
மேல் ோகாண அரச மசவையில் அபிைிருத்தி உத்திமயாகத்தர் (சட்டம்) தரம் III பதைிக்காக 
ஆட்மசர்ப்புச் சசய்ைதற்காக ைிண்ணப்பங்மகாரல் – 2020 (திறந்த) 

 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் அபிைிருத்தி உத்திமயாகத்தர் (சட்டம்) தரம் III பதைி வைற்றிடங்கவை 
நிரப்புைதற்காக கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிகவையுவடய மேல் ோகாண ைிண்ணப்பதாரிகைிடேிருந்து 
ைிண்ணப்பங்கள் மகாரப்படுகின்றன.   

02.  ைிண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்வகாள்ைப்படும் இறுதித் தினம் 2020.10.19. ஆகும். ைிண்ணப்பிக்கும் பதைிக்குரிய 
அவனத்து தகுதிகவையும் 2020.10.19. ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் பூர்த்தி வசய்திருத்தல் அைசியம். 

03. தவகவேகள்  

 

3.1 கல்ைித் தவகவேகள்  

 

பல்கவலக் கழக ோனியங்கள் ஆவணக் குழுைினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கவலக் கழகவோன்றில்  
சட்டம் வதாடர்பான பட்டவோன்றிவனப் வபற்றிருத்தல். 
 

3.2 உடற் தகுதிகள்  

 

எல்லா ைிண்ணப்பதாரிகளும் மேல் ோகாணத்தினுள் எப்பிரமதசத்திலாயினும் மசவையாற்றுைதற்கும் 
பதைியின் கடவேகவை நிவறமைற்றுைதற்கும் மபாதுோன உடல் ேற்றும் உைத் தகுதியுடன் இருத்தல் 
அைசியம். 
 

3.3 மைறு தகுதிகள் 

 

I. இலங்வகப் பிரவசயாக இருத்தல். 
II. சிறந்த நடத்வதயுவடயைராயிருத்தல். 

III. மேல் ோகாண சவப அதிகார பிரமதசத்தில் 03 ைருடங்கள் நிரந்தரோக ைசிப்பைராயிருத்தல். 
 

04 ையசதல்வை 

 

ஆகக்குவறந்தது  21 ைருடங்கள் 

ஆகக்கூடியது 35 ைருடங்கள் 

  

05 சம்பள அளவுத் திட்டம் 

அ.நி.சு.நி. 06/2006 (iv) இற்மகற்ப ரூபா. 15,215 – 10 X 215 – 4 X 240 – 7 X 320 – 15 X 360 – 25,965/- (MN 4 – 2006 A).  

 

06 எழுத்துப் பரீட்வசக்குரிய பாடத்திட்டம்  

 

இப்மபாட்டிப்பரீட்வச மூன்று ைினாத்தாள்கவைக் வகாண்டது. சித்தியவடைதற்காக ஒவ்வைாரு 
ைினாத்தாள்கைிலும் ஆகக்குவறந்தது 40% புள்ைிகவைப் வபறல் அைசியம். 
 

6.1       கிரகித்தல் - (காைம் 1 ½ ேணித்தியாைம், புள்ளிகள் 100)  

 

ைிண்ணப்பதாரியின் கருத்துக்கவை வைைிப்படுத்துதல், சாராம்சம் வசய்தல், எழுத்துக்கூட்டல், 
எைிய ைாக்கியங்கள், இலக்கணப்பாைவன வதாடர்பான அறிவு பரீட்சிக்கப்படும்.  

 
     6.2      சபாது அறிவு - (காைம் 1 ½ ேணித்தியாைம், புள்ளிகள் 100) 
 

மதசிய ேற்றும் சர்ைமதச ரீதியில் முக்கியத்துைம்ேிக்க நிழ்கால நடப்பு ைிடயங்கள் 
வதாடர்பான அறிைிவன அைைிடுைதற்கான ைினாப்பத்திரோகும்.  

