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රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරින්/ ඩිප්සෝමළධළරින් වශළ අභයළවළ ප හුණුවකලක්  ළ මම - 2020 

අභියළචනළ ව ළ  ෆලීම - IV  

 

උක්ත් ලෆඩවටශන යටසත් අභයළවළභි උඳළධිධළරි/ ඩිප්සෝමළධළරි ඳත්වීමක් සනොෆබීම වේ න්ධසයන් 

ෆබුවක අභියළචනළ ත්ලදුරටත් ඳරීක්ළ කිරීසේ ම  සුදුසු ේ ෆබ අයදුේ රුලන් සේ නළම සල්ඛනය සමහි 

ඳශත් ඳෂ  රනු ෆසබ්. 

02. ඒ අනුල ලශළම ක්රියළත්ම  ලන ඳරි  සමම අභයළවළ ප උඳළධිධළරින්/ ඩිප්සෝමළධළරින් නියමිත් 

ප්රළසීය ය සල් ේ  ළයායළය සලත් හුණුවකල වශළ ලළයාත්ළ  ෂ තුතු ස . සමම අභයළවළ ප නිධළරීන් සේ 

හුණුවකල ක්රියළත්ම  ලන්සන් හුණුවකල වශළ ලළයාත්ළ  රන  න ටයටය. 2021/03/26  න සශෝ ඊට සඳර 

හුණුවකල වශළ ලළයාත්ළ සනො රන නිධළරින් අභයළවළ ප ඳත්වීම භළර ගෆනීමට අසප්ක්ළලක් සනොමෆති සවේ 

ව ළ  ටතුතු  රනු ෆසබ්. 

03. රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරින්/ ඩිප්සෝමළධළරින් වශළ අභයළවළ ප හුණුවකලක්  ළ මම - 2020 

මෆසයන් සම ම අමළත්යළාං වය සලබ් අඩවිසල ඳ  රන ද මසේ 2021/01/21  නෆති ලිපිසල 2, 3 ශළ 4 

සේද ස සරහි අලධළනය සයොමු  රලන අත්ර වහුරළලිය තුතු සුදුසු ේ වශ සුදුසු ේ ඳරීක්ළ කිරීම, වේමුඛ 

ඳරීක්ණයට ඉ රිඳත්  ෂ තුතු සල්ඛන වශ රැකියළ විරහිත්භළලය ත්ශවුරු කිරීම වේ න්ධසයන් එම සේද 

ල වශන් ටයයලු විධිවිධළන ඔ ට ද අදළෂ ලන  ල වෆකුල මෆනවි. එහි ද වශන් ලන ඳරි  ඔ  විටයන් 

වේමුඛ ඳරීක්ණසල ම ප්රළසීය ය සල් ේ සලත් ඉ රිඳත්  ෂ තුතු VIII ආ ෘතිය ද සේ වමග අමුණළ ඇත්. 

 

 

 

සේ.සේ. රත්නටයරි 

සල් ේ 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය 
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சயவயாய்ப்ற் ட்டதாாிகள் / டிப்சாநாதாாிகளுக்கா னிலுர் னிற்சி யமங்குதல் – 2020 

சநன்முவமடு௧வ கருத்திற்ககாள்ல் – IV 

 

சநற்டித் திட்டத்தின் கீழ் ட்டதாாி னிலுர் ினநம் கிவடக்கப்கயில்வ எ 

சநன்முவமடுகவச் கசய்துள் யிண்ணப்தாாிகில் தவகவந கற்றுள் யிண்ணப்தாாிகின் 

கனர்ப் ட்டினல் இங்கு கீசம கயினிடப்ட்டுள்து. 

02. அதற்கவநன, உடடினாக அமுல்டுத்தப்டும் யவகனில் தங்களுக்குாின ிபசதச 

கசனகத்துக்கு னிற்சி ிநித்தம் சமூகநித்தல் சயண்டும். அத்சதாடு இப்னிலுர் அலுயர்கின் 

னிற்சி வடமுவப்டுத்தப்டுயது, னிற்சிக்காக சமூகநிக்கும் ாள் முதல் என்தவ 

அினத்தருகின்சாம். 2021.03.26 ஆந் திகதி அல்து அதற்கு முன்ர் னிற்சிக்காக சமூகநிக்காத 

ட்டதாாிப் னிலுர்கள், தங்கது ினநத்வதப் காறுப்சற்காது ிபாகாித்தயர்காக 

கருதப்டுகின்ார்கள். 

