இங்கை தையல்,ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட் சேகயனின் யகுப்பு 2 தபம் II இற்கு ஆட்சேர்ப்தற்ைொ
நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சொட்டிப் ொீட்கே - 2018
1.0

இங்கை தையல், ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட் சேகயனின் யகுப்பு 2 தபம் II இலுள் தயிைளுக்கு
ஆட்சேர்ப்தற்ைொ

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட

சொட்டிப்

ொீட்கேக்கு

தகுதி

தற்ரள்

ிபகேைிடநிருந்து யிண்ணப்ங்ைள் சைொபப்டுைின். இப் சொட்டிப் ொீட்கே 2018

இங்கைப்
நொதம்

ொீட்கேைள் ஆகணனொர் ொனைத்திொல் தைொழும்ில் டொத்தப்டும்.
2.0

ொீட்கேைள்
ஆகணனொர்
ொனைத்திொல்
டொத்தப்டும்
எழுத்துப்
ொீட்கேதனொன்ின்
தரசரைளுக்ைகநன திகந அடிப்கடனில் தகுதி தற்ரள் யிண்ணப்தொபர்ைள் இங்கை தையல்,
ததொடர்ொடல்

ததொமில்நுட்

சேகயனின்

யகுப்பு

2

இன்

தபம்

II

இலுள்

தயிைில்

ினநிக்ைப்டுயதற்குத் சதர்ந்ததடுக்ைப்டுயர்.
3.0

இதன் பம் ிபப்புயதற்கு உத்சதேிக்ைப்ட்டுள் தநொத்த தயற்ிடங்ைின் எண்ணிக்கை 44 ஆகும்.
ினநம் னன்யலுப் தரம் திம் ினந அதிைொொினிொல் தீர்நொிக்ைப்டும். தயற்ிடங்ைில்
ஏசதனும் ஒரு ததொகைகன அல்து அகத்து தயற்ிடங்ைகபெம் ிபப்ொநல் இருப்தற்ைொ
அதிைொபத்கத ினந அதிைொொி தைொண்டுள்ொர்.

4.0

ேம்ம் :- 2016.02.25 ஆந் திைதின அபேொங்ை ிர்யொை சுற்ிக்கை இ. 03/2016 (MN-06-2016)
இற்ைகநன இங்கை தையல் ததொடர்ொடல்

ததொமில்நுட்ச் சேகயனின் 2-II, 2-I ஆம் தபங்ைளுக்ைொ

நொதொந்த ேம்த் திட்டம் ரூொ. 36,585/-10x660/-11x755/-15x930/- ரூொ: 65,440/= ஆகும்
குிப்பு
அச் ேம்ம் தங்ைளுக்கு 2020.01.01

ஆந் திைதினில் இருந்சத ைிகடக்ைப்தரம். எினும் சநற்டி

சுற்ிக்கைனின் II அட்டயகணனின் ஏற்ொடுைளுக்ைகநன ேம்ம் யமங்ைப்டும்..
5.0

இப்தயி ிபந்தபநொது. ஓய்வூதின உொித்துகடனது.

6.0

தகைகநைள் :- இங்கை தையல், ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட் சேகயனின் யகுப்பு 2 இன் தபம் II இற்கு
ினநிப்து ததொடர்ொை ின்யரும் தகைகநைகப் பூர்த்தி தேய்திருத்தல் ஏற்புகடனதொகும்.
(அ)
இங்கைப் ிபகேைொை இருத்தல் சயண்டும்.
(ஆ)
யிண்ணப்தொொிைள் ேிந்த ன்டத்கதபெகடனயர்ைொை இருத்தல் சயண்டும்.
(ஈ)

சதைொசபொக்ைினம்:

அகத்து

யிண்ணப்தொொிைளும்

ொட்டின்

எப்ொைத்திலும்

சேகயனொற்ரயதற்கும், தயிக்குொின ைடகநைக ிகசயற்ரயதற்கும் சதகயனொ உடல், உ
ஆசபொக்ைினபகடனயபொை இருத்தல் சயண்டும்.

(உ) அனுயம்
(i)

இங்கை தையல், ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட் சேகயனின் யகுப்பு 3 தபம் I
அலுயபொை இருத்தல்
நற்ரம் உடன்பன்பொ 05 ஆண்டுைொ
பகப்புடொதும்,
திருப்திைபநொதுநொ
சேகயக்ைொத்கதக்
தைொண்டிருத்தல் சயண்டும்.
அல்து

(i)

யகுப்பு 3 தபம் II அலுயபொை இருத்தல்

நற்ரம் உடன்பன்பொ 05

ஆண்டுைொ பகப்புடொதும், திருப்திைபநொதுநொ சேகயக்ைொத்கதக்
தைொண்டிருத்தல் சயண்டும்.
நற்ரம்
(ii)

இவ்யித்தலின் 6.1 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் ைல்யித் தகைகநைகப் பூர்த்தி
தேய்திருத்தல்

(உ) சநற்டி தகைகநைளுக்கு சநதிைநொை யிண்ணப்ங்ைள் சைொபப்டும் இரதித்திைதினன்ர அலுயர்
சேகயனில் ிபந்தபநொக்ைப்ட்டிருத்தல் சயண்டும்.

