
 

 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவையில்   
உதைிப் பணிப்பாளர் தரம் 1 ைகுப்பு 111 க்கு ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ைதற்காக 

ைிண்ணப்பங்கள் மகாரல் -2019 
 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவையில்  தரம் 1 
ைகுப்பு 111 க்கு ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ைதற்காக தகுதிைாய்ந்தைர்களிடம் ைிண்ணப்பங்கள் 
மகாரப்படுகின்றன. 
 

02.சம்பளக் குறியீடு: 

இப் பதைிக்குரிய சம்பள அளவுத்திட்டம் SL 01-2016  இற்குரிய 47,615-10x1,335-8x1,630-

17x2,170-110,895/  சம்பளப் படிமுவற  ஆகும். தபாது நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வக அட்டைவண 
இரண்டிற்கவேய சம்பளம் ைழங்கப்படும். 

 

 

03.மசவை நிபந்தவைகள் 

இந்த பதைி நிரந்தரோனதும் ஓய்வூதியம் தபறும் உரித்துவடயதும் ஆகும். எதிர்காலத்தில் 
ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்காக அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படும் தகாள்வக முடிவுகளுக்கு நீங்கள் 
இணங்க மைண்டும். மேலும், நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்மசர்ப்பு நவடமுவற, மசவை 
நிபந்தவனகள், மேல் ோகாண சவபயின் தாபன ைிதிகள் ேற்றும் நிதி ஒழுங்குைிதிகள் 
ஆகியைற்றிற்கு உட்படுத்தப்படுைரீ்கள். 
 

 

 04.தைற்றிடம் நிரப்பல் 

4.1 மேல் ோகாண அரச மசவையில் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவையில்   
தரம் 1 ைகுப்பு 111 க்கு தைற்றிடம் நிரப்புைது ததாடர்பான இறுதி முடிைிவன மேல் 
ோகாணப் தபாதுச் மசவை ஆவணக்குழுமை மேற்தகாள்ளும். 
ைிண்ணப்பிபதற்கான இறுதித் திகதி 08.03.2019 ஆகும். மகாரப்பட்ட நிபந்தவனகவள 08.03.2019 
இற்கு முன்னராக பூரணப்படுத்தியிருத்தல் மைண்டும் 

 

 

05.ஆட்மசர்ப்பு சம்பந்தோை தகுதிகள் - 5.1 முதல் 5.5 ைவர குறிப்பிடப்படும் ஒரு தகுதி 
நிவறவு தசய்யப்பட மைண்டும். 
5.1.பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பல்கவலக்கழகம் ஒன்றில் 
அல்லது பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பட்டத்வத ைழங்கும் 
நிறுைனத்தால் ைழங்கப்பட்ட கணினி அறிைியல் / தகைல் ததாழில்நுட்பம் / கணினி 
தபாறியியல் அறிைியல்  இளோனி பட்டம் தபற்றிருக்க மைண்டும். 
 

 5.2 (a) பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பல்கவலக்கழகம் ஒன்றில் 
அல்லது பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பட்டத்வத ைழங்கும் 
நிறுைனத்தால் ைழங்கப்பட்ட இளோனி பட்டம் தபற்றிருக்க மைண்டும் (பட்டத்தின் 1/3 
பகுதி கணினி அறிைியல் / தகைல் ததாழில்நுட்பம் தகாண்டவேதல் மைண்டும்) 

ேற்றும் 

     (b).பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பல்கவலக்கழகம் ஒன்றில் 
அல்லது பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த பட்டத்வத ைழங்கும் 
நிறுைனத்தால் ைழங்கப்பட்ட கணினி ைிஞ்ஞானம் / தகைல் ததாழில்நுட்பத்தில் பட்டப்பின் 
டிப்ளமோ தபற்றிருக்க மைண்டும் 

 

5.3.  (a).  பல்கவலக்கழக ோனியங்கள் ஆவணக்குழு அங்கீகரித்த நிறுைனம் ஒன்றில் 
கணினி ைிஞ்ஞானத்தில் NVQ 07 தகுதிவய தகாண்டிருத்தல் மைண்டும். 
          ேற்றும் 

      (b).சம்பந்தப்பட்ட துவறயில் இரண்டு ஆண்டுகள் (02) சிறப்பான ததாழில்முவற 
அனுபைம் தகாண்டிருத்தல் 



