khjpup tpz;zg;gg;gbtk;
(mYtyf cgNahfj;jpw;F kl;Lk;)
,yq;if eph;thf Nrit juk; III ,w;F Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; guPl;ir - 2015
(2016) II Mk; fl;lk;
Open Competitive Examination For Recruitment to Grade III of The Sri Lanka Administrative Service 2015 (2016) STAGE II
1.0 nkhop %yk; :
1.2 ghPl;irf;Fj; Njhw;w vjph;ghh;f;Fk; efuk; my;yJ
efu ,yf;fk;
guPl;irf;Fj; Njhw;Wk; nkhop
efuk;
efu ,yf;fk;
Clfk; :
nfhOk;G - 1
rpq;fsk; - 2
fk;g`h - 2
jkpo; - 3
fSj;Jiw - 3
Mq;fpyk; - 4
(Fwpj;j efh; kw;Wk; efu ,yf;fj;ijf; $l;bDs; ,lTk;.
(cupa ,yf;fj;ijf; $l;bDs;
tpz;zg;gpj;j efiu gpd;dh; khw;w KbahJ.)
,lTk;.)

2.0 jdpg;gl;l jfty;fs; :
2.1 KOg;ngau; (Mq;fpy nghpa vOj;Jf;fspy;) :-…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
cjhuzk; : (HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
2.2 KjnyOj;Jf;fis ,Wjpahf ,l;L KjnyOj;Jf;fSld; ngau; (Mq;fpy nghpa vOj;Jf;f
spy;) :………………………………………………………………………………………………………..
cjhuzk; : GUNAWARDHANA, H. M. S. K.
2.3 KOg;ngau; (rpq;fsj;jpy;/ jkpopy;) :-………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
2.4 epue;ju Kftup (Mq;fpy nghpa vOj;jpy;) (mDkjp ml;il ,e;j Kftupf;F mQ;rypyplg;
gLk;) :…………………………………………………………………………………………………….
2.5 epue;ju Kftup (rpq;fsj;jpy;/ jkpopy;) :………………………………………………………….
2.6 ghy; : (Mz; - 0> ngz; - 1)
(cupa ,yf;fj;ijf; $l;bDs; ,lTk;)
2.7 jpUkzkhdtuh/ jpUkzkhfhjtuh? :(jpUkzkhfhjtu; -1> jpUkzkhdtu; - 2)
(cupa ,yf;fj;ijf; $l;bDs; ,lTk;)
2.8 ,dj;njhFjp :
(rpq;fsk; -1> jkpo; - 2> ,e;jpaj; jkpo; - 3> K];ypk; - 4> NtW - 5) :(cupa ,yf;fj;ijf; $l;bDs; ,lTk;)
2.9 Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; :
2.10 gpwe;j jpfjp : Mz;L

khjk;

jpfjp

2.11 jifikfs; g+h;j;jpnra;ag;gl Ntz;ba 2017.03.20 Me; jpfjpapy; taJ :tUlq;fs; :………... khjq;fs; :………... ehl;fs; :………….
2.12 njhiyNgrp ,yf;fk; :

3.0 (i) gl;lk; ngw;w jpfjp :………………………………………………………………………………
(ii) gy;fiyf;fofk;/ epWtfk; :……………………………………………………………………..
(iii) gjptpyf;fk; :………………………………………………………………………………………
(iv) cs;thhp/ ntspthhp :……………………………………………………………………………
(v) gl;lk; :……………………………………………………………………………………………...
(vi) ghlq;fs; :…………………………………………………………………………………………
(vii) tFg;G :……………………………………………………………………………………………
Nky;/ fPo; :……………………………………………………………………………………………...
(viii) gl;lk; tYg;ngWk; jpfjp :……………………………………………………………………...
(ix) ghPl;rhh;j;jp ghPl;irf;Fj; Njhw;wpa nkhop Clfk; :…………………………………………..
4.0 ,jw;F Kd;dh; elhj;jg;gl;l ,yq;if eph;thf Nritf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;fhf
ghPl;irf;Fj; Njhw;wpa tUlq;fisf; Fwpg;gplTk;.
1842/ 2 Mk; ,yf;f 2013> jpnrk;gh; khjk; 23 Me;
jpfjpa mjptpNrl th;j;jkhdp mwptpj;jypy;
ntspaplg;gl;l ,yq;if eph;thf Nrit gpukhzf;
Fwpg;gpd;gb (jw;NghJ tYtpypUf;Fk;) 2012.07.01
Me; jpfjpf;Fg; gpd; Njhw;wpa tUlq;fs

