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சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககொழும்பு07,இலங்ணக.
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COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square,Colombo 07, Sri Lanka
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ின்னஞ்ேல்:dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தளம்: www.pubad.gov.lk
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2017.10.31

சகய அமச்சு பசயொரர்களுக்கும்,
திமைக்கரத் தமயலர்களுக்கும்,
ொலட்ட பசயொரர்களுக்கும், பிததச பசயொரர்களுக்கும்,
அசொங்க முகொமத்துல உதலிொரர் தசமலின் தம் III க்கு ஆட்தசர்ப்பு பசய்லதற்கொன திமந்த ற்றும்
ட்டுப்படுத்தப்பட்ட தபொட்டிப் பொீட்மச – 2016
குமித்தப் தபொட்டிப் பொீட்மசின் பபறுபபறுகரின் படி அசொங்க முகொமத்துல உதலிொரர் தசமலின்
பலற்மிடங்கமர நிப்புதல் பதொடர்பொனது
02.
இதற்கு முன்னர் அமிலிக்கப்பட்டதன் படி அசொங்க முகொமத்துல உதலிொரர் தசமலக்கு
ஆட்தசர்க்கப்படும் பதலிகரின் எண்ைிக்மக தீர்ொனிக்கப்படுலது இவ் அமச்சின் இமைத்தரத்தில்
முன்பனடுத்துச் பசல்யப்படும் PACIS பன்பபொருமர முமமொக இற்மமப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பலற்மிட
எண்ைிக்மகம அடிப்பமடொகக் பகொண்தடொகும்
03.
தற்தபொது
லம
பய நிறுலனங்கள்
பலற்மிட
எண்ைிக்மக
பதொடர்பொன
தகலல்கமர
இற்மமப்படுத்திிருப்பினும் சிய நிறுலனங்கள் இன்னும் இற்மமப்படுத்தலில்மய. இமைந்த தசமலின்
அசொங்க முகொமத்துல உதலிொரர் தசமலில் நியவும் அமனத்து பலற்மிடங்கமரயும் நிப்ப
உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ரதுடன்
அதற்கொக
முகொமத்துல
தசமலகள்
திமைக்கரத்தில்
அனுதிமப்
பபற்றுக்பகொள்லதற்கொக
உண்மொக
நியவும்
பொத்த
பலற்மிட
எண்ைிக்மகம
தீர்ொனிக்க
தலண்டியுள்ரது.
04.

சகய நிறுலனங்களும் தற்தபொது நியவும் பலற்மிட எண்ைிக்மகம 2017 நலம்பர் ொதம் 08ஆம் திகதி

ொமய 4.00 ைிக்குள் PACIS பன்பபொருரில் இற்மமப்படுத்தும்படி தொழ்மயுடன் தகட்டுக்பகொள்கின்தமன்.
தகலல்கமர இற்மமப்படுத்தும்தபொது ற்றும் பன்பபொருள் பொலமனின் தபொது
எழும் சிக்கல்கமர
தீர்ப்பதற்கு கீழ்க்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பதொடர்புபடுத்தும் உத்திதொகத்தர்கமர பதொடர்புபகொள்ர முடியுபன
அமித்தருகின்தமன்.
தகலல்கமர இற்மமப்படுத்தும்தபொது எழும் சிக்கல்கள்:


திருதி. எல்.எச்.எல். தினுஷ்கொ – பதொமயதபசி இயக்கம் – 011 – 2696211 (நீட்சி - 606)



பசல்லி. எஸ். சொயனி – பதொமயதபசி இயக்கம் – 011 – 2696211 (நீட்சி - 611)

பன்பபொருள் பதொடர்பொன பதொறிநுட்பச் சிக்கல்கள்:


திரு. ஞ்சித் திசொநொக்க – பதொமயதபசி இயக்கம் – 071-5253192, 011 – 2696211 (நீட்சி - 611)



திரு. என்.எம். முதுொய – பதொமயதபசி இயக்கம் – 071-2865169, 011 – 2696211 (நீட்சி - 611)

05. தலும் புதி ஆட்தசர்ப்புக்கள்
2017.11.08 ஆம் திகதிில் நியவும் பலற்மிட எண்ைிக்மகின்
அடிப்பமடியொகும் அத்தினத்துக்குப் பின்னர் தற்பகொள்ளும் இற்மமப்படுத்தல்கள் ட்டும் உசொவுதல்கள்
கலனத்திபயடுக்கப்படொட்டொது
ற்றும்
அவ்லொறு
இற்மமபடுத்தொதுள்ர
நிறுலனங்கரில்
எவ்லித
பலற்மிடங்களும்
இல்மயபன்ம
தீர்ொனித்து
நடலடிக்மக
தற்பகொள்ரப்படும்
என
தலும்
பதொிலித்துக்பகொள்கின்தமன்.

ஒப்பம் / தக. வீ. பீ. எம். தே. கதக
இமைந்த தசமலகள் பைிப்பொரர் நொகம்.