 

 

5.4.(a)  மேல் ோகாண அரச மசவையின் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழினுட்ப மசவையின் 
ைகுப்பு 2 தரம் 1 அலுைலராக இருத்தல் ேற்றும் முன்னரான 5 ஆண்டுகளில் 
திருப்திகரோன மசவை காலம் தகாண்டிருத்தல் 

       ேற்றும் 

       )b(மேற்படி மசவையில் ைிவனத்திறன் தவடகான் பரீட்வசகவளப்  
பூர்த்திதசய்திருத்தல்  

 

5.5.  )a(  மேல் ோகாண அரச மசவையின் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழினுட்ப மசவையின் 
ைகுப்பு 2 தரம் 1 அலுைலராக இருத்தல் ேற்றும் முன்னரான 5 ஆண்டுகளில் 
திருப்திகரோன மசவை காலம் தகாண்டிருத்தல் 

ேற்றும் 

         (b) 5.1, 5.2, 5.3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தவனகளில் ஒன்றிவனப் பூர்த்தி 
தசய்திருத்தல்  

         )c(மேற்படி மசவையில் ைிவனத்திறன் தவடகான் பரீட்வசகவளப்  
பூர்த்திதசய்திருத்தல் 

 

06.  உடல் தகுதி 
மேல் ோகாணத்தின் எப்பகுதியிலும் கடவேயாற்றுைதற்குரிய உடல் தகுதி ேற்றும் 
ேமனாநிவலவயக் தகாண்டிருத்தல் மைண்டும். 

 

07.       ையது - 

குவறந்தபட்ச ையது      -21 ைருடம் 

கூடிய ையது          - 35 ைருடம் 

 
மேல் ோகாண அரச மசவையின் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழினுட்ப மசவையின் 
ைகுப்பு 2 தரம் 1, 11 அலுைலராக இருப்பின் ையததல்வல அைசியேற்றது. 

 

08. ஏவைய தகுதிகள் 

 

a) இலங்வகப் பிரவையாக இருத்தல் 

b)        சிறந்த நற்பண்புள்ளைராக இருத்தல் 

            c) ைிண்ணப்ப முடிவுத் திகதிக்கு முன்னரான ததாடர்ச்சியான 03 ைருடங்களுக்கு 
மேல் ோகணத்தில் நிரந்தரோக ைசிப்பைராக இருத்தல் மைண்டும்  

d)  ைிண்ணப்பத்தில் மகாரப்பட்ட அவனத்து தகுதிகளும் 08.03.2019 முன்னர் 
பூர்த்திதசய்யப்பட்டிருத்தல் மைண்டும் 

 

      09. பரீட்வச ைிபரங்கள்:  

  

 

 
இந்த மகள்ைிப் பத்திரங்கள் பதைிக்குரிய கடவேக்கான மைட்பாளரின் தகுதிவயயும் 
திறவேவயயும் மசாதிக்க ைடிைவேக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பரிட்வச மபாட்டித் மதர்ைாக 
இருந்தாலும், ஒவ்தைாரு பாடத்திற்கும் குவறந்தபட்சம் 40 சதைிகித புள்ளிகள் ேற்றும் 
தோத்த புள்ளிகளில் 50 சதைிகித புள்ளிகள் தபற மைண்டும். எழுத்துக்கள் ேற்றும் 

ைினாத்தாள் தோத்தப்புள்ளி    மநரம்          சித்திப் புள்ளி 
1.தபாது அறிவு 

01 ேணி 100 40  

2.தகைல் 
ததாடர்பாடல் 
ததாழில்நுட்பம் 

02 ேணி 100 40 

3. தபாது ைிமைகம் 02  ேணி 100 40 



 

 

எழுத்துப்பிவழ தைறுகள்  இருந்தால் புள்ளிகள் கழிக்கப்படும். ஒதுக்கப்பட்ட 
தைற்றிடங்களின் எண்ணிக்வகவய நிரப்ப புள்ளிகள் தபற்ற ஒழுங்கின்படிமய நியேனங்கள் 
ைழங்கப்படும். 