ghPl;ir

Njhw;wpAs;Nsd;/
Njhw;wtpy;iy

2013 (2015) jpwe;j
2014 (2016) jpwe;j

5.0 gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il fowhjthW xl;btplTk; :
(tpspk;gpypUe;J ,Wf;fkhf gzg;gw;Wr;rl
P ;bid (%yg;gpujp) xl;lTk;. (gw;Wr;rl
P ;bd; epow;glg;
gpujpapid itj;jpUf;fTk;.)

6.0 ghPl;rhh;j;jpapd; rhd;Wiu :
,t;tpz;zg;gj;jpy; vd;dhy; jug;gl;Ls;s tpguq;fs; ahTk; vdJ mwpTf;Fk; ek;gpf;iff;Fk; vl;ba
tiuapy; cz;ikahdit vd;Wk;> ghPl;irf; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l ..............................................
Me; jpfjpa ......................................... Mk; ,yf;f gw;Wr;rPl;L ,jpy; xl;lg;gl;Ls;snjd;Wk;
cWjpAiuf;fpd;Nwd;. NkYk; ghPl;ir tpjpfSf;F mike;njhOfp elg;Ngd; vdTk;> ,g;ghPl;ir
xOq;Ftpjpfspd;gb ehd; jFjpaw;wtnudf; fz;Lgpbf;fg;gl;lhy; ghPl;irapd; Kd;dNuh>
ghPl;irapd;NghNjh my;yJ ghPl;irapd; gpd;dNuh vdJ ghPl;rhh;j;jpj; jd;ikia ,uj;Jr;nra;tjw;F
vLf;Fk; KbTfis Vw;Wf;nfhs;Ntd; vdTk; ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;. NkYk; ghPl;ir elhj;Jjy;
njhlh;ghf ghPl;ir Mizahsh; ehafj;jhy; tpjpf;fg;gLk; tpjp> xOq;FfSf;F ehd; fPo;g;gbNtd;
vdTk; ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;.
………………………………………………….>
jpfjp :………………………………..
tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;.
7.0 tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gj;ij mj;jhl;rpg;gLj;jy; :
(th;j;jkhdp mwptpj;jypd; 8(<) apd; gpufhuk; ,u[j;jy; Ntz;Lk;)
,t;tpz;zg;gj;ijr; rku;g;gpf;fpd;w …………………………………………………………………..
(KOg;ngah;) vd;gth; vdf;F ed;F jdpg;gl;l Kiwapy; njhpe;jth; vdTk;> Fwpj;j ghPl;irf;
fl;lzj;ijr; nrYj;jpAs;shh; vd;Wk; mg;gw;Wr;rPl;L xl;lg;gl;Ls;snjd;Wk; ………………………
Me; jpfjp mth; vd; Kd;dpiyapy; ifnahg;gkpl;lhh; vdTk; ,j;jhy; mj;jhl;rpg;gLj;Jfpd;Nwd;. ->
ifnahg;gj;ij mj;jhl;rpg;gLj;Jk; cj;jpNahfj;jupd; ifnahg;gk;.
………………………………………….
ifnahg;gj;ij mj;jhl;rpg;gLj;Jfpd;w
cj;jpNahfj;jhpd; KOg;ngau; :
gjtp :-…………………………………………………
Kfthp :……………………………………………….
jpfjp :……………………………………………………..
(mYtyf Kj;jpiu %yk; mj;jhl;rpg;gLj;jTk;.)

