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னிலுர்காக ஆட்சேர்ப்பு சேய்னப்ட்ட சயலனற் ட்டதாாிகல அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சேலயனில் ினநம் சேய்யலத கயத்தில் சகாள்யது சதாடர்ா தலகலநகலப் ாீட்ேித்தல் – 2020 

(நதகுயக்கள்/ ஏற்யக்சகாள்ளும்டினா காபணங்களுடன் ஏற்கசய அியித்து சர்பகப்ாீட்லேக்குச் 

ேபகநிக்காத யிண்ணப்தாாிகள்/ சதேின சகாள்லககள் சேனாாின் 2020.02.10 ஆந் திகதின கடிதத்தின் 

பம் அினத்தந்துள் யிண்ணப்தார்கள்) 

 

னிலுர் னிற்ேினார்காக ட்டதாாிகல ஆட்சேர்ப்பு சேய்யது சதாடர்ா 2018.06.06 ஆந் 

திகதின අමප/18/1113/805/019 ஆம் இக்க அலநச்ேபலயத் தீர்நாம் நற்யம் 2018.08.01 ஆந் திகதின 

අමප/18/1611/850/019 - II ஆம் இக்க அலநச்ேபலயத் தீர்நாத்தின் டி 2018.08.20 ஆந் திகதி ஆட்சேர்ப்பு 

சேய்னப்ட்ட சயலனற் ட்டதாாிகல அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயக்கு ினநிப்து சதாடர்ா 

2019.08.07 ஆந் திகதின අමප/19/2004/105/063 ஆம் இக்க அலநச்ேபலயத் தீர்நாத்தின் டியும்  

2012.02.14 ஆந் திகதின 1745/11 ஆம் இக்க அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயப் ிபநாணக்குிப்ில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் தகலநகல பூர்த்திசேய்துள் அலுயர்களுக்கு அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சேலயனின் ிபந்தப ினநம் யமங்குயது சதாடர்ா ஏற்ாடுகள் நற்யம் அது சதாடர்ாக அபோங்க 

சேலய ஆலணக்குள சேனாாின் 2020.01.17 திகதின கடிதத்தினூடாக அபோங்க சேலய ஆலணக்குளயின் 

அனுநதினின் டி அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயனின் ிபந்தப ினநம் யமங்குயலத கயத்தில் 

சகாள்யது சதாடர்ா டத்தப்ட்ட சர்பகப்ாீட்லேக்கு அலமக்கப்டாத சகௌபய நதகுயக்கள் / சகௌபய 

அயட்ேசகாதாி / சர்பகப்ாீட்லேக்கு அலமக்கப்ட்ட ஆாலும் ஏற்யக்சகாள்ளும்டினா 

காபணங்களுடன் ஏற்கசய அியித்து யபத்தயாின அலுயர்/ சதேின சகாள்லககள் சேனாாின் 

2020.02.10 ஆந் திகதின கடிதத்தின் பம் அினத்தந்துள் யிண்ணப்தார்களுக்கா யிசேட  

சர்பகப்ாீட்லே  2020 சப்பயாி நாதம் 27 ஆந் திகதி சகாளம்பு 07, சுதந்திப ேதுக்கத்தில் அலநந்துள் 

சாது ியயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண ேலகள் நற்யம் உள்ளூபாட்ேி அலநச்ேில் டாத்தப்டும். 

 

02.  இந் சர்பகப் ாீட்லேக்காக அலமக்கப்டயியக்கும் அலுயாின் சனர்ப்ட்டினல் இத்துடன் 
இலணக்கப்ட்டுள்துடன் தற்சாதுயலபயும் சர்பகப் ாீட்லே சதாடர்ாக அலயயக்கும் 

சபகாத்துடன் சதாலசேியூடாக அியிக்கப்ட்டுள்து. சர்பகப் ாீட்லேக்கு யயம் சாது ின்யயம் 

எளத்தாயணங்கள் உடன் சகாண்டுயயதல் சயண்டும். 
 

