
மேல் ோகாண விவசாயப் பணிப்பாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்  

01. அலுவலகரின் பபயர்         - திரு /திருேதி/பசல்வி ..................................... 

02. மசவவ நிவலயம் ேற்றும் முகவரி - ............................................................... 

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

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

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

03. தற்மபாது வகிக்கும்  பதவி   - ......................................................................................................... 

04. அலுவலகர் எந்த வவகவயச் மசர்ந்தவர்   - ......................................................................................................... 

05. பிறந்த திகதி ேற்றும் மத.அ.அட்வை இலக்கம்  - ................................................................................ 

06. இ.வி.மச,1 தரத்திற் பதவி உயர்வு பபற்ற  திகதி  - .................................................................................... 

07. இ.வி.மச. 1 தரத்தின் மசவவக் காலத்தினுள் பபற்றுக் பகாண்டுள்ள சம்பளேற்ற விடுமுவறகள் பதாைர்பான 
விபரம்   -  

பதாைக்கம்                    வவர                      வருைம்         ோதம்         நாள்                        
......................   ......................      ...........  .........  ......... 

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

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

08. விண்ணப்பம் ஏற்றுக்பகாள்ளும் இறுதித் தினத்தில்  1 தரத்தின்  மசவவக் காலம்  - ஆண். ........ ோதம் ......... 
நாள் ........... 

09. இலங்வக விவசாய மசவவயின் 1 தரத்தின் மசவவக் காலத்தினுள் பபற்றுள்ள மசவவ அனுபவம் 
பதாைர்பான விபரம் -  

மசவவ நிவலயம்  மசவவயாற்றிய கால எல்வல  காலம்  

ஆரம்பித்த திகதி  நிவறவு பசய்த திகதி  ஆண்டு---------    ோதம்-------      

நாள்-----  

    

    

    

    

    

    

 



10. விவசாயத்துவறயில் காட்டியுள்ள “ திவறவேகள்”  பதாைர்பான விபரம்  -  
      (விண்ணப்பம் மகாரும் அறிவித்தலின்  03 ஆவது பந்தியின்  திவறவேகள்  ) 
 
 1. வருைாந்த பசயலாற்றுவக ேதிப்பீடு  

 மநர்முகப் பரீட்வச நவைபபறும்  தினத்திற்கு முன்னரான 05  ஆண்டுகளில் பபற்றுள்ள 
பசயலாற்றுவக ேட்ைம் பதாைர்பான  விபரம்           (மதவவயற்ற விபரங்கவள பவட்டி விடுக)  

வருைம் பபற்றுள்ள பசயலாற்றுவக ேட்ைைம்.  
 சிறந்த / சராசரிக்கு மேல் / திருப்திகரோன  
 சிறந்த / சராசரிக்கு மேல் / திருப்திகரோன  
 சிறந்த / சராசரிக்கு மேல் / திருப்திகரோன  
 சிறந்த / சராசரிக்கு மேல் / திருப்திகரோன  
 சிறந்த / சராசரிக்கு மேல் / திருப்திகரோன  

 

 2. பவளியீடுகள்  

     * உரிய  வவக  - விண்ணப்பம் மகாரும் அறிவித்தலின்  03 ஆவது பந்தியின்  திவறவேயின் கீழ் 
பவ ளியீடுகள்  (அ)  ேற்றும்  (ஆ)  ஆக வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன..  இதற்கு இணங்க  உரிய 
வவகயிவனக் எழுதுங்கள். 

பவளியிைப்பட்ை  பவளியீடுகள் உரிய வவக * 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3. பாராட்டுக்கள் ேற்றும் விருதுகள்  

    (அ) பபற்றுள்ள பாராட்டுக்கள் பதாைர்பான விபரம் - 
 ( “பபாது 230பீ” படிவத்தின் மூலம் பபற்றுள்ள பராட்டுக்களுக்கு ேட்டுமே  இதன் கீழ்  புள்ளிகள் 

வழங்கப்படும்.) 
 

பபற்றுள்ள 
பாராட்டுக்கள் 

பாராட்டு வழங்கப்பட்ைது எந்த துவறக்கு உரியதாக 
பாராட்டு கிவைக்கப் பபற்றது  

என்பது பதாைர்பாக 
எவரினால்  என்று  வருைம் 

 
 
 
 
 
 

   



    (ஆ) பபற்றுக் பகாண்டுள்ள விருதுகள் பதாைர்பான  விபரம்   -  
           ( ஏதாவது விருதுகள் பபறப்பட்டிருந்தால் விண்ணப்பத்தில்  காட்ைப்பட்டுள்ள  முவறயின் 

அடிப்பவையில்  கீமழ  உரிய  அட்ைவவணயில் குறிப்பிைவும்.) 
  

1. விவசாயப்பிரிவிற்கு  வழங்கிய ஒத்துவழப்பிற்காக சர்வமதச  விருது – உண்டு/ இல்வல  
விருதின் பபயர்  விருது வழங்கப்பட்ைது  எந்த துவறக்கு உரியதாக விருது 

கிவைக்கப் பபற்றது  என்பது 
பதாைர்பாக  

எவரினால்  என்று  வருைம் 

 
 
 
 
 
 

   

 
2. விவசாயப்பிரிவிற்கு  வழங்கிய ஒத்துவழப்பிற்காக மதசிய விருது – உண்டு/ இல்வல  

விருதின் பபயர்  விருது வழங்கப்பட்ைது  எந்த துவறக்கு உரியதாக விருது 
கிவைக்கப் பபற்றது  என்பது 

பதாைர்பாக  
எவரினால்  என்று  வருைம் 

 
 
 
 
 
 

   

 
3. விவசாயப்பிரிவிற்கு  வழங்கிய ஒத்துவழப்பிற்காக மதசிய / ோகாண  ேட்ைத்தின் விமேை 

விருது – உண்டு/ இல்வல.    
விருதின் பபயர்  விருது வழங்கப்பட்ைது  எந்தத் துவறக்கு உரியதாக 

விருது கிவைக்கப் பபற்றது  
என்பது பதாைர்பாக  

எவரினால்  என்று  வருைம் 

 
 
 
 
 
 

   

 
மேற்கூறப்பட்ை தகவல்கள் உண்வே என்று நான் சான்றளிக்கிமறன். . 

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

திகதி - .......................................    விண்ணப்பதாரியின்  வகபயாப்பம்   

      



விவசாயப் பணிப்பாளர் நாயகம் / ோகாண விவசாயப்  பணிப்பாளர், 

திரு/ திருேதி/ பசல்வி .....................................................................................................அவர்களின் விண்ணப்பத்திவன  

பரிந்துவரத்து சேர்பிக்கின்மறன். 

. 

 

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

           தாபனத்        தவலவரின்  வகபயாப்பம்  

                  பபயர் -  

திகதி - ...............................................                      பதவி - 

 

ஆளுநரின் பசயலாளர், 

மேல் ோகாணம் . 

திரு/ திருேதி/பசல்வி .....................................................................................................அவர்களின் விண்ணப்பத்திவன  

பரிந்துவரத்து சேர்பிக்கின்மறன். 

 

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

        திவணக்களத் தவலவரின் வகபயாப்பம்  

        பபயர் -  

திகதி - ...............................................            பதவி - 

 

 

 

 

 