03. சயவயாய்ப்ற் ட்டதாாிகள்/ டிப்சாநாதாாிகளுக்கா னிலுர் னிற்சி யமங்குதல் - 

2020 என் தவப்ில் இவ்யவநச்சின் இவணனத்தத்தில் கயினிடப்ட்டுள் எது 2021.01.21 

ஆந் திகதின கடிதத்தின் 2,3 நற்றும் 4 ஆம் ந்திகின் ால் தங்கது கயத்வத ஈர்ப்துடன், 

தங்கது தவகவநகள் நற்றும் தவகவநகவ உறுதிப்டுத்தும் சான்றுகள் நற்றும் சயவனின்வநவன 

உறுதிப்டுத்தும் ஆயணங்கள் கதாடர்ா அவ்யவத்து ஏற்ாடுகளும் தங்களுக்கும் 

ஏற்புவடனதாகும் என்தவ கயத்திற் ககாள்யதுடன், அச்சான்ிதழ்களுடன்  சர்முகப் 

ாீட்வசனின் சாது ிபசதச கசனாாிடம் சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டின VIII நாதிாிப் டியமும் 

இத்துடன் இவணக்கப்ட்டுள்து. 

 

 
ஒப்ம்./ சே.சே. பத்சிி  

கசனார் 

அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 
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 2021.03.18 

 



       

 

-  
வேலையற்ற பட்டதாாிகளுக்கு ததாழில் ோய்ப்பிலைப் தபற்றுக் தகாடுக்கும் வேலைத்திட்டம் – 2020 

 
 

(සම්මුඛ පරීකෂ්ණය සඳහා පැමිණණන එක් එක් අයදුම්කරැ විසනි් සම්පූර්ණ කර භාර දිය යතුු අතර ණතාරතුරැ පරීකෂ්ා කර 
බලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණඩ්ලය විසනි් අවසානණය් අත්සන් තබා සහතික කළ යතුු ය.) 
(நேரம்ுகப்பரடீச்ைக்கு வருசகதரும் ஒவ்வவொரு விண்ணப்பதொரரக்ளொலும் பூரத்்தி வைய்யப்படட்ு ைமரப்்பிக்கப்பட 
நவண்டும் என்பதுடன், தகவல்கசளை ் ைரிபொரத்்து நேரம்ுகப்பரடீச்ைக் குழுவினொல் இறுதியொக சகவயழுத்திடட்ு 
ைொன்றுப்படுத்தப்படல் நவண்டும்.) 
 
 

▪ ණවබ් අඩවිණය ්පළ කළ ණයාමු අංකය/ இணையதத்ளத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இலக்கம் :- ………….………………... 

▪ දිසත්රිකක්ය/ மாவடட்ம்      :- …………………...…........………………………… 

▪ පරාණ ්ශයී ණලක්ම් ණකාට්ඨාශය/ பிரததச சசயலாளர ்பிரிவு  :-…………...............………………………...….……. 

▪ භාෂා මාධ්යය/ சமாழி மூலம்    :- …………………….................…………………..… 

▪ අයදුම්කරැණ ් මලුකුරැ සම  නම/ விை்ைப்பதாரியின் முதசலலுதத்ுக்களுடன் சபயர ்:    

 திரு / திருமதி / சசல்வி ...…....…….………………………………..................……………............………………… 

 ……….……………………………………….…………………….......……...................….……….ණමය/මිය/මයා 

▪ අයදුම්කරැණ ් සම්පරූ්ණ නම ඉං රීසිණයන්/ விை்ைப்பதாரியின் முழுப்சபயர ்ஆங்கிலத்தில் 

 (In Capital Letters) : ...………………..…………………………………….......................…………………………… 

 …………………………………………………………………………........................…………………………..…… 

 

/ வயது: 

1.1  උපනද්ිනය/ பிறநத் திகதி                         :    ..............…………… 

1.2  2019/12/31 දිනට වයස/ திகதிக்கு வயது   :   අවු./வருடம்: ...........… මාස/மாதம்: .......… දින/திகதி: ............ 

 

 / கல்வித் தசகசமகள் :  

2.1  උපාධිය/படட்ம்  :      ..............………………..…………………………....……………...……………… 

2.2 විශ්වවි යාලය/ආයතනය /பல்கணலக்கழகம் / நிறுவனம் : ………………................……………………… 

 ………………………………………………………………………..………......................…………………... 

