
இயங்கை த ொழில்நுட்ப சேகையின்  ம் I இன் உத்திசொைத் ர்ைளுக்ைொன 

மூன்மொம் விகனத்திமன்  கை ொண்ைல் பரீட்கே - )2222(2222 (முைொகத்துைம் த ொைர்பொன 

மூன்று ொ  ேொன்றி ழ் பத்திப் பொைதெறி( 

 

01. இங்கை ஜானை சசாசலிசக் குடினபசின் இக்ைம் 282,2 நற்றும் 2222224202 ஆந் திைதின 

வர்த்தநானி அறிவித்தலிால் வவளியிடப்ட்டுள் இங்கை வதாழில்நுட்ச் சசகவயின் I 

தபத்துகடன உத்திசனாைத்தர்ைளுக்ைா மூன்ாம் விகத்தின் தகடதாண்டல் ரீட்கச 2222 

(2222 ) க்ைா விண்ணப்ம்  சைாரும் அறிவித்தலில் விண்ணப்ங்ைள் ற்றுக்வைாள்ப்டும் 

இறுதித் திைதி 2222202200 ஆை நீடிக்ைப்ட்டுள்து2 திருத்தப்ட்ட விடனங்ைக உள்டக்கின 

வர்த்தநானி அறிவித்தல் இக்ைம் 28023 நற்றும் 2222200222 ஆந் திைதி வர்த்தநானி  மூம் 

பிபசுரிக்ைப்ட்டுள்து2  

 

02. அதற்ைகநவாை, தகைகநைகப் பூர்த்தி வசய்துள் இங்கை வதாழில்நுட் சசகவயின்  I  ஆம் 

தபத்துகடன உத்திசனாைத்தர்ைளுக்கும் இபண்டாவது விகத்தின் தகடதாண்டற்  ரீட்கசயில் 

சித்தினகடந்த உத்திசனாைத்தர்ைளுக்கும் இதற்ைாை விண்ணப்பிக்ை முடியும் ன்கத 

வதரிவித்துக்வைாள்கிசன்2 

 

03. அந்த வர்த்தநானி அறிவித்தல் நற்றும் விண்ணப்ப்டிவத்கத www.pubad.gov.lk ன் 

இகணனத்தத்தின் ஊடாை திவிக்ைம் வசய்து வைாள்ாம்2 

 

 

 

 

 

ஒப்ம் 2 / சை2டீ2ன்2 பஞ்சித் அசசாை 

சநதிைச் வசனார் ) வாது நிர்வாைம்( 

வாது நிருவாை, உள்ாட்டலுவல்ைள், நாைாண சகைள்  நற்றும்  

உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் வசனாருக்குப் திாை 
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Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h
,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jphpif

wxl 2305 - 2022 fkdjeïn¾ ui 04 jeks isl=rdod - 2022'11'04

2305 Mk;  ,yf;fk; - 2022 Mk;  Mz;L entk;gu; khjk; 04 Me;  jpfjp nts;spf;fpoik

(murhq;fj;jpd; mjpfhuj;Jld; gpuRhpf;fg;gl;lJ)

gFjp I : njhFjp (IIm) - tpsk;guq;fs;

 gf;fk; gf;fk;

gjtpfs; - ntw;wplk; 1682 ghPl;irfSk; ghPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk; -

(xt;nthU nkhopapd; xt;nthU gFjpAk; ntt;Ntwhf Nfhit nra;J itg;gjw;fhfj; jdpj;jdpg; gf;fq;fspy; jug;gl;Ls;sd.)

1679-B 82397-5,413 (2022/11)

thuhe;j th;j;jkhdpfspw; gpuRhpg;gjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; rk;ge;jkhd

Kf;fpa mwptpj;jy;fs;
,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR thuhe;j th;j;jkhdg; gj;jphpiffspd; ,Wjpapy;> xt;nthU khjj;jpd; Kjy; thuj;jpd;> 

thuhe;j th;j;jkhdg; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gLtjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; 

rk;ge;jkhd mwptpj;jy;fSf;F ftdk; Nfhug;gLfpd;wJ.