8.0 jpizf;fsj; jiythpd; cWjpAiu :
(mur/ khfhz mur/ mur $l;Lj;jhgdq;fspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhhpfs; kl;Lk;)
,t;tpz;zg;gj;jpid Kd;itf;Fk; jpU./ jpUkjp/ nry;tp ……………………………………
…………………………………………………….
,t;tikr;rpy;/
jpizf;fsj;jpy;/
epWtdj;jpy;
…………………………………………… Mf Nritahw;WtJld;> mthpd; tpz;zg;gg;gbtj;jpid
ghpe;Jiuj;J rkh;g;gpf;fpd;Nwd;. ,g;gjtpf;fhf njhpTnra;ag;gbd; ,e;epWtdj;jpd; Nritapy; ,Ue;J
tpLtpg;gjw;F mtrpakhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;s KbAk;.
……………………………………………>
epWtdj; jiythpd; ifnahg;gk;.
gjtp :-…………………………………………………
Kfthp :……………………………………………….
jpfjp :……………………………………………………..
(mYtyf Kj;jpiu %yk; mj;jhl;rpg;gLj;jTk;.)

யிண்ணப்ம் குித்தமநதிகத் தகயல்கள் 17.02.2017 யர்தநாணயனப் ார்க்கவும்.
யர்த்தநாணயன கீ ழ்யரும் ிங்கின் ஊடாகப் பற்றுக் பகாள்ாம்
http://serandibnews.com/2017/02/gg/
பதாமில் யிபங்கள், கல்யி சார்ந்த தகயல்ய SMS ஊடாக இயசநாக
பகாள்

பாற்றுக்

உங்கள் பதாயமசினில்

F

இடைவெி @infokandy

 யடப் பசய்து 40404

இற்கு SMS

பதாமில் யிபங்கள், கல்யி சார்ந்த

0777508043

அனுப்வும்.

தகெல்ட whatsapp இல் வ

னும் இக்கத்திற்கு update me  யட்ஸ்அப் மூம்

அனுப்ியயக்கவும்..
http://serandibnews.com/2017/02/gg/
கல்ெித் தடகடநகள்.ல்கயக்கமக நாினங்கள் ஆயணக்குழுயிால் ற்றுக்பகாள்ப்ட்டுள்
ல்கயக்கமகம் ஒன்ிிருந்து அல்து ல்கயக்கமக நாினங்கள் ஆயணக்குழுயிால்
ட்டத்திய யமங்கும் ிறுயநாக ற்றுக்பகாள்ப்ட்டுள் ிறுயபநான்ிால்
யமங்கப்டும் ட்டம் ஒன்ியப் பற்ிருத்தல்.
குிப்பு.- ட்டம் யடமுயக்கு யரும் திகதினாது தயகயநகயப் {ர்த்திபசய்ன மயண்டின
இறுதித் திகதி அல்து அதற்கு முன்பாக இருத்தல் மயண்டும்.
(இ) யனது.- தயகயநகயப் {ர்த்திபசய்ன மயண்டின இறுதித் திகதினன்று இருத்திபண்டு (22)
யனதிற்கு குயனாதிருப்மதாடு இருத்பதட்டு (28) யனதிய அயடனாதயபாக இருத்தல்
மயண்டும்.
(ஈ) தயகயநகள் ற்ின யயபனயகள் : (i) திந்த மாட்டிப் ரீட்யசனில் (2) இரு
தடயயகளுக்கு மநல் மதாற்றுயதற்கு ந்தபயாரு யிண்ணப்தாரிக்கும் அனுநதினிக்கப்ட
நாட்டாது. (முன்யன மசயயப் ிபநாணக் குிப்ின்கீ ழ் இங்யக ிர்யாக மசயயனின் தபம்
iii இற்கு ஆட்மசர்ப்புச் பசய்யதற்கா ரீட்யசகில் அநர்வுகின் ண்ணிக்யகனாது
கருத்திற்பகாள்ப்டுயதில்ய.)
(ii) இப்ரீட்யசக்காக யிண்ணப்ம் பசய்யதற்குத் மதயயப்டும் தயகயநகள் அயத்தும்
யிண்ணப்ங்கள் ற்றுக்பகாள்ளும் இறுதித் திகதினன்மா அல்து அதற்கு முன்மபா
ல்ா ளுயயகனிலும் {ர்த்திபசய்திருத்தல் மயண்டும்.
(iii) னாமதனுமநார் நதப் மாதகபாக தயி யகிக்கும் ந்தபயாரு ருக்கும் இப்மாட்டிப்

