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அணனத்து அணச்சுக்கரினதும் கேயரரர்கள்
திணைக்கரத் தணயலர்கள்
நிறுலனத் தணயலர்கள்
அபிலிருத்தி உத்திசரகத்தர் சேணலில் கலற்மிடரகவுள்ர பதலிகள் கதரடர்பரன தகலல்கணரச்
சேகரித்தல்
உது நிறுலனத்தில் நியவும் அபிலிருத்தி உத்திசரகத்தர் சேணலக்குரி பதலி கலற்மிடங்கரின்
எண்ைிக்ணகண (இரரனிப் பட்டத் சதணலப்பரடுகள் ற்றும் கரறித் சதணலப்பரடுகள்
அடங்கயரக) இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர படிலத்தின் அடிப்பணடில் 2020.11.09 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர் எனக்கு அனுப்பி ணலக்குரறு ிகவும் பைிவுடன் சலண்டிக் ககரள்கிசமன்.
02. சலும் ஏற்கனசல பகரணத்துல சேணலகள் திணைக்கரத்தின் அனுதிக்கரக அனுப்பியுள்ர
சபரதிலும் இது லணில் அனுதி கிணடக்கரத பதலிகள் கதரடர்பரன லிபங்கணரயும், அபிருத்தி
உத்திசரகத்தர் சேணலக்கு உள்லரங்கப்படுலதற்கு லிருப்பம் கதரிலித்திருந்த சபரதிலும், இது
லணில் அபிலிருத்தி உத்திசரகத்தர் சேணலக்கு உள்லரங்கப்படரதுள்ர உத்திசரகத்தர்கரின்
எண்ைிக்ணகணயும்

அந்தப்

படிலத்தின்

அடிப்பணடில்

நிப்பி

அனுப்புரறு

பைிவுடன்

சலண்டிக் ககரள்கிசமன்.
03. இதன் சபரது, தணயணகம், ரலட்ட, பிசதே அல்யது உப அலுலயகங்கரின் கீழ்
அனுதிரிக்கப்பட்ட பதலிகள் ற்றும் கலற்மிடங்கரின் எண்ைிக்ணக அனுதிரிப்பதற்கு
பன்கரறிப்பட்டுள்ர பதலிகரின் எண்ைிக்ணக என்பலற்ணமத் தனித்தனிரகக் குமிப்பிடுதல்
சலண்டும் (இணைப்பு 01 உதரைம் 01). உது அணச்ேின், திணைக்கரத்தின் கீழ் ரலட்ட
கேயகங்கரில் அல்யது பிசதே கேயகங்கரில் சேணலில் இணைக்கப்பட்டுள்ர அபிலிருத்தி
உத்திசரகத்தர்கள் பைிரற்றுலதரின், வ்கலரரு ரலட்டத்தினதும் கபணக் குமிப்பிட்டு
சற்குமித்த தகலல்கணரச் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். (இணைப்பு 01 உதரைம் 02 ற்றும் 03).
04. பூர்த்தி கேய்த படிலத்தின் கன்கபரருள் பிதிகரன்ணம

(Microsoft Excel) adcs4-

dos@pubad.gov.lk என்ம ின்னஞ்ேல் பகலரிக்கு அனுப்பி ணலக்குரறும், கலற்மிடங்கள்
கதரடர்பரன தகலல்கணர 10.250.1.112/misco இணைப்ணப (இணைத்ணத அணுகுலதற்கு
உது

நிறுலனம்

LGN

wifi

ஐப் பன்படுத்துரின்)

அல்யது 43.224.125.68/misco

இணைப்ணப (இணைத்ணத அணுகுலதற்கு உது நிறுலனம் சலறு லணயணப்புக்கணரப்
பன்படுத்துரின்) பன்படுத்தி இணைலறிில் இற்ணமப்படுத்துரறும் பைிவுடன் சலண்டிக்
ககரள்கிசமன்.

05. தற்பபோதத அபிவிருத்தி இயக்குகதர அதைவதற்கு புதி அபிவிருத்தி உத்திபோகத்தர்
பததவப்போடு (ஏற்கனபவ பகோதத்துவ பேதவகள் திதைக்கரத்திற்குச் ேர்ப்பித்திோத)
ததோைர்போன தகவல்கதர இதைப்பு 02 இலுள்ர படிவத்திற்கு இைங்க பூர்த்தி தேய்து
அனுப்புோறும் பவண்டிக் தகோள்கிபமன்.
06.

உோி

திகதிில்

இத்தகவல்கதரச்

ேர்ப்பிக்கோத

நிறுவனங்கரில்,

அபிவிருத்த்தி

உத்திபோகத்தர் தவற்மிைங்கள் கோைப்பைவில்தய என்று கருதி நைவடிக்தக எடுக்க பவண்டி
ஏற்படும் என்பதத தவு தேய்து கவனத்தில் தகோள்ரவும்.

ஒப்பம்./ எஸ். ஆபயோகபண்ைோ
இதைந்த பேதவகள் பைிப்போரர் நோகம்

பிதிகள்
1. பைிப்போரர் நோகம், பகோதத்துவ பேதவகள் திதைக்கரம் - தகவலுக்கோக
பயதிக விபங்களுக்கு - திரு ஆர்.பி.பக.என் அரகல்ய (இதைந்த பேதவ உதவிப் பைிப்போரர்) ததோதயபபேி
இய. 0112678027

