රජ්ය සසේල, පළත් සභ හ පළත් පන අමත්යාංය
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදහස චතුරශ්රය, ස ොළඔ 07, ශ්රී ාං ල.
දුර ත්න
கதாவசசி:

Telephone

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாளம்பு

07,

ෆක්ස
(94) 011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

கதாவகல்: (94)

011- 2695279

Fax

මසේ අාං ය
எது இ

My No

PS/GT/2020-1

இங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

இவணனத்தம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාං ය

දිනය

Your No

Date

உநது இ

திகதி:

2021.02.28

அவநச்சுக்கின் கசனார்கள்
நாகாண ிபதந கசனார்கள்
இபாஜாங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள்
திவணக்கத் தவயர்கள்
நாயட்டச் கசனார்கள்
ிறுயத் தவயர்கள்

அபச சசவயனில் சசவயனாற்றும் ஆபம் நட்டத்திலுள் (PL-1, PL-2, PL-3)
உள்யாாி ட்டம் கற் அலுயர்கின் தகயல்கவ கற்றுக்ககாள்ளுதல்
அபச சசவயனில் ஆபம் நட்டத்தில் (PL-1, PL-2, PL-3) சசவயனாற்றுயர்கள்
ல்கவக்கமக நாினங்கள் ஆவணக்குளயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட
இங்வகனிலுள்
ல்கவக்கமககநான்ின்
/
ட்டம்
யமங்கும்
ிறுயகநான்ின் பநாக தநது பதாயது ட்டப்டிப்வ 2019.12.31 ஆம்
திகதிக்கு பன்ர் படித்திருத்தல் (2017,2018,2019 ஆம் ஆண்டுகில் ட்டம்
கற்ிருத்தல்)
ஆபம் நட்டத்தில் கதாமில்யாய்ப்ிவ கறுயதற்கு பன்ர் உள்யாாி நாணயபாக
குித்த தகுதிகவ பூர்த்தி கசய்த அபச அலுயர்கள் கதாடர்ா தகயல்கவ
இதனுடன் இவணக்கப்ட்ட டியத்தில் பூர்த்தி கசய்து 2021.03.15 ஆம் திகதிக்கு
பன்ர் சநர்ப்ிக்குநாறு தனவுடன் அினத் தருகின்சன்.
கதாவகல் இக்கங்கள்
E mail

011-2695279
011-2692254
dgcs@pubad.gov.lk

02. இது குித்து சம்ந்தப்ட்ட அலுயர்களுக்கு கதாினப்டுத்தவும்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிி
கசனார்
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

රාජ්ය සේවලේ  සප්රාථමික ග සයේේ  ස PL-1, සPL-2, ස සPL-3) සරැකියාල සනියුතු සඅභ්යන්තරර සපාාියය්  සවිතර සනිරරයන්තේ  සේර රතුු  සගඳවීම  ස ස
அபச சசவயனில் சசவயனாற்றும் ஆபம் நட்டத்திலுள் PL-1, ස PL-2, ස PL-3) உள்யாாி ட்டம் பற் அலுயர்கின் தகயல்கவ
பற்றுக்பகாள்ளுதல்
අ ාරයාාං/ සාළාත්වභ්ාල/ සේොාර්රේේන්තතුල.............................................. ස
அவநச்சு / நாகாண சவ / திவணக்கம் ……………………………….
අනු ස
අාංගය

න  සහා සජ්ාතිග ස
හඳඳුනුේාත් සඅාංගය

ලිපිනය
දුරගථමින සඅාංගය

පාන්තදිනය
ලයව

රාජ්ය සේවලේ  සෙරන ස
රනතුර සහා සලඳටුප් සේ් රය

ාත්ීමේ ස
දිනය

පාාියය ස
වි්ලවිෙයාය

පාාියය සලාංගුලන ස
දිනය

பதாடர்

பனர் நற்றும் சதசின

முகயாி நற்றும்

ிந்த திகதி

அபச சசவயனில்

ினந

ட்டம் பற்

ட்டம்

இக்கம்

அவடனா அட்வட

பதாவசசி

யனது

யகிக்கும் தயி நற்றும்

திகதி

ல்கவக்கமகம்

பசல்லுடினாகும்

இக்கம்

இக்கம்

දිනය/ திகதி......................................

சம் குியீடு

ේලනත්
சயறு

திகதி

................................................................................................................
අ ාරයාාං සේ්ගේ/ සාළාත් සප්රරාන සේ්ගේ/ ේොාර්රේේන්තතු සප්රරාී
අත්වන සහා සනි සමුද්රාල
அவநச்சின் பசனார்/ நாகாண ிபதந பசனார்/ திவணக்கத் தவயர்
வகபனாப்ம் நற்றும் அதிகாபப்பூர்ய முத்திவப