i. சதேின அலடனா அட்லட அல்து சேல்லுடினா சயிாட்டு கடவுச் ேீட்டு அல்து 

சேல்லுடினா ோபதி அனுநதிப்த்திபம் 
ii. ிப்புச் ோன்ிதழ் 
iii. ட்டச்ோன்ிதழ் 
iv. ட்ட சயசற்ின் யிப ஆயணம் (Academic Transcript)  
v. சயிாட்டுப் ல்கலக்கமக ட்டநானின் அப் ட்டத்தின் அனுநதி சதாடர்ா 

ல்கலக்கமக நாினங்கள் ஆலணக்குளயால் யமங்கப்ட்ட கடிதம் 
vi. சநற்குிப்ிட்ட I சதாடக்கம் V குிப்ிட்டுள் ஆயணங்கின் டப்ிபதி (அப் ிபதிகள் 

ியயத்தலயாிால் ோன்யடுத்தப்ட்டியக்க சயண்டும்) 
vii. அலுயர் யதியும் ிாியின் கிபாந அலுயாிடநியந்து சற்யக்சகாண்ட யதிவுச் 

ோன்ிதழ் (D.S.4 டியத்தின் பம்) 
viii. இப் தயிக்கு தலகலந சயயதற்காக ேநர்ப்ிக்கும் ட்டத்லதப் சற் திகதி பதல் 

2017.09.08 ஆந் திகதி யலப ீங்கள் தினார் துல / அபே துல அல்து அபே ோர்பு 
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துலலனசேர்ந்த எந்தசயாய ியயத்திலும் கடலநப் புாினாத சயலனற் 
ட்டதாாிசன ேத்தினக்கடதாேி/ உயதியுலபசனான்ய ேநர்ப்ிக்கசயண்டுசநன்துடன், 
அவ்யாயணம் உத்திசனாகத்தர் ிபந்தபநாகக் குடினியக்கும் ிபசதே சேனகப் ிாியின் 
ிபசதே சேனாாிால் ோன்யப்டுத்தப்ட்டியக்க சயண்டும். (டியம் III இத்துடன் 
இலணக்கப்ட்டுள்து)  

ix. தாங்கள் ாயிக்கும் சனயக்கும், ிப்புச் ோன்ிதமில் நற்யம் ஏலன ோன்ிதழ்கில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் சனயக்குநிலடனில் ஏசதனும் சயயாடுகள் இயப்ின் அந்த 

சயயாட்லட சதிவுடுத்துயதற்கா பலனா ேத்தினப் ிபகடம். (குித்த 

ஆயணங்கில் குிப்ிடப்ட்டுள் சனர்கல சயவ்சயாகக் குிப்ிட்டு அலய 

அலத்தும் ஒயயலபசன குிக்கும் என் குிப்ிட்டு ய. 50/- பத்திலபனின் சநல் ீங்கள் 

ஒப்நிட்டு ேநாதா ீதயான் அல்து ேத்தினப் ிபநாண ஆலணனாாிால் 

உயதிப்டுத்தப்ட்டியக்க சயண்டும். இது சதாடர்ா பலனா நாதிாிப் 
டியசநான்ய இவ்யலநச்ேின் இலணனத்தத்தில் சர்பகப் ாீட்லே அியித்தலுடன் 
சயினிடப்ட்டுள்து) 

x. பூர்த்தி சேய்னப்ட்டுள் இதனுடன் இலணக்கப்ட்டுள் டியம் II 
 
03.  குித்த திகதினில் இப்ாிேீலக்கு ேபகநிக்கத் தயிால் அலுயர் ினநசநான்லப் சயம் 

சாக்கம் இல்ாதயசபக் கயதப்டுயதுடன், இது சதாடர்ாக ின்பு சேய்னப்டும் சயண்டுசகாள்கள் எக் 

காபணத்தின் சாிலும் கயத்திற் சகாள்ப்டநாட்டாது. 
 
04.  இதற்காக ிபனாணப்டிகசா அல்து சயய எதுயித டிகசா யமங்கப்ட நாட்டாது. 
 
