මිනින්දදෝරු දදපාර්තදේන්තුව
ශ්රී කා ා මිනින්දදෝරු දදපාර්තදේන්තුදේ දෙවකේ

ේ රු තනතුරට බඳවා ගැනීෙ සඳහා ඉල්ලුේපත්

ැඳවීෙ
1.0 මිනින්ද ෝරු ද පාර්තුදේන්තුදේ පුරප්පාඩුව පවත්නා ප්රාථමිමිශ ල්පීය න දනනවන PL 1-2016) ද ේවා
ගණනට අනත් III වන දරේණිදේ දමවලේ ශේශරු තනතුරට බඳවා ගැනීම ඳහා ශළමනාශරණ
ද ේවා අධ්යක්ෂ ජනරාපීදේ හා ඉඩේ හා පාර්ලිදේන්තු ප්රතිස ස කශරණ අමාතයාසශ ලේ දපීශේදේ
අනුමැතිසන ප්රශාරව සුදුසුශේලත් ශ්රී ලාසක ශ පුරවැයනනන්දගන් අනදුේපත් ශැඳවනු ලැදේ.
2.0 වුහගත ේඛ පරීක්ෂ ණනශ ප්රතිසඵල අනුව ුස ලතාව මත සුදුසුශේ
පවතිසන පුරප්පාඩු ඳහා පත් ශරනු ඇත.

පුරා ඇතිස අදප්ක්ෂ ශනන්

3.0 මිනින්ද ෝරු ද පාර්තුදේන්තුදේ පවත්නා පුරප්පාඩු ස යාව පහත 8.0 වගුව මගින් ැක්ෂදේ. පත් ශරනු
ලබන ස යාව හා පත්ම ම රිනාත්මශ වන නයනන පත්ම ේ බලධ්රනා සයනන් නිශ ලේකචන ශරනු ලැදේ.
ක යනනේ ඇබෑර්තු ස යාවක්ෂ දහෝ ඇබෑර්තු යනනපීලම දහෝ දනනරවරම මට පත්ම ේ බලධ්රනාට බලන ඇත.
4.0 වැටුප:
4.1 වැටුප් දක්ෂත අසශන PL 1-2016
4.2 වැටුප් පරිමාණන රු.24 250-10x250-10x270-10x300-12x330-36 410/4.3 දරේණි රමනට අ ාල ආරේභශ වැටුප් රවනවර
දරේණින

ආරේභශ වැටුප් රවනවර

ආරේභශ වැටුප් තලන රු.)

III

රවනවර 01

රු.24 250/-

II

රවනවර 12

රු.27 020/-

I

රවනවර 22

රු.29 750/-

සදශ ලේේ දරේණින

රවනවර 32

රු.32 780/-

5.0 දමම තනතුර කථීර හා සරාම වැටුප් තයතන.ටබට තයමි සරාම වැටුප් රමන රවිබබඳ රජන සයනන් ඉනයරිදේී
ගනු ලබන ප්රතිසපත්තිසමන ීරරණනශට ටබ නටත් සන යුතුන. තව ටබ වැන් ඹු අනත් රු සරාම වැටුප්
රමනට / වැන් ඹු පුරු හා අනත් රු සරාම වැටුප් රමනට ානශ සන යුතු න. රජන මිනන් සිනන් සට
නිනම ශරනු ලබන ආශාරනට ටබ සයනන් ඒ ඳහා ානශ ඛ පී දගසන යුතු න.
6.0 පළමු පත්වීෙ කැබූ දසේවා ස්ථානදේ

අවෙ වශදෙන් වසර 03ක් අනිවාර්දෙන්ෙ දසේවෙ

ළ

යුතුෙ.දශද ේ දවතත් පත්ක රීේ බලධ්රනා සයනන් ීරරණන ශරනු ලබන නේ සුසදශ ලේේෂී දහේතූන් මත එම
ශාලන අව න් ම මට දපර නේ නිලධ්ාරිනුස මාරු ක රීමට අවශ ලේය වන්දන් නේ පත්ක රීේ බලධ්රනා හට
ඒ ඳහා බලන ඇත.
7.0 සුදුසුශේ :- මිනින්ද ෝරු ද පාර්තදේන්තුදේ III වන දරේණිදේ දමවලේ ශේශරු තනතුරු වලට බඳවා
ගැනීම ඳහා පහත ඳහන් සුදුසුශේ අ ාළ දේ.
අ)
ශ්රී ලාසක ශ පුරවැයනනුස සන යුතුන.
ආ) අනදුේපත් භාර ගන්නා අව ාන නයනනට වන අවුරුදු 18ට දනනඅඩු හා අවුරුදු 45 ට
දනනවැඩි සන යුතුන.