1

(6.1)

ைல்யித் தகைகநைள் :
(1)

ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ல்ைகக்ைமைம்
ஒன்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிரயதநொன்ொை ல்ைகக்ைமை
நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ிரயதநொன்ில் இருந்து
அல்து ைணினினல் / தையல் ததொமிநுட்ம் ததொடர்ொ ட்டம் தற்ிருத்தல்.
அல்து

(2) (i)

ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ல்ைகக்ைமைம்
ஒன்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிரயதநொன்ொை ல்ைகக்ைமை
நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ிரயதநொன்ில் இருந்து
அல்து ைணினினல் / தையல் ததொமிநுட்ம்
ிபதொ ொடநொை தைொண்ட
ட்டதநொன்ிகப் தற்ிருத்தல். ( இதன் சொது பழுகநனொ ட்டநொது ஆை
குகந்தது 1/3 குதி ைணிினினல் / தையல் ததொமிநுட்ம் ததொடர்ொதொை அகநதல்
சயண்டும்.)
நற்ரம்

(ii)

ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ல்ைகக்ைமைம்
ஒன்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிரயதநொன்ொை ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள்
ஆகணக்குழுயிொல்
அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட
ிரயதநொன்ில்
இருந்து
அல்து
ைணினினல் / தையல் ததொமிநுட்ம் ததொடர்ொ ட்டப்ின் டிப்சொநொ தற்ிருத்தல்.
அல்து

(3) (i)

ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ல்ைகக்ைமைம்
ஒன்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிரயதநொன்ொை ல்ைகக்ைமை
நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ிரயதநொன்ில் இருந்து
ட்டதநொன்ிகப் தற்ிருத்தல்.
நற்ரம்

(ii)

ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள் ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட ல்ைகக்ைமைம்
ஒன்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிரயதநொன்ொை ல்ைகக்ைமை நொினங்ைள்
ஆகணக்குழுயிொல்
அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட
ிரயதநொன்ில்
இருந்து
அல்து
ைணினினல் / தையல் ததொமிநுட்ம் ததொடர்ொ ட்டப்ின் ட்டம் தற்ிருத்தல்.
அல்து

(4)

பன்ொம்ிக நற்ரம் ததொமிற் தகைகந ஆகணக்குழுயிொல் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட
தையல் ததொமிநுட்ம் ததொடர்ொ சதேின யொழ்க்கைத் ததொமில் தகைகந (NVQ) (07)
ஏழு அல்து அதற்கு சநற்ட்ட நட்டத்திொ
சயண்டும்.

NVQ ேொன்ிதழ் ஒன்கப் தற்ிருத்தல்

குிப்பு :
(i)

7.0

ஒவ்தயொரு யிண்ணப்தொபரும் உொின தகைகநைக யிண்ணப் படிவுத் திைதினன்சொ
அல்து அதற்கு பன்சபொ பூர்த்தி தேய்திருத்தல் ைட்டொனநொதொகும்.

ொீட்கே கடபக நற்ரம் ொடயிதொம்
ொீட்கேனொது இபண்டு யிொப்த்திபங்ைகக் தைொண்டதொை அகநபெம். இப்ொீட்கே ேிங்ை, தநிழ்,
ஆங்ைிம் ஆைின தநொமிபங்ைில் டொத்தப்டும். யிண்ணப்ித்த தநொமி பத்கத ின்ர்
நொற்ரயதற்கு இடநிக்ைப்டநொட்டொது.

யிொப்த்திபம்
உச்ேொர்பு
தையல்
நற்ரம்
ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்
யிடன ஆய்வு

சபம்
1 நணி.
2 நணி.

தநொத்தப்புள்ி
100
100

2

ேித்தினகடயதற்ைொ புள்ிைள்
40
40

1.

உச்ேொர்புப் ொீட்கே :
இவ்யிொப்த்திபம், ொீட்ேொர்த்திைின் எண்ைணித ஆற்ல், தர்க்ை ொீதினொைச் ேிந்திக்கும்
ஆற்ல், என்யற்கச் சேொதிக்ைக் கூடின யிொக்ைகக் தைொண்டதொை அகநபெம்.
ல்சதர்வு

நற்ரம்

ண்டுள்துடன்,

சுருக்ை

யிகடனித்தல்

நொதிொினொ

ொ

50
.

2. தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் யிடன ஆய்வு :
அபேொங்ை சேகயனின் தையல் நற்ரம் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்
துகனில்
ஏற்டக்கூடின
ஒரு
ிபச்ேிக
அல்து

ிபச்ேிகைள்
ேம்ந்தநொை
ைட்டகநக்ைப்ட்ட
ிைழ்வு / ிைழ்வுைள்
ொீட்ேொர்த்திக்கு பன்கயக்ைப்ட்டு
ொீட்ேொர்த்தினின் கடப்ொற்லுடன் கூடின ேிந்தொ ேக்தி நற்ரம் ிபச்ேிகைகத்
தீர்த்துகயக்ைக்கூடின
தின்,
தொயிதிக்
சைொகய,
அபேொங்ை
சேகயைள்
அகணக்குழுயின் அலுயை கடபக யிதிைள் நற்ரம் ிதிப் ிபநொணங்ைளுக்குொின
அபேொங்ை சேகயனின் ொிச்ேனங்ைள் ஆைினயற்க அவீடு தேய்யசத இதன் பம்
எதிர்ொர்க்ைப்டுைின்து. ைட்டகநக்ைப்ட்ட
நொதிொினொ யிொக்ைள் நற்ரம்
ைட்டுகபைகக் தைொண்டதொை இவ்யிொப்த்திபம் அகநந்துள்து. அத்துடன் அகத்து
யிொக்ைளுக்கும் யிகடனித்தல் சயண்டும்.
குிப்பு : ைடகந சொக்ைங்ைளுக்ைொை ொீட்ேொர்த்திைின் தகைகநகனபெம் ஆற்கபெம் ொீட்ேிக்ைக்
கூடினதொை இவ்யிொப்த்திபம் அகநபெம். இப்ொீட்கே ஒரு சொட்டிப் ொீட்கேனொை
இருந்த சொதிலும் ினநத்திற்ைொ தகைகநகனப் தரயதற்கு ஒவ்தயொரு
ொடத்திற்கும் ஒதுக்ைப்ட்டுள் புள்ிைில் ஆைக் குகந்தது 40% வீதத்கதனொயது
த சயண்டிபெள்துடன், ொீட்கேக்ைொ தநொத்தப் புள்ிைில் 50% வீதத்கதனொயது
தரதல் சயண்டும். அகத்து எழுத்துப யிகடத்தொிலும் ததியற் கைதனழுத்து
நற்ரம் எழுத்துப்ிகம ததொடர்ொ ிகமைள் ேம்ந்தநொை புள்ிைள் குகக்ைப்டும்.
தற் புள்ிைின் திகந ஒழுங்குபக ைண்டிப்ொைப் ின்ற்ப்ட்டு, சொட்டிப்
ொீட்கேக்ைொை ஒதுக்ைப்ட்டுள் தயற்ிடங்ைின் எண்ணிக்கைகனப் பூர்த்தி தேய்னக்
கூடினயொர ினநங்ைள் யமங்ைப்டும்.
8.0

ிகமனொ தையல்ைளுக்ைொ தண்டகைள் - யிண்ணப்ப்டியங்ைக ிபப்புைின் சொது ேொினொ
தையல்ைக யமங்குயது ததொடர்ில் கூடுதொ ையம் தேலுத்துதல் சயண்டும். இப்ொீட்கேனின் ஒழுங்கு
யிதிைளுக்கு இணங்ை ொீட்கேக்கு பன்ர் அல்து ொீட்கே கடதரம் சொது அல்து ொீட்கேனின்
ின்ர் எந்ததயொரு ேந்தர்ப்த்திலும் எயசபனும் ொீட்ேொர்த்திதனொருயர் தகுதினற்யர் எத் ததொின
யருநிடத்து, அயபது ொீட்ேொர்த்த உொிகநகன இபத்துச் தேய்ன படிபெம். யிண்ணப்தொபர் ேநர்ப்ித்துள்
தையல்ைள் ிகமனொகய எ எப்சொதொயது ததொினயருநிடத்து அயகப அபேொங்ை சேகயனிலிருந்து ீக்ை
படிபெம்.

9.0

ொீட்கேக் ைட்டணம் –
ொீட்கேக் ைட்டணம் ரூொ 500/- ஆகும். இத்ததொகைனிக
ொீட்கே ஆகணனொர் ொனைத்தின் 2003-02-13 ஆம் யருநொத்
தகப்ின் ைீழ் எந்ததயொரு அஞ்ேல் / உ அஞ்ேல் அலுயைத்திலும் தேலுத்த படிபெம். அது ததொடர்ொை
யிண்ணப்தொொிக்கு யமங்ைப்டும் ற்ரச்ேீட்கட யிண்ணப்ப்டியத்தின் உொின கூட்டினுள் ைமொதயொர
ஒட்டுதல் சயண்டும். (ற்ரச் ேீட்டின் ைல் ிபதிதனொன்க தம் யேம் கயத்திருப்து அயேினநொகும்)
எந்ததயொரு ைொபணத்திற்ைொைவும் ொீட்கேக் ைட்டணம் நீிப்புச் தேய்னப்ட்டநொட்டொது. ைொசுக்
ைட்டகைளும் பத்திகபைளும் ஏற்ரக் தைொள்ப்டநொட்டொது.

