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රැකියා විරහිත් උඳාධිධාරින් ශා ඩිප්සෝමාධාරීන් රැකියාගත් කිරීසේ ලැඩවටශන - 2020 

අභියාචනා වකා බැලීම - 03  

 

 උක්ත ලෆඩවටශන යටකේ අභ්යළවළළ උ උඳළධාධළ ප ඳේමක්ක් කනොෆම ් වේ්ධයධකයධය අයායළචනළ 

ඉදි පඳේ  රන ද අයදුේ රුලධය අත පධය සුදුසු ේ ෆබූ අයදුේ රුලධයකේ නළ් කල්ඛනය ක්හි ඳශත ඳෂ 

 රනු ෆකබ්.  

 

02. ක්් ෆයිවහතුකේ නේ වශධය අභ්යළවළ උ උඳළධාධළන්ධය යලයලු කදනළ ළකීය ය කල් ේ 

 ළර්යළලට අනුයුක්ත කින්්ට  ටයුතු  රනු ්න අතර එහිදී මූලි  සුදුසු ේ ඳන්ක්ළ කින්ක්ධය 

අනතුරුල එ් සුදුසු ේ වනළථ ලධයකධය නේ ඳ්ණක් පුහුණුල වශළ ඇතුෂේ  ර ගෆනී්ට ළකීය ය 

කල් ේලරුධයට උඳකදවහ ්ළ දී්ට නියමිත ය. එ්ෆවිධය සමම ැයිව්තුසේ නම වශන් වීම මත් ම ඳමණක් 

යේ අයදුේ රුකලකු අභ්යළවළ උ උඳළධාධළ ප ඳේමක්ක් වශළ හිමි ේ කනෝන ්ල අලධළරණය  රනු 

ෆකබ්.  

 

03. ක්් ලෆඩවටශන වේ්ධයධකයධය ලිඛිත වි්සීේ/ අයායළචනළ අතිවිළ ්ළණයක් ෆම  තිුණණු අතර 

Gmail ඳණිවිඩ 5000 ඉක්්ලළ කයොමු  ර තිුණණි. කේ ලන විට 2020.12.31 දක්ලළ ඉදි පඳේ වූ යලයලු් 

ඉල්ලීේ/ වි්සීේ වේ්ධයධකයධය  ටයුතු  ර ඇත.  

 

04. තික්ක ිතත ෆයිවහතුකේ “DS, No DS, No GS, Not Mentioned, No Documents, No UGC, EPF, 

Job - EPF, Dean letter only, දිවහත්රික්  කද කිධය අයදුේඳේ ඉදි පඳේ  ර තිම ් වශ කියලදු ෆයිවහතුල  න් 

වශධය කනොමක්” යන  රුණු ්ත තික්ක ිතත ්ලට වශධය වූ අයදුේ රුලධය, තික්ක ිතත ෆයිවහතුකේ 

න් වශධය ලන නමුේ කශ තුලක් වශධය කනොවූ අයදුේ රුලධය වශ 2019.12.31 දින ලන විට උඳළධා 

සුදුසු ේ වේපූර්ණ  රන ද නමුේ ඳරිඳාන ස ෝ කශ තුකලධය උඳළධා වශති ය කනොෆම ් 

වේ්ධයධකයධය අයායළචනළ ඉදි පඳේ  ර තිබූ අයදුේ රුලධය 2020.12.31 දින ලන විට ඉදි පඳේ  ර තිබූ 

අයායළචනළ යලයල් වේ්ධයධකයධය කේ ලන විට  ටයුතු  ර ඇත.  

 

05. ්කේ 2020.11.23 වශ 2020.12.11 දිනෆති ලිිත ්ඟිධය අභ්යළවළ උ උඳළධාධළ ප ඳේමකේක් වශළ 

සුදුසු ේ වපුරළ ඇතෆයි ක්් අ්ළතයළා කලබ් අඩවිකේ ඳෂ  රන ද නළ් කල්ඛනල වශධය 

අයදුේ රුලධය වශ ක්් ලිිතය ්ගිධය ඳෂ  ර ඇති නළ් කල්ඛනකේ වශධය අයදුේ රුලධය 2021.02.01 

දින යලට ක්රියළේ්  ලන ඳ පදි පුහුණුල වශළ ළකීය ය කල් ේ  ළර්යළ කලත අනුයුක්ත  රනු ෆකබ්. 

්කේ අා ය  ඔකබ් අා ය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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උක්ත ලෆඩවටශන වේ්ධයධල කේ ලන විට රජය වියලධය කගන ඇති අ්ළතය ්්ඩඩ ීරරණ ්ත ්ළ කලත 

වෆසී ඇති තිඳළදන අනුල ්ළ දිය ශෆකි උඳ ප් වශන ්ළ දී ඇති ්ල වෆකුල ්ෆනවි.  
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சயவனற் ட்டதாாிகளுக்கு டிப்சாநாதாாிகளுக்கு சயவயாய்ப்பு யமங்கும் 

ிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020 

சநன்பவனிடுகவக் கயத்தில் டுத்தல் – 03 

 

 சநற்டி ிகழ்ச்சினின் கீழ் ட்டதாாிப் னிலுர் ினநம் கிவடக்காவந கதாடர்ில் 

சநன்பவனிடுகவச் சநர்ப்ித்த யிண்ணப்தாபர்கில் தவகவந கற் யிண்ணப்தாபர்கின் 

கனர்ப் ட்டினல் இங்கு கீசம கயினிடப்டுகின்து.  