ඇ)

නහපත් චරිතනක න් හ ශ්රී ලසශාදේ ෑනෑම ප්රදශශ ලේනශ ද ේවන ක රීමටත් තනතුදර්
රාජශාරි ඉටු ක රීමටත් ප්රමාණවත් ශ ලේාරීරිශ හා මානයනශ දනෝගයතාවනක න් යුක්ෂත
සන යුතුන.
අධ්යාපන සුදුසුශේ
අධ්යනන දපනදු හතිසශ ප්ර ාමානය දපළ) සභාගදේ ී ද වරශට දනනවැඩි වාර
ගණනශ ී නටත් රවරිද යින් ේමාන ද ශක්ෂ තයතව ස නන් හනක්ෂ මත්ව
තිසබීම.
රාජය ද ේවා දශනමි න් භාදේ ශාර්න පිනපාිනශ රීතිසන්තය V දවනි පරිච්දේ න
අනුව රජදේ ද ේවනට පත් ශරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්දතුස දනනසන යුතු න.

ඈ)

ඉ)

ෑම අනදුේශරුදවුසම තනතුරට අ ාළ යනනලු සුදුසුශේ අෙදුේපත්
දපර දහෝ ේපූර්ණ ශර තිසබීම අනිවාර්න දේ.
8.0 අෙදුේපත්

ැඳවන අවසාන දිනෙට දහෝ ඊට

ැඳවීෙ

පහත වගුදේ ක්ෂවා ඇතිස තනතුරුවල පුරප්පාඩු රවරම ම ඳහා අනදුේපත් ශැඳදේ.

9.0

අමාතයාසශ ලේන

ද පාර්තදේන්තුව

තනතුර

පුරප්පාඩු ස යාව

ඉඩේ හා පාර්ලිදේන්තු
ප්රතිස ස කශරණ
අමාතයාසශ ලේන

මිනින්ද ෝරු

දමවලේ ශේශරු

02

වූහගත ේඛ පරික්ෂ ණන :ර්දේනර් ජනරාපීදේ අනුමැතිසන මත අනදුේශරුවන්දේ මූලිශ සුදුසුශේ පරික්ෂ ා ක රීදේ ේඛ
පරීක්ෂ ණන පවත්වන නයනදේ ී ම පැවැත්දවන වූහගත ේඛ පරීක්ෂ ණනශ ී අනදුේශරුවන්
ලබා ගන්නා ලුසණුවල ුස ලතා අනුරවිබදවල අනුව සුදුසුශේ පුරා ඇතිස අනදුේශරුවන්
මිනින්ද ෝරු ද පාර්තදේන්තුදේ III දරේණිදේ දමවලේ ශේශරු තනතුරට පත් ශරනු ලැදේ.
අනදුේශරුවන් ේඛ පරීක්ෂ ණනට භාජනන ම මට ශැමතිස භා ා මාධ්ය පැහැනයලිව අනදුේපදතතය
ඳහන් ශළ යුතු අතර වුහගත ේඛ පරීක්ෂ ණන එම භා ා මාධ්යදනන් පැවැත්දේ.
වුහගත ේඛ පරීක්ෂ ණදේ ී ලුසණු ලබා ද න පරිපාිනන පහත වගුදේ පරිනය දේ.
පරීක්ෂා

ර කකුණු කබා දදනු කබන ශීර්ෂ

උපරිෙ කකුණු

සෙත්

ප්රොයෙ

කකුණු

100%

ප්රොයෙ

01 අතිසදර්ශ අධ්යාපන සුදුසුශේ
මූලිශ සුදුසුශේ වලට අමතර අධ්යාපන සුදුසුශේ)

40

02 තනතුරට අ ාල ක්ෂද ේ්රදේ පළපුරුශ

30

03 තනතුරට අ ාල ක්ෂද ේ්රනශ රවිබගත් ආනතනනශ හ ාරා
ඇතිස පාඨමාලා හා ලබා ඇතිස පුහුණුව

25

04

05

ේඛ පරීක්ෂ ණදේ ී ක්ෂවන ුස ලතාවන

අ ාළ
දනනදේ

ටහන - තනතුරට ලබා ඇතිස පළපුරුශ හා අධ්යාපන සුදුසුශේ රවිබගත හැක  හතිසශ මගින් නාථමි
ශළ යුතු න. එම සුදුසුශේ අනදුේපත් ශැ වන අව ාන නයනට වලසගු සන යුතු න.

මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදේන්තුදේ III දරේණිදේ දෙලේ කේකරු තනතුරට බඳලා ගැනීෙ
කාර්යාලීය ප්රදයෝනනය ඳඳාා

අයදුම්කරන බාා භාධයය
සිංශ - 1
දදභෂ - 2
ඉිංග්රීස
1.

-3

මුකුරු වභඟ නභ

: .........................................................................................................

(සිංශදන්/දදභදෂන්)
Name with Initials (English Block Letters) :................................................................................
2.

වම්පූර්ණ නභ

: .........................................................................................................
..........................................................................................................

3.

ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය :

4.

ව්ථීර ලිපිනය

: ........................................................................................................
........................................................................................................

5.

ව්ත්රී / පුරු බාලය

:

ව්ත්රී – 1

6.

උඳන් දිනය

:

ලර්ය

7.

දුරකථන අිංකය

:

පුරු - 0

: ොඳය

1

දිනය

8.

අධයාඳන දුදුදුකම්

:

8.1 අ.දඳො.ව. (වා.දඳෂ) විබාගය පිළිඵ විව්තර
I.

ඳෂමුලර ප්රතිප:ලර්ය ...................
විෂය

භාවය .....................

දරේණිය

විෂය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

II.

දදලනලර ප්රතිප :ලර්ය ...................
විෂය

දරේණිය

භාවය ......................

දරේණිය

විෂය

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

දරේණිය

8.2 අ.දඳො.ව. (උ.දඳෂ) විබාගය පිළිඵ විව්තර
I.

විබාගදේ ලර්ය ශා භාවය

: ...........................................................

II.

විබාග අිංකය

: ...........................................................

III.

ප්රතිප
විෂය

දරේණිය

1.
2.
3.
4.

2

9

ලෘත්තීය දුදුදුකම් :

9.1 තනතුරට අදාෂ ක්දේත්රයක පිළිගත් යයතනයක ශදාරා තති ඳාමභාා ශා ඵා තති පුුණුවල :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

10 තනතුරට අදාෂල ඵා තති ඳෂපුරුද්ද :
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11 ඔඵ කලරදාක දශෝ කලර දශෝ ද ෝදනාලක් වශා උවාවියකින් ලරදකරු කරනු ැඵ තිදේද?
(අදාෂ දකොටුදේ කුණ දයොදන්න) (ඔේ නම් විව්තර වශන් කරන්න) ඔේ

නැත

..................................................................................................................
12 අයදුම්කරුදේ වශතිකය
අ.

:

දභභ ඉල්ලුම්ඳත්රදේ භවිසන් වඳයා තති දතොරතුරු භා දන්නා තරමින් වතය ශා ිවලැරදි ඵල
දගෞරලදයන් ප්රකා කර සිමමි. දභි  යම් දකොටව් වම්පූර්ණ දනොකිීමදභන් වශ/ දශෝ ලැරදි
දව වම්පූර්ණ කිීමදභන් සදු විය ශැකි අාබය විදරා ගැනීභට එකඟ දලමි. තලද දභි 
සයලුභ දකොටව් ිවලැරදිල වම්පූර්ණ කර තති ඵල ද ප්රකා කරමි.

ය.

භ විසන් කරන ද දභභ ප්රකාය අවතය යැි  ඔ්පපු වුලදශොත් ඳත්කරනු ැීමභට දඳර
නුදුදුව්වකු ලන ඵල වශ ඳත්වීභ ැීමදභන් ඳදු දවේලදයන් ඳශ කරනු ැීමභට යටත් ලන ඵල
ද භභ දිවමි.

ත.

දභි  වශන් කිසදු දතොරතුරක් ඳදුල දලනව් දනොකරමි.

දිනය :

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

............................................
අයදුම්කරුදේ අත්වන

3

நிய அரவலகள் திவைக்கரம்
இயங்வக நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தின் கருலிகவரக் வகாளும் ததாறியாரர் பதலிக்கு ஆட்சேர்ப்புச்
தேய்லதற்காக லிண்ைப்பம் சகால்.

