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වාරිමාර්ග පෙොර්තපේන්තු පගොඩනැගිල්ල
ප ෞද්ධාපලෝක මාවත, පකොළඹ 07

த.பப 1702
நீர்ப்பாசனத் திமைக்கள கட்டிடம்
பபௌத்தல

ாக்க ைாவத்மத, பகாழும்பு 07.

මපේ අංකය
எனது இ

.
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My Ref. No.

Po. Box 1702
Irrigation Department Building
Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

ඔපේ අංකය

දිනය

உைது இ

திகதி

.

Your Ref. No

Date

2018.06.

සියළුම පන්වාසික වයාෙෘති කළමනාකරුවන් පවත.

පගොවි සංවිධාන මූලය කළමනාකරණ කටයුතු වඩාත් ඵලොයී පලස කරපගන යාම සඳහා
පුහුණු කරුවන් පුහුනු කිරීපේ වැඩසටහන
ඉහත පුහුණු වැඩසටහපන් පුහුණු කරුපවකු පලස කටයුතු කිරීමට අපේක්සිත පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීපේ
වැඩසටහනක් ඉදිරිපේ දී ෙැවැත්විමට සැළසුේ කර ඇති අතර එම වැඩසටහනට සේ න්ධව පුහුනු වීමට
කැමති ආයතන සංවර්ධන නිළධාරීන්, සංවර්ධන සහකාරවරුන් සහ සංවර්ධන නිළධාරීන් හදුනා ගැනීම
සඳහා ආකෘති ෙත්රයක් පේ සමඟ එවනු ලැපේ.
ඉහත පුහුණු වැඩසටහපන් පුහුනු කරුපවකු පලසපුහුනු වීමට කැමති නිළධාරීන් ඒ පිළි ඳව තම කැමැත්ත
ෙැක්වීම සඳහා

පේ සමඟ අමුනා ඇති ආකෘති ෙත්රය සේපූර්ණ කර 2018.07.15 දිනට පෙර ප්රධාන

කාර්යාලයට එවිය යුතුය.
පුහුණුකරුපවකු පලස පුහුණු වීමට

කැමැත්ත ෙක්වන නිළධාරීන් අතුරින් ෙළමු කණ්ඩායමට 2018

පෙ රවාරි මාසය තුළ පුහුණුවක් ල ා පෙන අතර ඉදිරිපේ දී ෙැවැත්පවන මූලය කළමනාකරණ පුහුණු
වැඩසටහන්වල සේෙත්ොයකයින් පලස කටයුතු කිරීමට ඔවුන් කැමැත්ත ෙැක්විය යුතු පේ.
පේ සේ න්ධපයන් ඔ ල ාපෙන සහාය ප පහවින් අපේපකොට සළකමි.

ආර්.පී.එේ. දිසානායක
පමපහයුේ නිළධාරී
අධයක්ෂ පවනුවට

පගොවි සංවිධාන නිළධාරීන් සඳහා ෙැවැත්පවන පුහුනු වැඩසටහන්වල පුහුණු කරුපවකු
පලස කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත ෙළ කිරීම
01

ෙැනට පසේවය කරනු ල න වයාොරය:-.............................................................................

02.

සේපූර්ණ නම:-............................................................................................................

03.

ලිපිනය:-.....................................................................................................................

04.

උෙන්දිනය;-................................................................................................................

05.

ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය:-.........................................................................................................

06.

පේවන විට සේෙත්ොයකපයකු වශපයන් කටයුතු කරන්පන්ෙ:- ඔේ.................... නැත...............

07.

ඔේ නේ, කුමන ක්පෂේත්රපේ ෙ: .........................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

08.

පුහුණු කරුපවකු වශපයන් කටයුතු කිරීම සඳහා ෙැනටමත් ඔ ල ා ඇති විපශේෂ සුදුසුකේ:-.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

08.

පුහුණු කරුපවකු වශපයන් ඉදිරිපේ දි කටයුතු කිරීමට කැමති ක්පෂේත්ර:................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ඉහත පතොරතුරු නිවැරදි

වත් පුහුණු කරුපවකු වශපයන් මාහට ඉල්ලා ඇති ක්පෂේත්රයක පුහුනුවක් ල ා

දුනපහොත් එම ක්පෂේත්රපේ පගොවි සංවිධාන සඳහා ෙැවැත්පවන පුහුණු වැඩසටහන්වල පුහුණු කරුපවකු පලස
කටයුතු කිරීමට කැමති වත්, ඉහත පතොරතුරු නිවැරදි වත් ෙැනුේ පෙමි.
නම..........................................................
අත්සන:-...................................................

දිනය:-.......................

ඉහත අයදුේෙත නිර්පද්ශ කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා පේ සමඟ එවමි.
...................................................................
පන්වාසික වයාෙෘති කළමනාකරු
................................වයාොරය

නිළ මුද්රාව

