(அலுவலக உபய ோகத்திற்கோக)

யதசி நூதனசோலலகள் திலைக்களத்தின் இலங்லக விஞ்ஞோன யசலவ ின் III ஆந் தரத்தின்
உதவிப் பைிப்போளர் (மோனுடவி ல்) பதவிக்கு ஆட்யசர்ப்பு சசய்வதற்கோன (திறந்த)யபோட்டிப்
போீட்லச – 2018 (2019)

Open Competitive Examination for Recruitment to post of Assistant Director (Ethnology)
Grade III of Sri Lanka Scientific Service in the Department of National Museum – 2018
(2019)
1.0. சமோழிமூலம்: போீட்லசக்குத்- யதோற்றுகின்ற சமோழிமூலம்
சிங்களம்

-

2

தமிழ் -

3

ஆங்கிலம் -

4
(குறித்த இலக்கத்லத கூட்டினுள் இடுக)

(விண்ைப்பம் போீட்லசக்குத் யதோற்றுகின்ற சமோழிமூலத்தில் நிரப்பப் படுதல் யவண்டும்)

2.0. தனிப்பட்ட விபரங்கள்
2.1. முழுப்சப ர் (ஆங்கில சகப்பிற்றல் எழுத்தில்):………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(உதோரைமோக- HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
2.2. முதசலழுத்து இறுதி ில் வரும் வலக ில் முதசலழுத்துக்களுடன்சப ர் (ஆங்கில சகப்பிற்றல் எழுத்தில் :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(உதோரைமோக :- Mr/ Mrs/ miss. GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
2.3. முழுப்சப ர் (சிங்களத்தில்/ தமிழில்):…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.4.நிரந்தர முகவோி ஆங்கில சகப்பிற்றல் எழுத்தில்:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
(இந்த முகவோிக்கு போீட்லச அனுமதிச்சீட்டு அனுப்பப்படும்.)

2.5.நிரந்தர முகவோி (தமிழில் / சிங்களத்தில்):………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………….

2.6.தபோல் நகரம்:- ……………………………………………………………………………………..
2.7.யத.அ.அ. இலக்கம்:2.8.சதோலலயபசி இலக்கம் :

லக டக்க
நிரந்தர

2.9.ஆண்/சபண்:ஆண்
0
சபண் 1

(குறித்த இலக்கத்லத கூட்டினுள் இடுக)
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2.10. பிறந்த திகதி:-

ஆண்டு

மோதம்

2.11. விண்ைப்பங்யகோரப்படும் இறுதித்திகதி ில் வ து-

ஆண்டு

திகதி
மோதம்

திகதி

2.12. திருமைமோனவரோ / ஆகோதவரோ என்பது பற்றி :திருமைமோனவர்
திருமோகோதவர்

1
2

(குறித்த இலக்கத்லத கூட்டினுள் இடுக
2.13. மின்னஞ்சல் முகவோி:-...............................................................................................................
2.14. இனத்சதோகுதி ( சிங்களம் 1, தமிழ் 2, இந்தி தமிழ் – 3, முஸ்லிம் 4, யவறு 5)
(குறித்த இலக்கத்லத கூட்டினுள் இடுக )

3.0. தலகலமகள் :3.1. பட்டம் சபற்ற திகதி :- …………………………………….......................................................
( இந்த தகுதிகள் உள்ளனவோ என போர்ப்பதற்கு அறிவித்தலின் (4) த வு சசய்து நன்றோக வோசிக்கவும்)
போீட்லச/ பட்டம்

வகுப்பு

ஆண்டு

போடங்கள்

பல்கலலக்கழகம் /
நிறுவனம்

4.0. அரச யசலச ில் பைி ோற்றுபவரோ ின்,
4.1. திலைக்களத்தின் / நிறுவனத்தின் சப ர்:-..................................................................................................................
4.2. தற்யபோது வகிக்கும் பதவி :-..............................................................................................................................................
4.3. நி மனத் திகதி :-................................................................................................................................................................
4.4. நிரந்தர சம்பள உோித்துலட அல்லது தற்கோலிகமோனதோ என்பது பற்றி:-...............................................................
5.0. கோசுப் பற்றுச்சீட்டிலன கழறோத வலக ில் ஒட்டவும்.
பற்றுச் சீட்டின் நிழற்பிரதில

லவத்திருப்பது ப னுள்ளதோகும்..