 

10.   பரீட்வச ைிைாத்தாள் பாடத் திட்டம் 

 

11. பரீட்வசக் கட்டணம் 

            
ஒவ்தைாரு ைிண்ணப்பதாரரும் மேல் ோகாண சவபக்கு பரிட்வசக் கட்டணத்வத தசலுத்த 
மைண்டும். இந்த பரிட்வசக் கட்டணம் ரூ.600 ஆகும். மேல் ோகாண ைருைாய் தவலப்பு  
20-03-02-99 ைவரயில் ைரவு வைக்கப்படும் ைிண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி தசய்யப்படுைதற்கு மேல் 
ோகாணத்தில் உள்ள எந்ததைாரு பிரமதச தசயலாளரின் அலுைலகத்திலும் பணம் 
தசலுத்தப்படலாம். பற்றுச்சீட்டு ைிண்ணப்பத்துடன் ஒட்டப்படல் மைண்டும். ஒரு நிழற்பிரதி 
வைத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த பரிட்வசயில் தசலுத்தப்படும் கட்டணம் 
எந்ததைாரு சூழ்நிவலயிலும் முழுவேயாக அல்லது பகுதியாக திரும்ப தசலுத்தப்பட 
ோட்டாது. மேலும் முத்திவர அல்லது காசுக்கட்டவள ஏற்று தகாள்ளப்படாது. 

 

 

12. ைிண்ணப்பிக்கும் முவற: 

 

(a)  A4 அளைிலான காகிதத்தின் இருபுறமும் பயன்படுத்தி சுயோக தயாரிக்கப்பட்ட ேற்றும் 
நிரப்பப்பட்டிருக்கும் இவணக்கப்பட்ட ோதிரியான ைிண்ணப்பப்படிைோக இருக்க மைண்டும். 
இலக்கம் 01 முதல் 04 பத்திகள் முதல் பக்கத்தில் இருக்க மைண்டும் ேற்றும் இலக்கம் 05 
முதல் பிற பக்கங்களில் இருக்க மைண்டும். ோதிரி ைிண்ணப்பப் படிைம் ேற்றும் 
ைிண்ணப்பங்கள் முழுவேயற்ற தகைல்களுடன் இருத்தல், தபாருந்தாத ைிண்ணப்பங்கள் 
என்பன முன் அறிைிப்பு இல்லாேல் நிராகரிக்கப்படும். உங்களுவடய ைிண்ணப்பத்தின் 
புவகப்பட பிரதிவய வைத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
 

 

ைிைாத்தாள் தபயர் பாடத்திட்டம் 

1. தபாது அறிவு எண்ணியல், தோழியியல், கட்டவேப்பு ேற்றும் 
இவடைிவனகள் ததாடர்பாக ைழங்கப்பட்ட பிரச்சிவனகள் 
காரணோக, பகுப்பாய்வு திறன்கள், தர்க்கரீதியான 
புரிந்துணர்வு, ைிளக்கேளிக்கும் திறன், ேற்ற 
சூழ்நிவலகளுக்கு பயன்பாட்டில் உள்ள திறன் ேற்றும் 
முடிவுகவள எடுப்பது ஆகியைற்றில் ைிண்ணப்பதாரியின் 
தபாதுஅறிைவனேதிப்படீு தசய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
எல்லா மகள்ைிகளுக்கும் ைிவடயளிக்கமைண்டும். 
 

2.  தகைல் ததாடர்பாடல் 
ததாழில்நுட்பம் 

தகைல்ததாழில்நுட்பம் ேற்றும் ததாடர்பு மேலாண்வே 
திறன்கள், கருப்தபாருள்கள் பகுப்பாய்வு அவேப்புகள், 

திட்டேிடல் ேற்றும் தேன்தபாருள் அவேப்புகள் பற்றியது. 
எல்லா மகள்ைிகளுக்கும் ைிவடயளிக்கமைண்டும். 
 

 

3.தகைல் ததாடர்பாடல் 
ததாழில்நுட்பத்திற்கான 
தபாது ைிமைகம்  

தகைல் ததாழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்கான ICT வகயாளுதல் 
தகைல் ததாழில்நுட்பம், நிறுைல் ேற்றும் பராேரிப்பு 
ததாடர்பான புதிய அபிைிருத்திக்கான அறிவை அளைிட 
ைடிைவேக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா மகள்ைிகளுக்கும் பதில் 
அளிக்க மைண்டும் 

 



 

 

(b) ைிண்ணப்பத்வத தயாரிக்கும்மபாது தவலப்பு சிங்களம்/தேிழுக்கு மேலதிகோக 
ஆங்கிலத்திலும் இருத்தல் மைண்டும். 
 