 

     6.3        உளச்சார்பு - (காைம் 1 ½ ேணித்தியாைம், புள்ளிகள் 100) 
 

ைிண்ணப்பதாரியின் தர்க்க ரீதியான ஆற்றல், பகுப்பாய்வு ேற்றும் வதாகுத்திவணக்கும் 
திறன்கவை அைைிடும் ைவகயில் தயாரிக்கப்படும் ைினாப்பத்திரோகும்.    

 

 

 

 

 



07. மசவை நிபந்தவைகள் 

இந்நியேனம் நிரந்தரோனது. ஓய்வூதியக் வகாடுப்பனவுவடயது. உேக்குரிய ஓய்வூதியக் வகாடுப்பனவு 
வதாடர்பாக அரசினால் எதிர்காலத்தில் மேற்வகாள்ைப்படும் வகாள்வகத் தீர்ோனங்களுக்கு நீர் கீழ்ப்படிதல் 
மைண்டும். 

i. இலங்வக ஜனநாயக மசாஷலிசக் குடியரசு ேற்றும் மேல் ோகாண சவபயினது தாபனக் 
மகாவைக்கும், மேல் ோகாண சவப அரச மசவையின் வசயற் படிமுவற ைிதிப் 
பிரோணங்களுக்கும், அரச ேற்றும் மேல் ோகாண சவபயினது நிதிப் பிரோணங்களுக்கும், அரச 
ேற்றும் மேல் ோகாண சவபயினது மைறு ஒழுங்கு ைிதிகளுக்கும், சுற்றுநிருபங்கள் ேற்றும் 
ஆமலாசவனகளுக்கும், அவை வதாடர்பாக காலம் பிறப்பிக்கப்படும் திருத்தங்களுக்கும் நீர் 
கீழ்ப்படிதல் மைண்டும்.  

08. பரீட்வசக் கட்டணம் 

 

எல்லாப் பரீட்சார்த்திகளும் மேல் ோகாண சவபக்கு பரீட்வசக் கட்டணவோன்வறச் வசலுத்த மைண்டும். 
இப்பரீட்வசக்கான கட்டணம் ரூ.600 ஆகும். அக்கட்டணத்திவன, மேல் ோகாண சவப ைருோனத் தவலப்பு 
20-03-02-99 இற்கு ைரவு வைத்து மேல் ோகாணத்திலவேந்துள்ை பிரமதச வசயலாைர் அலுைலகவோன்றில் 
பணோகச் வசலுத்தி  உேது வபயரில் வபறப்பட்ட பற்றுச் சீட்டிவன ைிண்ணப்பத்தில் அதற்குரிய இடத்தில் 
கழறாதைாறு ஒட்டப்பட்டிருத்தல் மைண்டும். அதன் நிழற் பிரதிவயான்வற வைத்திருத்தல் 
பயனுவடயதாகும். இப்பரீட்வசக்காகச் வசலுத்தப்பட்ட கட்டணம் எக்காரணத்திற்காகவும் முழுவேயாகமைா 
அல்லது பகுதியைைிமலா ேீைைிக்கப்படோட்டாது. முத்திவரகமைா காசுக் கட்டவைகமைா ஏற்றுக் 
வகாள்ைப்படோட்டாது. 
 

09. ைிண்ணப்பிக்கும் முவற 

 

I. ைிண்ணப்பம் இவ் அறிைித்தலுடன் இவணக்கப்பட்டுள்ை ோதிரி படிைத்திற்கு ஏற்ப A4 அைைிலான 
ஒரு தாைின் இரு பக்கங்கவையும் பயன்படுத்தி தயாரித்து பரீட்சார்த்தி தேதுவகவயழுத்தினால் 
பூர்த்தி வசய்தல் மைண்டும். இலக்கம் 01 வதாடக்கம் 04 ைவர முதல் பக்கத்திலும், இலக்கம் 05 

வதாடக்கம் உள்ை பகுதிகள் ஏவனய பக்கங்கைிலும் அவேயுோறு ைிண்ணப்பம் தயாரித்தல் 
மைண்டும். உரிய ோதிரியுடன் வபாருந்தாத, உரிய திகதிக்கு முன் பரீட்வசக்கட்டணம் 
வசலுத்தப்படாத ேற்றும் சரியாகப் பூர்த்தி வசய்யப்படாத பூர்த்தியற்ற நிவலயிலுள்ை 
ைிண்ணப்பங்கள் அறிைித்தல்கள் ஏதுேின்றி நிராகரிக்கப்படும். 

