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பாீட்வசக்கு சதாற்றும் மமாழி மூலம்
சிங்களம்

–0

தமிழ்

–3

அலுவலக உபசயாகத்திற்கு மட்டும்

ஆங்கிலம் – 4
(சாியான இலக்கத்திவன கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்)

1.

2.2

விண்ணப்பதாாியின் முதமலழுத்துக்கவள இறுதியாக எழுதி முதமலழுத்துக்களுடன் மபயர்

……………………………………………………………………………………………………………………….
(ஆங்கில மபாிய எழுத்துக்களில் உ+ம் PERERA A.B.C.) முழுப் மபயர்
2.0

முழுப் மபயர் (ஆங்கில மபாிய எழுத்துக்களில்) ..................................................................................

2.3

முழுப் மபயர் (சிங்களத்தில்/தமிழில்) ............................................................................

2.4

சதசிய அவடயாள அட்வட இலக்கம்

2.5

மதாவலசபசி இலக்கம்

2.6

விண்ணப்பிக்கும் பதவி : .......................................................................................................................
(மமாழிமபயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்) அல்லது (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) மதளிவாக குறிப்பிடவும்.

2.

0.2

நிரந்தர முகவாி:- ……………………………………………..........................................................
(ஆங்கில மபாிய எழுத்துக்களில்)

2.2

பாீட்வச அனுமதிப் பத்திரத்திவன அனுப்ப சவண்டிய முகவாி :- ....................................................
.................................................................................................................................................
(சிங்களம் / தமிழ்)

2.3

பாீட்வச அனுமதிப் பத்திரத்திவன அனுப்ப சவண்டிய முகவாி :- ....................................................
.................................................................................................................................................
(ஆங்கில மபாிய எழுத்துக்களில்)

3. 3.2

விண்ணப்பதாாியின் நிரந்தர வதிவிட மாவட்டம் : .................................................

3.2

பிரசதச மசயலாளர் பிாிவு : ..........................................

3.3

வதியும் கால எல்வல : .................................................

3.4

கிராம மசயலாளர் பிாிவு : .............................................

4. 4.2

பால்

மபண் 2
ஆண்

4.0

பிறந்த திகதி

உாிய இலக்கத்திவன எழுதுக

2
:

வருடங்கள்
4.3

மாதங்கள்

நாட்கள்

0202.28.25 ஆம் திகதிக்கு வயது :
வருடங்கள்

மாதங்கள்

நாட்கள்

5. கல்வித் தகவமகள் :5.1 கா.மபா.த (சா.த) பாீட்வச மதாடர்பான விபரம் (மபறுசபறு பத்திரத்தின் பிரதியிவன இவணக்க)
வருடம் :- .....................................
இல
22

பாடம்

சித்தி

சுட்மடண் :- .....................................
இல
26

20

27

23

28

24

29

25

22

பாடம்

சித்தி

5.2 கவலமானி பட்டம் மதாடர்பான விபரம்
I.

மபற்றுக் மகாண்ட பட்டம் மற்றும் வருடம் : ..............................................................

II.

அச் சான்றிதழ் மசல்லுபடியாகும் திகதி : ...................................................................

III.

பட்டத்திவனப் மபற்றுக் மகாண்ட பல்கவலக்கழகம் / நிறுவனம் : ............................
.................................................................................................................................
(பட்டச் சான்றிதழின் பிரதியிவன இவணக்க சவண்டும்)

5.3 முதுமானி பட்டம் மதாடர்பான விபரம்
IV.

மபற்றுக் மகாண்ட பட்டம் மற்றும் வருடம் : ..............................................................

V.

அச் சான்றிதழ் மசல்லுபடியாகும் திகதி : ...................................................................

VI.

பட்டத்திவனப் மபற்றுக் மகாண்ட பல்கவலக்கழகம் / நிறுவனம் : ............................
.................................................................................................................................
(பட்டச் சான்றிதழின் பிரதியிவன இவணக்க சவண்டும்)

6

நீங்கள்

எப்மபாழுதாவது

எத்தவகயதுமான

ஒன்றால் குற்றவாளியாக்கப்பட்டுள்ளீர்களா?
ஆம்
7

ஒரு

குற்றச்சாட்டிற்காக

நீதிமன்றம்

(உாிய கூட்டினுள் √ அவடயாளமிடவும் )

இல்வல

ஏற்கனசவ அரச சசவவயில் இருந்தால்
7.1 திவணக்களத்தின் / அலுவலகத்தின் மபயர் ; ..............................................................
7.2 தற்சபாது வகிக்கும் பதவி ; ..........................................................................................
7.3 சசவவக் காலம் ; ..........................................................................................................
7.4 நிரந்தர ஓய்வூதியம் உாிய அல்லது தற்காலிகம் ; ........................................................

8

பாீட்வசக் கட்டணம் மசலுத்திய பற்றுச் சீட்டு மதாடர்பான விபரங்கள்
8.1 பாீட்வசக் கட்டணம் மசலுத்திய அலுவலகம்

:- .............................................................