 

 (c) பூரணப்படுத்தப்பட்ட ைிண்ணப்பங்கள் “தசயலாளர், ோகாண அரச மசவை ஆவணக்குழு 
(மே.ோ), 109, பிரதான ைதீி, பத்தரமுல்ல” என்ற முகைரிக்கு 08.03.2019 ஆந் திகதிக்கு 
முன்னர் கிவடக்குோறு பதிவுத் தபாலில் அனுப்பிவைக்கவும். கடுத உவறயின் இடதுபுற 
மேல்பகுதியில் மேல் ோகாண அரச மசவையில் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப 
மசவையில்   தரம் 1 ைகுப்பு 111 க்கு ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ைதற்காக ைிண்ணப்பங்கள் 
மகாரல் -2019 எனக்குறிப்பிடவும். இத் திகதிக்கு பின்னர் கிவடக்கப்தபறும் ைிண்ணப்பங்கள் 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட ோட்டாது. 
 
 (d) ைிண்ணப்பங்கள் கிவடத்தவேபற்றி அறியத்தரப்படாது. அனுேதி அட்வடகள் 
அனுப்பிவைக்கப்பட்டவே ததாடர்பில் மேல் ோகாண தபாது மசவை ஆவணக்குழுைின் 
www.psc.wp.gov.lk எனும் உத்திமயாகபூர்ை இவணயத்தளத்தில் அறிைிக்கப்படும். அத்தவகய 
அறிைிப்பின் 07 நாட்களுக்குப் பின்னர் கிவடக்கப்தபறைில்வல எனில், மேல் ோகாண அரச 
மசவை ஆவணக்குழுைிடம் ததரிைிக்கப்படல் மைண்டும்.  தபயர், முகைரி, பரீட்வசயின் 
தபயர் ஆகியைற்வறக் குறிப்பிட்டு ைிண்ணப்பப் படிைம் ேற்றும் பற்றுச்சீட்டு பிரதியுடன் 
மேல் ோகாண அரசாங்க மசவை ஆவணக்குழுைிடம் ததாடர்புதகாள்ள மைண்டும். 
 

 

(e) ைிண்ணப்பதாரியின் வகதயாப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் 
சான்றளிக்கப்பட்டிருக்க மைண்டும். ைிண்ணப்பதாரர் எந்தஒரு நிறுைனத்திலும் 
கடவேயாற்றுைாராயின் தனது நிறுைனத்தின் தவலைரால் அல்லது அைரால் 
நியேிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் முன்னிவலயில் ஒப்பேிட்டு சான்றழிக்கப்பட்டிருக்க 
மைண்டும். அரசாங்கப் பாடசாவல அதிபர், ஓய்வு தபற்ற உத்திமயாகத்தர், சம்பந்தப்பட்ட 
பிரிைின் கிராே உத்திமயாகத்தர், சோதான நீதியரசர், சட்டத்தரணி, பிரசித்த தநாத்தாரிசு,  
முப்பவடகளின் ஆவணயர் அதிகாரி, அரசு அல்லது ோகாண அரசாங்க அலுைலர் ரூ.498,960 
அதிகோக ைருடாந்த சம்பளம் தபறுபைர். ஒரு தபௌத்த ஆலயத்வத சார்ந்த ஒரு ேதகுரு 
அல்லது எந்ததைாரு ேதத்திவனயும் சார்ந்த ேதகுருைாகவும் இருப்பைர்.. 
                                                                                                                                   

 

 

13. பரீட்வசக்கு மதாற்றுதல்: 

(a) மேல் ோகாண அரசாங்க மசவை ஆவணக்குழு சரியான ைிண்ணப்பங்கள் 
அனுப்பியுள்ள அவனத்து ைிண்ணப்பதாரர்களுக்கும் அனுேதி அட்வடகவள 
ைிநிமயாகிக்கும்.  ைிண்ணப்பதாரர் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பரீட்வச நிவலயத்திமலமய 
பரீட்வச எழுத அனுேதிக்கப்படுைார். முதல் நாள் அனுேதி அட்வடவய 
மேற்பார்வையாளருக்கு சேர்ப்பிக்க மைண்டும். ஒரு ைிண்ணப்பதாரர் தனது அனுேதி 
அட்வடவய சேர்ப்பிக்க தைறிைிட்டால், பரீட்வச எழுத அனுேதிக்கப்படோட்டார். 
 

