




 

Limited Competitive Examination for recruitment to Grade II, Class 2 of the Sri Lanka 

Information and Communication Technology Service – 2021 (2022) 

 

The list of 30 applicants who have been qualified under the limited stream for the interview conducted to verify 

the qualifications based on the results of the written test of the above competitive examination, which was 

conducted by the Commissioner General of Examinations on 23.01.2022, is hereby published, and special 

attention is drawn to the following matters.  

 

1. The list of names of thirty applicants (30) who have secured not less than 40% marks for each subject and 

not less than 50% of the total marks, has been arranged on the order of the merits.  

 

2. It is hereby emphasized that the inclusion of the names in this results sheet will not be a qualification for 

appointment in Grade II, Class 2 of the Sri Lanka Information and Communication Technology Service. 

 

3. The applicants who prove to have satisfied the required basic qualifications at the interview will be 

appointed to a post in Grade II, Class 2 of the Sri Lanka Information and Communication Technology 

Service.  

 

4. Accordingly, the letters for calling the personal files of those officers have been forwarded, and the 

relevant personal files should be submitted to this ministry by the heads of institutions before 07.03.2023.  

 

5. The interview for those officers will be held on 11.03.2023, at the time mentioned below.  

 

6. You are hereby informed to appear for the said interview on due date and at the prescribed time. The 

following documents should be brought along with you when appearing for the interview. The originals 

and an additional photocopy of the following documents should be submitted to the Board of Interview 

and the said photocopies should be certified by you before the Board of Interview to the effect that they 

are true copies.  

 

I. National Identity Card, valid passport or valid driving license in Sri Lanka 

 

II. Birth certificate 

 

III. The originals of the certificates for confirming your educational qualifications and the original of 

the transcript (Degree certificate/ Postgraduate Degree Certificate/ Postgraduate Diploma 

Certificate) 

 

IV. Important documents including the letter of the first appointment, letter of confirmation, letter of 

absorption into Grade III of Sri Lanka Information and Communication Technology Service, 

letters of grade promotions (Originals and the copies certified by the Head of the Institution) 

 



 

V. Photocopies of the documents mentioned in I, II and III above. 

 

VI. In case where there is even a slight difference between the name you use and the name indicated 

in the birth certificate and other certificates, an affidavit in a proper format to clarify the said 

difference (The names of the relevant certificates should be indicated separately and it should be 

stated that the same person is referred by these names. Further, your signature should be placed 

on a valid stamp of Rs. 50/- and it should be certified by a Justice of Peace or Commissioner for 

Oaths). 

 

VII. Form I properly perfected by you  

 

Please consider that these recruitments will be made based on the policy decisions that have been taken regarding 

the review of the recruitment process in the public service.  

 

 

Sgd by/ S. Alokabandara, 

Director General of Combined Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இலங்கை தைவல் மற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழில்நுட்ப சேகவயின் 2 ஆம் வகுப்பின் 

தரம் II இற்கு ஆட்சேர்ப்பு தேய்வதற்ைொன மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபொட்டிப் பரீட்கே - 2021(2022) 

 

பரீட்சைகள் ஆசையாளர் நாயகத்தினால் 2022.01.23 ஆந் திகதி நடாத்தப்பட்ட மேற்படி மபாட்டிப் பரீட்சையின் 

எழுத்துப் பரீட்சைப் பபறுமபறுகளின்  அடிப்பசடயில் தசகசேகசளப் பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கான  மநர்முகப் 

பரீட்சைக்கு ேட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடிப்பசடயில் தகுதி பபற்ற 30  மபரிசனக்  பகாண்ட  பபயர்ப் பட்டியல் 

இதன்மூலம் பெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் அத்மதாடு பின்ெரும் விடயங்களின் பால் முக்கிய கெனம் பைலுத்தப்படும். 