பற்றுச்சீட்டின் இல. :..............................................................................................................................
சசலுத்தி அஞ்சல் அலுவலகம் :...........................................................................................................
திகதி :.................................................................................................................................................

6.0. ஏயதனும் குற்றசமோன்றுக்கு எப்யபோதோவது நீதிமன்றத்தில் குற்றவோளி ோக இருப்பின், அந்தக் குற்றம் மற்றும்
சபற்ற தண்டலன சதோடர்போக குறிப்பிடவும்..
................................................................................................................................................................................................................
7.0. விண்ைப்பதோோி ின் உறுதியுலர :இந்த

விண்ைப்பத்தில்

என்னோல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

விபரங்கள்

உண்லம ோனலவச னவும்,

சோி ோனலவச னவும் உறுதியுலரக்கின்யறன். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏயதனும் ஒரு விட ம் உண்லமக்குப்
புறம்போகவும் பிலழ ோகவும் இருப்பதோக நி மனம் வழங்குவதற்கு முன்னர் சதோி வரும் பட்சத்தில், நோன் இப்
பதவிக்கு தகுதி ற்றவரோயவன் எனவும், நி மனத்திற்குப் பின்னர் சதோி வரும் பட்சத்தில் நட்டஈடு ஏதுமின்றி
நி மனம்

இரத்துச்

சசய் ப்படும் என்பலதயும்,

அலனத்து சட்டதிட்டங்களுக்கும் கட்டுப்படுயவன்

உறுதியுலரக்கின்யறன்.

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

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

திகதி

விண்ைப்பதோோி ின் லகச ோப்பம்
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எனவும்

8.0. விண்ைப்பதோோி ின் லகச ோப்பத்லத உறுதிப்படுத்தல்.
இவ்விண்ைப்பத்லதச் சமர்ப்பிக்கும் .........................................................................................................
........................................................................ (முழுப் சப ர்) என்பவலர நோன் தனிப்பட்ட வலக ில்
நன்கறியவன் எனவும், உோி போீட்லசக் கட்டைத்லத சசலுத்தியுள்ளோர் எனவும், அப்பற்றுச் சீட்டிலன
ஒட்டியுள்ளோர் எனவும்,
..................................... , ஆந் திகதி அவர்/அவள் எனது முன்னிலல ில் தனது
லகச ோப்பத்லத இட்டோர் எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்யறன்..

……………………….
திகதி

…………………………………….
லகச ோப்பத்லத உறுதிப்படுத்தும் அலுவலோின் லகச ோப்பம்

லகச ோப்பத்லத உறுதிப்படுத்தும் அலுவலோின் முழுப்சப ர்: .....................................................................................
பதவி : ..............................................................................................................................................................
முகவோி : ..........................................................................................................................................................
(உத்திய ோகபூர்வ முத்திலர ினோல் உறுதிப்படுத்தப்பட யவண்டும்.)
9.0. திலைக்கள / நிறுவனத் தலலவோின் அறிக்லக.
இவ்
விண்ைப்பத்தலதச்
சமர்ப்பிக்கின்ற
............................................................................................
திரு/திருமதி/சசல்வி
இவ்
அலமச்சில்/
திலைக்களத்தில்.............................................ஆக
யசலவ ோற்றுவதுடன் அவரது/ அவளது விண்ைப்பத்லத சிபோர்சு சசய்து சமர்ப்பிக்கின்யறன். இப் பதவி
சதோடர்போக சதோிவு சசய் ப்படுமிடத்து, இந் நிறுவனத்தின் யசலவ ிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு உோி
நடவடிக்லக எடுக்கப்படும்.

.............................................................
திலைக்களத் தலலவோின் லகச ோப்பம்

திகதி: .......................................................................................................................................
சப ர்:...........................................................................................................................................
பதவி: .....................................................................................................................................
முகவோி: ......................................................................................................................................
(உத்திய ோகபூர்வ முத்திலர ினோல் உறுதிப்படுத்தப்பட யவண்டும்.)
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