 

II. ைிண்ணப்பப் படிைத்திவனத் தயாரிக்கும் மபாது அதன் தவலப்பிலுள்ை பரீட்வசயின் வபயரிவன 
சிங்கைவோழி ைிண்ணப்பங்கைில் சிங்கைத்திற்கு மேலதிகோக ஆங்கிலத்திலும், தேிழ்வோழி 
ைிண்ணப்பங்கைில் தேிழிற்கு மேலதிகோக ஆங்கிலத்திலும் குறிப்பிடுைது அைசியோகும். 

 

III. பூரத்தி வசய்யப்பட்ட ைிண்ணப்பப் படிைங்கவை 2020.10.19. திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் 
கிவடக்கக் கூடியைாறு “வசயலாைர், மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழு, இலக்கம் 628, 10 
ைது ோடி, ஐனஐயசிட்டி கட்டிடம், நாைல ைதீி, ராஐகிரிய” எனும் முகைரிக்கு பதிவுத் தபாலில் 
அனுப்பி வைத்தல் மைண்டும். ைிண்ணப்பிக்கும் பதைிப் வபயரிவன கடித உவறயின் இடது பக்க 
மேல் மூவலயில் வதைிைாகக் குறிப்பிடல் மைண்டும். ைிண்ணப்பம் கிவடத்ததாக 
அறிைிக்கப்படாது. குறிப்பிடப்பட்ட தினத்தின் பின்னர் கிவடக்கும் ேற்றும் மதவையான 
தகுதிகவைப் பூர்த்தி வசய்யாத அல்லது முழுவேயற்ற ைிண்ணப்பங்கள் அறிைித்தல்கள் ஏதுேின்றி 
நிராகரிக்கப்படும்.  

 

IV. ைிண்ணப்பதாரிகளுக்கு அனுேதி அட்வடகள் ைிநிமயாகிக்கப்பட்டவுடன் அவத வதரியப்படுத்தும் 
அறிைித்தவலான்று மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைின் உத்திமயாகபூர்ை 
இவணயத்தைோன www.psc.wp.gov.lk எனும் இவணயத்தைத்தில் வைைியிடப்படும். அவ்ைறிைித்தல் 
வைைியிடப்பட்டு 07 நாட்கள் கழிந்த பின்னும் அனுேதி அட்வட கிவடக்கைில்வலயாயின் 
அறிைத்தலில் குறிப்பிடப்பட்டைாறு அதுபற்றி மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழு 
அலுைலகத்திற்கு வதரியப்படுத்தல் மைண்டும். உம்ேிடமுள்ை ைிண்ணப்பத்தின் நிழற்பிரதி, பணம் 
வசலுத்திய பற்றுச் சீட்டின் நிழற்பிரதி, ைிண்ணப்பப்பத்திரத்திவன பதிவுத் தபாலில் 
அனுப்பியதற்கான பற்றுச் சீட்டுடன் உங்கைது முழுப் வபயர், முகைரி, மதசிய அவடயாை அட்வட 
எண் ஆகியைற்றுடன் பரீட்வசயின் வபயர் ஆகியைற்வற சரியாகக் குறிப்பிட்டு மேல் ோகாண 
அரச மசவை ஆவணக் குழு அலுைலகத்தில் ைிசாரித்தலைசியம்.  