1.0 நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தில் தலற்மிடம் நியவும் ஆம்பநிவயத் ததாறிநுட்பம் அல்யாத (PL 12016) சேவல லவகக்கு உாி தம்

III இலுள்ர உபகைங்கவரக் வகாளும் ததாறியாரர் பதலிக்கு

ஆட்சேர்ப்புச் தேய்லதற்காக பகாவத்துல சேவலகள் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கரினதும் ற்ரம்
காைி ற்ரம் பாாளுன்ம ரேீவப்பு அவச்சுச் தேயாரர் அலர்கரினதும் அனுதிின்
பிகாம் தவகவ தபற்ம இயங்வகப் பிவேகரிடிருந்து லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன.

2.0 கட்டவக்கப்பட்ட சநர்பகப் பாீட்வே ஒன்மின் தபரசபரகளுக்கு அவ திமவ அடிப்பவடில்
தவகவகவரப் பூர்த்தி தேய்துள்ர பாீட்ோர்த்திகள், நியவும் தலற்மிடங்களுக்காக நிிக்கப்படுலர்.
3.0 நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தில் நியவும் தலற்மிடங்கரின் ண்ைிக்வக கீசற குமிப்பிடப்பட்டு உள்ர
அட்டலவை 8.0 இனூடாகக் காட்டப்பட்டு உள்ரது. நிிக்கப்படும் ண்ைிக்வக ற்ரம் நினம்
நவடபவமப்படுத்தப்படும் திகதி ன்பன நின அதிகாாிினால் தீர்ானிக்கப்படும். சதனும்
தலற்மிட ண்ைிக்வகிவன அல்யது ேகய தலற்மிடங்கவரபெம் நிப்பால் இருப்பதற்கு நின
அதிகாாிக்கு அதிகாம் உண்டு.

4.0 ேம்பரம் :
4.1 ேம்பரக் குமிபட்டு இயக்கம் PL 1-2016
4.2 ேம்பர அரவுத் திட்டம் ரூ.24,250-10x250-10x270-10x300-12x330-36,410/-

4.3 தப்படுத்தல் பவமக்கு உாி ஆம்பச் ேம்பரப் படிபவம
தம்

ஆம்பச் ேம்பரப் படிபவம

ஆம்பச் ேம்பர ட்டம் (ரூ.)

III

படிபவம

01

ரூ.24,250/-

II

படிபவம

12

ரூ.27,020/-

I

படிபவம

22

ரூ.29,750/-

லிசளட தம்

படிபவம

32

ரூ.32,780/-

5.0 சற்படி பதலி நிந்தானதும் ற்ரம் ஓய்வூதிம் உவடதும் ஆகும். தங்களுக்கு உாித்தான ஓய்வூதி
பவம ததாடர்பாக அேினால் திர்லரும் காயங்கரில் சற்தகாள்ரப்படும் தகாள்வக ாீதிான
தீர்ானம் ஒன்மிற்கு நீங்கள் கட்டுப்படுதல் சலண்டும். சலும், நீங்கள் லிதவலகள் ற்ரம் அனாவதகள்
ஓய்வூதித் திட்டத்திற்கு / தபுதார் ற்ரம் அனாவதகள் ஓய்வூதித் திட்டத்திற்கு பங்கரிப்புச் தேய்தல்
சலண்டும்.

அேினால்

அவ்லப்சபாது

குமித்துவக்கப்படும்

லிதத்தில்

நீங்கள்

பங்கரிப்புத்

ததாவகிவனச் தேலுத்துதல் சலண்டும்.

6.0 பதயாலது நினம் கிவடக்கப்தபற்ம சேவல நிவயத்தில் கட்டாாக ஆகக் குவமந்தது 03
லருடங்கள் சேவலாற்மல் சலண்டும். வ்லாமாினும் நின அதிகாாிினால் தீர்ானிக்கப்படும்
சதனும் லிசளட காைங்கரின் அடிப்பவடில் சற்படி காயப்பகுதி பூர்த்திவடலதற்கு பன்னர்
லசனும் ஒரு உத்திசாகத்தவ இடாற்மம் தேய்லதற்கு அலேிாின், நின அதிகாாிக்கு
அதற்கான அதிகாம் உண்டு.