(b) பரீட்வசகவள நடத்துைதில் மேல் ோகாண அரசாங்க மசவை ஆவணக்குழுைினால் 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ைிதிகள் ேற்றும் நிபந்தவனகளுக்கு ைிண்ணபதாரிகள் 
கீழ்படியமைண்டும். அத்தவகய ைிதிகள் அல்லது நிபந்தவனகவள ேீறினால் மேல் 
ோகாண அரச மசவை ஆவணக்குழுைினால் பரிந்துவரக்கப்பட்ட தண்டவனக்கு அைர்கள் 
உட்படுத்தப்படுைார்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.  ைிண்ணபதாரியின் ஆளவடயாளம் :  

ேண்டபத்தில் தனது அவடயாளத்வத ைிண்ணபதாரி அைசியம் நிரூபிக்கமைண்டும். 
இதற்காக, பின்ைரும் ஆைணங்களில் எந்ததைான்வறயும் மேற்பார்வையாளருக்கும் 
சேர்ப்பிக்க முடியும். 

i) ஆட்பதிவுத் திவணக்களத்தால் ைழங்கப்பட்ட மதசிய அவடயாள அட்வட 

ii) குடிைரவு குடியகல்வு திவணக்களத்தால் ைழங்கப்பட்ட ைலிதுள்ள கடவுச்சீட்டு 

 

15. தைறாை தகைல்கள் ைழங்கல்:   

 
ஒரு ைிண்ணப்பதாரி தகுதியற்றைர் எனில், அைருவடய ைிண்ணப்பம், மதர்ைின் மபாது 
அல்லது அதற்கு முன்னர் எந்த நிவலயிலும் ரத்து தசய்யப்படும். ஒரு ைிண்ணப்பதாரியால் 
ைழங்கப்பட்ட ைிைரங்களில் ஏதாைது ஒரு ைவகயில் அைரது அறிவுடன் தைறாகக் 
காணப்பட்டால் அல்லது அைர் எந்ததைாரு உண்வேவயயும் ேவறத்திருந்தரல், அைர் / 
அைள் எவ்மைவளயிலும் தபாது மசவையில் இருந்து நீக்கப்படலாம். 
 

 

16. பரீட்வச நவடமுவற: 

 
i. இப் பரீட்வச சிங்களம், தேிழ் ேற்றும் ஆங்கிலத்தில் நடாத்தப்படும் 

ii. ைிண்ணப்பதாரி அவனத்து பாடங்களிற்கும் ஒமர தோழியில் ைிவடயளிக்க 
மைண்டும் 

 

17.   பரீட்வசக்கு தகுதிைாய்ந்த ைிண்ணப்பதாரர்களின் தபயர்கள் மேல் ோகாண அரச மசவை 
ஆவணக்குழுைின் உத்திமயாகபூர்ை www.psc.wp.gov.lk என்ற இவணயத்தளத்தில் 
தைளியிடப்படுைதுடன் தனிப்பட்ட முவறயிலும் அறியத்தரப்படும். 

 

18.    மேல் ோகாண அரசாங்க மசவை ஆவணக்குழு இந்த ைிண்ணப்ப அறிைிப்பு  மூலம் 
தைளியிடப்பட்ட / தைளிப்படாத அவனத்து ைிபரங்கள் ததாடர்பான இறுதி முடிதைடுக்கும் 
அதிகாரத்வதக் தகாண்டுள்ளது. 
 

