අංකය

උඳාධිධාරී
(කාර්යායීය ප්රයයජනනය වශා

ඩිප්යජමාධාරී

2020.01.01 දිනට යඳර උඳාධිය බා ලවරකට ලැඩි කායක්
රැකියා විරහිත උඳාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීයේ ලැඩවටශන - 2020
අයදුේඳත්රය
ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු
1. වේපූර්ණ නම

:……………………………………………………………………………

2. නාතික ශැඳුනුේඳත් අංකය

3. පුරු:

:

ව්ත්රී:

(අදා යකොටුල තුෂ “X” වෂකුණ යයොදන්න)

4. දුරකථන අංකය

:

5. විදුත් තැඳැ ල පිනනය

:……………………………………………………………………………………………………

6. උඳන් දිනය

:

(YYYY MM DD)

7. පිනනය :…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
8. දිව්ත්රික්කය :……………………………………….………………
අධ්යා
ක කුදුසුදුක
9.
ප්රායේශීය
ය ලකේ යකොට්ඨාය :………………………………………….… 10. ග්රාම ලධධාරී ලවම:.............................
………………………division:…………………………………………..……………………
9. උඳාධිය යශජ ඊට වමාන සුදුසුකේ (අදාෂ යකොටුල තුෂ “X” වකුණ යයොදන්න):
i. උඳාධිධාරී

ඩිප්යජමාධාරී

ii. අදා විය ක්යේත්රය

කා

ලාණින

ආයුර්යේද

කෂමණාකරණ
වම යවෞඛ්ය

ඳරිගණක
10. උඳාධිය ලංගු ලන දිනය
11. අභ්යන්තර උඳාධිධාරී :

ගිණුේකරණ
විදයා

(IS/IT/CS/SE)

යලනත් (වියේ)

:
බාහිර උඳාධිධාරී:

(YYYY MM DD)
(අදාෂ යකොටුල තුෂ “X” වකුණ යයොදන්න

12. වි්ලවිදයායන නම

:……………………………………………………………………………………………………

13. වි්ලවිදයාය අයත් රට

:……………………………………………………………………………………………………

14. ශදාරන ද වියයන්

:……………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………

15. රැකියාගතවීමට බායඳොයරොත්තු ලන යදඳාර්තයේන්තුල යශජ කාර්යාය:
(ඳශත දැක්යලන ැයිව්තුල ප්රකාරල බය කැමැත්ත ඳරිදි 1ුසිටු11ුදක්ලා

අංකනය කරන්න

ග්රාමීය ය ශා ලතු ඳාව ල

මිලධන්යදජරු යදඳාර්තයේන්තුල

ප්රායේය ය ලාරිමාර්ග කාර්යා

කෘෂිකර්ම
මධයව්ථාන

යගොවිනන යවේලා මධයව්ථාන

ග්රාමීය ය සු අ අඳනයන යභ්ජග කාර්යා

ප්රායේශීය ලනවීවී කාර්යා

තක්යවේරු යදඳාර්තයේන්තුල

යේශීය ආයුර්යේද යරජශ ල

ආගමන විගමන යදඳාර්තයේන්තුල

යගොවිඳ/ලයාප්ති

යවේලා

ග්රාමීය ය යරජශ ල / ඩිව්යඳන්වරි

අයසු කරුපේුප්රකාය
ඉශත වශන් යතොරතුරු වතය ශා ලධලැරදි බලත් උඳාධිය බා ලවරකට ලැඩි කායක් රැකියාලක ලධරත යනොව බලත්
වශතික කරමි.
ඉශත වශන් ග්රාමීය ය/ප්රායේය ය ඳාව ල යරජශ ල ඇතුලු යෙත්ර මට්ටයේ රැකියාලක් කිරීමට කැමැත්යතමි.
………………………………………………………
අයදුේකරුයේ අත්වන

…………………………………………………..
දිනය

ග්රාම නුක ධ්ාීපේුක ර්පද්ය
අයදුේකරු උඳාධිය බා ලවරකට ලැඩි කායක් රැකියා විරහිතල ඉශත පිනනයන ව්ථිර ඳදිංචි කරුයලකු බල වශතික
කරමි.
ග්රාම ලධධාරීයේ නම:………………………………………………………

අත්වන ශා ලධ මුද්රාල :

ලවම වශ අංකය:………………………………………..

දිනය :

ප්රාපද්ය යුපමක පේුක ර්පද්ය
ග්රාම ලධධාරී වින්න් ඉදිරිඳත් කරනු ැබ ඇති යතොරතුරු වනාථ කරමින් රැකියා විරහිත බල තශවුරු කර අනු අත්වන්
තබමි.
ප්රායේශීය ය ලකේයේ අත්වන :……………………………………
ප්රායේශීය ය ලකේ යකොට්ඨාවය :……………………………………
ලධ මුද්රාල :

දිනය :