thuhe;j th;j;jkhdpfspw; gpuRhpf;fg;gLtjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; mit  

th;j;jkhdpapy; gpuRukhFk; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Ke;jpa nts;spf;fpoik>  ez;gfy; 12.00 kzpahFk;. ,Wjpj; 

jpfjpAk; NeuKk; Fwpg;gpLk; mwptpj;jy;fshd> gjtp-ntw;wplq;fs;  kw;Wk; guPl;irfSf;F tpz;zg;gk; NfhUk; mwptpj;jy;fs;> 

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;fs; mj;Jld; Vy tpw;gidj; jpfjpAk; NeuKk; Fwpg;gpLk; mwptpj;jy;fs; vd;gd mt;tt; 

mwptpj;jy;fspy; cs;s tplaq;fspy; mf;fiw nrYj;JNthh; Mf;fg{h;tkhf gaDWk; tifapy; mit gpuRhpf;fg;gLtjw;fhf 

murhq;f mr;rfj;Jf;F mDg;gpitf;fg;gLk; jpfjpapypUe;Jk; mj;Jld; mit gpuRukhFk; jpfjpapypUe;Jk; Nghjpa fhy mtfhrk; 

nfhz;ljhf jahhpf;fg;gl;L mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk; vd rfy murhq;f jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rigfs; 

Mfpad mwpTWj;jg;gLfpd;wd. mwptpj;jy;fs; njhlh;gpY}d gpiojpUj;jq;fs; rk;ge;jkhf nra;ag;gLk; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; 

tprhuizfs; vd;gd th;j;jkhdpapy; Fwpg;gpl;l mwptpj;jy;fs; gpuRukhfpa jpfjpapypUe;J %d;W khjq;fs; fope;j gpd;dh; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lh vd;gjid ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

th;j;jkhdg; gj;jphpifapy; gpuRukhFk; rfy mwptpj;jy;fSk;> mit gpuRukhFk; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;dh;> 

mjhtJ 2022> entk;gu; khjk; 25 Me; jpfjp nts;spf;fpoik gpuRhpf;fg;glNtz;ba mwptpj;jy;fs; 2022> entk;gu; khjk; 11 Me; 

jpfjp ez;gfy; 12.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW jghy; %yk; my;yJ Nehpy; Nrh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

2006 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f> ,yj;jpudpay; nfhLf;fy; thq;fy; rl;lj;jpd; 9 Mk; gphpT

''VNjDk; gpufldk;> tpjp> xOq;F tpjp> fl;lis> Jiz tpjp> mwptpg;G my;yJ NtW tplak; th;j;jkhdpapy; 

ntspaplg;gl Ntz;Lnkd VNjDk; rl;lk; my;yJ rl;lthf;fk; Vw;ghL nra;Akplj;J> mg;NghJ> mj;jifa tpjp> xOq;Ftpjp> 

fl;lis> Jiz tpjp> mwptpg;G my;yJ NtW tplak; ,yj;jpudpay; tbtj;jpy; ntspaplg;gbd;> mj;jifa Njitg;ghL 

jpUg;jpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhff; fUjg;gLjy; Ntz;Lk;.""

 fq;fhdp ypadNf>

 murhq;f mOj;jfh;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

nfhOk;G 8>

2022 Mk; Mz;L rdtup khjk; 01 Me; jpfjp.

,t;th;j;jkhdpia www.documents.gov.lk vDk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;a KbAk;.
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jpUj;jk; 

,yq;if njhopy;El;g Nritapd; I Mk; juj;jpd; mYtyh;fSf;fhd %d;whtJ tpidj;jpwd;fhz; 

jiljhz;ly; ghPl;ir - 2020 (2022)

(Kfhikj;Jtk; njhlh;ghd %d;W khj rhd;wpjo; ghlnewp)

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; ,yf;fk; 2>284 kw;Wk; 10.06.2022 Me; jpfjpa tu;j;jkhdp mwptpj;jypdhy; 

ntspaplg;gl;Ls;s ,yq;if njhopy;El;gr; Nritapd; I juj;Jila mYtyu;fSf;fhd %d;whk; tpidj;jpwd;fhz; 

jiljhz;ly; guPl;ir 2020 (2022) ,w;fhd tpz;zg;gq;fs; NfhUk; mwptpj;jypy; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

,Wjpj; jpfjp 31.12.2022 Mf ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

mjd;gb Nkw;gb tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; 01 kw;Wk; 03 Mk; ge;jpfs; kw;Wk; khjpup tpz;zg;gj;jpy;                              

12m (ii)> M (ii) ,w;fhd gpd;tUk; jpUj;jq;fs; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vida fhuzq;fs; kw;Wk; 

epge;jidfs; khw;wkpd;wp ,Uf;Fk;.

