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மாதிாி விண்ணப்பப் படிவம்  
 

ශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක   ලංව යේව  ලංIII ලංවරයණියට බ ලංවාේවනීම   ලං ා ව ලංේව ලංද්ේ ත ලංත න ලංද්ගවන  ලං ලං(2015) 

இலங்கை விஞ்ஞான சேகவயின் தரம் III இல் வவற்றிடமாைவுள்ள பதவிைளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் வேய்வதற்ைான திறந்த 

சபாட்டிப் பாீட்கே  – 2015 

Open Competitive Examination for Recruitment to Class III of Sri Lanka scientific Service (2015) 

 

 

  

 (அலுவலைப் பாவகனக்கு மட்டும்) 

1.0 வமாழிமூலம்:- பாீட்கேயின் வமாழிமூலம்  

 
ேிங்ைளம் -2, தமிழ் – 3, ஆங்ைிலம் – 4, 

 (உாிய இலக்ைத்கதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 

 பாீட்கேயின் வமாழிமூலத்திசல விண்ணப்பம் நிரப்பப்பட சவண்டும்.  

 
2.0 விண்ணப்பிக்கும் பதவி/ பதவிைள்: 

 

வதாட

ர் இல.  

முன்னுாிகமத் 

வதாிவு  

திகணக்ைளம்  பதவி  குறியீட்டு இலக்ைம்  

 1.  1 ஆவது வதாிவு       

 
2.  2 ஆவது வதாிவு      

 
3.  3 ஆவது வதாிவு      

 
4.  4 ஆவது வதாிவு      

 
5.  5 ஆவது வதாிவு      

  

3.0 தனிப்பட்ட தைவல்ைள்  

 3.1 முழுப்வபயர் (ஆங்ைில வபாிய எழுத்துக்ைளில்):- 

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

 

 

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

 

 (உதாரணம்:HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 

3.2 முதவலழுத்துக்ைகள இறுதியிலிட்டு வபயர் (ஆங்ைில வபாிய எழுத்துக்ைளில்):- 

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

 (உதாரணம் :- GUNAWARDHANA, ලංH.M.S.K.) 

 3.3 முழுப்வபயர் (ேிங்ைளத்தில்/ தமிழில்) :- 

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

 

 

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

 

3.4 ஆங்ைில வபாிய எழுத்துக்ைளில் நிரந்தர முைவாி:- 

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

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

 
(இம் முைவாிக்கு அனுமதி அட்கட அஞ்ேலிடப்படும்) 

 

3.5 தபால் நைரம்:- ..................................................................... 

 3.6 நிரந்தர முைவாி (ேிங்ைளத்தில்/ தமிழில்) :- 

 

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

 

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

 3.7 சதேிய அகடயாள அட்கட இல.  :-           

   

 3.8 பால்:- ஆண் – 0,  வபண் – 1,  (உாிய இலக்ைத்கதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 
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 3.9 பிறந்த திைதி:- ஆண்டு      மாதம்   திைதி    

   

 

3.10 விண்ணப்ப முடிவுத் 

திைதியிலுள்ளவாறு வயது  

ஆண்டுைள்    மாதங்ைள்   நாட்ைள்    

      

   

 3.11 இனத்துவக் குழு:- ேிங்ைளவர் -1, தமிழர் – 2, இ. தமிழர் – 3, முஸ்லீம் – 4, ஏகனயவர் – 5,  

(உாிய இலக்ைத்கதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 

 

 3.12 குடிோர் நிகல:- திருமணமானவர் – 1, திருமணமாைாதவர் - 2  (உாிய இலக்ைத்கதக் கூட்டினுள் 

குறிப்பிடவும்)  

 3.13 வதாகலசபேி இல.:- கையடக்ைவதாகலசபேி            

     

   வதிவிடம்            

   

 
3.14 மின்னஞ்ேல் முைவாி  :- ............................................................................................................  

    
4.0 தகைகமைள்:- 

 
4.1 பட்டம்வபற்ற திைதி:-  ……………………………………. 

 
 (தாங்ைள் இத் தகைகமைகளக் வைாண்டுள்ளீர்ைளா என்பகதச் ோிபார்ப்பதற்கு இவ் அறிவித்தலின் பிாிவு 11(iv) 

இகனத் தயவுவேய்து ைவனமாைப் பார்க்ைவும்) 

 பாீட்கே/ பட்டம்  வகுப்பு வருடம் பாடங்ைள் பல்ைகலக்ைழைம்/ நிறுவனம் 

      

 

5.0 பற்றுச்ேீட்டிகன இங்கு பாதுைாப்பாை ஒட்டவும்:- 

 

பாீட்ோர்த்தி நிழற்படப் பிரதி ஒன்கற கவத்திருத்தல் உேிதமானதாை இருக்கும்.  

 

 பற்றுச்ேீட்டு இல.  :- ............................................................................... 

 ைட்டணம் வேலுத்தப்பட்டுள்ள அஞ்ேல் அலுவலைம்  :- ............................................................................... 

 திைதி  :- ............................................................................... 