 

 

 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/


V. ைிண்ணப்பத்திலும் அனுேதி அட்வடயிலும் ைிண்ணப்பதாரியின் வகவயாப்பம் 
அத்தாட்சிப்படுத்தப்படல் மைண்டும். ைிண்ணப்பதாரியின் வகவயாப்பம் சோதான நீதைான், 
சத்தியப்பிரோண ஆவணயாைர், சட்டத்தரணி, பிரசித்த வநாத்தாரிசு, அரச பாடசாவலவயான்றின் 
அதிபர், (ரூ.498,960/- அல்லது அதற்கு மேலான ைருடாந்த சம்பைம் வபறும் அரச அல்லது ோகாண 
அரச மசவையில் நிரந்தர பதைி நிவல அலுைலர்),வபைத்த ைிகாவரவயான்றின் ைிகாராதிபதி, 
மைறு ேதத்தலவோன்றிற்குப் வபாறுப்பாகவுள்ை அல்லது கருதத்தக்க அைைிலான 
நிவலயிலிருக்கும் ேதகுரு, முப்பவடயின் அதிகாரி அதிகாரமுள்ை அலுைலர், வபாலிஸ் 
மசவையின் ைர்த்தோனிப்படுத்தப்பட்ட பதைிவயான்வற ைகிக்கும் அலுைலர் ஆகிமயாரில் 
ஒருைரினால் அத்தாடசிப்படுத்தப்படல் மைண்டும். தற்மபாது அரச அல்லது ோகாண அரச 
மசவையிலுள்ை அலுைலர்கள் தேது திவணக்கைத் தவலைர் அல்லது அைருக்குப் பதிலாக 
அதிகாரம் வபற்ற அலுைலரினால் அத்தாட்சிப்படுத்த முடியும். 

 

10. பரீட்வசக்கு மதாற்றுதல் 

 

(அ) சரியான முவறயில் ைிண்ணப்பங்கவைச் சேர்ப்பித்த அவனத்து ைிண்ணப்பதாரிகளுக்கும் மேல் 
ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைினால் அனுேதி அட்வடகள் ைழங்கப்படும். 
ைிண்ணப்பதாரர்கள் தேக்குரிய பரீட்வச நிவலயத்தில் பரீட்வசக்குத் மதாற்ற மைண்டும் மேலும் 
அவ்ைாறு பரீட்வசக்குத் மதாற்றும் முதல் நாைிமலமய தேது வகவயாப்பத்திவன 
அத்தாட்சிப்படுத்திய அனுேதி அட்வடகவை பரீட்வச நிவலயப் வபாறுப்பதிகாரியிடம் சேர்ப்பித்தல் 
மைண்டும். தேது அனுேதி அட்வடகவை சேர்ப்பிக்காத ைிண்ணப்பதாரிகளுக்கு பரீட்வசக்குத் 
மதாற்ற அனுேதி ைழங்கப்படாது.  

 

(ஆ) பரீட்வச நாடத்துைது வதாடர்பாக மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைினால் 
தீர்ோனிக்கப்பட்டுள்ை சட்டதிட்டங்களுக்கு ைிண்ணப்பதாரிகள் உட்படுைர். அச்சட்டதிட்டங்கவை 
ேீறினால் மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைினால் ைழங்கப்படும் எந்தவைாரு 
தண்டவனக்கும் உட்பட மநரிடும். 

 

 

11. ைிண்ணப்பதாரியின் ஆளவடயாளம் 

 

தாம் மதாற்றுகின்ற ஒவ்வைாரு பாடத்திற்கும் பரீட்வச நிவலயப் வபாறுப்பதிகாரி திருப்தியவடயும் 
ைிதத்தில் தேது ஆைவடயாைத்வத உறுதிப்படுத்தல் மைண்டும். ைிண்ணப்பதாரிகள் தேது 
ஆைவடயாைத்வத உறுதிப்படுத்துைதற்காக கீழ் ைருைனைற்றிவலான்வற சேர்ப்பிக்கலாம். 
 

