இல ங்க ை விஞ்ஞான சே க வயின் III ஆ ந் த ரத் து க ைய பத வி வவற்றிைங்ை க ை நிரப்புவத ற்ை ான த ிறந்த
சபாட்டிப் பாீட்க ே – 2018 (2019)

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III posts of
Sri Lanka Scientific Service - 2018 (2019)
(அலு வல ை உபசயாை த் த ிற்ை ாை )
01.வ ாழிமூலம்: பாீட்கேக்குத்- சதாற்றுைின்ற வ ாழிமூலம்
ேிங்ைைம்

-

2

த ிழ் -

3

ஆங்ைிலம் -

4

(குறித்த இலக்ைத்கத கூட்டினுள் இடுை)
(விண்ணப்பம் பாீட்கேக்குத் சதாற்றுைின்ற வ ாழிமூலத்தில் நிரப்பப் படுதல் சவண்டும்)
02. விண்ணப்பதாாியின் பதவி / பதவிைள்
பதவிப் வபயர்

குறியீட்டு எண்

03. தனிப்பட்ை விபரங்ைள்
3. 1. முழுப்வபயர் (ஆங்ைில வைப்பிற்றல் எழுத்தில்):………………………………………………………………………………………………………
(உதாரண ாை- HERATH MUDIYANS ELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
3.2. முதவலழுத்துக்ைள் இறுதியில் வரும் வகையில் வபயர் (ஆங்ைில வைப்பிற்றல் எழுத்தில்:- Mr/ Mrs/ Miss.)
…………………………………………………………………………………………………………
(உதாரண ாை :- GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
3.3. முழுப்வபயர் (ேிங்ைைத்தில்/ த ிழில்):…………………………………………………………………………………………………………
3.4.நிரந்தர முைவாி (ஆங்ைில வைப்பிற்றல் எழுத்தில்):…………………………………………………………………………………………………………
(இந்த முைவாிக்கு பாீட்கே அனு திச்ேீட்டு அனுப்பப்படும்.)
3.5.நிரந்தர முைவாி (த ிழில் / ேிங்ைைத்தில்):…………………………………………………………………………………………………………
3.6. தபால் நைரம்:- ……………………………………………………………………………………………………
3.7. சத.அ. இலக்ைம்:3.8. ஆண்/வபண்:ஆண்

0

வபண்

1

(குறித்த இலக்ைத்கத கூட்டினுள் இடுை)
3.9 வதாகலசபேி இலக்ைம் : கையைக்ை
நிரந்தர
3.10. பிறந்த திைதி:-

ஆண்டு

ாதம்

3.11. விண்ணப்பங்சைாரப்படும் இறுதித்திைதி வயது- ஆண்டு

1

திைதி

ாதம்

திைதி

3.12. இனத்வதாகுதி ( ேிங்ைைம் 1, த ிழ் 2, இ. த ிழ் – 3, முஸ்லிம் 4, சவறு 5)
(குறித்த இலக்ைத்கத கூட்டினுள் இடுை )
3.13. திரு ண ானவரா / ஆைாதவரா என்பது பற்றி :திரு ண ானவர்
திரு ண ாைாதவர்

1
2

(குறித்த இலக்ைத்கத கூட்டினுள் இடுை
3.14.

ின்னஞ்ேல் முைவாி:-...............................................................................................................

04. தகைக ைள் :4.1 பட்ைம் வபற்ற திைதி :- …………………………………….......................................................
(இந்த தகுதிைள் உள்ைனவா என பார்ப்பதற்கு அறிவித்தலின் (4) தயவு வேய்து நன்றாை வாேிக்ைவும்)
பாீட்கே/ பட்ைம்

வகுப்பு

ஆண்டு

பாைங்ைள்

பல்ைகலக்ைழைம் /
நிறுவனம்

05. ைாசுப் பற்றுச்ேீட்டிகன ைழறாத வகையில் ஒட்ைவும்.
பற்றுச் ேீட்டின் நிழற்பிரதிகய கவத்திருப்பது பயனுள்ைதாகும்..
பற்றுச்ேீட்டின் இல.
:.......................................................................
வேலுத்திய அஞ்ேல் அலுவலைம் :.......................................................................
திைதி
:.......................................................................
06. ஏசதனும் குற்றவ ான்றுக்கு எப்சபாதாவது நீத ி ன்றத்தில் குற்றவாைியாை இருப்பின், அந்தக் குற்றம்
வபற்ற தண்ைகன வதாைர்பாை குறிப்பிைவும்..
................................................................................................................................................................