10.0

(i) யிண்ணப்ப்டியங்ைள் - ஏ 4 (21x29 தேநீ) (ேொதொபண ஹொப் ேீட்) அவு தொில்,
(அ)
(ஆ)

(இ)

இக்ைம் 01 பதல் 03 யகபனொ ந்திைள் பதொம் க்ைத்திலும்
இக்ைம் 04 பதல் இரதி யகபனொ ந்திைள் ஏகன க்ைங்ைிலும், அகநனக் கூடினயொர
யிண்ணப்டியத்கதத்
தனொொித்துக்
தைொள்
சயண்டினதுடன்,
யிண்ணப்தொொினிொல்
ொீட்கேக்குத் சதொற்ரம் தநொமிபசந யிண்ணப்ம் ிபப்ப்டுதல் சயண்டும்.
யிண்ணப்ப்டியங்கத் தனொொிக்ைின் சொது அதன் தகப்ிலுள் ொீட்கேனின் தனகப
ேிங்ை
யிண்ணப்ப் டியங்ைில் ேிங்ைத்துக்கு சநதிைநொை ஆங்ைித்திலும் தநிழ்
யிண்ணப்ப் டியங்ைில் தநிழுக்கு சநதிைநொை ஆங்ைித்திலும் குிப்ிடுதல் சயண்டும்.
உொின நொதிொிப் டியத்திற்கு இணங்ைின யகைனில் தனொொிக்ைப்டொத, உொின தித்திற்கு பன்ர்
ொீட்கேக் ைட்டணம் தேலுத்தப்ட்டிபொத, ேொினொ பகனில் ிபப்ப்டொது குகொடுைள்
தைொண்டதொை
அனுப்ப்டும்
யிண்ணப்ங்ைள்
எந்ததயொரு
அியித்தலும்
இன்ி
ிபொைொிக்ைப்டும். உொின பகனில் யிண்ணப்ப்டியங்ைக ிபப்ொது யிடுயதொல் ஏற்டும்
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ின்யிகவுைக யிண்ணப்தொபர்ைள் தொரப்சற்ல் சயண்டும். யிண்ணப்ப்டியத்தின்
ைல் ிபதிதனொன்க தம்யேம் கயத்திருப்து னனுள்தொை அகநபெம். பூர்த்தி தேய்னப்ட்ட
யிண்ணப்ப்டியம் ொீட்கே அியித்தலில் ைொட்டப்ட்டுள் யிண்ணப்ப்டியத்திற்கு
இணங்ைினதொை உள்தொ என்கதச் ேொிொர்த்துக் தைொள்ல் சயண்டும். அவ்யொில்ொதயிடத்து
யிண்ணப்ம் ிபொைொிக்ைப்ட படிபெம்.

11.0

யர்த்தநொி
அியித்தலில்
குிப்ிடப்ட்டுள்
தகைகநைகக்
தைொண்டயர்ைள்
நொத்திபசந
யிண்ணப்ிப்ொர்ைள் என் எடுசைொின் அடிப்கடனில் உொின ொீட்கேக் ைட்டணத்கதச் தேலுத்தி உொின
தித்தில் அல்து அத்தித்திற்கு பன்ர் யிண்ணப்ப்டியங்ைக அனுப்ிபெள் யிண்ணப்தொபொர்ைள்
அகயருக்கும் சொட்டிப் ொீட்கேக்குத் சதொற்ரயதற்கு ொீட்கேைள் ஆகணனொர் ொனைத்திொல்
அனுநதி அட்கடைள் அனுப்ப்டும். சொட்டிப் ொீட்கேக்குத் சதொற்ரயதற்ைொை அனுநதிப்த்திபம்
அனுப்ப்டுயது குித்த யிண்ணப்தொபர் இப்தயிக்ைொ தகைகநைகப் பூர்த்தி தேய்துள்ொர்
என்தற்ைொ ஆதொபநொை அகநனநொட்டொது. யிண்ணப்தொபர்ைக சர்பைப் ொீட்கேக்கு அகமத்து
யர்த்தநொி அியித்தலுக்கு இணங்ை தகைகநைகப் பூபத்தி தேய்துள்ொபொ என்கத சேொதிக்ைின்
சொது சதகயனொ தகைகநைகப் பூர்த்தி தேய்னயில்க எத் ததொின யருநிடத்து அப்ொீட்ேொர்த்தி
உொிகந இபத்துச் தேய்னப்டும்.

