
திருத்தம் 

 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் அபிைிருத்தி உத்திமயாகத்தர் (சட்டம்) ைகுப்பு III இற்கு 
ஆட்மசர்ப்பு சசய்ைதற்காக ைிண்ணப்பங்கவை ஏற்றுக்சகாள்ைல் -2020 (திறந்த) 

 

2020 ஆம் ஆண்டு செப்செம்பர் மாெம் 18 ஆம் ெிகெிய 2194 இலக்கமுடைய இலங்டக ஜனநாயக 
சொெலிெ குடியரெின் வர்த்ெமானியில் சவளியிைப்பட்ை “சமல் மாகாண அரெ செடவயில் 
அபிவிருத்ெி உத்ெிசயாகத்ெர் (ெட்ைம்) வகுப்பு III இற்கு ஆட்செர்ப்பு செய்வெற்காக 
விண்ணப்பங்கடள ஏற்றுக்சகாள்ளல் -2020 (ெிறந்ெ)” அறிவிப்பின் பரீட்டெ அறிவித்ெலின் 02 ஆம் 
மற்றும் 05 ஆம் பத்ெிகளில் ெம்பளம் சொைர்பின் கீழ்வருமாறு ெிருத்ெம் செய்யப்படுகின்றது. 
 

02. விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளும் இறுெித் ெிகெி 18.01.2021 இற்கு நீடிக்கப்படுகின்றது. 
ஆயினும் விண்ணப்பிற்பெற்கான ெகடமகடளக் சகாண்டிருக்கசவண்டிய இறுெித் ெிகெி 
2020.10.19 ஆகசவா அல்லது அெற்கு முன்னராகசவா இருக்க சவண்டும். 

 

03. ெம்பளத்ெிட்ைம் 

சபா.நி.சு.03/2016 இற்கடமய ரூபா.31,490/- -10x455-11x660-10x730-5x750-ரூபா.54,250/- (MN-4-2016) 
 

(2) இவ் வர்த்ெமானி அறிவித்ெலில் குறிப்பிட்ை ஏடனய நிபந்ெடனகளில் மாற்றமில்டல. 
 

(3) ஏற்கனசவ விண்ணப்பங்கடள அனுப்பியுள்ள உத்ெிசயாகத்ெர்கள் இந் ெிபந்ெடனகளுக்கடமய 
மீண்டும் விண்ணப்பிக்கசவண்டிய அவெியமில்டல. 
 

 

ெிலக் செனரத் 

செயலாளர் 

மாகாண அரெ செடவ ஆடணக்குழு 

சமல் மாகாணம் 

 

2020.12.14 

மாகாண அரெ செடவ ஆடணக்குழு 

இல.628, 10வது மாடி, 
ஜன ஜய ெிட்டி வளாகம், 
நாவல வெீி, 
ராஜகிரிய.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amendment 

 

Calling applications for recruitment to the post of Development Officer (Legal) Class III in 

the Western Provincial Public Service -2020 (Open) 

 

The following revisions are made to the notification on the “Calling applications for recruitment 

to the post of Development Officer (Legal) Class III in the Western Provincial Public Service -

2020 (Open) published by the Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka No 2194 

dated 18 th September 2020 

 

02. The closing date for applications will be extended to 18.01.2021  

However the last date to be eligible to apply should be on or before 2020.10.19. 

 

03. Salary scale as per PAC.03/2016 

     Rs.31,490/- -10x455-11x660-10x730-5x750-Rs.54,250/- (MN 4 – 2016) 

 

(2) The other provisions laid down in the Gazette Notification shall remain unchanged.  

 

(3) It is not required for the applicants, who have already applied for this examination, to resubmit 

their applications.  

 

 

Thilak Senarath 

Secretary, 

Provincial Public Service Commission 

Western Province 

 

14.12.2020 

Provincial Public Service Commission 

No.628, 10th Floor, 

Jana Jaya City Complex, 

Nawala Road, 

Rajagiriya 

 

 

 

 


