
இங்கை ததொமிநுட் சேகயனின் 1 தபத்தின்  அலுயர்ைளுக்ைொ மூன்ொயது  

யிகத்தின்ைொண் தகைப் ொீட்கே – 2019(2021) 

(முைொகநத்துயம் ததொைர்ொ  மூன்றுநொத ேொன்ிதழ்  ொைதி) 

 

இங்கை ததொமிநுட் சேகயனின் தபம் I உத்திசனொைத்தர்ைளுக்ைொ மூன்ொயது 

தகைதொண்ைல் ொீட்கே இக்ைம் 2222 நற்றும் 2021.03.26 ලං ஆம் திைதி 

யர்த்தநொினினூைொை தயினிைப்ட்டுள்துைன் தகைகநயுகைன ததொமிநுட் சேகய 

உத்திசனொைத்தர்ைளுக்கு இதற்ைொை யிண்ணப்ிக்ை முடியும் என்கத ததொியித்துக் 

தைொள்ைிசன். 

 

http://www.documents.gov.lk/files/gz/2021/3/2021-03-26(I-IIA)T.pdf 

 

யிண்ணப்ப்டியம் 
 

https://www.documents.gov.lk/files/gz/2021/3/2021-03-26(I-IIA)T.pdf
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ாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (அலுயக உயனோகத்திற்கோக) 
 

இயங்கை த ாழிநுட்ப சேகவயின் I ஆம்  த்தின்  அலுவயர்ைளுக்ைான 

மூன்மாவது  விகனத்திமன்ைாண்  கைப் பரீட்கே –2019(2021) 

(முைாகத்துவம் த ாைர்பான  மூன்றுா  ோன்றி ழ்  பாைதெறி) 

Third Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I of Sri 

LankaTechnological Service – 2019(2021) 

(Three Months Certificate Course on Management) 

 

 

01. (அ).  முதலழுத்துக்கள் இறுதியில் யருநோறு முதலழுத்துக்களுடன் லனர்:.................................... 

 ( ஆங்கி லகப்பிட்டல் ழுத்தில்)  

 உதோபணம்: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K. 

 

(ஆ). முழுப்லனர் :.................................................................. 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்) 

 

(இ) முதலழுத்துக்களுடன் லனர் :................................................... 

 (சிங்கத்தில்/ தமிழில்) 

 

02. தோங்கள்  நோகோண அபசோங்க யசவய அல்து வ்வித அபசோங்க யசவயக்கு உட்டுகின்றீர்கள் ன்து 

ற்றி உரின இக்கத்வத  கூட்டினுள் ழுதுக. 
 
 

(அபசோங்க யசவய - 10 / யநல் நோகோண அபசோங்க யசவய – 01 /  நத்தின நோகோண அபசோங்க யசவய – 02 /  

லதன்நோகோண அபசோங்க யசவய – 03 / யட நோகோண அபசோங்க யசவய – 04 / கிமக்கு நோகோண அபசோங்க 

யசவய – 05 /  யடயநல் நோகோண அபசோங்க யசவய – 06 / யடநத்தின நோகோண அபசோங்க யசவய – 07 / 

ஊயோ நோகோண அபசோங்க யசவய – 08 / சப்பகமுய நோகோண அபசோங்க யசவய – 09) 

 

 

03. தவிப் லனர் ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்):........................................ 

 

04. தோங்கள் ணினோற்றுகின் உ திவணக்கம் / பிரிவு : 

( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)   ................................................. 

(சிங்கத்தில்/தமிழில்)    ................................................. 

 

05. தோங்கள் ணினோற்றுகின்  திவணக்கம் : 

( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)   ................................................. 

(சிங்கத்தில்/தமிழில்)    ................................................. 

 

06. அபசோங்க முகயரி 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)  ......................................................... 

  (சிங்கத்தில்/ தமிழில்)   ........................................................ 

 

07. தனிப்ட்ட முகயரி : 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)  ........................................................ 

  (சிங்கத்தில்/ தமிழில்)  

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

 (ii) யசிக்கும்நோயட்டம்   ...................................................... 

 

08. மின்ஞ்சல் :....................................... 

 

09. லதோவயசி இ. 

   தனிப்ட்ட  

    

   அலுயக  

தோல் முத்திவப 

அவிோ 

புவகப்டம் 

இங்கு ஒட்டவும். 
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10. ோல்நிவ 

    ஆண் -M 

    லண் - F 

    (குறித்த  ழுத்வத கூட்டினுள்  ழுதுக) 

 

 

11. (i) யதசின ஆவடனோ அட்வட இ. 

        

    (தங்கோல் சத்தின பிபதிலன உறுதிப்டுத்தப்ட்ட யதசின  

    ஆவடனோ அட்வடயின் பிபதிலனோன்வ இவணக்கவும்.) 
 

 

 (ii) பிந்த திகதி :      ஆண்டு                                    நோதம்  ோள்            

 

 

12. அ) தோங்கள் இங்வக லதோழில்நுட் யசவயயின் I ஆம் தபத்துவடன அலுயபோயின்; 

 

(i) தபம் I இற்கு தவியுனர்த்தப்ட்ட திகதி   :   

   ஆண்டு     நோதம்             ோள்            

 

 

(ii) 2021.04.27 ஆந் திகதினன்றுதபம் I இல் முவப்புடோ  யசவயக்கோம்   

  

 ஆண்டு                           நோதம்         ோள்                    

 

 

(சோன்றுப்டுத்தின பிபதிலன  அங்கீகோப ஒப்மிடப்ட்டI ஆம் தபத்திற்கு தபமுனர்த்தப்ட்ட  

        கடிதத்தின் பிபதிவன இவணக்கவும்.) 