01 Mk; ge;jp : ,yf;fk; 1930/ 12 kw;Wk; 2015.09.01 Me; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 

ntspaplg;gl;Ls;s ,yq;if njhopy;El;g Nritapd; Nritg; gpukhzj;jpw;F ,zq;f Nkw;gbg; ghlnewp ,yq;if 

= [ath;j;jdGu  gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtf; fw;if kw;Wk; tu;j;jf gPlj;jpd; %yk; 2023> ngg;GUtup khjk; 

njhlf;fk; thu ,Wjp ehl;fspy; xU ghlnewpahf 15 thuq;fSf;F rfy rdpf;fpoikfspYk; elhj;jg;gLtjhf ,jdhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

03 Mk; ge;jp : ,g;ghlnewpf;F tpz;zg;gpg;gjw;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk; ,t;twptpj;jypd; ,Wjpapy; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j khjphp tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F Vw;g guPl;rhu;j;jpfs; jhkhfNt tpz;zg;gq;fisj; jahhpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjw;fika ,yq;if njhopy;El;g Nritapd; kj;jpa murhq;fj;jpd; mYtyh; xUtuhapd;> 

jkJ jpizf;fsj;jpd; jiyth; %yKk;> ,yq;if njhopy;El;g Nritapd; khfhz murhq;f Nrit Mizf;FOtpd; 

nrayhsupd; %yKk;> 2022> jpnrk;gu; khjk; 31 Me; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; tifapy; ''gPlhjpgjp> 

Kfhikj;Jtf; fw;if kw;Wk; th;j;jf gPlk;> = [ath;j;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil"" 

vd;w Kfthpf;F jdJ tpz;zg;gq;fis gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis ,l;L mDg;Gk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> '',yq;if njhopy;El;g Nritapd; I Mk; juj;jpd; mYtyh;fSf;fhd 

%d;whtJ tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly; ghPl;ir - 2020 (2022)"" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpapd; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fis vt;tpj guPl;rpg;Gf;fSk; ,d;wp 

epuhfhpg;gjw;F gPlhjpgjpf;F mjpfhuk; toq;fg;gLk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

 12. (m) ePu; ,yq;if njhopy;El;g Nritapd; I Mk; juj;Jila mYtyuhapd; :

   (ii) 2022.12.31 Me; jpfjpf;F I juj;jpy; Kidg;ghd Nritf;fhyk; :

       tUlq;fs; :   khjq;fs; :  ehl;fs;:

 (jhkhfNt cz;ikg; gpujp vd rhd;wspf;fg;gl;l I Mk; juj;jpw;F juKau;j;jg;gl;l fbjj;jpd; gpujpia 

,izg;nghd;whf rku;g;gpf;fTk;.)

ghPl;irfSk; ghPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk;
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 (M)  ePu; ,yq;if njhopy;El;g Nritapd; II Mk; juj;Jila mYtyuhapd; :

   (ii) 2022.12.31 Me; jpfjpf;F II juj;jpy; Kidg;ghd Nritf;fhyk; :

       tUlq;fs; :   khjq;fs; :  ehl;fs;:

 vk;. vk;. gP. Nf. khahJd;d>

 nrayhsh;>

 nghJ epu;thfk;> cs;ehl;L mYty;fs;> 

 khfhz rigfs; kw;Wk; 

 cs;~uhl;rp mikr;R.

nghJ epu;thfk;> cs;ehl;L mYty;fs;> 

 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;~uhl;rp mikr;R>

Rje;jpu rJf;fk;>

nfhOk;G 7>

2022> xw;Nwhgu; 27.

(th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; khjphp tpz;zg;gg;gbtj;ij www.pubad.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpypUe;J gjtpwf;fk; 

nra;a KbAk;.)