 

6.0 தாங்ைள் நீதிமன்றில் ஏசதனும் குற்றவியல் குற்றத்திற்கு குற்றவாளியாக்ைப்பட்டிருப்பின் குற்றம் மற்றும் விதிக்ைப்பட்ட 

தண்டகன வதாடர்பான விபரங்ைகளக் குறிப்பிடவும்.:- 

 

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

............................................................................................................................. ...................................... 
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7.0 பாீட்ோர்த்தியின் பிரைடனம்:-     

எனது அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவகர இப் படிவத்தில் தரப்பட்ட தைவல்ைள் உண்கமயானது என்றும் பாீட்கேக் 

ைட்டணம் வேலுத்திய .................. ஆம் திைதிய ......................... ஆம் இலக்ை பற்றுச்ேீட்டிகன ஒட்டியுள்சளன் என்றும் நான் 

வவளிப்படுத்துைின்சறன். பாீட்கேயிகன நிர்வைிக்கும் விதிைள், மற்றும் நான் இப் பாீட்கேயின் ஒழுங்குவிதிைளுக்கு இணங்ை 

தகுதியற்றவவரனத் வதாியவாின் பாீட்கேக்கு முன்னசரா, அதன் சபாசதா அல்லது அதன் பின்னசரா எனது பாீட்ோர்த்தித் 

தன்கமயிகன இரத்துச்வேய்வதற்ைாை எடுக்ைப்படக்கூடிய ஏசதனும் தீர்மானம் ஆைியவற்றின் மூலம் ைட்டுப்படவும் நான் 

உடன்படுைின்சறன். சமலும், இவ் அறிவித்தலிலுள்ள ஏசதனும் விபரம் பிகழயானது அல்லது ோியற்றது எனத் வதாியவாின் 

எதுவித இழப்பீடுமின்றி சேகவயிலிருந்து நீக்ைப்படுவதற்கு நான் ஆளாசவன். சமலும், பாீட்கே நடாத்துதல் மற்றும் 

வபறுசபறுைகள வவளியிடுதல் குறித்து பாீட்கே ஆகணயாளர் நாயைத்தினால் விதிக்ைப்படும் விதிைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள் 

மூலம் ைட்டுப்படவும் நான் உடன்படுைின்சறன்.   

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

        விண்ணப்பதாாியின் கைவயாப்பம்  

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

 

8.0 விண்ணப்பதாாியின் கைவயாப்பத்திகன உறுதிப்படுத்துதல் (வர்த்தமானி அறிவித்தலின் 13 (ஈ) இற்ைிணங்ை):- 

இவ் விண்ணப்பத்திகனச் ேமர்ப்பிக்கும் .............................................. (முழுப்வபயர்) என்பவகர நான் தனிப்பட்ட முகறயில் 

அறிசவன் என்றும் அவர் குறித்துகரக்ைப்பட்ட பாீட்கேக் ைட்டணத்திகன வேலுத்தி உாிய பற்றுச்ேீட்டிகன இதில் 

ஒட்டியுள்ளார் என்றும் நான் இத்தால் ோன்றுப்படுத்துைின்சறன். ............... ஆம் திைதி என் முன்னிகலயில் அவர் தனது 

கைவயாப்பத்திகன இட்டுள்ளார்.   

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

       

 கைவயாப்பத்திகன உறுதிப்படுத்தும் அலுவலாின் 

கைவயாப்பம்  

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

 

கைவயாப்பத்திகன உறுதிப்படுத்தும் அலுவலாின் முழுப்வபயர்: .................................................... 

பதவி: ......................................................................................................................  

முைவாி: ......................................................................................................................  

(உத்திசயாைபூர்வ முத்திகரகய இடுவதன் மூலம் ோன்றுப்படுத்துவதற்கு)                           

9.0 நிறுவனத் தகலவாின் உறுதியுகர:- 

(அரே சேகவ/ மாைாண அரே சேகவ/ அரே கூட்டுத்தாபனங்ைளிலுள்ள விண்ணப்பதாாிைளுக்கு மாத்திரம்) 
  

இவ் விண்ணப்பத்திகனச் ேமர்ப்பிக்கும் திரு./திருமதி./வேல்வி. .............................................. (முழுப்வபயர்) இவ் அகமச்ேில்/ 

திகணக்ைளத்தில்/ நிறுவனத்தில் .................................................................. ஆை சேகவயாற்றி வருவதுடன் அவாின் 

விண்ணப்பம் பாிந்துகரக்ைப்பட்டு இத்துடன் ேமர்ப்பிக்ைப்படுைின்றது. இப் பதவிக்குத் வதாிவுவேய்யப்படின் இந் 

நிறுவனத்தின் சேகவயிலிருந்து அவகர விடுவிப்பதற்கு அவேியமான ஒழுங்குைகள  சமற்வைாள்ள முடியும்.     
 

 
 
 

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

நிறுவனத் தகலவாின் கைவயாப்பம்  

 

வபயர் : ......................................................................................................................  

பதவி : ............................................................................................ .......................... 

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

(உத்திசயாைபூர்வ முத்திகர) 