2.3   උපාධිය හදාරා ඇති ක්ණෂත්රය / படட்ம் சபற்றுள்ள விடயப்பரப்பு 

කලා/கணல        - 

වාණිජ/ ණිුම්කරණය /வைிகம்/ கைக்கியல்    - 

කළමනාකරණය/முகாணமத்துவம்      -    

සමාජ වි යාව/ சமூக விஞ்ஞானம்     - 

වි යා/ விஞ்ஞானம்       - 

පරි ණක/ණතාරතුරැ තාකෂ්ණ கைைி/ தகவல் சதாழிநுட்பம்   -   

නීති/நீதி        - 

ණවනත්/தவறு        - 

 - 

2.4   උපාධිය වලං ු වන දිනය/படட்ம் வலுப்சபறும் திகதி : ..........................................................................……  

 

 

 

 

 

VIII  / படிவம் 



  / ேிரே்தர வதிவிடம் :  

3.1  අයදුම් කරන අවස්ථාව වන විට ස්ථිර පදිංචි පරාණ ්ශීය ණල්කම් ණකාට්ඨාශය/ விை்ைப்பிக்கும் தநரத்தில் நிரநத்ர வதிவிட 

பிரததச சசயலாளர ்பிரிவு :................................................................................................................... 

3.2  ණම් වන විට පදිංචිය ණවනස් වූණය් නම් එම පරාණ ්ශීය ණල්කම් ණකාට්ඨාශය/ தற்தபாது வதிவிடம் தவறுபடட்ிருப்பின் அப் 

பிரததச சசயலாளர ்பிரிவு: ..................................................................................................................... 

 

  / நவசலயற்றல் வதொடரப்ொன தகவல்கள் : 

4.1 ඔබ 2019.12.31 දිනට රැකියා විරහති අණයක්  /நீங்கள் 2019.12.31 திகதிக்கு தவணலயற்றவரா?   

……………...................................................................................................................................................…… 

4.2  ඔබ 2019.12.31 දිනට පසු රැකයිා විරහිත වූ අණයක ්නම් ඉවත් වූ දිනය? நீங்கள் 2019.12.31 ஆந ் திகதிக்குப் 

பின்னால் தவணலயற்றிருந்தால் விலகிய திகதி?   

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

4.3  ඔබ ණම් වන ණතක් රැකයිාණවන් ඉවත් ණනාවූ අණයක්  ?  நீங்கள் இப்தபாது வணரயும் தவணலணய விடட்ு விலகாத 

ஒருவரா? 

  ……………...........................................................................................................................................……........ 

4.4  ඔබ මීට ණපර රැකියාවක් කර ඇත්නම් පමණක් පහත ණතාරතුරැ සම්පරූ්ණ කරන්න.  

       நீங்கள் இதற்கு முன்னர ்தவணலசசய்திருநத்ால் மடட்ும் கீழ்க்குறிப்பிடட் தகவல்கணள பூரைப்படுதத்ுக. 

 

අංශය :- රාජය அரச /අර්ධ් රාජය அரச துணற /ණපෞ ් ලික தனியார ் 
 

 ණස්වණය් ණයණ න ප නම/ தசணவயாற்றிய அடிப்பணட :-  

ස්ථිර நிரநத்ர /අනියම් அணமய /ආණ ්ශක பதில் /ණකාන්තරාත් ஒப்பந்த/ තාවකාලික தற்காலிக 
        

 ආයතනය/நிறுவனம்   :- ............................................................................................................. 

 පත්වීම් දිනය/நியமனத ்திகதி  :- ............................................................................................................. 

 ඉවත් වූ දිනය/விலகிய திகதி  :- ............................................................................................................. 

 ඉවත්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ දිනය :- ............................................................................................................. 

 ඉල්ලා අස්වීම පිළිගත් දිනය  :- ............................................................................................................. 

 
(ණමම කරැණට අදාළව ණ පාර්තණම්න්තු පරධ්ානයිා විසින් ඉල්ලා අසව්ීම පළි ිත් ලිපිණය් පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්න.) 
(இதற்குறித்தான பதவி விலகிய கடிதத்திணன திணைக்களத ் தணலவரினால் சபாறுப்தபற்றுக்சகாை்டணம 

சதாடரப்ான கடிதத்தின் பிரதிணய சமரப்்பிக்கவும்) 

 

4.5  ඔබ ණමම රැකයිාවට අයදුම් කරන/ අභියාචනා කරන අවස්ථාව වන විට/ 2020.09.15 දින වන විට රැකයිාවක ණයදී 
සිට 2020.12.31 දින වන විට රැකයිා විරහිතව සිටින අණයකු නම්, 
நீங்கள் இந்த தவணலக்கு விை்ைப்பிக்கும் /தமன்முணறயிடும் தநரத்தில் / 2020.09.15 திகதியில் தவணலயில்  

2020.12.31 ஆம் திகதியிலிருநத்ு ஒருவர ்தவணலயில்லாமல் இருப்பாராயின், 

 
(a) ඔබ ණයදී සිටි රැකයිාව ද නික දීමනා ණ වන/ කෑලී ප නමින් දීමනා ණ වන ණහෝ තාවකාලකි රැකයිාවක්  ? 