11-89

————————

njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; rpNu\;l Gs;sptpgutpayhsh;fs; /

Gs;sptpgutpayhsh;fs; nghUl;lhd KjyhtJ tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly; 

ghPl;ir - 2015 (2023)

First Efficiency Bar Examination for Senior Statisticians/Statisticians of the Department of Census 
and Statistics - 2015 (2023)

1. rpNu\;l Gs;sptpgutpayhsh;fs;/ Gs;sptpgutpayhsh; gjtpf;fhd mq;fPfhpf;fg;gl;l Ml;Nrh;g;Gj;jpl;l Vw;ghLfspd; 

gpufhuk; tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly; ghPl;ir xd;W ,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsj;jhy; 2023> khr;R khjj;jpy; 

elhj;jg;gLnkd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

2. (i) ,g;ghPl;ir> ,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsj;jpd; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpdhy; 

elhj;jg;gLtJld; ghPl;iria elhj;Jjy;> ngWNgWfis ntspapLjy; rk;ge;jkhf mtuhy; tpjpf;fg;gl;l 

xOq;FtpjpfSf;F ghPl;rhh;j;jpfs; fPo;g;gbjy; Ntz;Lk;. ghPl;ir elhj;Jjy; kw;Wk; ngWNgW ntspaply; 

rk;ge;jkhf ghPl;ir Mizahsh; ehafj;jpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

 (ii) ghPl;rhh;j;jpfSf;fhd tpjpKiwfs;> th;j;jkhdpapy; gpuj;jpNafkhf mr;rplg;gl;Ls;sJ. ,t;tpjpKiwfis 

kPWkplj;J> ,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsj;jpd; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpdhy; tpjpf;fg;gLk; 

jz;lidf;F Mshf NehpLk;.

3. ghPl;irf; fl;lzk;.- ghPl;irf;Fhpa ghlq;fspy; xNu jlitahfNth my;yJ ntt;NtW jlitfspNyh 

Njhw;w KbAk;. ,t;tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly; ghPl;irf;F Kjy; jlitahf Njhw;Wk; ghPl;rhh;j;jpfsplkpUe;J 

ghPl;irf; fl;lzk; mwtplg;glkhl;lhJ. mjd; gpd;dh; Njhw;Wk; xt;nthU jlitAk; xU ghlk; nghUl;L &gh 

600.00 ck;> ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l ghlq;fs; my;yJ nkhj;jg; ghPl;irf;Fk; Njhw;Wtjhapd; &gh 1>200.00 

ck; ghPl;irf; fl;lzkhf mwtplg;gLk;. ,g;ghPl;irf; fl;lzk; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; tUkhdj; 

jiyg;G 20-03-02-13 ,w;F tuT itf;Fk; tifapy; ehl;bd; ve;j xU jghy;/ cg jghy; mYtyfj;jpy; my;yJ 

VNjDk; khtl;l/ gpuNjr nrayfj;jpy; gzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gg;gbtj;jpd; 

Fwpj;njhJf;fg;gl;l gFjpapy; fowhjthW xl;Ljy; Ntz;Lk;. ghPl;irf; fl;lzk; nghUl;L fhRf;fl;lisNah my;yJ 

Kj;jpiufs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ vd;gJld; ghPl;irf;fhfr; nrYj;jg;gl;l gzk; vf;fhuzk; nfhz;Lk; jpUg;gpr; 
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ாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (அலுயக உயனோகத்திற்கோக) 
 

இயங்கை த ாழிநுட்ப சேகவயின் I ஆம்  த்தின்  அலுவயர்ைளுக்ைான 

மூன்மாவது  விகனத்திமன்ைாண்  கைப் பரீட்கே –2020(2022) 

(முைாகத்துவம் த ாைர்பான  மூன்றுா  ோன்றி ழ்  பாைதெறி) 

Third Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I of Sri 

LankaTechnological Service – 2020(2022) 

(Three Months Certificate Course on Management) 

 

 

01. (அ).  முதலழுத்துக்கள் இறுதியில் யருநோறு முதலழுத்துக்களுடன் லனர்:.................................... 

 ( ஆங்கி லகப்பிட்டல் ழுத்தில்)  

 உதோபணம்: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K. 

 

(ஆ). முழுப்லனர் :.................................................................. 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்) 

 

(இ) முதலழுத்துக்களுடன் லனர் :................................................... 

 (சிங்கத்தில்/ தமிழில்) 

 

02. தோங்கள்  நோகோண அபசோங்க யசவய அல்து வ்வித அபசோங்க யசவயக்கு உட்டுகின்றீர்கள் ன்து 

ற்றி உரின இக்கத்வத  கூட்டினுள் ழுதுக. 
 