 

1. இப்பரீட்சையில் மதாற்றி ஒவ்பொரு பாடத்திலும் 40% புள்ளிகளுக்கு குசறயாேலும், பரீட்சையின் போத்தப் 

புள்ளி  அளவு  50%க்கு குசறயாேலும் பபற்றுள்ள விண்ைப்பதாரர்களில் அதிக புள்ளிகசளப் பபற்ற முப்பது 

(30) மபரின் பபயர்கள் தசகசே ஒழுங்கிற்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இப் பபறுமபற்று அட்டெசையில் பபயர் இருப்பதால் ோத்திரம் இலங்சக தகெல் ேற்றும் பதாடர்பாடல் 

பதாழில்நுட்ப மைசெயின் 2 ஆம் ெகுப்பின் தரம் II இன் பதவியில் நியேனபோன்றிசன பபறுெதற்கான 

தசகசேயாக அசேயாது என ெழியுறுத்துகின்மறன். 

 

3. மநர்முகப்பரீட்சையின்மபாது எதிர்ப்பார்க்கப்படும் அடிப்பசடத் தசகசேகசளப் பூர்த்திபைய்யும் 

விண்ைப்பதாரிகள் இலங்சக தகெல் ேற்றும் பதாடர்பாடல் பதாழில்நுட்ப மைசெயின் 2 ஆம் ெகுப்பின் 

தரம் II  இன் பதவிக்கு நியமிக்கப்படுொர்கள். 

 

4. அதன்படி, அவ் அலுெலரின் தனியாற் மகாசெகசள அசைக்கும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் அக் 

மகாசெகள் 2023.03.07 திகதிக்கு முன் திசைக்களத் தசலெரினால் இவ் ெசேச்சுக்கு அனுப்பிசெக்கப்பட 

மெண்டும். 

  

5. அவ் அலுெலர்களுக்கான மநர்முகப் பரீட்சை 2023.03.11 ஆந் திகதி நடத்தப்படுெதுடன் மநரம் கீமை 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

6. குறித்த தினத்தில் குறித்த மநரத்துக்கு ைமூகேளிக்குபடி இதன் மூலம் அறியத்தரப்படுகிறது. 

மநர்முகப்பரீட்சைக்கு ெரும்மபாது கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எழுத்தாெைங்கசளக் பகாண்டுெரல் 

மெண்டும். மநர்முகப் பரீட்சை ைசபயிடம் கீழ்குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆெைங்கசள மூலப் பிரதி ேற்றும் 

படப் பிரதிகசளக் சகயளிக்க மெண்டுபேன்பதுடன் அப் படப்பிரதிகசள உண்சேப் பிரதிகள் என்று 

மநர்முகப்பரீட்சை ைசபயிசன முன்னிசலயில் ைான்றுப்படுத்தி சகயளிக்க மெண்டும்.    

 

 

I. மதசிய அசடயாள அட்சட, பைல்லுபடியான   பெளிநாட்டு கடவுச் சீட்டு அல்லது 

பைல்லுெடியான இலங்சக ைாரதி அனுேதிப் பத்திரம். 

 

II. பிறப்புச் ைான்றிதழ். 

 

III. உங்கள் கல்வித்தசகசேகசள உறுதிப்படுத்தும் ைான்றிதல்கள் ேற்றும் அது பதாடர்பான விபரச் 

ைான்றிதல் (பட்டச்ைான்றிதல் / பட்டப்பின் ைான்றிதல் / பட்டப்பின் டிப்மளாோ ைான்றிதல்) 

 
 

 

IV. முதல் நியேனக்கடிதம், பதவியில் உறுதிப்படுத்தல் கடிதம், இலங்சக தகெல் ேற்றும் 

பதாடர்பாடல் பதாழில்நுட்ப மைசெயின் தரம் III க்கு உள்ளீர்ப்பு பைய்தல் கடிதம், தரமுயர்வுக் 

கடிதம் உட்பட முக்கியோன ஆெைங்கள் (மூலப் பிரதி ேற்றும் திசைக்களத்தசலெரினால் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட படப்பிரதி) 

 



 

 

V. மேற்குறிப்பிட்ட I,II ேற்றும் III  இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆெைங்களின் படப்பிரதி 

 