19.   மேல் ோகாண அரசாங்க மசவை ஆவணக்குழுைானது ைிண்ணப்பம் மகாரப்பட்ட 
அறிைித்தலின்படி தவகவேகவள தகாண்டுள்ள ேற்றும் சரியாக பரீட்வசக் கட்டணம் 
தசலுத்திய அவனத்து ைிண்ணப்பதாரிகவளயும் பரீட்வச எழுத அனுேதிக்கும். பூரணேற்ற 
ைிண்ணப்பங்கள் எந்ததைாரு முன் அறிைிப்பும் இன்றி நிராகரிக்கப்படும். தபாலில் ஏற்படும் 
இழப்பு அல்லது தாேதம் குறித்து எந்த முவறப்பாடும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாது. அனுேதி 
அட்வட ைழங்குைதனால் தகுதியுள்ளைர் என கருதப்படோட்டாது. ைிண்ணப்பதாரர் 
மதவையான தகுதிகவள தகாண்டிருக்கைில்வல என்று மநர்முகப்பரீட்வசயின்மபாது 
ததரியைந்தால் உடனடியாக நிராகரிக்கப்படும். 
 

 

20.     இந்த அறிைிப்பின் ஆங்கில ேற்றும் தேிழ் தோழிதபயர்ப்பில் ஏதாைது முரண்பாடு 
இருந்தால், சிங்கள தோழி அறிைிப்மப சரியானதாக தகாள்ளப்படமைண்டும். 
 

21.   இந்த அறிைிப்பிவனயும் ைிண்ணப்பத்திவனயும் மேல் ோகாண அரச மசவை 
ஆவணக்குழுைின் www.psc.wp.gov.lk.என்ற உத்திமயாகபூர்ை இவணயத்தளத்திலும் 
தபற்றுக்தகாள்ளலாம் 

 

எம்.ைி.ஏ.திலகரத்ன 

தசயலாளர் 

ோகாண அரச மசவை ஆவணக்குழு 

மேல் ோகாணம் 

2019.01.29 



 

 

ோதிரி ைிண்ணப்பம் 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவையில்   
உதைிப் பணிப்பாளர் தரம் 1 ைகுப்பு 111 க்கு ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ைதற்காக 

ைிண்ணப்பங்கள் மகாரல் -2019 
 

 

          (அலுைலக உபமயாகத்திற்கு)  

 பரீட்வசக்குத் மதாற்றும் தோழி மூலம் (எண்வண கூட்டினுள் எழுதுக) 
சிங்களம்   - 2 

தேிழ்           - 3 

ஆங்கிலம் - 4 

(தபாருத்தோன எண்வணக் கூட்டில் எழுதவும்) 

 

• நகரமும் நகர இலக்கமும்:  தகாழும்பு - 1 

 

 

1.0 1.1  முழுப் தபயர் (ஆங்கில தகப்பிட்டல் எழுத்துக்களில்)……………………………………………… 

(Ex: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

1.2  முததலழுத்துக்களுடன் தபயர் (ஆங்கில தகப்பிட்டல் எழுத்துக்களில்)   
…………………………...................................  (Ex: GUNAWARDHANA, H.M.S.K) 

1.3 முழுப் தபயர் (சிங்களத்தில்/ தேிழில்) - ………………………………………………………. 

 1.4 மதசிய அவடயாள அட்வட இலக்கம்-  

2.0 2.1 நிரந்தர முகைரி (ஆங்கில தகப்பிட்டல் எழுத்துக்களில்):…………………………………… 

 2.2 நிரந்தர முகைரி (சிங்களத்தில்/ தேிழில்):…………………………………………….. 

 2.3 அனுேதி அட்வட அனுப்ப மைண்டிய முகைரி: 

  i. சிங்களத்தில்/ தேிழில் -…………………………………………….. 

ii. ஆங்கில தகப்பிட்டல் எழுத்துக்களில் - …………………………………….. 

 2.4 ததாவலமபசி இலக்கம்-……………………………………………... 

 

3.0 3.1 பால் – (தபாருத்தோன எண்வணக் கூட்டில் எழுதவும்) 

  ஆண்   - 0 

  தபண் - 1 

 3.2 நிரந்தர ைதிைிட ோைட்டம் –  தகாழும்பு -1 

      கம்பஹ -2 

களுத்துவற -3 (தபாருத்தோன எண்வணக் கூட்டில் எழுதவும்) 

 

 3.3 பிரமதச தசயலாளர் அலுைலகம்-……………………………………. 

 3.4 மேல் ோகாணத்தில் நிரந்தரோக ைசிக்கும் காலம் - ………………………. 