7.0 தவகவகள் :- நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தின் தம் III இலுள்ர உபகைங்கவரக் வகாளும்
பதலிகளுக்காக ஆட்சேர்ப்புக்கவர சற்தகாள்லதற்காக கீசற குமிப்பிடப்பட்டு உள்ர தவகவகள்
ற்புவடதாகும்.
(அ)

இயங்வகப் பிவே ஒருலாக இருத்தல் சலண்டும்.

(ஆ)

லிண்ைப்பங்கவர

ற்ரக்தகாள்ளும்

இரதித்

தினத்தன்ர

லது

18

லருடங்களுக்குக் குவமாலும் 45 லருடங்களுக்கு அதிகாிக்காலும் இருத்தல்
சலண்டும்.
(இ)

ேிமந்த நன்னடத்வத உள்ரலாகவும் ற்ரம் இயங்வக நாட்டின் ந்ததலாரு
பிசதேத்திலும் பைி புாிலதற்கும் பதலிின் கடவகவர நிவமசலற்ரலதற்கும்
சபாதி உடல் ற்ரம் உரத் தவகவகவரக் தகாண்டிருத்தல் சலண்டும்.

(ஈ)

கல்லித் தவகவகள்
கல்லிப் தபாதுத் தாாத (ோதாை தம்) பாீட்வேில் இண்டு தடவலகளுக்கு
சற்படாத தலவைகரில் ஆகக் குவமந்தது இண்டு திமவச் ேித்திகளுடன் ஆர
பாடங்கரில் ேித்திவடந்து இருத்தல்.

(உ)

அோங்க சேவலகள் ஆவைக்குழுலின் தேயாற்ரவக நவடபவம லிதிகரின் V
ஆம் அத்திாத்திற்கு அவ அே சேவலக்கான நினத்திவனப் தபரலதற்கு
தபாருத்தற்ம ஒரு நபாக இருக்கக் கூடாது.

ஒவ்தலாரு லிண்ைப்பதாாிபெம் பதலிக்கு உாி ேகய தவகவகவரபெம் லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படும்
இரதித் தினத்தன்ர அல்யது அதற்கு பன்னர் பூர்த்தி தேய்திருத்தல் கட்டாானதாகும்.

8.0 லிண்ைப்பங்கள் சகால்
கீசற

உள்ர

அட்டலவைில்

குமிப்பிடப்பட்டு

நிப்புலதற்காக லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன.
அவச்சு

திவைக்கரம்

உள்ர

பதலிகளுக்குாி

பதலி

தலற்மிடங்கவர
தலற்மிடங்கரின்
ண்ைிக்வக

காைி ற்ரம்

நிய அரவலகள்

பாாளுன்ம

கருலிகவரக் வகாளும்

02

ததாறியாரர்

ரேீவப்பு அவச்சு

9.0

கட்டவக்கப்பட்ட சநர்பகப் பாீட்வே

:-

நிய அரவலாரர் நாகம் அலர்கரின் அனுதிின் அடிப்பவடில் லிண்ைப்பதாாிகரின்
அடிப்பவடத் தவகவகவரப் பாீட்ேிக்கும் சநர்பகப் பாீட்வே நடாத்தப்படும் தினத்திசயச
நடாத்தப்படும்

கட்டவக்கப்பட்ட

சநர்பகப்

பாீட்வே

ஒன்மில்

லிண்ைப்பதாாிகள்

தபற்ரக்தகாள்ளும் புள்ரிகரின் திமவ ஒழுங்குபவமக்கு அவ தவகவகவரப் பூர்த்தி
தேய்துள்ர

லிண்ைப்பதாாிகள்

உபகைங்கவரக்

வகாளும்

நிய

அரவலகள்

பதலிக்கு

திவைக்கரத்தின்

நிிக்கப்படுலர்.