VI. தாங்கள் பாவிக்கும் பபயருக்கும், பிறப்புச் ைான்றிதழில் ேற்றும் ஏசனய ைான்றிதழ்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபயருக்குமிசடயில் ஏபதனும் மெறுபாடுகள் இருப்பின் அந்த 

மெறுபாட்சட பதளிவுபடுத்துெதற்கான ைத்தியப் பிரகடனம். (குறித்த ஆெைங்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபயர்கசள பெவ்மெராகக் குறிப்பிட்டு அசெ அசனத்தும் ஒருெசரமய 

குறிக்கும் என் குறிப்பிட்டு ரூ.50/- முத்திசரயின் மேல் ஒப்பமிட்டு ைோதான நீதொன் அல்லது 

ைத்தியப் பிரோை ஆசையாளரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க மெண்டும்) 

 

VII. உங்களால் பூரைப்படுத்தப்பட்ட படிெம் I 

 

 

அரை துசறயின் ஆட்மைர்ப்பு பையற்பாடுகசள மிளாய்வு பைய்ெது பதாடர்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ள பகாள்சக ரீதியான 

தீர்ோனத்துக்கசேய இவ் ஆட்மைர்ப்பு நடெடிக்சககள் பையற்படுத்தப்படும் என்பதசன கெனத்தில் பகாள்ளவும்.  

 

 

ஒப்பம் / எஸ். ஆமலாகபண்டார 

இசைந்த மைசெகள் பணிப்பாளர் நாயகம் 
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01 02