ඔව්/නැත 
நீங்கள் சசய்துசகாை்டிருந்த தவணல தினசரி சகாடுப்பனவு / துை்டு ஊதியம் அல்லது தற்காலிக தவணலயா? 

ஆம்/ இல்ணல 

 

(b) ඔබ ණයදී සිටි රැකයිාව වරලත්  ණකාධිකරණ පුහුණුවක්/ කිසියම් පාඨමාලාවක් සම්පරු්ණ කරිීම සඳහා 
අනිවාර්ණයන් කළ යතුු ණස්වාස්ථ පහුණුුවක්  ? ඔව්/නැත 
நீங்கள் சசய்து சகாை்டிருநத் தவணல கைக்கியல் பயிற்சி / ஏததனும் பாடசநறிணய பூரத்்திசசய்வதற்கான 

கடட்ாய தசணவப் பயிற்சியா?  ஆம்/ இல்ணல 

 

(C) කිසියම් ආයතනයක අධ්යයන කාර්ය මණඩ්ලයක/ කාර්යය මණඩ්ලයක ණකානත්රාත් ප නමින ් ණස්වය කර 
ණකානත්රාත් කාලය අවසන් කරන ල  අණයක ් ? ඔව්/නැත 

ஏததனும் நிறுவனதத்ின் கல்விசார ் பைிக்குழு / பைிக்குழு ஒன்றில் ஒப்பந்த அடிப்பணடயில் பைிபுரிநத்ு 

ஒப்பந்த காலத்ணத நிணறவு சசய்த ஒருவரா? ஆம்/ இல்ணல 

 

 

 



 

 

 

 (d) ඔබ කිසයිම් ණපෞ ් ලකි ආයතනයක ණස්වය කර ඉන් ඉවත් වීම සඳහා 2020.09.15 දිනට ණපර විධිමත් පරිදි ඉල්ලීම 
කළ   එදිනට ණපර එම ආයතනය ම ින් ඔබණ ් ඉලල්මී පිළිණනා ත් බැවින් ඉල්ලා අසව්ීමට පරමා  වූ එණහත් 
2020.12.31 දින වන විට රැකයිා විරහිතව සිටින අණයක්  ?  

நீங்கள் ஏததனும் தனியார ் நிறுவனத்தில் கடணமயாற்றி விலகுவதற்காக 2020.09.15 திகதிக்கு முன்பு 

தவை்டுதகாள் விடுதத்ு அதத்ிகதிக்கு முன்பு நிறுவனத்தினால் தங்களின் தவை்டுதகாணள 

ஏற்றுக்சகாள்ளாததன் காரைமாக விலகுவதற்கு தாமதம் ஏற்படட்ு ஆயினும் 2020.12.31 திகதி அன்று 

தவணலயில்லாமல் இருப்பவரா? ஆம்/ இல்ணல 
 

ඉහත සඳහන් කරැණු සතය සහ නිවැරදි බව පරකාශ කරමි.  

தமற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் உை்ணமயானணவசயன்றும் பிணழயற்றணவசயன்றும் சதரிவிக்கின்தறன் 

 

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

දිනය/திகதி      අයදුම්කරැණ ් අත්සන   
விை்ைப்பதாரியின் ணகசயாப்பம் 

     

කාර්යාලයයී ප්රයයෝජනය සඳහා / அலுவலக உபநயொகத்துக்கொக 

 /தநரம்ுகப்பரடீண்ச சணபயின் அவதானிப்புக்கள்  : 

 

i නිර්ණ ්ශ කරමි /பரிநத்ுணரக்கின்தறன் .      - 

ii නිර්ණ ්ශ ණනාකරමි / பரிநத்ுணரக்கவில்ணல.     - 

iii පහත ලපිිණල්ඛන ඉදිරිපත් කරිීමට යටත්ව නරි්ණ ්ශ කරමි / கீதழ குறிப்பிடப்படட்ிருக்கும் ஆவைங்கணள 

ணகயளிப்பதன் கீழ் பரிநத்ுணரக்கின்தறன் -  

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

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

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

 
 
අත්සන/ ணகசயாப்பம் I ..........................................    II.    ....................................        III. .................................. 

නම / சபயர ்  ............................................................ .  ....................................................  ............................................ 

තනතරු / பதவி ............................................................ .  ....................................................  ............................................ 

   

(කරැණාකර නලි මුද්රාව තබන්න / தயவுசசய்து பதவிமுத்திணரயிடவும்) 
 

              දිනය / திகதி : 2021 /       /  