11.1

இவ் அியித்தலின் 7.0 ந்தி நற்ரம் குிப்புக்கு அகநன தகைகநபெகடன ொீட்ேொர்த்திைின் தநொத்தப்
புள்ிைின் திகநக்சைற் தயினிடப்ட்ட
அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய

அகநச்சுக்கு
ரைள்

அனுப்ி கயக்ைப்டும் அல்து இங்கை ொீட்கேைள்
திகணக்ைத்தின் WWW.result.exams.gov.lk இகணனத்தில் ிபசுொிக்ைப்டும்.
12.0

யிண்ணப்ப்டியங்ைக

அனுப்பும்

ைடித

உகனின்

இடது

க்ை

சநல்

பகனில்

“இங்கை

தையல்,ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட்ச் சேகயனின் யகுப்பு 2 இன் தபம் II இற்கு ஆட்சேர்ப்தற்ைொ
நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சொட்டிப் ொீட்கே – 2018” என்ர குிப்ிடுதல் சயண்டும்.
13.0

ொீட்கேக்கு

ேந்தர்ப்த்தில் ியின யிண்ணப்தொொிைின் தயிைள் நற்ரம் சேகய

ிகனம், ொீட்கே ேம்ந்தநொ ேை யிடனங்ைள் ததொடர்ொைவும் ஏற்புகடனதொயதுடன், யிண்ணப்ங்ைள்
அனுப்ப்ட்டதன் ின்ர் ிைழும் நொற்ங்ைசதும் ையத்திற் தைொள்ப்டநொட்டொது.
14.0

பூர்த்தி தேய்னப்ட்ட யிண்ணப்ங்ைள் 2018

11 ஆந் திைதி அல்து அதற்கு பன்ர் ின்யரும்

பையொிக்குப் திவுத் தொலில் அனுப்ப்டுதல் சயண்டும்.
ொீட்கேைள் ஆகணனொர் ொனைம்,
ஒழுங்ைகநப்பு நற்ரம் தயிொட்டுப் ொீட்கேைள் ைிக
இங்கைப் ொீட்கேைள் திகணக்ைம்
.

15.0

.

. 1503

ொீட்கேக்குத் சதொற்ரதல் – யிண்ணப்தொபர்ைளுக்கு ொீட்கே அனுநதிப்த்திபங்ைள் அனுப்ப்ட்டதன்
ின்ர் அது ததொடர்ொ த்திொிகை அியித்தல் ஒன்ர இங்கைப் ொீட்கேத் திகணக்ைத்திொல்
தயினிடப்டும். அவ் அியித்தல் தயினொைி 2 அல்து 3 ொட்ைின் ின்ரும் ொீட்கே அனுநதிப்
த்திபம் ைிகடக்ைொதயிடத்து அியித்தலில் குிப்ிடப்ட்டுள்யொர, அது ததொடர்ொை இங்கைப்
ொீட்கேத் திகணக்ைத்திற்கு அியிக்ை சயண்டும். தங்ைள்யேபள் யிண்ணப்ப்டியத்திதும் ைொசு
தேலுத்தின ற்ரேீட்டிதும் உரதிப்டுத்தப்ட்ட டிநப் ிபதிைகபெம் திவுத் தொலில் அனுப்ின
ற்ரச்ேீட்

,

,

,
- தைொழும்புக்கு தயினில் எின் அனுநதிப் த்திபத்கத அனுப்புயதற்ைொ ததொகைல்
(ஃக்ஸ்) இக்ைத்கதபெம்

தைொண்ட தநது சைொொிக்கைக் ைடிதத்கத தங்ைள்யேம் கயத்துக் தைொண்டு -

இங்கைப் ொீட்கேக்ைள் திகணக்ைத்திற்கு

நிைவும் னனுள்தொை அகநபெம். அவ்யொர

சைொரும் சொது ொீட்கேைள் திகணக்ைத்திொல் சயண்டப்டும்
ஏசதனும் தையதொன்ிக
உரதிப்டுத்துயது ததொடர்ொை தம்யேம் கயத்துள் யிண்ணப்ப் ிபதி, ொீட்கேக் ைட்டணம் தேலுத்தின
ற்ரச்ேீட்டின் ிபதி / ொீட்கேக் ைட்டணம் ஏற்புகடனதொனின் அது குித்த ற்ரச்ேீட்டின் ிபதி நற்ரம்
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யிண்ணப்த்கத திவுத்தொலிலிட்ட ற்ரச்ேீட்டு ஆைினயற்க தனொர்ிகனில் கயத்திருப்து நிைவும்
னனுள்தொகும்.
16.0

ொீட்ேொர்த்திைள் தநது ஆள் அகடனொத்கத ிரூிப்தற்ைொை ின்யரும் ஆயணங்ைில் ஒன்க ொீட்கே
சநற்ொர்கயனொொிடம் ேநர்ப்ித்தல் சயண்டும்.
i