தம்

III

லிண்ைப்பதாாிகள்

இலுள்ர
சநர்பகப்

பாீட்வேக்குத் சதாற்ம லிரும்பும் தாறி பயத்திவனத் லிண்ைப்பத்தில் ததரிலாகக் குமிப்பிடுதல்

சலண்டும் ன்பதுடன் கட்டவக்கப்பட்ட சநர்பகப் பாீட்வே சற்படி தாறி பயத்திசயச
நவடதபரம்.
கட்டவக்கப்பட்ட சநர்பகப் பாீட்வேில் புள்ரிகள் லறங்கப்படும் தேயாற்ரவக நவடபவம
கீசற அட்டலவைில் குமிப்பிடப்பட்டு உள்ரலார அவபெம்.
பாீட்ேித்து புள்ரிகள் லறங்கப்படும் தவயப்புக்கள்

ஆகக் கூடி

ேித்திவடபெம்

புள்ரிகரின்

புள்ரிகரின்

ண்ைிக்வக

ண்ைிக்வக

100%
01

சயதிக கல்லித் தவகவகள்

40

(அடிப்பவடத் தவகவகளுக்கு சயதிகான கல்லித்
தவகவகள்)
02

பதலிக்கு உாி துவமில் அனுபலம்

30

03

பதலிக்கு

25

உாி

துவமில்

ற்ரக்தகாள்ரப்பட்ட

ற்புவடதல்ய

நிரலனம் ஒன்மில் பின்ரள்ர பாடதநமிகள் ற்ரம்
தபற்ரக் தகாண்டுள்ர பிற்ேி
04

சநர்பகப் பாீட்வேில் தலரிப்படுத்தும் திமவ

05

குமிப்பு – பதலிக்கு உாி லவகில் தபற்ரக் தகாள்ரப்பட்டு உள்ர அனுபலம் ற்ரம் கல்லித்
தவகவகள் ன்பலற்மிவன ற்ரக்தகாள்ரக்கூடி ோன்மிதழ்கரின் ஊடாக உரதிப்படுத்தல்
சலண்டும்.

சற்படி

தவகவகள்

லிண்ைப்பங்கள்

சகாப்படும்

இரதித்

தினத்தன்ர

தேல்லுபடிாதல் சலண்டும்.

10.0

லிண்ைப்பங்கவரப் பூர்த்தி தேய்பெம் சபாது ிகவும் கலனாக ோிான தகலல்கவர லறங்குதல்
சலண்டும். தவகவகவரப் பாீட்ேிக்கும் சபாது லசனும் பாீட்ோர்த்தி ஒருலர் தவகவ அற்மலர்
ன

அமி

லருிடத்து

ந்ததலாரு

ேந்தர்ப்பத்திலும்

அலது

பாீட்ோர்த்தத்

தன்வ

தேல்லுபடிற்மதாக்கப்பட படிபெம். லிண்ைப்பதாாி ஒருலாினால் ேர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ர தகலல்
ஒன்ர தபாய்ானது ன அமி லருிடத்து ந்ததலாரு ேந்தர்ப்பத்திலும் அலர் அே சேவலில்
இருந்து நீக்கப்பட படிபெம்.

11.1

.

உாி ாதிாிப் படிலத்திற்கு அவ லிண்ைப்பத்திவனச் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். அதசனாடு
ஒத்திங்காத ற்ரம் ோிான பவமில் பூர்த்தி தேய்ப்படாத ற்ரம் பழுவாகப் பூர்த்தி
தேய்ாத நிவயில் உள்ர லிண்ைப்பங்கள் துலித அமிலித்தலுின்மி நிாகாிக்கப்படும். உாி
பவமில்

லிண்ைப்பங்கவரப்

பூர்த்தி

தேய்ாவினால்

ற்படும்

நட்டத்திவன

லிண்ைப்பதாாிச தபாரப்சபற்மல் சலண்டும்.

11.2 லிண்ைப்பப்படிலத்திவன

................................. ஆம் திகதிக்கு பன்னர் நிய அரவலாரர்
நாகம், நிய அரவலகள் திவைக்கரம், நாாசேன்பிட்ட, தகாழும்பு 05. ன்ம பகலாிக்கு பதிவுத்
தபாலில் அனுப்பி வலத்தல் சலண்டும் ன்பதுடன் லிண்ைப்பத்திவன உள்சரிட்டு அனுப்பும்
கடித உவமின் இடது பக்க சல் பவயில் “நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தின் தம் III இலுள்ர
உபகைங்கவரக் வகாளும் ததாறியாரர் பதலிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் தேய்தல்” ன்ர குமிப்பிடவும்.

நிய அரவலகள் திவைக்கரத்தின் தம் III இலுள்ர கருலிகவரக் வகாளும்
ததாறியாரர் பதலிக்காக ஆட்சேர்ப்புச் தேய்தல்
அலுலயக உபசாகத்திற்காக

லிண்ைப்பிக்கும் தாறி பயம்
ேிங்கரம் - 1
திழ்

- 2

ஆங்கியம் - 3

1.