1
RATHNAYAKA MUDIYANSELAGE ANURUDDHIKA 

RATHNAYAKA
1422 58 82 140 1 9.00 AM

2 SAMANTHA KAMAL PRADEEP MALLAWARACHCHI 1452 56 82 138 2 9.00 AM

3 GARDIYE LOKUHEWAGE CALISTA SUDARSHANI 1119 56 65 121 3 9.00 AM

4 JUWAN MANDADIGE ISHANI AYESHKA GEESHANI 1276 58 63 121 3 9.00 AM

5
GANNORUWE PALAGAMA GEDARA NAYANA 

YASAMALI DEWASURENDRA
1433 46 74 120 5 9.00 AM

6 HONNANTHARA ACHARIGE DULANI RUCHIRA 4007 50 69 119 6 9.00 AM

7 HEWA LUNUWILAGE THILINI SARANGA 1008 44 74 118 7 9.00 AM

8 MOHOMED FAROOK FARMILA 1012 50 67 117 8 9.00 AM

9
EDWAD WEERAKONGE ASENI VIMUKTHI 

JAYAWARDHANA
1027 46 70 116 9 9.00 AM

10 PALLI MULLA KAPUGAMAGE NIMAL KITHSIRI 1021 44 70 114 10 9.00 AM

11
BIBILEGAMA MOHOTTALAGE GAYATHRI NELKA 

GUNASEKARA
1154 44 69 113 11 11.00 AM

12
DALUKGODA ARACHCHIGE SANDUN NILANKA 

KUMARASIRI
1003 44 67 111 12 11.00 AM

13 SIKKUWA WASAM NILUKA DARSHANI ATTANAYAKE 1069 42 68 110 13 11.00 AM

14 MAHANAMA GEEGANAGAMAGE SADDA KEERTHI 1157 42 68 110 13 11.00 AM

15
KARIYAWASAM HAPUTHANTHREE GAMAGE DAMITHA 

CHANDANI 
1415 42 68 110 13 11.00 AM

16 WITHANAGE PRIYANI INDIKA 1036 48 61 109 16 11.00 AM

17 DISSANAYAKA MUDIYANSELAGE RANJITH 1071 44 65 109 16 11.00 AM

18 YOGARAJAN DINESH SHANTH 3003 60 49 109 16 11.00 AM

19 SAROD CHANAKA JAYAWARDHANA 1029 48 60 108 19 11.00 AM

20
BENTHARA HETTIARACHCHIGE OSHADI DANUSHKA 

ALWIS
1078 44 64 108 19 11.00 AM

21
RANTHILAKE DURAYALAGE RUWAN NEEL DE 

GUNATHILAKE
1110 50 58 108 19 1.00 PM

22 DILINI SANDARUWINI DIAS WANIGASEKARA 1187 50 58 108 19 1.00 PM

23 CHAMINDA KALANA WIJESINGHE 1467 60 47 107 23 1.00 PM

24
WIJEKOON MUDIYANSELAGE ANURUDDHIKA SAUMYA 

KUMARI SOMARATHNA
1037 48 58 106 24 1.00 PM

25 THUIYALAGE CHETHANA SANDAMALI 1155 48 58 106 24 1.00 PM

26 SHERLY STANLY ALOYSIUS 1011 40 63 103 26 1.00 PM

27 KULASURIYAGE RASIKA DILHANI 1020 42 60 102 27 1.00 PM

28 KARIYAWASAM HAPUTHANTHRIGE THAMARA NADEE 1024 46 55 101 28 1.00 PM

29 MUTHUMUNI CHAMILA BANDUNIE DE SILVA 1272 48 52 100 29 1.00 PM

30 NISHADI KAUNDIKA USHETTIGE 1399 48 52 100 29 1.00 PM

Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade II of Class 2 of Sri Lanka Information and 

Communication Technology Service - 2021 (2022)

Date of Examination Held - 23 January 2022

INTERVIEW 

TIME
S/N Name Index No Total Rank

Page 1 of 1



1 

 

 
         
                    යයොමු අංකය: 
               
         
               
   
      
 01. i. සම්පූර්ණ නම : - ........................................................................................................................ මයා/මිය/මමය 

 ii. මුලකුරු සමග නම  

   (අ) ස ිංහලමලන /මෙමමෙන   :-  …………………………………...................................…………………. 

   (ආ) ඉිංගරීස මයන   :-  …………………………………..................................…………….……. 

iii. ජාත ක හලුඳුනුම්පත  අිංකය :-  …………………………………............  

 

02.   උපන දිනය    :-  …………………………………............ 

03. විවාහලක/අවිවාහලක බව  :-  …………………………………............ 

 

04. i.  මමම විභාගයට අදාෙ විභාග අිංකය  : ............................ ii. ලකුණු  : ............................ 

 iii. විභාගයට මපනී ස ටි මාධ්යය   : ............................ iv. කුසලතාවය  : ............................ 

 

05.  i. මපෞෙ ගල ක ල ප නය  

   (අ) ස ිංහලමලන /මෙමමෙන  :-  …………………………………...................................…………………. 

.....…………………………………...................................…………………. 

   (ආ) ඉිංගරීස මයන   :-  …………………………………..................................…………….……. 

.....…………………………………...................................…………………. 

ii. (අ) දුරකථන අිංකය    :-  …………………………………............  

            (ආ) දුරකථන අිංකය (WhatsApp)  :-  …………………………………............ 

     

iii.  (අ) ඔබමග  වර්තමාන තනතුර :-  ……………………………………………………………...........……… 

    (ආ) මමම විභාගයට අයදුම් කරන අවස ථාමේ දැරූ තනතුර :-  ……………………………………...………... 

    (ඇ) මස වා ස ථානය :-  ………………………………………………………………........……….................. 

    (ඈ) මස වා ස ථානමය  ල ප න ය :-  ……………………………………..............………………...…………..... 

…………………………......................................…………………………………….........…………… 

     (ඉ) මස වා ස ථානය අයත  අමාතයාිංශය:- .......................................................................................................... 

            (ඈ) ඔබමග  මපෞෙ ගල ක ල ප මගානුව පවත න ආයතනය හලා එහල  ල ප නය :.........................................................       

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

 

06. අධ්යාපන සුදුසුකම් 

සුදුසුකම විශ්වවිද්යොලය/යයතයය ය සුදුසුකම වලය/ංගු දි ය 

මූල ක උපාධිය   

පශ චාත  උපාධිය   

පශ චාත  උපාධි ඩිප මලෝමාව   

 

 

 

ශ්රී ලං කා ත ලං රරතුරුු හ ලං  ත ලං ්නනිේරන න ලං රත  ි  ලං
ර්ිවර  ිලං 2 ලං පනරිේර  ිලං II රරිණිය   ලං ්ා ත ලං වාවත ලං
ගහනරීේ ලං්ීමිර ලංරුග ලංවිභතග  ලං-2021(2022) 

ආ ෘරේ ලංපරර  අා  ලංI 
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07. ඔබ මස වය ක රීමට මනාපය පෙ කරන දිස තර ක කය : ..................................................  
 