ஆட்திவுத் திகணக்ைத்திொல் யமங்ைப்ட்ட தேல்லுடினொகும் சதேின அகடனொ அட்கட

ii

தேல்லுடினொகும் ைடவுச் ேீட்டு

17.0

ொீட்கே
ஆகணனொர்
ொனைத்திொல்
தயினிடப்டும்
அனுநதினட்கடகன
கயத்துள்
அலுயர்ைளுக்கு ொீட்கேக்குத் சதொற்ரயதற்கு கூடினயொர திகணக்ைத் தகயர்ைிொல் ைடகந
யிடுபக யமங்ைப்டுதல் சயண்டும். ிபனொணக் ைட்டணங்ைள் யமங்ைப்ட நொட்டொது.

18.0

யிண்ணப்தொொிதனொருயருக்கு ொீட்கே அனுநதிச்ேீட்டு அனுப்ப்டுயது குித்த யிண்ணப்தொபர்
இப்ொீட்கேக்குத் சதொற்ரயதற்குொின தகைகநைகப் பூர்த்தி தேய்துள்ொர் என்தற்ைொ ஆதொபநொை
அகநனநொட்டொது. ொீட்கே டொத்துயது ததொடர்ில் ொீட்கேைள் ஆகணனொர் ொனைத்திொல்
யிதிக்ைப்டும் ஒழுங்குயிதிைளுக்குக் ைட்டுப்ட்டு டப்தற்கு ொீட்ேொர்த்திைள் ைடகநப்ட்டுள்ர். அவ்
ஒழுங்கு யிதிைக நீரநிடத்து, ொீட்கே ஆகணனொர் ொனைத்திொல் யிதிக்ைப்டும் தண்டகக்கு
உட்டசயண்டி ஏற்டும்.

19.0

இங்கு குிப்ிடப்டொத ஏசதனும் யிடனங்ைள் இருப்ின் அகய ததொடர்ில் இகணந்த சேகயைள்
ணிப்ொர் ொனைத்திொல் தீர்நொங்ைள் சநற்தைொள்ப்டும். அகத்து யிண்ணப்தொபர்ைளும்
இவ்யர்த்தநொி அியித்தலில் குிப்ிடப்ட்டுள் ொீட்கேைளுக்ைொ தொது ஒழுங்குயிதிைளுக்கு
இணங்ைி ஒழுைக் ைடகநப்ட்டுள்ர்.

20.0

,

ர
ச யலுயொதொை அகநபெம்.

சை.வீ.ி.எம்.சே. ைநசை
இகணந்த சேகயைள் ணிப்ொர் ொனைம்
அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய
அகநச்சு
அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய அகநச்சு
சுதந்திப ேதுக்ைம்,
தைொழும்பு 07.
2018

நொதம் 27 ஆந் திைதி
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நொதிொி யிண்ணப்ப் டியம்
(அலுயைப் னன்ொட்டுக்ைொை)

இங்கை தையல், ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட்ச் சேகயனின் யகுப்பு 2 இன் தபம் II இற்கு
ஆட்சேர்ப்தற்ைொ நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சொட்டிப் ொீட்கே – 2018
Limited Competitive Examination for Recruitment to Class 2 - II of
Sri Lanka Information & Communication Technology Service - 2018
ொீட்கேக்குத் சதொற்ரம் தநொமிபம்
2
ேிங்ைம்
3
தநிழ்
4
ஆங்ைிம்
(உொின இக்ைத்கதக் கூட்டினுள் எழுதுை)

1.0

1.1

பததழுத்கத இரதினிலிட்டு பததழுத்துக்ைளுடன் தனர் : ...........................................................................
(ஆங்ைி தைப்ிற்ல் எழுத்துக்ைில் உ-ம்: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.)

1.2

பழுப்தனர் (ஆங்ைிதைப்ிற்ல்
எழுத்துக்ைில்)

:

1.3

பழுப்தனர்

:

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

(ேிங்ைத்தில்/தநிமில்)
2.0

சேகய ிகனம் நற்ரம் பையொி 2.1. அலுயைத்தின் / திகணக்ைத்தின் / ிரயத்தின் தனர் நற்ரம் பையொி - ...............................................
(ஆங்ைி தைப்ிற்ல் எழுத்துக்ைில்).............................................................................................................
2.2. அலுயைத்தின் / திகணக்ைத்தின் / ிரயத்தின் தனர் நற்ரம் பையொி - .............................................
(தநிமில்/ ேிங்ைத்தில்) )..........................................................................................................................
2.3. அனுநதிப்த்திபம் அனுப் சயண்டின பையொி - ........................................................................................
(ஆங்ைி தைப்ிற்ல் எழுத்துக்ைில்)............................................................................................................