 

02. இப்ட்டினலில் கனர் குிப்ிடப்ட்டுள் ட்டதாாிப் னிலுர்கள் அவயவபயும் 

ிபசதச கசனகங்கில் சசவயனில் இவணப்தற்கு டயடிக்வககள் டுக்கப்ட்டு யருயதுடன் 

அதன் சாது அடிப்வடத் தவகவநகவச் சசாதவனிட்டதன் ின்ர் அத்தவகவநகள் 

உறுதிப்டுத்தப்ட்டால் நாத்திபம் னிற்சினில் இவணத்துக் ககாள்ளுநாறு ிபசதச 

கசனார்களுக்கு அிவுறுத்தல்கள் யமங்கப்டவுள். அதால் இப்ட்டினலில் கனர் 

குிப்ிடப்ட்டுள்வநனின் அடிப்வடனில் நாத்திபம் ந்தகயாரு யிண்ணப்தாபரும் ட்டதாாிப் 

னிலுர் ினநம் கறுயதற்குத் தகுதிகநாட்டார் ன்வத யலியுறுத்த யிரும்புகின்சன்.  

 

03. இந்ிகழ்ச்சி கதாடர்ில் ளத்துபநா யிசாவபவணகள்/ சநன்பவனிடுகள் நிகப் 

கருநில் கிவடத்திருந்ததுடன் சுநார் 5000 இற்கும் சநற்ட்ட Gmail கசய்திகளும் 

அனுப்ப்ட்டிருந்த. ற்கசய 2020.12.31 ஆம் திகதி யவப சநர்ப்ிக்கப்ட்டிருந்த அவத்து 

சகாாிக்வககள்/ யிசாபவணகள் கதாடர்ிலும் டயடிக்வககள் டுக்கப்ட்டுள்.  

 

04. ிபாகாிக்கப்ட்ட ட்டினலில் “DS, No DS, No GS, Not Mentioned, No Documents, No 

UGC, EPF, Job - EPF,  Dean letter only,  இபண்டு நாயட்டங்கில் யிண்ணப்ங்கள்  

சநர்ப்ிக்கப்டிருந்தவந நற்றும் ந்தகயாரு ட்டினலிலும் கனர் இடம்காவந” ஆகின 

யிடனங்கின் அடிப்வடனில் ிபாகாிக்கப்ட்டதாக குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்தாபர்கள், 

ிபாகாிக்கப்ட்ட ட்டினலில் கனர் குிப்ிடப்ட்டுள் சாதிலும் காபணம் குிப்ிடப்டாத 

யிண்ணப்தாபர்கள் நற்றும் 2019.12.31 ஆம் திகதினில் ட்டத் தவகவநகவப் பூர்ததி கசய்திருந்த 

சாதிலும் ிர்யாகத் தயறுகள் காபணநாக ட்டச் சான்ிதழ் கிவடக்கப் காவந கதாடர்ில் 

சநன்பவனிடுகவச் சநர்ப்ித்திருந்த யிண்ணப்தாபர்கள் 2019.12.31 ஆம் திகதி யவபனில் 

சநர்ப்ித்திருந்த அவத்து சநன்பவனிடுகள் கதாடர்ிலும் ற்கசய டயடிக்வககள் 

டுக்கப்ட்டுள்.  

 

05. து 2020.11.23 நற்றும் 2020.12.11 ஆந் திகதின கடிதங்கள் ஊடாக ட்டதாாிப் னிலுர் 

ினநத்துக்கு தவகவந கற்றுள்தாக இவ் அவநச்சின் இவணனத்தத்தில் கயினிடப்ட்டிருந்த 

கனர்ப்ட்டினல்கில் கனர்க்குிப்ிடப்ட்டிருந்த யிண்ணப்தாாிகள் நற்றும் இக் கடிதம் பம் 

கயினிடப்ட்டிருக்கும் கனர்ப்ட்டினலில் குிப்ிட்டுள் யிண்ணப்தாாிகளும் 2021.02.01 திகதி 

கதாடக்கம் அபலுக்கு யரும்யவகனில் னிற்சிகளுக்காக ிபசதச கசனகங்களுக்கு 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-I  2021.01.05 



 

 

இவணக்கப்டுயார்கள். சநற்டி ிகழ்ச்சி கதாடர்ில் ற்கசய அபசாங்கத்திால் 

டுக்கப்ட்டுள் அவநச்சபவயத் தீர்நாங்கின் அடிப்வடனில் க்கு யமங்கப்ட்டுள் 

ற்ாடுகளுக்கு இணங்க யமங்க படியுநா அதிகட்ச ியாபணங்கள் யமங்கப்ட்டுள் 

ன்வத கருத்தில் ககாள்வும்.  

 

 

 

ஒப்ம்./ சே.சே. பத்சிாி 

கசனார் 

அபசாங்க சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

 