 

(அபசோங்க யசவய - 10 / யநல் நோகோண அபசோங்க யசவய – 01 /  நத்தின நோகோண அபசோங்க யசவய – 02 /  

லதன்நோகோண அபசோங்க யசவய – 03 / யட நோகோண அபசோங்க யசவய – 04 / கிமக்கு நோகோண அபசோங்க 

யசவய – 05 /  யடயநல் நோகோண அபசோங்க யசவய – 06 / யடநத்தின நோகோண அபசோங்க யசவய – 07 / 

ஊயோ நோகோண அபசோங்க யசவய – 08 / சப்பகமுய நோகோண அபசோங்க யசவய – 09) 

 

 

03. தவிப் லனர் ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்):........................................ 

 

04. தோங்கள் ணினோற்றுகின் உ திவணக்கம் / பிரிவு : 

( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)   ................................................. 

(சிங்கத்தில்/தமிழில்)    ................................................. 

 

05. தோங்கள் ணினோற்றுகின்  திவணக்கம் : 

( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)   ................................................. 

(சிங்கத்தில்/தமிழில்)    ................................................. 

 

06. அபசோங்க முகயரி 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)  ......................................................... 

  (சிங்கத்தில்/ தமிழில்)   ........................................................ 

 

07. தனிப்ட்ட முகயரி : 

 ( ஆங்கி லகப்பிற்ல் ழுத்தில்)  ........................................................ 

  (சிங்கத்தில்/ தமிழில்)  

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

 (ii) யசிக்கும்நோயட்டம்   ...................................................... 

 

08. மின்ஞ்சல் :....................................... 

 

09. லதோவயசி இ. 

   தனிப்ட்ட  

    

   அலுயக  

தோல் முத்திவப 

அவிோ 

புவகப்டம் 

இங்கு ஒட்டவும். 
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10. ோல்நிவ 

    ஆண் -M 

    லண் - F 

    (குறித்த  ழுத்வத கூட்டினுள்  ழுதுக) 

 

 

11. (i) யதசின ஆவடனோ அட்வட இ. 

        

    (தங்கோல் சத்தின பிபதிலன உறுதிப்டுத்தப்ட்ட யதசின  

    ஆவடனோ அட்வடயின் பிபதிலனோன்வ இவணக்கவும்.) 
 

 

 (ii) பிந்த திகதி :      ஆண்டு                                    நோதம்  ோள்            

 

 

12. அ) தோங்கள் இங்வக லதோழில்நுட் யசவயயின் I ஆம் தபத்துவடன அலுயபோயின்; 

 

(i) தபம் I இற்கு தவியுனர்த்தப்ட்ட திகதி   :   

   ஆண்டு     நோதம்             ோள்            

 

 

(ii) 2022.12.31 ஆந் திகதினன்றுதபம் I இல் முவப்புடோ  யசவயக்கோம்   

  

 ஆண்டு                           நோதம்         ோள்                    

 

 

(சோன்றுப்டுத்தின பிபதிலன  அங்கீகோப ஒப்மிடப்ட்டI ஆம் தபத்திற்கு தபமுனர்த்தப்ட்ட  

        கடிதத்தின் பிபதிவன இவணக்கவும்.) 

 

 

 ஆ)  தோங்கள் இங்வக லதோழில்நுட்ச்யசவயயின் II ஆம் தபத்துவடன அலுயபோயின்; 

(i) தபம் II இற்கு தவியுனர்த்தப்ட்ட திகதி   :    

ஆண்டு             நோதம்     

  திகதி 

(ii) 2022.12.31 ஆந் திகதினன்று தபம் IIஇல் முவப்புடோ  யசவயக் கோம்: 

ஆண்டு           நோதம்    திகதி  

 

(iii) இபண்டோம் விவத்தின்கோண் தவடதோண்டற் ரீட்வச சித்திலனய்தின திகதி  

   ஆண்டு          நோதம்   திகதி 

 

(திவணக்கத் தவயரிோல் அலுயருக்கு யமங்கப்ட்ட இபண்டோயது விவத்தின்கோண் தவடப் 

ரீட்வசயின் லறுயறு அட்டயவணயிவ தோநோக உண்வநனோ பிபதிலன உறுதிப்டுத்தி அனுப்புதல் 

யயண்டும்.) 