ரீட்யசக்காக யிண்ணப்ிப்தற்கு அல்து மதாற்றுயதற்கு இடநிக்கப்ட நாட்டாது.
ரீட்டைக் கட்ைணம்.- ரீட்யசக் கட்டணம் 1,000 ரூாயாகும். இது யிண்ணப்ம் முடிவுத்
திகதிக்கு முன்ர் ந்தபயாரு அஞ்சல் அலுயகத்தில் ரீட்யச ஆயணனார் ானகத்தின்
யருநாத் தயப்பு 2003-02-13 இற்கு யபவு யயப்தற்காக பசலுத்த மயண்டும். அஞ்சல்
அலுயகத்தில் இருந்து பற்றுக்பகாண்ட ற்றுச்சீ ட்யட யிண்ணப்த்தில் உரின கூட்டில்
ஒட்டுதல் பயண்டும். இக்கட்டணம் நீ ச் பசலுத்தப்ட நாட்டாது ன்மதாடு ந்தச்
சந்தர்ப்த்திலும் மயறு ந்த ரீட்யச;க கட்டணத்துக்கும் நாற்ப்ட நாட்டாது. ற்றுச்சீ ட்டின்
ிமற்டப் ிபதியன தம்யசம் யயத்துக்பகாள்ளுதல் னனுள்தாகும். காசுக் கட்டயகமா
முத்தியபகமா ரீட்யசக் கட்டணநாக ற்றுக்பகாள்ப்ட நாட்டாது.

ரீட்டைக்காக {ர்த்திவைய்னப்ட்ை ெிண்ணப்ங்கள்
''ரீட்டை ஆடணனார் ானகம், ஒழுங்கடநப்பு நற்றும் வெிாட்டுப்
ரீட்டைக் கிட, இங்டகப் ரீட்டைத் திடணக்கம்,
த. வ. இ. 1503,
வகாழும்பு''
என்று முகெரினிைப்ட்டு 2017, நாச்சு 20 ஆந் திகதி அல்து அதற்கு
முன்பாக திவுத்தாில் அனுப்ப்ைல் வெண்டும்.

யிண்ணப்ம் யயத்து

அனுப்ப்டும் கடித உயனின் இடதுக்க மநல் மூயனில் ''இங்யக ிர்யாக மசயய தபம் iii
இற்கு ஆட்மசர்ப்புச் பசய்யதற்கா திந்த மாட்டிப் ரீட்யச - 2015 (2016) ii ஆம் கட்டம்'' ன்று
பதியாக ழுதப்டல் மயண்டும். அத்திகதிக்குப் ின் கியடக்கும் யிண்ணப்ம் துவும்
ற்றுக்பகாள்ப்டநாட்டாது. யிண்ணப்ப்டியத்யத தனாரிக்கும்மாது ரீட்யசனின் பனர்
சிங்க யிண்ணப்ப்டியங்கில் சிங்க பநாமிக்கு மநதிகநாக ஆங்கி பநாமினிலும், தநிழ்
பநாமி யிண்ணப்ப்டியங்கில் தநிழ் பநாமிக்கு மநதிகநாக ஆங்கி
பநாமினிலும் ழுதப்டல் அத்தினாயசினநாகும்.