05.  2019.08.07 ஆந் திகதின අමප/19/2004/105/063 ஆம் இக்க அலநச்ேபலயத் தீர்நாத்தின் 
யிடனங்கள் நற்யம் 2012.02.14 ஆந் திகதின 1745/11 இக்கபலடன அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயப் 
ிபநாணக்குிப்ில் குிப்ிடப்ட்டுள் ேக ஏற்ாடுகள் நற்யம் இவ்யாட்சேர்ப்பு சதாடர்ாக 
அபோங்க சேலய ஆலணக்குளயிால் எடுக்கப்ட்டுள் தீர்நாங்களுக்கலநன உாின ினநத்துக்குத் 

சதலயனா ேக தலகலநகலயும் பூர்த்தி சேய்துள் அலுயர் நட்டும் 2020.01.01 திகதி பதல் 
யளப்சயம் யலகனில் அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயனில் தபம் III க்கு ினநம் சேய்ன 
டயடிக்லக எடுக்கப்டும். அதன்டி  இது தலகலந ாிேீலக்காக அலமப்பு நட்டுசந என்துடன் 

அது ினநசநான்ல சயயதற்கா உாிலநனாக அலநனநாட்டாசதன்லதயும் சர்பகப்ாீட்லே 
அலமப்ிலக் சகாண்டு நாத்திபம் அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயனில் ினநசநான்ல 

சயயதற்கு தகுதியுலடனயபாக இனாது என்லதயும் அினத்தயகின்சாம். 
 
கயிக்கவும் : னிலுபாக நாகாண அபே சேலயனில் னிற்ேிசயம் அலுயர் எயயம் அபேின் 
இலணந்த சேலயனின் அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சேலயனின் ினநசநான்லப் சயயதற்கு 
தலகலநனலடனநாட்டார் என்லத தனவுடன் கயிக்கவும். 
 
  
ஒப்ம்/. எஸ். ஆசாகண்டாப 
இலணந்த சேலயகள்  ணிப்ார் ானகம் 
   

 



 
த ொடொிலக்கம்: ………………………………………. 

படிவம் II 

அலுவலொின் தபயர்:  ………………………………………………………………………. 

த சிய அடடயொள அட்டட இலக்கம்:   ....................................................... 

அலுவலர் பயிற்சிக்கொக அறிக்டகயிட்ட  ிக ி:  ............................. (இத்  ிக ிடய உறு ிதசய்துதகொள்வ ற்கொக பயிற்சிக்கொக 

அறிக்டகயிட்ட கடி த் ின் உறு ிப்படுத் ப்பட்ட பிர ிடய இ னுடன் சபர்ப்பிக்க ற்கு நடவடிக்டக எடுக்கவும்) 

 

அத்  ிக ி மு ல் 2019/12/30 வடர விடுமுடற விபரம்  

(கீழ்க்குறிப்பிட்பட்டுள்ள படிவத் ின்படி விடுமுடற விபரங்கடள நிறுவனத்  டலவொின் சொன்றுப்படுத் லுடன் பூரணப்படுத் ி 

தநர்முகப்பொீட்டச தவடளயில் தகொண்டுவரு ல் தவண்டும்)  

  
 

• பயிற்சிக் கொலத்துக்குள் ஒருமொ த்துக்கு 02 விடுமுடறகள் உொித் ொகும், இ ற்கு தமல ிகமொக விடுமுடற இருப்பின் அடவ 

சம்பளமற்ற விடுமுடறயொகக் கணிப்பிடப்படல் தவண்டும்.  

• சம்பளத்துடனொன பிரசவ விடுமுடற அ ிகபட்சம் 84 நொட்களொகும். (அவ் 84 நொட்களுக்கு தமல ிகமொக முன் அனும ியுடன் 

தபறப்பட்ட பிரசவ விடுமுடறகள் சம்பளமற்ற விடுமுடறகளொகக் கரு ப்படும்.) 

 

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

 ிக ி                                                                                              

 

                                                                                                             

கவனிக்கவும்: தமல்குறிப்பிட்ட படிவத்ட  ஒத்து  யொொிக்கப்படொ  விடுமுடற விபரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந் ொல் நியமனம் 

வழங்குவற்குத்  டடயொக அடமயுதமன  யவுடன் அறியத் ருகின்தறன். 

