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Date

சக அவநச்சுக்கிதும் கசனார்கள்
திவணக்கத் தவைர்கள்
நாைட்டச் கசனார்கள்
ிபசதச கசனார்கள்

அிைிருத்தி

உத்திசனாகத்தர் சசவைனின் III ஆம் தபத்துவடன அலுைர்கின்

ைிவத்தின் காண் ாீட்வச வடகற் திகதி - 2019.11.30
இக்கம் 2121 நற்றும் 2019.04.26 ஆந் திகதின ைர்த்தநாி அிைித்தலின் டி 2019.11.30 ஆந்
திகதினன்று வடகற் அிைிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவைனின் III

ஆந் தபத்துவடன

அலுைர்களுக்கா ைிவத்தின் காண் தவடப் ாீட்வசனில் சதாற்ின அலுைர்கின்
கறுசறுகள் அவநச்சின் இவணனத்தத்தில் (www.pubad.gov.lk) கைினிடப்ட்டுள்து.
அந்த ஆைணத்வதப் ாீட்சித்துப் ார்த்து தங்கது அவநச்சு / திவணக்கம் / நாைட்ட
கசனகம் / ிபசதச கசனகங்கில் சசவைனாற்றும் அலுைர்கின் ைிவத்தின் காண்
ாீட்வசப் கறுசறு, இத்துடன் இவணக்கப்ட்டுள் ாீட்வசப் கறுசறுகள் கைினிடும்
நாதிாிப்

டிைத்துக்கு

ஏற்

(

இவணப்பு

01)

எக்கும்

ிபதிகனான்றுடன்

உாின

அலுைர்களுக்கு ைிிசனாகிக்க டைடிக்வக எடுக்குநாறு தனவுடன் அினத்தருகின்சன்.
சநற்டிப் ாீட்வசக்குத் சதாற்ாத நற்றும் சித்தினவடனாத அலுைர்கள் கதாடர்ிலும்,
இம்நாதிாிப்

டிைத்திற்கவநன

அைர்கின்

கறுசறுகவ

அினத்தருநாறும்

சகட்டுக்ககாள்கின்சன். (உத்திசனாகத்தாின் சதசின அவடனா அட்வட இக்கம் அல்து
ாீட்வச சுட்டிக்கத்வதக் குிப்ிட்டு குித்த ாீட்வசப் கறுசற்ிவ சசாதிக்குக் ககாள்
முடியும்)
அதன்சாது எக்கு அனுப்ி வைக்கப்டும் ிபதி, அலுைவப உறுதிப்டுத்துைதற்கா
குித்த ஆைணம் அனுப்ி வைக்கும் சாது அவ் ஆைணத்துடன் சநர்ப்ிக்க டைடிக்வக
எடுக்குநாறு சநலும் அினத்தருகின்சன்.

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப
இவணந்த சசவைகள் ணிப்ார் ானகம்

இணைப்பு 01
ிவல்ெி /ருிதருி/ருித ...................................
அபிெிதத்ருி உத்ருியோகத்ருர் யவணெின் III ஆந் ரும்
நின இயக்கம் : X//XX//CCCCC
அபிெிதத்ருி

உத்ருியோகத்ருர் யவணெின் III ஆம் ருத்துணை அலுெயர்களுக்கோன

2019.11.30 ஆந் ருிகருின்று நணைிபற்ம ெிணனத்ருிமன் கோண் ருணைப் போீட்ணவ
யற்படிப் போீட்ணவின் சுட்டியக்கம் .................... இன் கீழ்

யருோற்மியுள்ர போைங்கரின்

ிபறுயபறு பின்ெதோறு ருப்பட்டுள்ரது.
போைங்கள்

ிபற்ம புள்ரிகள்

வித்ருிிய்ருல்

/

வித்ருிிய்ருெில்ணய
ின்பது பற்மி
1

அலுெயக பணமண

2

கைக்கீட்டு பணம

3

கைனிப் போீட்ணவ

ருோோிப்பு :................

போீட்விப்பு :..............

(ிபர்/பருெி)

(ிபர் / பருெி)

 க.யெ.

: இயக்கம்

1745/11 ற்றும் 2012.02.14 ஆந் ருிகருி அபிெிதத்ருி

உத்ருியோகத்ருர் யவணெப் பிோை ஏற்போடுகரின் கீழ், அபிெிதத்ருி உத்ருியோகத்ருர்
யவணெின்

1 ஆம் ெிணனத்ருிமன் கோண் போீட்ணவில்

வித்ருிிய்துெருற்கு

அெவிப்படும் குணமந்ரு பட்வ புள்ரி அரவு 40 ஆகும்.
02.

அருற்கண அபிெிதத்ருி

உத்ருியோகத்ருர் யவணெின் III ஆம் ருத்துணை

அலுெயர்கரினோல் வித்ருிிய்ரு யெண்டி ெிணனத்ருிமன் கோண் போீட்ணவண 2019.11.30 ஆந்
ருிகருிக்கு

ருோங்கள்

பூைப்படுத்ருியுள்ரிர்கள்/

இல்ணய

ின்பது

பற்மி

ருவுைன்

அமித்ருதகின்யமன்.
............................
..............................
(ருிணைக்கரத் ருணயெோின் ணகிோப்பம் ற்றும் பருெி பத்ருிண)
பிருிகள்:இணைந்ரு யவணெகள் பைிப்போரர் நோகம், அவ யவணெகள், ோகோை வணபகள் ற்றும்
உள்ளூோட்வி அணச்சு