  

 

4.0 4.1 ைிைாகம் – ைிைாகோனைர் -2,  ைிைாகோகாதைர் -1                        

    (தபாருத்தோன எண்வணக் கூட்டில் எழுதவும்)    

  

4.2 பிறந்த மததி ைருடம்:                ோதம்:                 நாள்: 

4.3 ைிண்ணப்ப முடிவுத் திகதியில் ையது :  ைருடம்                 ோதம்              நாட்கள்  

 

 

          

 

 

   

 

 

 

  



 

 

 

5.0 அறிைித்தலின் இல.05 இன்படியான கல்ைித் தவகவேகள்: 

 i. பட்டம் :– 
 ii. பட்டப்பின் டிப்மளாோ :– 
 iii. NVQ தகுதி :- 
 iv. ைழங்கிய நிறுைனம் :– 
                v. சான்றிதழின் ைழங்கு திகதி :- 
 

 

6.0 அறிைித்தலின் 05.3(b) ம் பகுதிக்கவேைாக ைிண்ணப்பிப்பைர் எனின் 

 எத்துவறயின் 02 ைருட சிறந்த ததாழில் அனுபைத்வத தகாண்டுள்ளரீ் ................... 
 ததாழில்துவற அனுபைம் குறித்து ைிளக்குக .................................................................. 
 

7.0 ைிண்ணப்பதாரி தற்மபாது மேல் ோகாண தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவையில் 
உள்ளைர் ேற்றும் அறிைித்தலின் 5.4, 5.5 பகுதிகளுக்கவேய ைிண்ணப்பிப்பைராயின் 08 முதல் 
10 ைவர பூர்த்தி தசய்யவும் 

 

8.0  மசவை ைிபரம் 

 i. ைகுப்பு 2 தரம் 1 இற்கு நியேிக்கப்பட்ட திகதி .................... 
   ைிவனத்திறன் தவடகாண் பரீட்வச சித்தியவடந்த திகதி ......................... 
 ii. தரம் 1 இற்கு நியேிக்கப்பட்ட திகதி .................... 
   ைிவனத்திறன் தவடகாண் பரீட்வச சித்தியவடந்த திகதி ......................... 
 

iii. ைிண்ணப்ப முடிவுத் திகதியில் மசவைக் காலம் .................... 
 

iv. மேல் ோகாண அரச மசவைக்கு உள்ளரீ்க்கப்பட்ட திகதி ..................... 
 

9.0  08.03.2019 முன்னரான மூன்று ைருடங்களில் 

 i. அவனத்து  சம்பள ஏற்றங்கவளயும் உவழத்துப் தபற்றுள்ளரீா? 

 ii. சம்பளேற்ற ைிடுமுவற / சம்பளேற்ற தைளிநாட்டு ைிடுமுவற தபற்றுள்ளரீா? 

 iii. சிறந்த ைிவணத்திறனுவடய மசவைக்காலத்வத தகாண்டுள்ளரீா? 

 iv.ஒழுக்காற்று நடைடிக்வகக்கு உட்பட்படுத்தப்பட்டு மசவை இவடநிறுத்தம் தசய்யப்பட்டுள்ளரீா? 

 

 

 

10.0 பற்றுச்சீட்டின் ைிபரம் – 

 பணம் தசலுத்தப்பட்ட பிரமதச தசயலாளர் அலுைலகம் ……..............................……………… 

 பற்றுச்சீட்டு இலக்கமும் திகதியும்-………………………………………………………. 

  

 

 

  

 

 

 

 

11.0 ைிண்ணப்பதாரியின் உறுதியுவர: 

(a) இதில் தரப்பட்டுள்ள தகைல்கள் யாவும் உண்வேயானவைதயனவும் 
சரியானவைதயனவும் உறுதிப்படுத்துகிமறன். இதில் உள்ள அவனனத்துப் பகுதிகளும் 
பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

(b) இவ்வுறுதிப்படுத்தல் தபாய்யானது என ததரியைரின் நான் நியேனத்திற்கு 
தகுதியற்றைனாமைன் என நான் அறிமைன்.  

(c) மேலும், மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைின் 
சட்டதிட்டங்களுக்குட்படுமைன், பரீட்வச நிபந்தவனகளுக்கு தகுதியற்றதாக 
நிரூபிக்கப்பட்டால் எனது ைிண்ணப்பம் தசல்லுபடியற்றதாக்கப்படுைதற்கு நான் 
உடன்படுகிமறன். 

