ඇමුණුම/ இணைப்பு II

CSC - I

ඒකාබද්ධ ස ේලසේ නිධරයන් ඳත්වීම් දින සිට මා 06ක් තුළ ඉදිරිඳත් කළ යුතු ලිපිසේඛන/
இணைந்த சேணைகளுக்குரி அலுைலர்கள் நினத் திகதிிலிருந்து

06 ாதங்களினுள்

ேர்ப்பிக்கப்பட சைண்டி ஆைைங்கள்

01. ුද කුරු නමඟ ිය ධාරාාද

ම/

பதயயழுத்துடன் அலுவயரின் யபர்:

ඒකාබද්ධ ස ල
ේ ා අංසේ
ප්රසයජනනය ාා
இணைந்த சேணைகள்

பிரிைின் உபசாகத்திற்கு
ட்டும்

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

02. ත තුර නා දරේණිා/
பதவி ற்றும் தம்: ................................................................................................................
03. ව  ැඩ භාරග්ස දි ා/

சேணவ யபொறுப்சபற்மல் திகதி:..............................

04. ප්සවීේ ලිපි තංකා/
நினக் கடித இய:................................

05. දනෞඛ්ය 169 ආකෘතිා ප්රකාරව   ාා ගන් ා ෙ වව  ෙය ව  ාර්තාව  / சுகொதொ
படிவம் 169 இன் பயம் யபமப்பட்ட ருத்துவ அமிக்ணக
ඇත/உள்ரது
06. දපොදු 160 තනුව   දෙපාර්ශව  ාම ත්සනන් කර
ෙ ියව  ැරදිව   ම නඳාන්
ගිවිසුම/ யபொது 160 வது படிவத்தின் பயம் இருதப்பினொலும்
ணகயொப்பிடப்பட்ட ேரிொக யபர் எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம்

ඇත/உள்ரது

ැත/இல்ணய

ැත/இல்ணய

07. ආණ්ඩුක්රම ව  යව  නථාාද 157 ත (7) ව   ව  යව  නථාාව   නා 161 (ඈ)(iii)
ව   ව  යව  නථාාව   තනුව   දෙපාර්ශව  ාම ත්සනන් කර
ෙ තව   තභාව  ා
ප්රකාශ ිරීමම තො ප්රකාශා/ அேியணப்பின் 157அ (7) ஆம்
உறுப்புணபம்

161 (ஈ)(iii)

ஆம் உறுப்புணின் படி இருதப்பினொலும்

ணகயொப்பிடப்பட்ட கீ ழ்ப்படிதல் அமிக்ணக

ඇත/உள்ரது

ැත/இல்ணய

ඇත/உள்ரது

ැත/இல்ணய

08. දපොදු 278 ආකෘතිා ප්රකාරව   දෙපාර්ශව  ාම ත්සනන් කර
ෙ
ියව  ැරදිව   ම නඳාන් දිවුරුම/ ප්රතිාාව  / யபொது 278 படிவத்தின்
பயம் இருதப்பினொலும் ணகயொப்பிடப்பட்ட ேரிொக யபர்
எழுதப்பட்ட ேத்திம் அல்யது உறுதிபண

09. දපොදු 261 ආකෘතිා ප්රකාරව   ිය ධාරාා විසින් ත්සනන් කර
ෙ
ආාත නංග්රාද XXXIII ව   පරිච්දේෙද 2 ව   ව  ගන්තිා ා ද්ස
කරනු ා ව  ්සකේ ාැරකේ ප්රකාශා/ யபொது 261 படிவத்தின் பயம்
அலுவயர் பயம் ணகயொப்பிடப்பட்ட தொபனக் சகொணவின் XXXIII
ஆம் அத்திொத்தின்

2

ஆம் பிரிவின் நிதிகரின்படி யேொத்துக்கணரபம்

யபொறுப்புக்கணரபம் யவரிப்படுத்தும் கூற்று

ඇත/உள்ரது

ැත/இல்ணய

10.ඉාත සිාලුම දේඛ් ව   පි ප්ස නාතික ිරීමදේ ිය ධාරාා විසින්
ත්සන ාා ිය ුද්ාව   දාොො නාතික කර/ சற்கூமப்பட்ட ஆவைங்கரில்
உறுதிப்படுத்தப்படும் அலுவயொல் உண்ணப்பிதியன ஒப்பம் ற்றும்

ඇත/உள்ரது

பத்திணிட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டதொ ?

ැත/இல்ணய

ඉාත ෙක්ව  ා ඇති දතොරතුරු, ියව  ැරදි ාව  ්ස තො සිාලු දේඛ් ියව  ැරදිව   නේපූර්ණ කර නාතික කර
තුදණා ඇති ාව  ්ස නාතික කරමි/ சலுள்ர தகவல்கள் ேரிொனயதனவும், உரி ஆவைங்கள் ேரிொகப்

ෙ ඡාාා පි ප්ස
பூைப்படுத்தப்பட்டு

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ரயதனவும் இத்தொல் உறுதி யேய்கிசமன்.

.............................................................................
දෙපාර්තදේන්තු ප්රධාාියාාද ත්සන

ාා ිය ුද්ාව  

திணைக்கரத் தணயவரின் ணகயொப்பபம் பதவி பத்திணபம்

.................................
දි ා/

திகதி

