
இயங்கை விஞ்ஞான சேகவின் தம் III இல் வவற்மிடாைவுள்ர 
பதவிைளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் வேய்வதற்ைான திமந்த சபாட்டிப் பரீட்கே  – 

2015 

  
 

இலங்கை ஜனநாை சசாசலிச குடிசின் இலக்ைம் 1972 ற்றும் 2016.06.17 ஆம் 
திைதி வர்த்தானி பத்திரிகைின் பரீட்கசைளும் பரீட்கச பபறுசபறுைளும் பிரிவின் ைீழ் 
விளம்பப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நிபந்தகன 09.VI பந்திின் படி, ாடல் ற்றும் 
பன்பாடு ைீசழ தப்பட்டுள்ளன. 
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மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம்  

 

ශ්රී ලංකා ව ලංද්යවත්මක   ලංව යේව  ලංIII ලංවරයණියට බ ලංවාේවනීම   ලං ා ව ලංේව ලංද්ේ ත ලංත න ලංද්ගවන  ලං ලං(2015) 

இலங்கை விஞ்ஞான சேகவயின் தரம் III இல் வவற்றிடமாைவுள்ள பதவிைளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் 
வேய்வதற்ைான திறந்த சபாட்டிப் பரீட்கே  – 2015 

Open Competitive Examination for Recruitment to Class III of Sri Lanka scientific Service (2015) 

 

 

  

 
(அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்) 

1.0 மமாழிமூலம்:- பரீட்னையின் மமாழிமூலம்  

 
ைிங்களம் -2 தமிழ் - 3 ஆங்கிலம் - 4 

 
(உரிய இலக்கத்னதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 

 பரீட்னையின் மமாழிமூலத்திலல விண்ணப்பம் நிரப்பப்பட லவண்டும்.  

 

2.0 விண்ணப்பிக்கும் பதவி/ பதவிகள்: 

 

வதாடர் 
இல.  

முன்னுரிகமத் 
வதரிவு  

திகணக்ைளம்  பதவி  குறியீட்டு இலக்ைம்  

 1.  1 ஆவது மதரிவு       

 2.  2 ஆவது மதரிவு      

 3.  3 ஆவது மதரிவு      

 4.  4 ஆவது மதரிவு      

 5.  5 ஆவது மதரிவு      

  

3.0 தைிப்பட்ட தகவல்கள்  

 3.1 முழுப்மபயர் (ஆங்கில மபரிய எழுத்துக்களில்):- 

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

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

 
 (உதாரணம்:HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 

3.2 முதமலழுத்துக்கனள இறுதியிலிட்டு மபயர் (ஆங்கில மபரிய எழுத்துக்களில்):- 

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

 (உதாரணம் :- GUNAWARDHANA, ලංH.M.S.K.) 

 
3.3 முழுப்மபயர் (ைிங்களத்தில்/ தமிழில்) :- 

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

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

 

3.4 ஆங்கில மபரிய எழுத்துக்களில் நிரந்தர முகவரி:- 

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

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

 (இம் முகவரிக்கு அனுமதி அட்னட அஞ்ைலிடப்படும்) 

 
3.5 தபால் நகரம்:- ............................................................................................................................................................................................. 

 
3.6 நிரந்தர முகaவரி (ைிங்களத்தில்/ தமிழில்) :- 

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

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

 3.7 லதைிய அனடயாள அட்னட இல.  :-           

   

 
3.8 பால்:- ஆண் - 0 , மபண் - 1  (உரிய இலக்கத்னதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 



Page 2 of 3 
 

 
3.9 பிறந்த திகதி:- ஆண்டு      மாதம்   திகதி    

   

 

3.10 விண்ணப்ப முடிவுத் 
திகதியிலுள்ளவாறு வயது  

ஆண்டுகள்    மாதங்கள்   நாட்கள்    

      

   

 
3.11 இைத்துவக் குழு:- ைிங்களவர் -1 தமிழர் - 2 இ. தமிழர் - 3 முஸ்லீம் - 4 ஏனையவர் - 5  

(உரிய இலக்கத்னதக் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 

 

 3.12 குடிைார் நினல:- திருமணமாைவர் - 

1 

திருமணமாகாதவர் - 2  (உரிய இலக்கத்னதக் 
கூட்டினுள் குறிப்பிடவும்) 

 

 3.13 மதானலலபைி இல.:- னகயடக்கமதானலலபைி            

     

 
  வதிவிடம்            

   

 3.14 மின்ைஞ்ைல் முகவரி  :- .................................................................................................................................................................. 

    

4.0 தனகனமகள்:- 

 
4.1 பட்டம்மபற்ற திகதி:-  ………………………….....................................................................................................................…………. 

 
 (தாங்கள் இத் தனகனமகனளக் மகாண்டுள்ளரீ்களா என்பனதச் ைரிபார்ப்பதற்கு இவ் அறிவித்தலின் 

பிரிவு 11(iv) இனைத் தயவுமைய்து கவைமாகப் பார்க்கவும்) 

 பரீட்கே/ பட்டம்  வகுப்பு வருடம் பாடங்ைள் பல்ைகலக்ைழைம்/ நிறுவனம் 

      

 

5.0 பற்றுச்ைீட்டினை இங்கு பாதுகாப்பாக ஒட்டவும்:- 

 

பரீட்ைார்த்தி நிழற்படப் பிரதி ஒன்னற னவத்திருத்தல் உைிதமாைதாக இருக்கும்.  