(d) தகைல்கள் எதுவும் பின்பு ோற்றப்படோட்டாது.  

 

மததி………..............                                          ………………………………… 

        ைிண்ணப்பதாரியின் வகதயாப்பம் 

 

பற்றுச்சீட்டிவன இங்மக ஒட்டவும். 



 

 

 

 

12. ைிண்ணப்பதாரியின் வகதயாப்பத்திவன உறுதிப்படுத்தல் 

 இவ்ைிண்ணப்பதாரி திரு/திருேதி/தசல்ைி............................................................. ..............என்பைவர 
எனக்குத் தனிப்பட்டமுவறயில் ததரியும் எனவும், அைர் உரிய பரீட்வசக் கட்டணத்திவனச் 
தசலுத்தியுள்ளார் எனவும், அத்தன் பற்றுச் சீட்டிவன இதனுடன் இவணத்துள்ளார் எனவும், எனது 
முன்னிவலயில் ....................................மததி ஒப்பேிட்டார் எனவும் அத்தாட்சிப்படுத்துகிமறன்.  

                      

 .……………………………..…………………..... 

                 ஒப்பமும் முத்திவரயும் 

மததி- ………………………………… 

அத்தாட்சிப்படுத்துபைரின் முழுப்தபயர்-……………………………… 

பதைி-………………………………. 

ைிலாசம்-…………………………………... 

 

 

அறிைித்தலின் 5.4 ேற்றும் 5.5 இற்கவேய ைிண்ணப்பிப்பைர்கள் பின்ைருைனைற்வற பூர்த்தி தசய்ைது 
அைசியோகும் 

 

13. நிறுைனத் தவலைரின் அத்தாட்சி  

(தபாருத்தேற்றவத நீக்கிைிடவும்) 
 

இவ் ைிண்ணப்பதாரி திரு/திருேதி/தசல்ைி............................................................................. . தற்மபாது 
இந்நிறுைனத்தில் ............................ஆம் மததி முதல் ைகுப்பு 2 தரம் 1/11 இல் கடவேயாற்றுகிறார். 
அைரது மசவை சிறப்பான 05 ைருடங்கவளக் தகாண்டுள்ளது, அவனத்து சம்பள ஏற்றங்கவளயும் 
உவழத்துப் தபற்றுள்ளார், எவ்ைித சம்பளேற்ற ைிடுமுவறகவளயும் தபற்றிருக்கைில்வல, எதுைித 
ஒழூக்காற்று நடைடிக்வகயும் எடுக்கப்படைில்வல எனவும் இனியும் எடுக்கப்படாது எனவும் 

இைரது ைிண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைிபரங்கள் சரியானவை எனவும்,  மசவைப் பிரோணக் 
குறிப்பிற்கு அவேய சரியாக பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்மறன். 
 

   ……………………………..................................... 
மததி- …………………………………     நிறுைனத் தவலைரது ஒப்பமும் முத்திவரயும்  

 

14. திவணக்களத் தவலைரது அத்தாட்சி 
 

திரு/திருேதி/தசல்ைி.............................................................................. என்பைரது ைிண்ணப்பம் மேல் ோகாண 
தகாளரை ஆளுநரால் அனுேதிக்கப்பட்ட மேல் ோகாண தகைல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப மசவை 
பிரேவணக் குறிப்பிற்கவேய அவேந்துள்ளதால் சிபாரிசு தசய்கிமறன். 
 

   ……………………………..................................... 
மததி- …………………………………   திவணக்களத் தவலைரது ஒப்பமும் முத்திவரயும்  

 

15. அவேச்சு தசயலாளரின் (மே.ோ) சிபாரிசு 

இவ் ைிண்ணப்பத்வத சிபாரிசு தசய்கின்மறன் 

 

 

   ……………………………..................................... 
மததி- …………………………………  அவேச்சு தசயலாரளின் (மே.ோ) ஒப்பமும் முத்திவரயும்  

 

16. பிரதே தசயலாளரின் (மே.ோ) சிபாரிசு 

இவ் ைிண்ணப்பத்வத சிபாரிசு தசய்கின்மறன் 

 

   ……………………………..................................... 
மததி- …………………………………  பிரதே தசயலாரளின் (மே.ோ) ஒப்பமும் முத்திவரயும்  

 


