்பட

கதொடர்புககொள்ர

ஒழுங்குபடுத்துலதற்கு
படியுொன

தவுடன் பகட்டுக் ககொள்கிபமன்.

ஒப்பம்/ பக.ல.ீ பீ.எம்.பே. கபக
இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகம்

தகுதிொன

கதொகயபபசி

அலுலயர்

ஒருலகப்

இயக்கத்கதயும்

குமிப்பிட்டு

இகைப்பு

உள்ர ீர்ப்பு கபறுலதற்கு லிண்ைப்பித்த பபொதும் அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர் பசகலக்கு இதுலக
உள்ர ீர்ப்பு கசய்ப்படொத அலுலயர் கதொடர்பொன தகலல்கள்

பதசி

கபர்

அகடொர

அட்கட இய

அலுலயது

உள்ர ீர்ப்பு

உள்ர ீர்ப்பிற்கொக

ககடக்கத்

கபறுலதற்கு

லிருப்கபத்

இய

கதரிலிக்கும் பபொது

திகதி

கதொகயபபசி

லிருப்கபத்

பலறு

கதரிலித்த

கடகொற்மி

பசகல நிகயம்

பலுள்ர தகலல்கள் உண்ககன உறுதிப்படுத்துகிபமன்.

……………………………………………………………………………….
(நிறுலனத் தகயலது கககொப்பம் ற்றும் உத்திபொக பத்திக)



அபிலிருத்தி
எனினும்

உத்திபொகத்தர்

தற்பபொது

பசகலியிருந்து

பசகலக்கு

கடகிலீடுபடொத

இொேினொொகசய்த,

உள்ர ீர்ப்பு

(பலறு
இமந்த,

கசய்ப்படுலதற்கு

லிருப்கபத்

பதலிகொன்றுக்கு

ஓய்வுகபற்ம)

கதரிலித்த

லிடுலிப்புப்

அலுலயர்

கபற்ம,

கதொடர்பொன

தகலல்ககரயும் குமிப்பிடுலதற்கு நடலடிக்ககக பற்ககொள்ரவும்.



அபிலிருத்தி

ஆலைங்ககர

உத்திபொகத்தர்
அனுப்பி

பசகலப்பிொைக்

கலத்துள்ர

அவ்

குமிப்பிற்கிைங்க

ஆலைங்கரிலுள்ர

உள்ர ீர்ப்பு

கபறுலதற்கு

குகமபொடுககரப்

கபற்றுக்

ககொள்லதற்கொக இகைந்த பசகலகள் பைிப்பொரர் நொகத்தினொல் அனுப்பி கலக்கப்பட்டுள்ர கடித
இயக்கத்கத (CS/DOS/Absorb/XXXX) குமித்து கலத்துக் ககொள்ரவும்.