ற்றும்

07. விண்ணப்பதாாியின் உறுதியுகர :இந்த விண்ணப்பத்தில் என்னால் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை விபரங்ைள் யாவும் எனது அறிவிக்கும் நம்பிக்கைக்கும்
எட்டிய வகையில் உண்க யானகவவயனவும், பாீட்கேக் ைட்ைணம் வேலுத்தப்பட்ை ............ ஆந் திைதிய............
ஆம் இலக்ை பற்றுச்ேீட்டு இதில் ஒட்ைப்பட்டுள்ைவதனவும் உறுதியுகரக்ைின்சறன்.ச லும் பாீட்கே விதிைளுக்கு
அக ந்வதாழுைி
நைப்சபன்
எனவும்
இப்பாீட்கே
ஒழுங்குவிதிைைின்
படி
நான்
தகுதியற்றவவரன
ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைால் பாீட்கேயின் முன்னசரா, பாீட்கேயின் சபாசதா அவ்வது பாீட்கேயின் பின்னசரா எனது
பாீட்ோர்த்தி
தன்க கய
இரத்துச்வேய்வதற்கு
எடுக்கும்
முடிவுைகை
ஏற்றுக்வைாள்சவன்.
இங்கு
குறிப்பிைப்பட்டுள்ை
ஏசதனும்
ஒரு
விையம்
உண்க க்குப்
புறம்பாைவும்
பிகழயாைவும் இருப்பதாை,
நிய னத்திற்குப் பின்னர் வதாியவரும் பட்ேத்தில் நட்ைஈடு ஏது ின்றி நிய னம் இரத்துச் வேய்யப்படும்
என்பகதயும், ச லும் பாீட்கே நைாத்துதல்
ற்றும் வபறுசபறுைகை வவைியிைல் வதாைர்பாை பாீட்கே
ஆகணயாைர் நாயைத்தினால் விதிக்ைப்படும் ஒழுங்கு விதிைளுக்கும்
ற்றும் வபறுசபறுைகை வவைியிைல்
வதாைர்பாை எடுக்ைப்படும் முடிவுைளுக்கும் ைட்டுப்படுசவன் எனவும் உறுதியுகரக்ைின்சறன்.
திைதி ................................................

....................................................
விண்ணப்பதாாியின் கைவயாப்பம்
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08. திகணக்ைைத் தகலவாின் அறிக்கை . ( வர்த்த ானி அறிவித்தல் 10 இன் பிரைாரம் இருத்தல் சவண்டும்):இவ்விண்ணப்பத்கதச் ே ர்ப்பிக்கும் ........................................................................................ ...
........................................................................ (முழு வபயர்) என்பவகர நான் தனிப்பட்ை வகையில்
நன்ைறிசவன் எனவும், உாிய பாீட்கேக் ைட்ைணத்கத வேலுத்தியுள்ைார் எனவும், அப்பற்றுச் ேீட்டிகன
ஒட்டியுள்ைார் எனவும்,
............. ........................ , ஆந் திைதி அவாின்/அவைின் கைவயாப்பத்கத எனது
முன்னிகலயில் இட்ைார் எனவும் உறுதிப்படுத்துைின்சறன்.
திைதி …………………………

…………………………………….
கைவயாப்பத்கத உறுதிப்படுத்தும் அலுவலாின் கைவயாப்பம்

கைவயாப்பத்கத உறுதிப்படுத்தும் அலுவலாின் முழுப்வபயர்: .....................................................
பதவி : ......................................................................................................................
முைவாி : ......................................................................................................................
(உத்திசயாைபூர்வ முத்திகரயினால் உறுதிப்படுத்தப்பை சவண்டும்.)
09. நிறுவனத் த க ல வாின் ே ான்றுக ர
( அரே / ாைாண அரசு/ அரே கூட்டுத்தாபனங்ைைில் ைைக யாற்றும் விண்ணப்பதாாிைளுக்கு

ாத்திர ாகும்).

இவ் விண்ணப்பத்தகதச் ே ர்ப்பிக்ைின்ற ............................................................................................
திரு/திரு தி/
வேல்வி
இவ்
அக ச்ேில்/
திகணக்ைைத்தில்.............................................ஆை
சேகவயாற்றுவதுைன் அவாின்/அவைின் விண்ணப்பத்கத
ேிபார்சு
வேய்து
ே ர்ப்பிக்ைின்சறன்.
இப் பதவி வதாைர்பாை வதாிவு வேய்யப்படு ிைத்து, இந் நிறுவனத்தின் சேகவயிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு
உாிய நைவடிக்கை எடுக்ைப்படும்.

.
.............................................................
திகணக்ைைத் தகலவாின் கைவயாப்பம்

வபயர்:...........................................................................................................................................
பதவி: .....................................................................................................................................
திைதி: .......................................................................................................................................
(உத்திசயாைபூர்வ முத்திகரயினால் உறுதிப்படுத்தப்பை சவண்டும்.)
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