மாதிாி விண்ணப்பப்படிவம்

(அலுவலக உபய ாகத்துக்கு மட்டும்)
பபாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சின் கீழ்
நிர்வகிக்கப்படும் மாவட்டச் பச லகங்கள்/ அரசாங்க அதிபர் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரயதச
பச லகங்களில் இபணப்புச் பசய் ப்பட்ட பதாழில்நுட்ப உதவி ாளர் பதவி ின் III ஆம் தரத்தின்
அலுவலர்களுக்கான முதலாவது விபனத்திறன் காண் தபடதாண்டல்
பாீட்பச – 2019 (2020)
First Efficiency Bar Examination for ThakshanaSahayaka (Grade III) attached to District Secretariats/
offices of the Government Agent and Divisional Secretariats under the Ministry ofPublic
Administration, Home Affairs and Provincial Councils & Local Government –2019 (2020)
பாீட்பசக்கு யதாற்றும் பமாழி மூலம் :
சிங்களம்
-2
தமிழ்
-3
(உாி இலக்கத்திபன கூட்டினுள் எழுதவும்)
(பிறகு இதபன மாற்றுவதற்கு இடமளிக்கப்படமாட்டாது)
1.0 1.1முழுப் பப ர் :.........................................................................................................
(ஆங்கில பகப்பிட்டல் எழுத்தில்)
1.2

விண்ணப்பதாாி ின் முதபலழுத்துக்கள் இறுதி ில் அபமயுமாறு முதபலழுத்துக்களுடன்
பப ர் :...............................................................................
(ஆங்கில பகப்பிட்டல் எழுத்தில்)உதாரணம் : SILVA, A.B

1.3 முழுப் பப ர் :..........................................................................................................
(சிங்களத்தில்/தமிழில்)
2.0

2.1 பாீட்பச அனுமதி அட்பட அனுப்ப யவண்டி முகவாி ...............................................
(ஆங்கில பகப்பிட்டல் எழுத்தில்)
2.2
உாித்தாகும் மாவட்டம் மற்றும் பிரயதச பச லாளர் பிாிவு .......................................
(ஆங்கில பகப்பிட்டல் எழுத்தில்)
2.3
உாித்தாகும் மாவட்டம் மற்றும் பிரயதச பச லாளர் பிாிவு .......................................
(சிங்களத்தில்/தமிழில்)

3.0 3.1 யதசி அபட ாள அட்பட இலக்கம்
3.2 பால்நிபல :பபண் - 1
ஆண் - 0
(உாி கூண்டுக்குள் குறிப்பிடவும்)
3.3 பிறந்த திகதி :- வருடம்
மாதம்
திகதி
3.4 பக டக்க பதாபலயபசி இலக்கம் :4.0
இம்முபற தாங்கள் பாீட்பசக்கு யதாற்றும் பாடம் அறிவுறுத்தல் இலக்கம்) பாடங்கள் /
(4.1ஐ பார்க்கவும்
பதாடர் இல.
பாடம்
பாட இலக்கம்
01
02
5.0 5.1 பதவி :- ..................................................................................................................
5.2 உாித்தாகும் வகுப்பு :-............................................................................................
5.3 உாி வகுப்பிற்கு நி மனம் பபற்ற திகதி :-..............................................................
1

6.0

கவனிக்க :- பாீட்பச அறிவுறுத்தலில் பதாிவிக்கப்பட்ட வபக ில் பாீட்பசக் கட்டணமாக
உாி பதாபக பசலுத்தப்பட்டதற்காக மாவட்ட பச லகத்தில்பிரயதச பச லகத்தில் /
விண்ணப்பதாரர் பபற்றுக் பகாண்ட பற்றுச் சீட்டிபன இங்கு கழறாதவாறு ஒட்டுதல்
.யவண்டும்

பற்றுச்சீட்டு இலக்கம்
மாவட்ட பச லகம் /பிரயதச பச லகம்
தபால்/ உப தபால் அலுவலகம்
திகதி
பசலுத்தி பதாபக
7.0

:-............................................................
:-............................................................
:-............................................................
:-............................................................

யமயல பதாிவிக்கப்பட்ட தகவல்கள் சாிப னவும் யமயல பதாிவிக்கப்பட்ட பமாழி ,
மூலமாக பாீட்பசக்கு யதாற்றுவதற்கு எனக்கு உாித்து உள்ளபதனவும் பதாிவிக்கின்யறன் .
பாீட்பச நடாத்துவது பதாடர்பில் பாீட்பச ஆபண ாளர் நா கத்தினால் விதிக்கப்படும்
ஒழுங்குவிதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு ஒழுகுவதாகவும் பிரகடனப்படுத்துகின்யறன் .
...............................................
திகதி

...........................................................
விண்ணப்பதாாி ின் பகப ாப்பம்

மாவட்ட பச லாளர்/ பிரயதச பச லாளாின் உறுதிப்படுத்தல்
.............................................. மாவட்ட பச லகத்தில்/ பிரயதச பச லகத்தில்
உதவி ாளராக பணி ாற்றும், திரு/திருமதி/பசல்வி. ................................ என்பவர்,

பதாழில்நுட்ப

எனது முன்னிபல ில் பகப ாப்பமிடப்பட்டார் என்றும்
யமயல வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் பாியசாதிக்கப்பட்டபதன்றும்
குறித்த அலுவலர் இந்த பாீட்பசக்கு யதாற்றுவதற்கு தகுதி ானவர் எனவும்
உாி பாீட்பசக் கட்டணம் பசலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ளது எனவும்,
நான் உறுதிப்படுத்துகின்யறன்.
(பபாருத்தமற்ற வசனங்கபள கீறி விடவும்)
.............................................................................
மாவட்ட பச லாளர்/ பிரயதச பச லாளாின்
பகப ாப்பம் மற்றும் உத்திய ாகபூர்வ பதவி
முத்திபர
பப ர்
:-.................................................
பதவிப் பப ர் :-.................................................
விலாசம்
:-.................................................
திகதி
:-.................................................
I.
II.
III.
IV.
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