(යස්වො ස්ථො  සඳහො අ ුයුක්ය කිරීයේ දී යස්වො අවශයයොවය මය අ ුයුකය් කරිීේ සිදු කන ු ලය/න  අයන ඔන විසි ් 

ම ොපය පළ කන  දිස්යරිකක්ය සඳහොම අ ුයුක්ය කිරීම  කිසිදු අයුනකි  ්නැඳී ය ොසිටි  නව සැලය/කිය යුය ුයේ.)    
 

08. මස වා ස ථානයට අනුයුක ත ක රීමම්දී සුලක ය යතු ුවිමශ ෂ කරුණු ත මේ නම් පමණක  පහලත න  සඳහලන  කරන න. 
 

i. ගර්භනී තත ත වය මහල තුමවන  ඇත  වන විමශ ෂ අවශයතා 

ii. කුඩා ෙරුවන  ස ටීම 

iii. විමශ ෂමයන  සුලක ය යතුු මරෝගාබාධ් සහල ත ෙරුවන  ස ටීම 

 

මා ඉහලත මතාරතුරු සතය හලා න වුරදි බවත   මමම තනතුර සඳහලා මා සුදුසුකම් ලුබුවමහලාත   ශ්රී ලිංකා මතාරතුරු හලා 

සන න මේෙන තාක ෂණ මස වමය  2 පන ත මය  II මශර ණියේමය  පත මකමක  භාරගුනීමට කුමත  බවත   සහලත ක කරමි. තවෙ 

මා පත මකමක  ලුබීමට සුදුස සකු වුවමහලාත  පත  කරන ුලබන මස වා ස ථානයක මස වය ක රීමට එකඟ වන බවෙ  ක ස දු 

මහල තුවක  මත මස වා ස ථානය මවනස  ක රීමට ඉල ලීම් මනාකරන බවටෙ මපාමරාන දු මවමි.  

 
 

දිනය : ...........................................              ............................................. 
                  අයදුම්කරුමග  අත සන  

     
 

 

i. රාජය මස වමය  ස ිරර තනතරුක  දැරීම 

ii. MT-01 වුටුප  තලමය  වුටුප  ප යවරක ස ටීම (රාජය පිපපාලන චකරමල ඛ 03/2016ට අදාෙව) 

iii. ක ස දු විනයානුකූල ෙඩුවමක  ලබා මනාත බීම (2021.10.25 දිනට මහලෝ ඊට මපර) 

iv. 3 පන ත මය  I/IIමශර ණියේමය  න ලධ්ාිපමයක ුමකම 

v. 3 පන ත මය  III මශර ණියේමය  න ලධ්ාිපමයත ුමකම 

 අවුරුදු 05ක සකරීය මස වා කාලයක  සම්පූර්ණ කර ත මම.(2021.10.25 දිනට මහලෝ ඊට මපර) 

 අවුරුදු 05ක සතුටදුායක මස වා කාලයක  සම්පරූ්ණ කර ත බීම. 

 ස යලුම වුටුප  වර්ධ්ක න යමිත දිනට සපුරාමගන ත බීම. 

 අදාෙ අධ්යාපන සුදුසකම් 2021.10.25 දිට මහලෝ එදිනට මපර සපුරා ත බීම. 

 

 සියලු සුදුසකුේ සපනුො ඇය. පය්වීමක ්ලය/නො දීම සඳහො  රි්යද්ශ් කනමු. 

 අවශය සුදුසකේ සපුනො  ැය. පහය යහ්යු මය පය්වීමක් ලය/නො දීම සඳහො  ිර්යද්්ශ ය ොකනමු. 

 පහය ලය/ිපි යලය/්ඛ  ඉදිරිපය් කිරීම  ය ය්ව පය්වීමක් ලය/නො දීම සඳහො  ිර්යද්්ශ කනමු. 