8.2 பாீட்வசக் கட்டணம் மசலுத்திய பற்றுச் சீட்டு இலக்கம் :- ..............................................................
8.3 மசலுத்திய மதாவக

:- .............................................................

பற்றுச்சீட்வட பிாித்மதடுக்க முடியாதவாறு இங்கு ஒட்டவும்.
( பற்றுச் சீட்டின் நிழற்பட பிரதிமயான்வறத் தம்வசம் வவத்துக் மகாள்ளவும் )

9

விண்ணப்பதாாியின் சான்றிதழ்
அ).

இந்த

விண்ணப்பப்படிவத்தில்

நான்

வழங்கியுள்ள

தகவல்கள்

எனக்கு

மதாிந்தவவர

உண்வமயானவவ மற்றும் சாியானவவ என்றும் , மாியாவதயுடன் மதாிவித்துக் மகாள்கின்சறன்.
இங்சக சில பகுதிகவள பூரணப்படுத்தாவம மற்றும் /அல்லது தவறாக நிரப்பியதன் விவளவாக
ஏற்படக்கூடிய இழப்வப நான் ஏற்றுக் மகாள்கின்சறன்.சமலும் இங்குள்ள அவனத்து பகுதிகளும்
சாியாக பூரணப்படுத்தியுள்ளன என்பவத குறிப்பிட விரும்புகின்சறன்.
ஆ).

என்னால் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மபாய்யானது என நிரூபிக்கப்பட்டால் , நியமிக்கப்படுவதற்கு
முன்பு நான் தகுதி நீக்கம் மசய்யப்படுசவன் மற்றும் நியமனத்திற்குப் பின்பு பணி நீக்கம்
மசய்யப்படுசவன் என்பவதயும் நான் அறிசவன்.

இ).

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்த தகவவலயும் பின்னர் மாற்றமாட்சடன்.

ஈ).

கட்டவமக்கப்பட்ட சநர்முகப் பாீட்வச நடத்துவது மதாடர்பாக சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவ
ஆவணக்குழுவின்

நவடமுவற

மற்றும்

விதிமுவறகளுக்கு

நான்

உட்பட்டுள்சளன்

என்றும்

அறிவிக்கின்சறன்.

திகதி ...............................................

.......................................................................
விண்ணப்பதாராின் வகமயாப்பம்

22.

விண்ணப்பதாராின் வகமயாப்பத்வத உறுதிப்படுத்தல்
இவ்விண்ணப்பத்வத சமர்ப்பிக்கின்ற திரு/திருமதி/மசல்வி ....................................... என்பவவர நான் தனிப்பட்ட
முவறயில் அறிசவன்.அவர் .....................................திகதி எனது முன்னிவலயில் அவரது

வகமயாப்பத்வத

வவத்தார் என்பவதயும் உறுதிபடுத்துகின்சறன்.
திகதி ...............................................

.......................................................................
உறுதிப்படுத்துகின்ற அதிகாாியின் வகமயாப்பம்

உறுதிப்படுத்துகின்ற அதிகாாியின் முழுப் மபயர்

:

பதவி

:

முகவாி
(உத்திசயாக முத்திவர)

꞉

22.

அரசாங்கத்தில்

அல்லது

மாகாண

அரசாங்க

சசவவயில்

தற்சபாது

சசவவயில்

உள்ள

விண்ணப்பதாாிகளுக்கான திவணக்கள தவலவர் அல்லது அதிகாரம் மபற்ற அலுவலர் ஒருவாினால்
சான்றிதழ் வழங்கல் சவண்டும்.
அ).

திரு./திருமதி./மசல்வி./

.............................................

தற்சபாது

.......................

அவமச்சில்

/

திவணக்களத்தில் / நிறுவனத்தில் நிரந்தர ஓய்வூதியமுள்ள பதவிமயான்றில் சசவவயில் உள்ளார்
என்பதவனயும் , அவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்வககள் சமற்மகாள்ளப்படவில்வல
என்பதவனயும் , ஒழுக்காற்று நடவடிக்வக சமற்மகாள்ள உத்சதசிக்கப்படவில்வல என்பதவனயும்
சமற்குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்கள் சாியானது என்பதவனயும் உறுதிபடுத்துகின்சறன்.

ஆ).
இப்பாீட்வசயின் மபறுசபறுகளுக்சகற்ப நிறுவனமமான்றுக்காக மதாிவு மசய்யப்பட்டால் அவவர
தற்சபாவதய பதவியில் இருந்து விடுவிக்க முடியும்/முடியாது என்பதவனயும் மதாிவிக்கின்சறன்.
திகதி ..............................................

...............................................
திவணக்களத் தவலவர் வகமயாப்பம் அல்லது
அதிகாரம் மபற்ற அலுவலர்

மபயர்

:

பதவி

:

திகதி

꞉

திவணக்களம் / நிறுவனம்

꞉

(உத்திசயாக முத்திவரவய வவக்கவும்)