பததயழுத்துக்களுடன் தபர்

:

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

(ேிங்கரத்தில் / திறில்)

Name with Initials (English Block Letters) :................................................................................
2.

பழுப் தபர்

: .........................................................................................................
..........................................................................................................

3.

4.

சதேி அவடார அட்வட
இயக்கம்

:

நிந்த பகலாி

: ........................................................................................................
........................................................................................................

5.

தபண்/ஆண் பால் தன்வ :

6.

பிமந்த திகதி

:

7.

ததாவயசபேி இயக்கம்

:

தபண் – 1

ஆண் - 0

: ாதம்

ஆண்டு

1

திகதி

8.

கல்லித் தவகவகள்

:

8.1 க.தபா.த (ோ.தம்) பாீட்வே ததாடர்பான லிபங்கள்
I.

பதயாலது தடவலப் தபரசபரகள் : ஆண்டு ...................
பாடம்

தம்

பாடம்

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

II.

இண்டாலது தடவலப் தபரசபரகள் : ஆண்டு ...................
பாடம்

ாதம் ..................

தம்

தம்

ாதம் ..................

பாடம்

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

தம்

8.2 க.தபா.த. (உ.தம்) பாீட்வே ததாடர்பான லிபங்கள்

I.

பாீட்வேின் ஆண்டு ற்ரம் ாதம் :

II.

பாீட்வே இயக்கம்

III.

தபரசபரகள்

.............................................................
: ...........................................................

பாடம்

தம்

1.
2.
3.
4.

2

9

ததாறில் ோர் தவகவகள் :

9.1 பதலிக்கு உாி துவம ஒன்மில் ஏற்ரக்தகாள்ரப்பட்ட நிரலனம் ஒன்மில் பின்ரள்ர கற்வக தநமி
ற்ரம் தபற்ரள்ர பிற்ேிகள் :

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

10 பதலிக்கு உாி லவகில் தபற்ரக்தகாண்டுள்ர அனுபலம் :
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11 நீங்கள்

எப்தபாழுதாலது

அல்யது

குற்மலாரிாக்கப்பட்டு உள்ரீா
(உாி கூட்டினுள்

?

ஏதாலது

குற்மச்ோட்டு

ஆம்

ஒன்மிற்காக

நீதின்மம்

ஒன்மில்

இல்வய

 அவடாரத்திவன இடவும்) (ஆம் எனின் லிபங்கவரக் குமிப்பிடவும்)

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

12 லிண்ைப்பதாாிின் உரதியுவ :
அ.

ஆ.

சற்படி லிண்ைப்பப்படிலத்தில் என்னால் லறங்கப்பட்டு உள்ர தகலல்கள் நான் அமிந்த
லவில் ோிானது எனவும் ற்ரம் உண்வானது எனவும் தகௌலபூர்லாக ததாிலித்துக்
தகாள்கின்சமன். இங்கு ேிய பகுதிகவரப் பூர்த்தி தேய்ாவினால் ற்ரம் / அல்யது
பிவறாகப்
பூர்த்தி
தேய்லதனால்
ஏற்படக்கூடி
நட்டத்திவன
ஏற்ரக்தகாள்ர
உடன்படுகின்சமன். சலும் இதன் ேகய பகுதிகவரயும் ோிான பவமில் பூர்த்தி
தேய்துள்சரன் என்பதவனயும் ததாிலித்துக்தகாள்கின்சமன்.

இ.

என்னால் லறங்கப்பட்டு உள்ர சற்படி உரதியுவ தபாய்ானது என நிரூபிக்கப்பட்டால்,
நினம் தேய்லதற்கு பன்னர் தவகவ அற்மலாக்கப்படுலார் என்பதவனயும் ற்ரம்
நினம் கிவடக்கப் தபற்மதன் பின்னர் சேவலிலிருந்து நீக்கப்படுசலன் என்பதவனயும்
நான் அமிசலன்.
இங்கு குமிப்பிடப்பட்டு உள்ர எந்ததலாரு தகலவயயும் பின்னர் ாற்மம் தேய்ாட்சடன்.

திகதி :

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

............................................
லிண்ைப்பதாாிின் வகதாப்பம்
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