 

 

 ஆ)  தோங்கள் இங்வக லதோழில்நுட்ச்யசவயயின் II ஆம் தபத்துவடன அலுயபோயின்; 

(i) தபம் II இற்கு தவியுனர்த்தப்ட்ட திகதி   :    

ஆண்டு             நோதம்     

  திகதி 

(ii) 2021.04.27 ஆந் திகதினன்று தபம் IIஇல் முவப்புடோ  யசவயக் கோம்: 

ஆண்டு      நோதம்  திகதி  

 

(iii) இபண்டோம் விவத்தின்கோண் தவடதோண்டற் ரீட்வச சித்திலனய்தின திகதி  

   ஆண்டு          நோதம்   திகதி 

 

(திவணக்கத் தவயரிோல் அலுயருக்கு யமங்கப்ட்ட இபண்டோயது விவத்தின்கோண் தவடப் 

ரீட்வசயின் லறுயறு அட்டயவணயிவ தோநோக உண்வநனோ பிபதிலன உறுதிப்டுத்தி அனுப்புதல் 

யயண்டும்.) 

 

 

யநய குறிப்பிடப்ட்ட அவத்து தகயல்களும் சரினோவய வும் யநலும், ோடலறிவன 

லறிப்டுத்தல், ரீட்வசகவ டோத்துதல் நற்றும் லறுயறுகவ லயளியிடல், ோடலறி சம்ந்தநோக ஸ்ரீ 

ஜனயர்த்தபுப ல்கவக்கமகத்தின் முகோவநத்துய கற்வக நற்றும் யர்த்தக பிரிவின் பீடோதிதியிோல் 

விதிக்கப்டும் சட்டதிட்டங்களுக்கும், தோக் யகோவயயின் ற்ோடுகளுக்கும் கட்டுப்டுயயன் வும் 

நோதிரி விண்ணப்ப்டியத்திற்கு ற் விண்ணப்ம் தனோரிக்கப்ட்டுள்து வும் உறுதியுவபக்கின்யன். 

 

 

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

திகதி        விண்ணப்தோரியின் வகலனோப்ம் 
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கைதாப்பத்க  உறுதிப்படுத் ல் 

 

து அலுயகத்தில் திரு/திருநதி/லசல்வி.................................... யசவயனோற்றுகின்ோர் வும், ோன் அயவப 

தனிப்ட்ட முவயில் ன்கு அறியயன் வும், .........................................  ஆந் திகதி து முன்னிவயில் 

வகலனோப்மிட்டோர் வும் உறுதிப்டுத்துகின்யன்.  

 

 

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

திைதி      கைதாப்பத்க  உறுதிப்படுத்தும் அலுவயரின்   

                          கைதாப்பம் ற்றும் உத்திசாைபூர்வ முத்திக 

 

 

திகணக்ைரத்  கயவரின் ோன்றுக 

யநய இ. 01 இருந்து 12  யவபயிோ ந்திகளில்  அடங்கியுள்  தகயல்கள் சரினோவய வும் , 07 ஆம் 

ந்தியின் குறிப்புக்களுக்கு அவநன நற்றும் 08, 09 ஆம் ந்திகளின் ற்ோடுகளுக்கு கீழ்ப்டிந்தும் 

அப்ரீட்சோர்த்தி இப் ோடலறியில் கந்து லகோள்யதற்கு தவகவந லற் இங்வக லதோழிநுட் 

யசவயவனச் யசர்ந்த அலுயர் வும், உரின ோடலறிக் கட்டணம் திவணக்கத்திோல் லசலுத்தப்டும் 

வும் உறுதியுவபக்கின்யன்.  

 

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

திைதி                    திகணக்ைரத்  கயவரின் கைதாப்பம்   

                              ற்றும் உத்திசாைபூர்வ முத்திக 

 

 

 

 

ேரிபார்க்ைவும் 

 

1. தங்கோல் சத்தின பிபதிலன உறுதிப்டுத்தப்ட்ட யதசின ஆவடனோ அட்வடயின் பிபதி 

இவணக்கப்ட்டுள்து. 

 

2. முத்திவப அவிோ  புவகப்டப் பிபதி விண்ணப்த்தின்  யதுக்க யநல்மூவயில்                        

ஒட்டப்ட்டுள்து. 

 

3. முத்திவப அவிோ  புவகப்டப் பிபதி விண்ணப்த்துடன் இவணக்கப்ட்டுள்து.   

 

 

4. தம்நோல் உண்வநப் பிபதிலன சோன்றுப்டுத்தின I ஆம் தபத்திற்கு தபம் உனர்த்தப்ட்ட 

கடிதத்தின் பிபதி இவணக்கப்ட்டுள்து.அங்கீகோப ஒப்மிடப்ட்ட  

 

     நற்றும் 

தம்நோல் உண்வநப் பிபதிலன சோன்றுப்டுத்தின திவணக்கத் தவயரிோல் அலுயருக்கு 

யமங்கப்ட்ட இபண்டோயது விவத்தின்கோண் தவடப் ரீட்வசயின் லறுயற்று 

ஆயணத்தின் பிபதி இவணக்கப்ட்டுள்து.  

 

 

 

 

 

 