I. ஆட்கவைப் பதிவு வசய்யும் திவணக்கைத்தினால் ைழங்கப்பட்ட வசல்லுபடியாகும் மதசிய 
அவடயாை அட்வட. 

II. குடிைரவு குடியகல்வுத் திவணக்கைத்தினால் ைழங்கப்பட்ட வசல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு. 
 

12. தைறாை தகைல்கவள சேர்ப்பித்தல்  

 

ைிண்ணப்பதாரிவயாருைருக்கு உரிய தவகவேகள் இல்வலவயன வதரியைரின், பரீட்வசக்கு முன்பு அல்லது 
பரீட்வசயின்மபாது அல்லது பரீட்வசயின் பின்னர் எந்தவைாரு சந்தர்ப்பத்திலும் அைரது ைிண்ணப்பம் 
நிராகரிக்கப்படும். ைிண்ணப்பதாரிவயாருைர் வதரிந்துவகாண்மட தைறான தகைல்கவை ைழங்கியது அல்லது 
ஏதாைவதாரு முக்கிய தகைவல ேவறத்தது வதரியைரின் அைர் அரச மசவையிலிருந்து நீக்கப்பட 
இடமுண்டு. இது வதாடர்பாக மேல் ோகாண அரச மசவை வசயற்படிமுவற ஒழுங்கு ைிதிக்மகாவையின் 47 
ஆைது பிரிைின் படி நடைடிக்வக மேற்வகாள்ைப்படும். 
 

13. பரீட்வச முவற 

 

I. ைிண்ணப்பதாரிவயாருைர் மதாற்றுகின்ற அவனத்துப் பாடங்களுக்கும் ஒமர வோழியில் 
ைிவடயைிக்க     மைண்டும். 

II. இப்பரீட்வசயானது அறிைிக்கப்படும் எதிர்ைரும் ஒரு நாைில் நடாத்தப்படும். 
 

 

14. ஆட்மசர்ப்பு முவற 

 

எழுத்துப்பரீட்வசயில் சித்தியவடந்த ைிண்ணப்பதாரிகைில் வோத்தப்புள்ைிகைின் தவகவே ைரிவசப்படி 
வபாதுைான மநர்முகத்மதர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் ஆட்மசர்ப்புச் வசய்யப்படும். 
மநர்முகத்மதர்ைில் புள்ைிகள் ைழங்கப்படாது பதைிக்கு இவணத்துக் வகாள்ைல் வதாடர்பான அடிப்பவடத் 
தகுதிகள் ேற்றும் உடற்தகுதிகவை உறுதிப்படுத்துதல் ோத்திரமே இடம்வபறும். 
 



15. இப்பரீட்வசயில் தகுதி வபற்ற ைிண்ணப்பதாரிகைின் வபயர்கவை உள்ைடக்கிய வபறுமபறுகள் மேல் 
ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைினால் www.psc.wp.gov.lk எனும் இவணயத்தில் வைைியிடப்படும்.  

 

16. இவ்ைிண்ணப்பங் மகாரும் அறிைித்தலில் உள்ைடக்கப்பட்ட/ உள்ைடக்கப்படாத ைிடயங்கள் வதாடர்பான 
இறுதித் தீர்ோனம் மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைிற்குரியதாகும். 
 