 

 

 

 

மொ ம் சொ ொரண பிரசவ விடுமுடற சம்பளமற்ற 

2018 - ஆகஸ்ட்    

2018 - தசப்தடம்பர்    

2018 - ஒக்தடொபர்    

2018 - நவம்பர்    

2018 – டிசம்பர்    

2019 – ஜனவர்    

2019 - தபப்ரவொி    

2019 - மொர்ச்    

2019 - ஏப்ரல்    

2019 - தம    

2019 - ஜூன்    

2019 - ஜூடல    

2019 -  ஆகஸ்ட்    

2019 -  தசப்தடம்பர்    

2019 -  ஒக்தடொபர்    

2019 -  நவம்பர்    

2019 – டிசம்பர்    

தமொத் ம்    

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

ப விநிடல உத் ிதயொகத் ொின்  

ஒப்பம் மற்றும் ப வி முத் ிடர 



 
த ொடொிலக்கம்: ………………………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கவனிக்கவும்:  

தமற்குறிப்பிட்ட படிவத் ின் படி 2017.09.08 ஆந்  ிக ிக்கு முன் தவடலயற்றிருந்  ற்கு ஏற்ப சத் ியக் கட ொசி 

வழங்கொ  பயிற்சிப் பட்ட ொொிகள் அபிவிருத் ி உத் ிதயொகத் ர் தசடவயில் நிரந் ர நியமனம் தபற  டகடமயடடய 

மொட்டொர்கள் என  யவுடன் வலியுருத்துகின்தறொம்.  

தவடலயற்றிருப்ப ொக சத் ியம் / உறு ி  

 

......................... மொவட்ட த் ில். ....................................... பிரத ச தசயலொளர் பிொிவில்  ..........................    
கிரொம உத் ிதயொகத் ர் பிொிவில்  ................................................................................................................    
விலொசத் ில் வசிக்கும் ................................................................................................... எனும் நொன் 

....................................  சமயத் வர் என்றும் மொியொட யுடனும் தநர்டமயுடனும், பின்வருவனவற்டற நொன் 

உண்டமயொக சத் ியம் தசய்து உறு ிப்படுத் ிப்படுத்துகின்தறன் 

  01.குறித்   கவல்கடள வழங்கும், அத தபொல டகதயொப்பமிடும் சத் ியம் தசய்வதும் தமல்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நொனொதவன். 
02.எனது த சிய அடடயொள அட்டட இலக்கம்............................................... ஆகும். 
03.நொன் பட்டம் தபற்றுக்தகொண்ட ....................  ிக ி (பட்டம் வலுப்தபறும்  ிக ி) மு ல்  2017.09.08 ஆந்  ிக ி 

வடர தனியார் துறையில ா அரச துடறயிதலொ  அரச சொர்பு துடறயிதலொ எந் தவொறு நிறுவனத் ிலும் நிரந் ர 

உத் ிதயொகத் ில் ஈடுபடொ  தவடலயில்லொப் பட்ட ொொியொதவன்.  

 
 

..................................                                                                                   .......................................... 
         ிக ி                                                                                                உறு ியுடர வழங்குபவொின்  டகதயொப்பம் 

 

தமற்குறிப்பிடப்பட்ட ............................................ .  த சிய அடடயொள அட்டட இலக்கமுடடய  

............................................................ தபயர்தகொண்ட தவளிப்படுத்துபவர் பட்டம் தபற்றுக்தகொண்ட 

....................  ிக ி (பட்டம் வலுப்தபறும்  ிக ி) மு ல்  2017.09.08 ஆந்  ிக ி வடர  னியொர் துடறயிதலொ அரச 

துடறயிதலொ  அரச சொர்பு துடறயிதலொ எந் தவொறு நிறுவனத் ிலும் நிரந் ர உத் ிதயொகத் ில் ஈடுபடொ  

தவடலயில்லொப் பட்ட ொொி என உறு ிப்படுத்துகின்தறன். 

 

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

         ிக ி        கிரொம உத் ிதயொகத் ொின்  டகதயொப்பம்  

மற்றும் ப வி முத் ிடர                                                                                       

 
 
 
 

 

தமற்குறிப்பிட்ட  கவல்கள் உண்டமயொனத ன்றும் சொியொனத ன்றும் உறு ிப்படுத்துகின்தறன்  

 

..................................                                                                       .......................................... 
 ிக ி         பிரத ச தசயலொளொின்  டகதயொப்பம்  

மற்றும் ப வி முத் ிடர 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

படிவம் III 



AFFIDAVIT 

Mr./Ms. <Name of the Affirmant>, aged <xx years> (Date of Birth: <dd.mm.yy>), <Male/Female>, 

<Single/Married> <Sri Lankan/Nationality> <Buddhist/Hindu/Muslim/Catholic/Burger>,holder of 

National Identity Card No. <xxxxx> of <Address>, Sri Lanka being a 

<Buddhist/Hindu/Muslim/Catholic/Burger>,do hereby solemnly ,sincerely and truly declare and affirm 

as follows : 

1. That I am the affirmant of above mentioned. 

2. That, my Name is mentioned as “< Name in full appears as>” in the Birth Certificate bearing 

no.<xxxxx> dated <Date of Registration>. 

