රාජ්ය ස ේවා, පළාත්

භා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය

அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදහ ේ චතුරශ්රය,Ministry
ස ාළඔ 07, ශ්රී
ාව. சுதந்திரச்
சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக.
ofලාංPublic
Services,
Provincial
දුර ත්න

ෆැක් ේ

கதாவலசைசி: (94)

கதாவலநகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

මසේ අාං ය
எனது இல

My No

PS/GT – 2020 -1

011- 2695279

Independence
Square,
Colombo
07, Sri Lanka
Councils
and
Local
Government

ඊ-සේල්

සවබ් අඩවිය

மின்னஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

இவணயத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔබසේ අාං ය

දිනය

உமது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.09.10
Type
Type
you
you text
tex

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு வேலைோய்ப்பு ேழங்கும் நிகழ்ச்சி - 2020
இலைய ேழியில் தகேல்கலைப் பபறுதல்
வேற்படி தலைப்பில் அரச வசலேகள், ோகாை சலபகள் ேற்றும் உள்ளூராட்சி அலேச்சின்
பசயைாைரினால் 2021.08.11 ஆம் திகதிலயக் பகாண்டதாக பேளியிடப்பட்ட அறிவித்தல் ேற்றும் அது
பதாடர்பான 2021.08.27 ஆம் திகதிலயக் பகாண்ட எனது கடிதம் என்பேற்றுடன் பதாடர்புலடயது.
02.

அதற்கிைங்க இலைய ேழியில் தகேல்கலைப் பபறுேதற்காக நலடமுலறப்படுத்தப்படும்

தரவுகலை உள்ளீடு பசய்யும் திட்டத்திற்கு இைங்க இதுேலரயில் எந்தபோரு தகேலையும் உள்ளீடு
பசய்ய முடியாது வபான பயிலுநர் பட்டதாரிகளுக்கு பசப்டம்பர் ோதம் 12, 13, 14 ஆம் திகதிகளில்
தகேல்கலை உள்ளீடு பசய்ேதற்கு நடேடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ைன.
03.

அத்துடன் பதாழில்நுட்பக் காரைங்களுக்காக மிகவும் முக்கிய தகேல்கலை உள்ளீடு பசய்ய

அல்ைது ோற்றுேதற்கு முடியாது வபான பட்டதாரிப் பயிலுநர்களுக்கு அத்தகேல்கலை உள்ளீடு
பசய்ேதற்கு அடுத்த சிை நாட்களில் ஏற்பாடு பசய்து பகாடுக்கப்படும்.
Type you

text

ஏற்கனவே தகேல்கலை உள்ளீடு பசய்த பயிலுநர் பட்டதாரிகள் தரவுகலை உள்ளீடு பசய்யும் வபாது
04.
பிரச்சிலன ஏற்பட்டிருப்பின் அல்ைது வேறு தகேல்கள் உள்ளீடு பசய்யப்பட்டிருப்பின் பின்ேரும்
மின்னஞ்சல் முகேரியின் (Email Address) ஊடாக அது பதாடர்பில் அறிவித்து, அதற்கான திருத்தங்கலைச்
பசய்ேதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. அதன் வபாது தான் சார்ந்துள்ை
ோேட்டத்துக்குரிய கீவழ தரப்பட்டுள்ை மின்னஞ்சல் முகேரியின் (Email Address) ஊடாக ோத்திரம்
பிரச்சிலனகலைச் சேர்ப்பிக்குோறு அறியத் தருகின்வறன்.

ோேட்டங்கள்

மின்னஞ்சல் முகேரிகள் (Email Address)

1

இரத்தினபுரி

gtbrathnapura2020@gmail.com

2

களுத்துலற

gtbkaluthara2020@gmail.com

3

அம்பாந்வதாட்லட

gtbhambantota2020@gmail.com

4

நுேபரலியா

gtbnuwaraeliya2020@gmail.com

5

யாழ்ப்பாைம்

gtbjaffna.kilinochchi2020@gmail.com

6

கிளிபநாச்சி

gtbjaffna.kilinochchi2020@gmail.com

7

அம்பாலற

gtbampara.vavuniya@gmail.com

8

ேவுனியா

gtbampara.vavuniya@gmail.com

9

வககாலை

gtbkegalla2020@gmail.com

10

போனராகலை

gtbmonaragala2020@gmail.com

11

கம்பஹா

gtbgampaha2020@gmail.com

12

ோத்தலை

gtbmathale2020@gmail.com

13

காலி

gtbgalle2020@gmail.com

14

அநுராதபுரம்

gtbanuradhapura2020@gmail.com

15

பபாைனறுலே

gtbpolonnaruwa2020@gmail.com

16

கண்டி

gtbkandy2020@gmail.com

17

பகாழும்பு

gtbcolombo2020@gmail.com

18

குருநாகல்

gtbkurunegala2020@gmail.com

19

பதுலை

gtbbadulla2020@gmail.com

20

ோத்தலற

gtbmathara2020@gmail.com

21

புத்தைம்

gtbputtalam2020@gmail.com

22

திருவகாைேலை

gtbtri.man2020@gmail.com

23

ேட்டக்கைப்பு

gtbbatticaloamullaitivu@gmail.com

24

ேன்னார்

gtbtri.man2020@gmail.com

25

முல்லைத்தீவு

gtbbatticaloamullaitivu@gmail.com

குறிப்பு - மின்னஞ்சல் முகேரியின் (Email Address)ஊடாக முலரபாடுகலை பதரிவிக்கும்

வபாது

பட்டதாரி பயிலுனராக நியமிக்கப்பட்ட ோேட்டத்திலிருந்து பேளிவயறி வேறு ோேட்டத்திற்கு பட்டதாரி
பயிலுனராக இடமாற்றம் பபற்றவராயின் தயவுபசய்து நீங்கள் தற்வபாது பயிற்சி பபறும் ோேட்டத்தின்
மின்னஞ்சலைப் பயன்படுத்தவும்.

எஸ். ஆவைாகபண்டார
இலைந்த வசலே பணிப்பாைர் நாயகம்
அரச வசலேகள், ோகாை சலபகள் ேற்றும் உள்ளூராட்சி அலேச்சின் பசயைாைருக்காக