17. அறிைித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிகவைப் பூர்த்தி வசய்துள்ைதாக குறிப்பிட்டு, இவ்ைறிைித்தலுக்கு 
ஏற்றைாறு தயாரிக்கப்பட்டு, பரீட்வசக் கட்டணம் வசலுத்தப்பட்டு குறித்த திகதியில் ைிண்ணப்பங்கவைச் 
சேர்ப்பிக்கும் அவனத்து ைிண்ணப்பதாரிகளுக்கும் பரீட்வசக்குத் மதாற்ற மேல் ோகாண அரச மசவை 
ஆவணக் குழுைினால் இடேைிக்கப்படும். எல்லா ைவகயிலும் முழுவேயாகப் பூர்த்தி வசய்யப்படாத 
ைிண்ணப்பங்கள் எவ்ைித அறிைித்தலுேின்றி நிராகரிக்கப்படும். தபாலில் ைிண்ணப்பம் வதாவலதல் 
அல்லது காலதாேதோதல் வதாடர்பாக மேற்வகாள்ைப்படும் எந்தவைாரு முவறப்பாடும் 
கருத்திற்வகாள்ைப்படாது. ைிண்ணப்பதாரிவயாருைருக்கு பரீட்வசக்கான அனுேதி அட்வடவயான்வற 
ைழங்குதல் அைர் இப்பதைிக்கான தகுதிகவைப் பூர்த்திவசய்துள்ைதாக ஏற்றுக்வகாண்டதாக கருதப்படாது. 
ைிண்ணப்பதாரிகள் மநர்முகப் பரீட்வசவயான்றிற்கு அவழக்கப்பட்டு ைிைம்பரத்திற்மகற்ப உரிய 
தவகவேகள் பூர்த்தி வசய்யப்பட்டுள்ைனைா என பரீட்சிக்கும் மைவையில் உரிய தவகவேகள் பூர்த்தி 
வசய்யப்படைில்வல எனத் வதரியைரின் அைரது ைிண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 
 

18. இவ்ைறிைித்தல் ேற்றும் ோதிரி ைிண்ணப்பம் மேல் ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழுைின்  

www.psc.wp.gov.lk எனும் இவணயத்திலும் வைைியிடப்பட்டுள்ைது. 
 

19. இவ் அறிைித்தலில் சிங்கைம், தேிழ், ஆங்கில வோழிகைில் ஏதாைது மைறுபாடு காணப்படுோயின் 
சிங்கை வோழியிலான அறிைித்தமல சரியானதாக வகாள்ைப்படும். 
 
 
 
 

திலக் வசனரத் 

வசயலாைர் 

ோகாண அரச மசவை ஆவணக் குழு  

மேல் ோகாணம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psc.wp.gov.lk/
http://www.psc.wp.gov.lk/


 

ோதிரி ைிண்ணப்பம் 

மேல் ோகாண அரச மசவையில் அபிைிருத்தி உத்திமயாகத்தர் (சட்டம்)  தரம் III பதைிக்காக 
ஆட்மசர்ப்புச் சசய்ைதற்காை திறந்த மபாட்டிப் பரீட்வச – 2020 

 

        சுட்வடண் 

(அலுைலக உபமயாகத்திற்கு)  

 பரீட்வசக்குத் மதாற்றும் வோழி மூலம் (வபாருத்தோன எழுத்திவன கூட்டில் எழுதவும்) 

 

சிங்கைம் – S 

 

தேிழ்   - T 

 

ஆங்கிலம் - E 

 

 

1.0 1.1  முழுப் வபயர் (ஆங்கில வகப்பிட்டல் எழுத்துக்கைில்)……………………………………………… 

(Ex: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

1.2  முதவலழுத்துக்களுடன் கவடசிப் வபயர் (ஆங்கில வகப்பிட்டல் எழுத்துக்கைில்) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ex: GUNAWARDHANA, H.M.S.K) 

1.3 முழுப் வபயர் (சிங்கைத்தில்/ தேிழில்) - ………………………………………………………. 

1.4 மதசிய அவடயாை அட்வட இலக்கம்-  

 

 

 

2.0 2.1 நிரந்தர முகைரி (ஆங்கில வகப்பிட்டல் எழுத்துக்கைில்):…………………………………… 

 

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

 

2.3 அனுேதி அட்வட அனுப்ப மைண்டிய முகைரி: 

 

i. சிங்கைத்தில்/ தேிழில் -…………………………………………….. 

 

ii. ஆங்கில வகப்பிட்டல் எழுத்துக்கைில் - …………………………………….. 