3. That, my Name is Mentioned as “<Name in full appears as>” in the National Identity Card dated 

<Date of Issue>, issued by the Commissioner General of Registration of Persons. 

4. That, my Name is mentioned as “<Name in full appears as in the Training Letter>” in the 

Graduate Training Letter No <xx/xxx/xxxx> dated <Signed Date> issued under the title 

“Providing Training to Unemployed Graduate at Public Institutions” by the Secretary of the 

Ministry of National Policies and Economic Affairs.   

5. That, my Name is mentioned as “<Name in full appears as>” in the Confirmation Certificate of 

the degree, bearing no. <xxxxxx> dated <Signed date>, issued by Registrar of the <Name of the 

University>. 

6. That, my Name is mentioned as “<Name in full appears as>” in the <if the name is changed in 

any other relevant document/s>. 

7. That, I am making this declaration to state that the names “<Name 1>”,”Name 2>”,<Name 

3>”,”<Name 4>” are refer to one and the same person that is myself and no one else and for my 

future purposes I expected to use my name as “<Name expected to be used in future official 

purposes>”. 

 I certify  that the contents of the 

foregoing affidavit were read over and 

explained by me in < language of 

Reading> to the affirmant who is 

seemed to be understood the same the 

placed his/her signature in front of me 

on this “xxth date of xx month xxxx 

year” at <Name of the District> Sri 

Lanka. 

Declarant  

Before me 

Justice of Pease  

 

Annex IV 

 