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

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

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

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 

CS/ICTS/……………..          2023/03/  

්ේමුඛ ලංපරී  ි  ලංම ිඩක ලංනේර්ර ි 

අත සන ........................................ 
නම ........................................ 
තනතුර ........................................ 

අත සන ........................................ 
නම ........................................ 
තනතුර ........................................ 

අත සන ........................................ 
නම ........................................ 
තනතුර ........................................ 

අත සන ........................................ 
නම ........................................ 
තනතුර ........................................ 

අත සන ........................................ 
නම ........................................ 
තනතුර ........................................ 
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               த ொடொிலக்கம் 

               
         
               
   
      

 01. i. முழுப்தெயர்  ிரு/ ிரும ி / தெல்வி : - .................................................................................................  

 ii. மு தலலுத்துக்களுடன் தெயர் 

   (அ) ெிங்களத் ில் / மிழில்  :-  …………………………………...................................…………………. 

   (ஆ) ஆங்கிலத் ில்  :-  …………………………………..................................…………….……. 

iii. த ெிய அடடயொள அட்டட இல :-  …………………………………............  

 

02.   ெிறந்   ிக ி:    :-  …………………………………............ 

03.  ிருமணம் தெய்துள்தளன் / தெய்யவில்டல  :-  …………………………………............ 

 

04. i.  இப்ெொீட்டெக்குறிய ெொீட்டெ இலக்கம் : ............................ ii. புள்ளி  : ............................ 

 iii. ெொீட்டெக்குத் த ொற்றிய தமொழிமூலம்  : .......................  iv.  ிறடம நிடல : ............................ 

 

05.  i.  னிப்ெட்ட முகவொி 

   (அ) ெிங்களத் ில் /  மிழில்:-  …………………………………...................................…………………. 

.....…………………………………...................................…………………. 

   (ஆ) ஆங்கிலத் ில்  :-  …………………………………..................................…………….……. 

.....…………………………………...................................…………………. 

ii. (அ) த ொடலதெெி இலக்கம்   :-  …………………………………............  

            (ஆ) த ொடலதெெி இலக்கம் (WhatsApp)  :-  …………………………………............ 

     

iii.  (அ)  ற்தெொட ய ெ வி :-  ……………………………………………………………...........……… 

    (ஆ) இப்ெொீட்டெக்கு விண்ணப்ெிக்கும் தெொது வகித்  ெ வி :-  …………………………………… 

    (இ) தெடவ நிடலயம் :-  ………………………………………………………………........………........  

    (ஈ) தெடவ நிடலய முகவொி ……………………………………..............………………...…………..... 

…………………………......................................…………………………………….........…………… 

     (உ) தெடவ நிடலயத்துக்குறிய அடமச்சு:- ............................................................................................ 

(எ) உங்கள்  னியொள்க் தகொடவடய நட்  ிச் தெல்கின்ற நிறுவனம் மற்றும் அ ன் 

முகவொி:.........................................................       

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

06. கல்வித்  டகடமகள் 

 டகடம ெல்கடலக்கழகம் 
 டகடம 

வழுப்தெறும்  ிக ி 

ெட்டம்   

ெட்டப்ெின் ெட்டம்    

ெட்டப்ெின் ெட்டம் டிப்தளொமொ   

 

 

 

 

இலங்டக  கவல் மற்றும் த ொடர்ெொடல் 

த ொழிநுட்ெச் தெடவயின் வகுப்பு 2  ரம் II க்கு 

ஆட்தெர்ப்பு தெய்வ ற்கொன தெொட்டிப் ெொீட்டெ - 

2021 (2022) 

ெடிவ இலக்கம் I 
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07. நீங்கள் தெடவயொற்ற விரும்பும் மொவட்டம்:  ..................................................  

