ශ්රී ජයලර්ධනපුර වි්ලවිදයාය
මානලාව්ත්ර ශා වමාීයවිදයා පීඨය
වමාජවිදයා ්ධයයනා ය

වමාජවිදයා ප්ලෝමාමා ඳාඨමාාල - 2018/2019
්යදුම්කරුලන් වශා මඳොදු උඳමදව්
01.

මම් වමග ්මුණා එලා ඇති ්යදුම්ඳත්රය ිසි  ඳිදි වම්පර්ණ මකොට 2018
iema;eïn¾ 28 ලන ින මශා ඊට මඳර ැමෙන මවේ ඳාඨමාා වමාමයාජක, වමාජ
විදයා ප්ලෝමාමා ඳාඨමාාල, වමාජවිදයා ්ධයයනා ය, ශ්රී ජයලර්ධනපුර
වි්ලවිදයාය, ග මගොඩවි, නුමේමගොඩ යන ලිපිනයට ලියාඳි චි තැඳෑමන් එවිය
යුතුය. ිසයමිත ිනට ඳසු ැමෙන ්යදුම්ඳත්ර ිසි ු  මශේතුල් මත මශා වකා ෙනු
මනොැමේ.

02.

ඳාඨමාාල වශා ්මලෝ්ෂිත සුදුසුකම් වශ ලෘත්තිය ඳෂපුරුද්ද වනාථ ිසිදම පිණිව
්දාෂ මේඛනල ඡායා පිටඳත් (මවේලා වශතිකයද ඇතුෂත්ල) උලෝඳැන්න
වශතිකමේ පිටඳත් ශා ්ධයාඳන වශතිකල පිටඳත් ඉේලුම් ඳත්රය වමග ්මුණා
එවිය යුතුය.

03.

ඳාඨමාාල වශා ඇතුෂත්කර ගැනීම වකා ෙැලිමට ්මලෝ්ෂිත ්ධයාඳන
සුදුසුකම් වශ ලෘත්තිය ඳෂපුරුද්ද වනාථ ිසිදම වශා ්දාෂ මේඛනල මුේපිටඳත්
වම්මුඛ ඳරී්ණමේදී මශා ඉේනු ෙන ්ලව්ථාලකදී මශා ඉිිදඳත් කෂ යුතුය.

04.

ඔෙමේ ්යදුම් ඳත්රය ්නුල ්දාෂ ඳාඨමාාල වශා ඔෙ මතාරා ගනු ැුවලමශොත්
ෙල ඔෙට මඳෞද්ගලිකල දන්ලනු ෙන ්තර ඳාඨමාා ගාව්තු මගවිය යුත්මත්
්නුලය.

05.

ඳාඨමාා ගාව්තු තම මවේලාමයාජකයා මගින් මගලනු ැබීමට ්මලෝ්ා කරන
්යදුම්කරුලන් තම ්යදුම්ඳත් තම මවේලාමයාජකයා මගින් එවීම ප්රමයාජනලත් විය
ශැිසය.

ශ්රී ජයලර්ධනපුර වි්ලවිදයාය
මානලාව්ත්ර ශා වමාීයවිදයා පීඨය
වමාජවිදයා ්ධයයනා ය

වමාජවිදයා ප්ලෝමාමා ඳාඨමාාල 2018-2019
01 .

්යදුම්කරුමේ මුකුරු වමග නම
ි  ශමන්:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ඉ ග්රිි මයන්:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

02.

මුකුරු ලලින් ශැඳින්මලන නම්
ි  ශමන්:……………………………………………………………………………………………………
ඉ ග්රිි මයන්:………………………………………………………………………………………………….

03.

ව්ත්රී $පුරු භාලය - ……………………………

04.

විලාශක$ ්විලාශක ෙල- ……………………………

05.

ව්ථිර ලිපිනය:…………………………………………………………………………………………………

06.

ජාතික ශැදුනුම්ඳත්් කය:…………………………………………………………………………………

07.

ඔෙ මීට මඳර මමම වි්ලවිදයාමේ කුමන මශා ඳාඨමාාලකට මශා
ඳරී්ණයකට මශා ලියාඳි චි වී ි ටිමේ නම් එම ඳාඨමාාමේ / ඳරී්ණමේ නම
වශ ලියාඳි චි් කය :……………………………………………………………………………………

08

09.

10.

දැනට කරන රැිසයාල ශා තනතුර :…………………………………………………………........
මවේලයට ෙැදුණු ිනය
:…………………………………………………………...
ආයතනය
:……………………………………………………………
ලිපිනය
:…………………………………………………...........
මඳෞද්ගලික දුරකථන ් ක :................................................
රාජකාිද දුරකථන ් කය

:………………………........................

ඊ මම්ේ ලිපිනය

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

්ධයාඳන සුදුසුකම්
්.මඳො.ව (වා.මඳ)විභාගය - ලර්ය :...........
මඳිස ි ටි වියන්
……………………….….....
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

මරේණිය
…………
…………
…………
…………
…………

මඳිස ි ටි වියන්

මරේණිය

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………
…………
…………
…………
…………

්.මඳො.ව (උ.මඳ) විභාගය - ලර්ය :...........
මඳිස ි ටි වියන්

11.

විභාග ් කය……………………………

විභාග ් කය……………………………

මරේණිය

……………………….……
…………
……………………………….
…………
……………………………….
…………
……………………………….
…………
ෙලා ගැනීම වශා ්මලෝ්ෂිත සුදුසුකම් ්තර ්දාෂ ආයතනමයහි මවේලමේ මයදී
ි ටීම පිළිෙ ඳෂපුරුද්ද
ඳෂපුරුද්මද් ව්ලභාලය

ලර්ය

ආයතනය

12.

මලනත් විමේ සුදුසුකම්

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
මමම ්යදුම්ඳමතහි මා විි න් වශන් කරන ද මතොරතුරු වතය ෙල මමිනන් වශතික
කරමි.මමම ඳාඨමාාල වශා මා මතාරා ගැනීමට මඳර මශා ඳසුල කලර ්ලව්ථාලක වුලද
මමහි වශන් මතොරතුරු ්වතය ෙල ්නාලරණය වුලමශොත් ්දාෂ ඳාඨමාාල වශා මමේ
මතාරා ගැනීම ්ල ගු ලන ෙල මම දිසමි.
................................................
ිනය

............................................
්යදුම්කරුමේ ්ත්වන

(කාර්යාලීය ප්රමයාජනය වශා)
ෙලා ගැනීමම් සුදුසුකම් වපුරා ඇත. ලියාඳි චි ිසරීමට ිසර්මද් කරමි.

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

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

්ධයයනා  ප්රධාන

ඳාඨමාා වමාමයාජක

ලියාඳි චිය ්නුමත කරමි.

............................................................
fÊH්ඨ වශකාර මේඛකාධිකාරී/මානල ාව්ත්ර ශා වමාීය විදයා පිඨය

