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රාජ්ය පරිපාන‚ ආපදා කළමනාකරණ සහ ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාාංය 

பாது  ிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கிபாநினப் பாருளாதாப அலுவல்கள் அமநச்சு 

Ministry of Public Administration, Disaster Management and Rural Economic Affairs 

ඉාංජිනේරු නසේලා අාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 
නිදහස චතුරශ්රය,, මක ළ  07, ශ්රි කාක  சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 

    

මමේ අාකය,   මේ අාකය,            දිනය, 

எனது இை ES/A/ESC/33/G-V உது இை       ிக ி:          2019.06.03 
My No    Your No   Date  

 

இங்கை பொறியினொர் சேகயயின் அலுயர்ைள் ைடகநனொற்றும் 

ேை அகநச்சுக்ைளின் பேனொர்ைள் 

நொைொண பிபதந பேனொர்ைள் 

திகணக்ைத்  தகயர்ைள் 

 

இலங்கை பபொறியியலொளர் சேகையின் ( விசேட தரத்துகடய) பதவி பைற்றிடங்ைள் 

பதொடர்பொன தைைல்ைகளப் பபறுதல் 

 

உநது அகநச்சில் / திகணக்ைத்தில் / நொைொண ேகைளில் இங்கை பொறியினொர்  

சேகயக்குரின தற்சொது நிவுகின் பயற்றிடங்ைள் நற்றும் 2019.06.30 ஆந் திைதினன்று 

பயற்றிடநொைவுள் தவிைள் பதொடர்பிொ விபங்ைக, நொதிரிப் டியம் 01 நற்றும் 02 

இற்கு ஏற் எக்கு அனுப்பி கயப்தற்கு தனவுடன் டயடிக்கை எடுக்குநொறு 

அறினத்தருகின்சன். 

 

02. அம் நொதிரிப் டியங்ைள் Times New Romen அல்து Iskoola pota எழுத்து நொதிரியிகப் 

னன்டுத்தி Microsoft Excel மூம் தனொரித்து அதன் பநன் பிபதிபனொன்றிக 2019.07.05 ஆந் 

திைதிக்கு முன்ர் esbpubad@gmail.com எனும் மின்ஞ்ேல் முையரிக்கு அனுப்பி கயக்குநொறும் 

தனவுடன் அறினத்தருகின்சன். 

 

03. இவ் விடனம் பதொடர்ொை தொங்ைள் ல்கும் ஒத்துகமப்புக்கு ன்றி ொபொட்டுகின்சன். 

 

  

ஒப்பம்./ சே.சே. ரத்னசிரி 

பேனொர் 

அபேொங்ை நிர்யொை நற்றும் அர்த்த முைொகநத்துய அகநச்சு 

 

பிபதி : பேனொர், அபே சேகய ஆகணக்குழு  -  தனவுடன் அறிந்து பைொள்யதற்ைொை 

 
 

 

mailto:esbpubad@gmail.com


Form 01 

Sri Lanka Engineering Service  

 

Name of the Institution : ................................................................................................................................................ 

 

Serial 

Number 

Name of the post in 

Special Grade 

approved by the 

Department of 

Management Services  

Number of the 

service category 

to which the post 

belongs (Civil 01, 

Civil 07, 

Mechanical 01, 

Chemical 01 etc. 

…) 

Name of the officer who 

is serving in this post at 

present  

The present Grade in 

which the officer has 

been placed  

Whether the 

officer serves at 

present on 

permanent/ acting 

/performing duties 

basis    

Date of 

assuming 

duties of 

this post  

1 
      

2       

3       

4       

5       

 

 

 

......................................................................... 

Head of the Institution  

(Official stamp) 

 

 



 

Form 02 

Sri Lanka Engineering Service  

 

Name of the Institution: ................................................................................................................................................ 

 

Serial 

Number 

 

Name of the post which has fallen vacant  

Number of the 

service category to 

which the post 

belongs (Civil 01, 

Civil 07, 

Mechanical 01, 

Chemical 01 etc....)  

Date on which 

the post has 

fallen vacant  

The manner in which the post has fallen 

vacant  

1     

2     

3     

4     

 

 

 

......................................................................... 

Head of the Institution  

(Official Stamp) 

 