 

2.4 வதாவலமபசி இலக்கம்-  

 

  நிவலயான  

 
   

வகப்மபசி   

 

 

 

❖ பரீட்வச வதாடர்பான அவனத்து தகைல்களும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வகப்மபசி 
இலக்கத்திற்கு SMS  ஊடாக அனுப்பப்படுைதால் வசல்லுபடியான வதாவலமபசி 
இலக்கத்வதக் குறிப்பிடவும்.  
 

 

3.0 3.1 பால் – (வபாருத்தோன கூட்டில் “√” குறியிவன இடவும்) 

 

  ஆண்   -   வபண் -  

  

3.2 பிரமதச வசயலாைர் அலுைலகம்-……………………………………. 

 

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

  

 
 

 

 

            

          

          

 

 

 



 

 

4.0 4.1 ைிைாக நிவல - (வபாருத்தோன கூட்டில் “√” குறியிவன இடவும்) 

ைிைாகோனைர் -    ைிைாகோகாதைர்                            
  

4.2 பிறந்த மததி ைருடம்:                ோதம்:                 நாள்: 

4.3 ைிண்ணப்ப முடிவுத் திகதியில் ையது :  ைருடம்                    ோதம்                 நாட்கள்  

 

5.0 கல்ைித் தவகவேகள்: 

 

i. வபற்றுள்ை பட்டம் ...................................................................................................................................... 
 

ii. பட்டப்படிப்பில் பயின்ற பாடங்கள் .................................................................................................... 
 

iii. பல்கவலக்கழகத்தின் வபயர் ................................................................................................................. 
 

iv. பட்டச்சான்றிதழின் நவடமுவறத் திகதி ....................................................................................... 
 

 
 

6.0 பணம் வசலுத்தப்பட்ட பிரமதச வசயலாைர் அலுைலகம் …..............................……………… 

 

 பற்றுச்சீட்டு இலக்கம் -………………………………………………………. 

 

 திகதி- ………………………………………………………………….. 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

7.0 ைிண்ணப்பதாரியின் உறுதியுவர: 

 

.......................................................................................................................................................... ஆகிய என்னால் 
இவ்ைிண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தகைல்கள் எனது அறிவு ேற்றும் நம்பிக்வகக்கு ஏற்ப 
உண்வேயானவைவயனவும் சரியானவைவயனவும் உறுதிப்படுத்துகிமறன். என்னால் 
ைிங்கப்பட்டுள்ை தகைல்கள் வபாய்யானது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் பதைிக்கு 
நியேிக்கப்படுைதற்கு எனக்குள்ை உரிவே புறக்கணிக்கப்பட இயலும் என்பநான் நன்கறிமைன்.    

 

மததி………..............                                       வகவயாப்பம் ………………………………… 

 

 

8.0 ைிண்ணப்பதாரியின் வகசயாப்பத்திவை உறுதிப்படுத்தல் 

 இவ்ைிண்ணப்பதாரி திரு/திருேதி/வசல்ைி...........................................................................என்பைவர எனக்குத் 
தனிப்பட்டமுவறயில் வதரியும் எனவும், அைர் உரிய பரீட்வசக் கட்டணத்திவனச் 
வசலுத்தியுள்ைார் எனவும், அதன் பற்றுச் சீட்டிவன ைிண்ணப்பத்தில் ஒட்டியுள்ைார் எனவும், 
அைர்/அைள் .....................................................மததி எனது முன்னிவலயில் ஒப்பேிட்டார் எனவும் 
அத்தாட்சிப்படுத்துகிமறன்.              
          

    .……………………………..…………………..... 

வகவயாப்பத்திவன உறுதிப்படுத்துபைரின் 
ஒப்பமும் முத்திவரயும் 

மததி- ………………………………… 

அத்தாட்சிப்படுத்துபைரின் முழுப்வபயர்-……………………………… 

பதைி-………………………………. 

ைிலாசம்-…………………………………... 

 

பற்றுச்சீட்டிவன இங்மக கழன்றுைிடாதைாறு ஒட்டவும். 

   

   

 


