து இ;-...............................
80/5. “க ொவிஜ நந்திபன”
பஜநல்வத்த ஒழுங்க ,
த்தபபல்,
..................................

விவசொனப் ணிப்ொர் ொன ம் ஊடொ ,
ணிப்ொர் (......................................) ஊடொ ,
திரு/ திருநதி/ கசல்வி ......................................
இ.விவ.சச. தபம் II.

இலங்கை விவசாய சசகவ தரம் I இற்ைான பதவியுயர்வு
1880/26

ஆம்

இக்

2014.09.19

ஆந்

தி தின

இங்க

ிபநொணக் குிப்பு 15.04.02 ஆம் உறுப்புகபக் ிணங் , இங்க
இற்கு

தவியுனர்த்தத்

சதகவனொ

விவசொன

சசகவ

விவசொன சசகவ தபம் I

தக கந கப்

பூர்த்திகசய்த

அலுவர் ிடநிருந்து விண்ணப்ங் ள் ச ொபப்டு ின்.
02.

சநற் குித்த ிபநொணக் குிப்ின் ஆொவது ின்ிகணப்புக்ச ற், இங்க

விவசொன

தபம்

I

இற்கு

தவியுனர்த்துவதற் ொ

விண்ணப்ம்

இத்தொல்

அனுப்ப்ட்டுள்துடன் அதகப் பூபணப்டுத்தி உரின ிறுவ/ ிரிவுத் தகவரின்
சிொரிசுடன் 2015 .06 .22 ஆந் தி திக்கு பன்ர் கசனொர், விவசொன அகநச்சு, 80/5,
க ொவிஜ நந்திபன, பஜநல்வத்த ஒழுங்க , த்தபபல் ன் விொசத்திற்கு திவுத்
தொில் அனுப்ி கவக்
03.

2006.01.01

டவடிக்க

தி திக்குப்

தவியுனர்வுக் ொ

டுக்குநொறு கதரிவித்துக்க ொள் ின்சன்.

ின்ர்

ஓய்வு

கற்

அலுவபொனின்,

விண்ணப்த்கத

ஓய்வு

கறும்

சொது

ிகனத்தின் தற்சொகதன ிறுவத் தகவரின் ஊடொ

தபம்

I

சசகவனொற்ின

இற்கு
சசகவ

தகவரின் சிொரிசுடன்

2015 .06 .22 ஆந் தி திக்கு பன்ர் கசனொர், விவசொன அகநச்சு, 80/5, க ொவிஜ
நந்திபன, பஜநல்வத்த ஒழுங்க , த்தபபல் ன் விொசத்திற்கு திவுத் தொில்
அனுப்ி கவக்

டவடிக்க

டுக்குநொறு கதரிவித்துக்க ொள் ிசன்.

ி.விசஜபத்,
கசனொர்,
விவசொன அகநச்சு.

1

ஆமாம் பின்னிணைப்பு
இயங்ணை லிலசா சசணலின் தம் II இற்கு / தம் I இற்கு பதலியுர்த்துலதற்ைான உாி
லிண்ைப்பப்படிலம் (லிண்ைப்பதாாினால் பூண்பபடுத்தப்படுதல் சலண்டும்)
01.

அ)

லிண்ைப்பதாாின் பதலயழுத்துக்ைளுடன் லபர்:-

ஆ)

லிண்ைப்பதாாின் பழுப் லபர்:-

02.

பிமந்த திைதி:-

03.

தற்சபாணத அலுலயை பைலாி:-

04.

ஆட்சசர்த்துக்லைாள்ரப்படும் பதலிப் லபர்:-

05.

அ)

இயங்ணை லிலசா சசணலின் தம் II/ II
இற்கு அல்யது தம் III இற்கு நினம் லபற்ம திைதி:-

ஆ)

இயங்ணை லிலசா சசணலின் தம் II இற்கு நினம் லபற்ம திைதி:-

இ)

ஆட்சசர்த்துக்லைாள்ரப்பட்ட லிதம்:- ட்டுப்படுத்தப்பட்ட / திமந்த சபாட்டிப்
பாீட்ணசின் பயம்

06.

