ඇමුණුම/ இணைப்பு III

CSC - II / DOS

(1)

පත්වීම ්ථිර කිරීම - ංවර්ධය නිලධාරි ස ව
ේ ෝ
சேணை

ில் உறுதிப்படுத்தல் – அபிைிருத்தி உத்திச

ோகத்தர் சேணை

ඒකාබද්ධ ස ේවා
අංශසේ ප්රසෝජනයෝ
ඳහා
இணைந்த சேணைகள்
பிரிைின்

உபச ோகத்திற்கு மட்டும்

01. මුකුරු වමඟ නිධරයාගේ නම/
னதலழுத்துடன் அலுயரின் லனர்:

නගේ ගලනවක් ඇත්නේ දිවුරුේ ප්රකාායින්  දදිිපඳත් කාර/

லனரில் யித்தினாசம் காணப்டுநிடத்து

ඇත/உள்து

அது லதாடர்ாக சத்தினப்ிபநாணக் கடிதம்:

02. ලැඩ භාරගත් දිනය/

නැත/இல்ல

03. ඳත්වීේ ලිපි අංකාය/(CS/DOS/….)

சசலய லாறுப்சற்ல் திகதி:

ினநக் கடித இ:

04. ඳිපලාව කාාය වේපූර්ණ
ලන දිනය/ தகுதிகாண்

05. ඳත්වීේ දිනය/
ினநத் திகதி:

காம் னபணநாகும் திகதி:

06. ඳිපලාව කාාය තුෂ බාගත් නිලාඩු විව්තර/
(ගමම

නිලාඩු විව්තරය උඳගදව් ඳත්රිකාාගස වශ්  5 නිදර්නය අනුල වේපූර්ණ කාෂ යුතුය)

தகுதிகாண் காத்தினுள் லப்ட்ட யிடுனலகின் யிபங்கள்:

(இவ்யிடுனல யிபங்கள் யமிகாட்டிப்த்திபத்திலுள் உதாபணம் 05ன் அடிப்லடனில் னர்த்தி லசய்னப்டுதல்
சயண்டும்)

කාා සීමාල

අනියේ

විගසකා

கா எல்ல

அலநன

ஓய்வு

අවනීඳ

අඩ ලැටුප්

சுகயம்
ீ

அலபச்சம்ம்

ලැටුප් රහිත
சம்நற்

(වලදය ගශේතු මත දශත අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ඇත්නේ ඒ බල වලදය වශතිකා මඟි්  වනාථ
කාෂ යුතු අතර අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගණනය ිනරීගේදි ප්රසුතත නිලාඩු බා ඇත්තේ ඒලා අතශැිපය යුතුය/
சநச கூப்ட்ட அலபச்சம்ம் நற்றும் சம்நற் யிடுனலகள் நருத்துய காபணங்களுக்காக லப்ட்டிருப்ின்
அது லதாடர்ா நருத்துய சான்ிதழ் னெம் உறுதிப்டுத்துயதுடன், நகப்சற்று யிடுனல லப்ட்டிருப்ின்
அலபச்சம்ம் நற்றும் சம்நற் யிடுனலகல கணக்கிடும் சாது அயற்ல கருத்திற் லகாள்த்
சதலயனில்ல)

07. තනතුරට අදාෂ අධයාඳන සුතදුසුතකාේ වනාථ කාර තිගේද/ தயிற்சகற்
உறுதிப்டுத்தப்ட்டுள்தா?
I.

கல்யித் தலகலந

උඳාධිය වි්ල විදයා ප්රතිඳාදන ගකා ිෂ්  වභාල විින්  පිිගගත් වි්ල විදයායකාද/ ட்டநாது
ல்கலக்கமக நாினங்கள் ஆலணக்குழுயிால் அங்கீ கரிக்கப்ட்ட ல்கலக்கமகநா?

ඔස/ஆம்
II.

III.