3.0

3.1

ொல்

:

தண் - 1
ஆண் - 0
(உொின இக்ைத்கதக் கூட்டினுள் எழுதுை)

3.2

3.3

3.4

ிந்த திைதி

:

யருடம்

நொதம்

சதேின அகடனொ அட்கட இ.

கைனடக்ை ததொகசேி இக்ைம்

:

6

திைதி

4.0

சேகய யிபம்
4.1 தொங்ைள் தற்சொது ணினொற்ரம் ிரயத்தின் தனர் :

…………………………………………………………..

4.2 அது உொித்தொகும் அகநச்சு

:

…………………………………………………………..

4.3 தற்சொது யைிக்கும் தயினின் தயிப் தனர்

:

…………………………………………………………..

4.4 தற்சொது யைிக்கும் தயிக்கு ினநம்தற் திைதி

:

…………………………………………………………..
.......................................................
உரதிப்டுத்தும் அலுயொின் கைதனொப்ம் நற்ரம்
உத்திசனொைபூர்ய பத்திகப
…………………………………………………………..

திகணக்ைம்

4.5. தற்ொகதன தயி ிபந்தபநொதொ? தற்ைொலிைநொதொ? :
4.6 தற்ொகதன தயினில் சேகய ிபந்தபநொக்ைப்ட்டுள்தொ?:

…………………………………………………………..

4.7 தற்ொகதன தயினில் சேகய ிபந்தபநொக்ைப்ட்டகந குித்து யமங்ைப்ட்ட ைடிதத்தின் ததொடர் இக்ைபம் திைதிபெம்:
.........................................................................................................................................................................................
4.8 (அ) தற்ொகதன ேம்ம்

:

..................................................................................................................................................................................
(ஆ) ேம் அவுத்திட்டம் (2016.02.25 ஆந் திைதின அபேொங்ை ிர்யொை சுற்ற்ிக்கை இ. 03/2016 அகநன
ேம்க்குிபடு
..................................................................................................................................................................................
4.9. இகணந்த சேகயக்கு உள்ீர்க்ைப்ட்ட அலுயபொனின் உள்ீர்க்ைப்ட்ட திைதி :
..................................................................................................................................................................................
4.10 தற்ொகதன தயி ஓய்வூதின உொித்துகடனதொ என்து ற்ி :

…………………………………………………………..

4.11 யிண்ணப்ம் சைொபப்டும் இரதித் தித்தன்ர தற்சொகதன தயினின் சேகயக்ைொம் : …................…………………
.........................................................................................................................................................................................
.
5.0

ொீட்கேக் ைட்டணம் தேலுத்திப் தப்ட்ட ற்ரச்ேீட்டு ததொடர்ொ யிபங்ைள் :
I

ொீட்கேக் ைட்டணம் தேலுத்தின அஞ்ேல் / உ அஞ்ேல் அலுயைம்

:

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

II

ற்ரச்ேீட்டு இக்ைபம் திைதிபெம்
அ
தேலுத்தினததொகை

:

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

:

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

III

ற்ரச்ேீட்டிகக் ைமொதயொர இவ்யிடத்தில் ஒட்டுை.
(

)

இவ்யிண்ணப்த்தில் என்ொல் யமங்ைப்ட்டுள் தையல்ைள் ொன் அிந்த யகபனில் உண்கநனொகய என்ரம்
ேொினொகயபெம் என்ரம் உரதிப்டுத்துைின்சன். என்ொல் தேய்னப்ட்டுள் இவ்தயிப்டுத்துகை தொய்னொது
என்ரஅலுயைம்
ீரூிக்ைப்டுநிடத்து, ினநம் யமங்ைப்ட பன்பொனின் தகுதினற்யபொைக் ைருதப்டுசயன் என்கதபெம்
ினநம் ைிகடத்ததன் ின்பொனின் சேகயனிலிருந்து ீக்ைப்ட படிபெம் என்கதபெம் ொன் அிசயன். சநலும்
ொீட்கேகன டொத்துயது ததொடர்ில் ொீட்கே ஆகணனொர் ொனைத்திொல் யிதிக்ைப்டும் ேட்டதிட்டங்ைளுக்கு ொன்
ைட்டுப்ட்டு டப்சன் என்ரம் தயிப்டுத்துைின்சன். இங்கு குிப்ிடப்ட்டுள் எந்ததயொரு தையகபெம் ின்ர்
நொற்நொட்சடன்.

திைதி : ...........................................

குிப்பு

.......................................................
யிண்ணப்தொொினின் கைதனொப்ம்
கைதனொப்ம் உரதிப்டுத்துயொின் பன்ிகனில்
கைதனொப்நிடல் சயண்டும்.)

தநது திகணக்ைத் தகயர் அல்து திகணக்ைத் தகயருக்ைொை கைதனொப்நிடுயதற்கு அதிைொபம்தற்
அலுயொின் பன்ிகனில் யிண்ணப்தொொினிொல் கைதனொப்நிடப்ட சயண்டும்.)
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/

……………………………………………………………………
ப்

:………………………………………………….