No Int. Call.Ref. No. Name NIC DATE TIME

1 DOS/2020/S/4A/2580 Rev. K. Sumiththa Thero 890010024V 2020.02.27 8.30 AM

2 DOS/2020/S/4A/2581 Rev. G. Sangarakitha Thero 852524693V 2020.02.27 8.30 AM

3 DOS/2020/S/4A/2582 Rev. K. Pugngnasiri Thero 850294828V 2020.02.27 8.30 AM

4 DOS/2020/S/4A/2583 Rev. D. Samitha Thero 900463588V 2020.02.27 8.30 AM

5 DOS/2020/S/4A/2584 Rev. G. Sasanarathana Thero 920790526V 2020.02.27 8.30 AM

6 DOS/2020/S/4A/2585 Rev. B. Dhammalankara Thero 870874120V 2020.02.27 8.30 AM

7 DOS/2020/S/4A/2586 Rev. M. Dhammajothi Thero 830583181V 2020.02.27 8.30 AM

8 DOS/2020/S/4A/2587 Rev. G. Deerananda Thero 853304433v 2020.02.27 8.30 AM

9 DOS/2020/S/4A/2588 Rev. D. Sudassana Thero 89347308V 2020.02.27 8.30 AM

10 DOS/2020/S/4A/2589 Rev. D. Thilakasiri Thero 872153470V 2020.02.27 8.30 AM

11 DOS/2020/S/4A/2590 Rev.K. Narada Thero 850773700V 2020.02.27 8.30 AM

12 DOS/2020/S/4A/2591 Rev. K. Sudhamma Thero 881654440V 2020.02.27 8.30 AM

13 DOS/2020/S/4A/2592 Rev. M. Pannarama Thero 890440975V 2020.02.27 8.30 AM

14 DOS/2020/S/4A/2593 Rev. D. Sanwara Thero 861522970V 2020.02.27 8.30 AM

15 DOS/2020/S/4A/2594 Rev. U.Wimalawansha Thero 910413929V 2020.02.27 8.30 AM

16 DOS/2020/S/4A/2595 Rev.W. Samiddhi Thero 911560941V 2020.02.27 8.30 AM

17 DOS/2020/S/4A/2596 Rev. B. Sumangala Thero 842304482V 2020.02.27 8.30 AM

18 DOS/2020/S/4A/2597 Rev. D.Sumana Thero 843061354V 2020.02.27 8.30 AM

19 DOS/2020/S/4A/2598 Rev. M. Santhindriya Thero 892900140V 2020.02.27 8.30 AM

20 DOS/2020/S/4A/2599 Rev. W. Mangala Thero 832302791V 2020.02.27 8.30 AM

21 DOS/2020/S/4A/2600 Rev. K. Pangasiri Thero 198330104765    2020.02.27 8.30 AM

22 DOS/2020/S/4A/2601 Rev. T. Pagngnaloka Thero 892744629V 2020.02.27 8.30 AM

23 DOS/2020/S/4A/2602 Rev. K.Siridhamma Thero 902111247V 2020.02.27 8.30 AM

24 DOS/2020/S/4A/2603 Rev. D.Pagngnasara Thero 881492628V 2020.02.27 8.30 AM

25 DOS/2020/S/4A/2604 Rev. M. Suneetha Thero 921312270V 2020.02.27 8.30 AM

26 DOS/2020/S/4A/2605 Rev. T. Sumaedha Thero 860660741V 2020.02.27 8.30 AM

27 DOS/2020/S/4A/2606 Rev. K. Somarathana Thero 890473571V 2020.02.27 8.30 AM

28 DOS/2020/S/4A/2607 Ms. A.D.V. Samarasekara 199074000190    2020.02.27 8.30 AM

29 DOS/2020/T/4A/2608 Ms. T. Darsika 857041984V 2020.02.27 8.30 AM

30 DOS/2020/T/4A/2609 Ms. S. Anusha 896032615V 2020.02.27 8.30 AM

31 DOS/2020/T/4A/2610 Ms. K. Manokary 886332645V 2020.02.27 8.30 AM

32 DOS/2020/T/4A/2611 Mr. I.S.M. Mahir 910460650V 2020.02.27 8.30 AM



No Int. Call.Ref. No. Name NIC DATE TIME

33 DOS/2020/T/4A/2612 Mr. M. Thileepan 891412894V 2020.02.27 8.30 AM

34 DOS/2020/T/4A/2613 Mr. P. Lathakaran 880254286V 2020.02.27 8.30 AM

35 DOS/2020/S/4A/2614 Ms. B.M.D. Dulangani 907191869V 2020.02.27 8.30 AM

36 DOS/2020/T/4A/2615 Mr. S. Sujeethkanth 830681370V 2020.02.27 8.30 AM

37 DOS/2020/T/4A/2616 Ms. T. Piriya 898634205V 2020.02.27 8.30 AM

38 DOS/2020/S/4A/2617 Ms. G.A.G.R.D. Premarathna 915360947V 2020.02.27 8.30 AM

39 DOS/2020/T/2H/1613 Rev. SR.L.M. X.  Croos 865022050V 2020.02.27 8.30 AM

40 DOS/2020/S/1C/0267 Ms. R.M. Weerasinghe 888442251V 2020.02.27 8.30 AM

41 DOS/2020/S/3A/1814 Mr. W.G.R. Jayalath 198811704685 2020.02.27 8.30 AM

* සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගිවන අයදුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු මාර්ගගත දත්ත පත්රිකාව සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

දිනයේදී සම්පූර්ණ කරගැනීම අදහස ්කරන බැවින් ඊට පහසුව සැලයසන පරිදි සියලු අභයාසලාභීන් යප.ව.8.30ට කැඳවීම් 

කළ බව සැලකුව මැනවී.

* நேர்முகப் பரீட்சைக்கு ைமூகமளிக்கும் விண்ணப்பதரரிகளினரல் பூர்த்திசைய்யப்பட நவண்டிய ேிகல்ேிசைத் 

தரவுப்படிவம் நேர்முகப்பரீட்சை தினத்தில் பூர்த்தி சைய்துசகரள்ளப்படவிருப்பதரல் இதசன இைகுவரக்கும் 

சபரருட்டு ைகை பயிலுனர்களும் மு.ப. 8.30க்கு அசைக்கப்பட்டுள்ளரர்கள் என கவனத்தில் எடுக்கவும்.