නැත/இல்ல

උඳාධිය විගේ වි්ල විදයායකා නේ වි්ල විදයා ප්රතිඳාදන ගකා ිෂ්  වභාල විින්  පිිගගත්
බලට ලිපිය/ ட்டநாது லயிாட்டு ல்கலக்கமகநானின், ல்கலக்கமக நாினங்கள்
ஆலணக்குழுயிால் அங்கீ கரிக்கப்ட்டதற்கா கடிதம்:
ඇත/உள்து
නැත/இல்ல
වි්ල විදයාය මඟි්  උඳාධිය වනාථ ිනරීගේ ලිපිය/
உறுதிப்டுத்தப்ட்டதற்கா கடிதம்:

ல்கலக்கமகத்தினூடாக ட்டநாது

ඇත/உள்து

නැත/இல்ல

(2)
08. කාාර්යක්මතා කාඩදේ ඳරීක්ණය වමත් වීම/

யிலத்தின்காண் ரீட்லச:

විය

කුණු

විභාග අංකාය

ாடம்

னள்ிகள்

ரீட்லச எண்

09. ලාර්ෂිකා වමාගෝචන ලාර්තා/ யருடாந்த

වමත් ව දිනය/
சித்தினலடந்த திகதி

நீ ாய்வு அிக்லக:

I. රාජ්ය ගවේලා ගකා ිෂ්  වභා කාාර්ය ඳටිඳාටිකා රීති 101 (05 ඳිපශි්ඨය) ප්රකාාරල තු්  අවුරුදු
ලාර්ෂිකා වමාගෝචන ලාර්තා/ அபச

சசலயகள் ஆலணக்குழு லடனல யிதி 101( 05) ஆம்

ிரியின் டி னென்று யருட யருடாந்த நீ ாய்வு அிக்லக:

ඇත/உள்து

නැත/இல்ல

\

II. රා.ගවේ.ගකා .ව. කාාර්ය ඳටිඳාටිකා රීති 111 අනුල ඳිපලාව කාාය දීර්ඝ කාර ඇත්නේ එම
කාායට අදාෂ වමාගෝචන ලාර්තා ශා නිලාඩු විව්තර/ அபச

சசலயகள் ஆலணக்குழு

லடனல யிதி 111 டி தகுதிகாண் காம் ீடிக்கப் ட்டிருப்ின் அக்காப் குதிக்குரின
நீ ாய்வு அிக்லக நற்றும் யிடுனல லதாடர்ா யிபங்கள்:

ඇත/உள்து
10. යාලත්කාාලීන කාරන ද චර්යා වටශන/ னதுப்ிக்கப்ட்ட

யபாற்றுத்தாள்:

ඇත/உள்து
11. විනයානුකූ ක්රියාමාර්ග ගගන තිගේද/ ஒழுக்காற்று

නැත/இல்ல

டயடிக்லககள் உள்தா?

ඔස/ஆம்
12. CSC I ආකාෘති ඳත්රගේ ගය මු අංකාය/ CSC I டியத்தின்

ගය මු කාෂ දිනය/ அனுப்ின

නැත/இல்ல

නැත/இல்ல

சகாலயனிக்கம்:

திகதி:

දශත නම වශ්  නිධාිපයා/නිධාිපනිය
වශා නිර්ගේ කාරිෂ/ගන කාරිෂ/ சநச

දින ිනට ඳත්වීම ව්ථිර ිනරීම

லனர் குிப்ிடப்ட்ட அலுயலப

திகதினிிருந்து தயினில் உறுதிப்டுத்துயதற்காக ரிந்துலபக்கின்சன்/ ரிந்துலபக்கயில்ல.

..................................
දිනය/ திகதி

...................................................................
ගදඳාර්තගේ් තු ප්රධානියාගේ අත්වන ශා නිමුද්රාල/
திலணக்கத் தலயரின் லகலனாப்னம் தயி னத்திலபனேம்

පිටු අංකාය
க்க எண்