…………………………………………….
( உத்திசனொைபூர்ய பத்திகபனிடவும்)

திகணக்ைத் தகயொின் தனர்

-

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

தயி

-

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

பையொி

-

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

திகணக்ைத் தகயொின் ேொன்ரகப
1.

இவ் யிண்ணப்தொபர் ஆைின திரு/திருநதி/தேல்யி .....................................................................................................
இத் திகணக்ைத்தில் சேகயனொற்ரைின்ொர் எவும்,

2.

அவ் அலுயர் அபே சேகயக்குொின இகணந்த சேகயனில் ிபந்தப தயிகன யைிப்யர் எவும்,

3.

அவ் அலுயர் ிபந்தப தயிக்கு .............................. ஆந் திைதினயில் சேகயனில் ிபந்தபநொக்ைப்ட்டொர் எவும்,

4.

ிபந்தப தயிக்ைொ சேகயனில் ிபந்தபநொக்ைப்ட்டகந குித்த ைடிதம் யமங்ைப்ட்டுள்து எவும்,

5.

அவ் அலுயர் ......................... ஆந் திைதி அல்து அதற்கு பன்ர் ஆை குகந்தது 05 ஆண்டுைள் பகப்புடொ
சேகயக்ைொத்கத பூபணப்டுத்திபெள்ொர் எவும், ( அியித்தலின் 6 (இ) பம் எதிர்ொர்க்ைப்ட்டயொர)

6.

.................................. ஆந் திைதினயில் ஆை குகந்தது 05 ஆண்டுைொ திருப்திைபநொ சேகயக்ைொத்கதப்
பூர்த்தி தேய்துள்ொர் எவும், ( அியித்தலின் 6 (ஈ) பம் எதிர்ொர்க்ைப்ட்டயொர)

7.

உடன்பன்பொ 05 ஆண்டுைொ ேம் ஆண்சடற்ங்ைக உொின தித்தில் ஈட்டிபெள்ொர் எவும்,

8.

இப் ொீட்கே ததொடர்ொை யிண்ணப்ிப்தற்கு உொின தயினின் குித்த யகுப்பு நற்ரம் தபத்தில் உள்ொர் எவும்,

9.

இப் ொீட்கேனின் தரசரைளுக்கு அகநன ினநம் ததொடர்ொை சதர்ந்ததடுக்ைப்டும் ட்ேத்தில் அவ் அலுயர்
தற்சொது யைிக்கும் தயினில் இருந்து யிடுயிக்ைப்டும் எவும்,

10. ொீட்கேக் ைட்டணநொை ரூொ 500/ தேலுத்தி, ற்ரச்ேீட்டிக யிண்ணப்த்தில் ஒட்டிபெள்ொர் எவும்,
11. அவ் அலுயபது யிண்ணப்த்தில் ைொண்ிக்ைப்ட்டுள் யிபங்ைள் இத் திகணக்ைத்திலுள் ஆயணங்ைளுடன் ேொி
ொர்க்ைப்ட்டுள்கந நற்ரம் இப் ொீட்கேக்குொின ொீட்கே அியித்தலில் ைொண்ிக்ைப்ட்டுள் ஒழுங்குயிதிைளுக்கு
அகநன இப் ொீட்கேக்குத் சதொற்ரயதற்கு அவ் அலுயர் தகுதினொயர் எவும், ொன் ேொன்ரகபக்ைின்சன்.

.......................................................
உரதிப்டுத்தும் அலுயொின் கைதனொப்ம் நற்ரம்
உத்திசனொைபூர்ய பத்திகப
தனர்

:

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

தயிப் தனர்

:

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

பையொி

:

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

திைதி

–
(1)

திகணக்ைத் தகயர் அல்து அயருக்ைொை கைதனொப்நிடுயதற்கு உொினயொர அதிைொபநிக்ைப்ட்ட
தயிிக அலுயொிொல் நொத்திபம் இச் ேொன்ரகபனில் கைதனொப்நிடல் சயண்டும். இச் ேொன்ரகபனில்
அடங்ைிபெள் யிடனங்ைள் எல்ொ யகைனிலும் ேொினொதத ேொன்ரப்டுத்தும் அலுயர் திருப்திபெல்
சயண்டும்.

(2)

தகைகந ததொடர்ொை அயேினப்டும் அகத்துத் சதகயப்ொடுைகபெம் பூர்த்தி தேய்திபொத யிண்ணப்தொபர்ைள்
இருப்ின், அயர்ைது யிண்ணப்ங்ைள் ொீட்கேைள்
ஆகணனொர் ொனைத்திற்கு ேநர்ப்ிக்ைொதிருத்தல்
சயண்டும்.
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