உங்ைரின் பதலிக்குாி சம்பர நிணய:-

07

I) தற்சபாணத சம்பர நிணய:II) அந்தச் சம்பர நிணயக்கு லந்த லிபம்:-

08.

உாி லிணனத்திமன் தணடைாண் பாீட்ணச பற்மி லிபம்:-

லிணனத்திமன்
தணடைாண்
பாீட்ணசயும் சம்பர
நிணயயும்

லந்த திைதி

பாீட்ணச அல்யது
பட்டம் பூர்த்தி
லசய்ப்பட்ட திைதி

2

லிணனத்திமன்
தணடைாண்
பாீட்ணசின் பயம்
பதலியுர்வு லபற்ம
திைதி

09.

...................................... லிணனத்திமன் தணடைாண் பாீட்ணசின் பயம் பதலியுர்வு

லபறுலதற்கு தணைணைள் எவ்லாறு ைிணடத்தன? என்பது பற்மி லிபம்
I.

பட்டப்பின்படிப்புத் தணைணைணரப் லபற்மதன் பயம்

II.

லிணனத்திமன் தணடைாண் பாீட்ணசில் சித்திணடந்ததன் பயம்
(லபாருத்தற்ம லிடங்ைணரக் ைீமிலிட்டு ஆலைக் குமிப்ணபக் குமிப்பிடுை)

10.

ைடந்த 05 லருட ைாயப்பகுதிினுள் உாி குமித்த திைதிில் சைய சம்பரப்
படிசற்மங்ைணரயும் லபற்றுள்ரீா?

11.

பதலியுர்வுக்ைான

தணைணைணரப்

லபறுலதற்கு

பன்னர்

05

லருட

ைாயப்

பகுதிினுள் ஏதாலலதாரு குற்மத்தின் ைாைாை ஒழுக்ைாற்று நடலடிக்ணைக்கு
ஆராைியுள்ரீா? குற்மச் லசல் தாபனலிதிக் சைாணலின் எந்த லகுதிின் எந்த
அட்டலணைில் உள்ரடங்குைின்மது என்பணதயும் குற்மம் புாிந்த திைதிணயும்
குமிப்பிடுை.
12.

நீங்ைள் உங்ைரது பதல் நினத் திைதி பதல் இன்று லண லபற்றுள்ர சம்பரற்ம
லீவு லிபங்ைணரக் குமிப்பிடுங்ைள்.
சம்பரற்ம லீவு
லபற்றுக்லைாள்ரப்பட்ட ைாயப்பகுதி
திைதி பதல் திைதி
லண

13.

I.

லாத்த ைாயம்
லருடம்
நாள்

ாதம்

சற்குமித்த 12 ஆம் பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டட சம்பரற்ம லீவு ைாயத்ணதக்
ைறிக்கும் சபாது பத்து லருட லதாடர்ச்சிான / ஏழு லருட லதாடர்ச்சிான
சசணல ைாயத்ணதப் பூர்த்தி லசய்யும் திைதி

II.

சற்குமித்த

10 ஆம் பந்திின் பிைாம் தணைணைணரப் பூர்த்தி லசய்யும்

திைதி
III.
14.

சற்குமித்த பந்திக்கு இைங்ை தணைணைணரப் பூர்த்தி லசய்யும் திைதி
இயங்ணை

லிலசா

சசணலின்

தம்

II

இற்கு

/

பதலியுர்த்தப்படுலதற்ைாை தாங்ைள் லிண்ைப்பிக்கும் திைதி

3

தம்

I

இற்கு

15.

சற்குமித்த 14 ஆம் பந்திின் ைீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர திைதி பதல் நான்
இயங்ணை லிலசா சசணலின் தம் II இற்கு / தம் I இற்கு பதலியுர்த்தப்படுலதற்ைான சைய தணைணைணரயும் பூர்த்தி லசய்துள்சரன் எனவும்,
சற்குமித்த 1-14 லணான பந்திைரில் லறங்ைப்பட்டுள்ர லிபங்ைள் எனது
அமிவுக்கும் நம்பிக்ணைக்கும் எட்டிலணைில் உண்ணானணல எனவும்
உறுதிப்படுத்துைின்சமன்.

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

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

திைதி

லிண்ைப்பதாாின் ணைலாப்பம்

4