(தெடவ நிடலயங்களுக்கு இடணப்பு தெய்யும் தெொது தெடவ அவெியம் மொத் ிரதம கவனத் ில் 

தகொள்ளப்ெடுவதுடன் நீங்கள் விருப்ெம் த ொிவித்  மொவட்டத்துக்கு மட்டும் இடணப்பு தெய்வ ற்கு நொங்கள் 

எவ்வடகயிலும் கட்டுப்ெடவில்டல என கவனத் ில் தகொள்ளவும்.  

 

08. தெடவ நிடலயங்களுக்கு இடணப்பு தெய்யப்ெடும் தெொது கவனிக்கப்ெடதவண்டிய விதெட விடயங்கள் 

இருப்ெின் கீதழ குறிப்ெிடவும். 

 

i. கர்ப்ெிணி நிடலயினொல் எழுந்துள்ள விதெட த டவப்ெொடு 

ii. ெிறு குழந்ட  இருத் ல் 

iii. விதெட கவனம் த டவயொன தநொயுடடய குழந்ட  இருத் ல்  

தமதல குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள  கவல்கள் உண்டமயொனத ன்றும் ெொியொனத ன்றும், நொன் இப் ெ விக்கொக 

 டகயடடந் ொல் இலங்டக  கவல் மற்றும் த ொடர்ெொடல் த ொழிநுட்ெச் தெடவயின் வகுப்பு 2  ரம் II  

ெ விதயொன்டறப் தெற்றுக்தகொள்ள விருப்புடன் உள்தளன் என்றும் உரு ிப்ெடுத்துகின்தறன் தமலும் 

நியமனதமொன்டறப் தெற்றுக்தகொள்ள நொன்  கு ியடடந் ொல் நியமனம் வழங்கப்ெட்ட தெடவ நிடலயத் ில் 

தெடவயொற்ற உடன்ெடுகிதறன் என்றும், எந் வி மொன கொரணத் ிக்கொகவும் தெடவ நிடலயத்ட  மொற்றம் 

தெய்யக் தகொரமொட்தடன் என்றும் உறு ிகூறுகின்தறன்.  

 

 ிக ி : ...........................................             ............................................. 

            விண்ணப்ெ ொொியின் ஒப்ெம்  

     

 

i.     அரெ தெடவயில் நிரந் ர நியமனத்ட க் தகொண்டிருத் ல் 

ii. MT-01 ெம்ெளக்குறியீட்டில் ெம்ெளப் ெடிமுடறயில் இருத் ல்  (தெொது நிர்வொக சுற்றறிக்டக  03/2016க்கு 

அடமவொக) 

iii.  எவ்வி மொன ஒழுக்கொற்று  ண்டடனக்கு ஆளொகொ ிருத் ல்  

(2021.10.25  ிக ி அல்லது அ ற்கு முன்னர்) 

iv. வகுப்பு 3  ரம் I/II இன் அலுவலரொக இருத் ல் 

v. வகுப்பு 3 III  ரம் இன் அலுவலரொக இருத் ல் 

  05 வருட முடனப்ெொன தெடவக்கொலத் ிடனக் தகொண்டிருத் ல்  

(2021.10.25  ிக ி அல்லது அ ற்கு முன்னர்) 

 05 வருட  ிருப் ிகரமொன தெடவக்கொலத் ிடனக் தகொண்டிருத் ல். 

 ெகல ெம்ெள ஏற்றங்கடளயும் குறித்   ிக ியில் தெற்றிருத் ல்  

 குறித்  கல்வித் கடமகடள 2021.10.25 ஆந்  ிக ி அல்லது அ ற்கு முன்னர் தெற்றிருத் ல். 

 

 ெகல  டகடமயும் பூர்த் ி தெய்யப்ெட்டுள்ளது. நியமனம் வழங்க ெொிந்துடர தெய்கின்தறன்  

 த டவயொன  டகடமகள் பூர்த் ி தெய்யப்ெடவில்டல. கீழ்குறிப்ெிடப்ெட்ட கொரணங்களினொல் நியமனம் வழங்க 

ெொிந்துடரக்கவில்டல  

 கீழ்க்குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும் ஆவணங்கடள முன்டவக்கு ந்ப்ெந் டனயின் கீழ் ெொிந்துடர தெய்கின்தறன் 

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

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

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