 பற்றுச்ைீட்டு இல.  :- ............................................................................... 

 கட்டணம் மைலுத்தப்பட்டுள்ள அஞ்ைல் அலுவலகம்  :- ............................................................................... 

 திகதி  :- ............................................................................... 

 

6.0 தாங்கள் நீதிமன்றில் ஏலதனும் குற்றவியல் குற்றத்திற்கு குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருப்பின் குற்றம் மற்றும் 

விதிக்கப்பட்ட தண்டனை மதாடர்பாை விபரங்கனளக் குறிப்பிடவும்.:- 

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

 
................................................................................................................................................................... 
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7.0 பரீட்ைார்த்தியின் பிரகடைம்:-     

எைது அறிவுக்கும் நம்பிக்னகக்கும் எட்டியவனர இப் படிவத்தில் தரப்பட்ட தகவல்கள் உண்னமயாைது என்றும் 
பரீட்னைக் கட்டணம் மைலுத்திய .................. ஆம் திகதிய ......................... ஆம் இலக்க பற்றுச்ைீட்டினை 
ஒட்டியுள்லளன் என்றும் நான் மவளிப்படுத்துகின்லறன். பரீட்னையினை நிர்வகிக்கும் விதிகள், மற்றும் நான் இப் 
பரீட்னையின் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்க தகுதியற்றவமரைத் மதரியவரின் பரீட்னைக்கு முன்ைலரா, அதன் 
லபாலதா அல்லது அதன் பின்ைலரா எைது பரீட்ைார்த்தித் தன்னமயினை இரத்துச்மைய்வதற்காக எடுக்கப்படக்கூடிய 
ஏலதனும் தீர்மாைம் ஆகியவற்றின் மூலம் கட்டுப்படவும் நான் உடன்படுகின்லறன். லமலும், இவ் 
அறிவித்தலிலுள்ள ஏலதனும் விபரம் பினழயாைது அல்லது ைரியற்றது எைத் மதரியவரின் எதுவித 
இழப்படீுமின்றி லைனவயிலிருந்து நீக்கப்படுவதற்கு நான் ஆளாலவன். லமலும், பரீட்னை நடாத்துதல் மற்றும் 
மபறுலபறுகனள மவளியிடுதல் குறித்து பரீட்னை ஆனணயாளர் நாயகத்திைால் விதிக்கப்படும் விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குவிதிகள் மூலம் கட்டுப்படவும் நான் உடன்படுகின்லறன்.   

 

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

        விண்ணப்பதாரியின் னகமயாப்பம்  

திகதி :...................................  

 

8.0 விண்ணப்பதாரியின் னகமயாப்பத்தினை உறுதிப்படுத்துதல் (வர்த்தமாைி அறிவித்தலின் 13 (ஈ) 

இற்கிணங்க):- 

இவ் விண்ணப்பத்தினைச் ைமர்ப்பிக்கும் .............................................. (முழுப்மபயர்) என்பவனர நான் தைிப்பட்ட 
முனறயில் அறிலவன் என்றும் அவர் குறித்துனரக்கப்பட்ட பரீட்னைக் கட்டணத்தினை மைலுத்தி உரிய 
பற்றுச்ைீட்டினை இதில் ஒட்டியுள்ளார் என்றும் நான் இத்தால் ைான்றுப்படுத்துகின்லறன். ............... ஆம் திகதி என் 
முன்ைினலயில் அவர் தைது னகமயாப்பத்தினை இட்டுள்ளார்.   

 

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

       

 னகமயாப்பத்தினை உறுதிப்படுத்தும் அலுவலரின் 
னகமயாப்பம்  

திகதி :.................................. 
 

னகமயாப்பத்தினை உறுதிப்படுத்தும் அலுவலரின் முழுப்மபயர்: .................................................... 

பதவி: ...................................................................................................................... 
முகவரி: ...................................................................................................................... 

(உத்திலயாகபூர்வ முத்தினரனய இடுவதன் மூலம் ைான்றுப்படுத்துவதற்கு)                           

9.0 நிறுவைத் தனலவரின் உறுதியுனர:- 

(அரை லைனவ/ மாகாண அரை லைனவ/ அரை கூட்டுத்தாபைங்களிலுள்ள விண்ணப்பதாரிகளுக்கு மாத்திரம்) 

  

இவ் விண்ணப்பத்தினைச் ைமர்ப்பிக்கும் திரு./திருமதி./மைல்வி. .............................................. (முழுப்மபயர்) இவ் 
அனமச்ைில்/ தினணக்களத்தில்/ நிறுவைத்தில் .................................................................. ஆக லைனவயாற்றி வருவதுடன் 
அவரின் விண்ணப்பம் பரிந்துனரக்கப்பட்டு இத்துடன் ைமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. இப் பதவிக்குத் மதரிவுமைய்யப்படின் 
இந் நிறுவைத்தின் லைனவயிலிருந்து அவனர விடுவிப்பதற்கு அவைியமாை ஒழுங்குகனள  லமற்மகாள்ள முடியும்.     

 

 

 

 

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

நிறுவைத் தனலவரின் னகமயாப்பம்  

 

மபயர் : ...................................................................................................................... 

பதவி : ...................................................................................................................... 

திகதி : ...................................... 

(உத்திலயாகபூர்வ முத்தினர) 