 

 

யநய குறிப்பிடப்ட்ட அவத்து தகயல்களும் சரினோவய வும் யநலும், ோடலறிவன 

லறிப்டுத்தல், ரீட்வசகவ டோத்துதல் நற்றும் லறுயறுகவ லயளியிடல், ோடலறி சம்ந்தநோக ஸ்ரீ 

ஜனயர்த்தபுப ல்கவக்கமகத்தின் முகோவநத்துய கற்வக நற்றும் யர்த்தக பிரிவின் பீடோதிதியிோல் 

விதிக்கப்டும் சட்டதிட்டங்களுக்கும், தோக் யகோவயயின் ற்ோடுகளுக்கும் கட்டுப்டுயயன் வும் 

நோதிரி விண்ணப்ப்டியத்திற்கு ற் விண்ணப்ம் தனோரிக்கப்ட்டுள்து வும் உறுதியுவபக்கின்யன். 

 

 

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

திகதி        விண்ணப்தோரியின் வகலனோப்ம் 
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கைதாப்பத்க  உறுதிப்படுத் ல் 

 

து அலுயகத்தில் திரு/திருநதி/லசல்வி.................................... யசவயனோற்றுகின்ோர் வும், ோன் அயவப 

தனிப்ட்ட முவயில் ன்கு அறியயன் வும், .........................................  ஆந் திகதி து முன்னிவயில் 

வகலனோப்மிட்டோர் வும் உறுதிப்டுத்துகின்யன்.  

 

 

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

திைதி      கைதாப்பத்க  உறுதிப்படுத்தும் அலுவயரின்   

                 கைதாப்பம் ற்றும் உத்திசாைபூர்வ முத்திக 

 

 

திகணக்ைரத்  கயவரின் ோன்றுக 

யநய இ. 01 இருந்து 12  யவபயிோ ந்திகளில்  அடங்கியுள்  தகயல்கள் சரினோவய வும் , 07 ஆம் 

ந்தியின் குறிப்புக்களுக்கு அவநன நற்றும் 08, 09 ஆம் ந்திகளின் ற்ோடுகளுக்கு கீழ்ப்டிந்தும் 

அப்ரீட்சோர்த்தி இப் ோடலறியில் கந்து லகோள்யதற்கு தவகவந லற் இங்வக லதோழிநுட் 

யசவயவனச் யசர்ந்த அலுயர் வும், உரின ோடலறிக் கட்டணம் திவணக்கத்திோல் லசலுத்தப்டும் 

வும் உறுதியுவபக்கின்யன்.  

 

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

திைதி                    திகணக்ைரத்  கயவரின் கைதாப்பம்   

                              ற்றும் உத்திசாைபூர்வ முத்திக 

 

 

 

 

ேரிபார்க்ைவும் 

 

1. தங்கோல் சத்தின பிபதிலன உறுதிப்டுத்தப்ட்ட பிப்புச் சோன்றிதழின் பிபதி 

இவணக்கப்ட்டுள்து. 

 

2. தங்கோல் சத்தின பிபதிலன உறுதிப்டுத்தப்ட்ட யதசின ஆவடனோ அட்வடயின் 

பிபதி இவணக்கப்ட்டுள்து. 

 

3. முத்திவப அவிோ  புவகப்டப் பிபதி விண்ணப்த்தின்  யதுக்க யநல்மூவயில்                        

ஒட்டப்ட்டுள்து. 

 

4. முத்திவப அவிோ  புவகப்டப் பிபதி விண்ணப்த்துடன் இவணக்கப்ட்டுள்து.   

 

 

5. தம்நோல் உண்வநப் பிபதிலன சோன்றுப்டுத்தின I ஆம் தபத்திற்கு தபம் உனர்த்தப்ட்ட 

கடிதத்தின் பிபதி இவணக்கப்ட்டுள்து.அங்கீகோப ஒப்மிடப்ட்ட  

 

     நற்றும் 

தம்நோல் உண்வநப் பிபதிலன சோன்றுப்டுத்தின திவணக்கத் தவயரிோல் அலுயருக்கு 

யமங்கப்ட்ட இபண்டோயது விவத்தின்கோண் தவடப் ரீட்வசயின் லறுயற்று 

ஆயணத்தின் பிபதி இவணக்கப்ட்டுள்து.  

 

 

 

 

 

 

 


