அச சசவகள் ஆவக்குழு
அசாங்க நிர்ாக ற்றும் அணர்த் முகாமத்து அமச்சு
சுகாா, பதாசமண ற்றும் சுபச மத்தி அமச்சு
சுபச மத்திப் பிரிவு, ஆயுர்ப திமக்கபம்,
தண்டாாக்க ஞாதகார்த் ஆயுர்ப ஆாய்ச்சி நிமனத்தில்
இனங்மக விஞ்ஞாண பசமயின் ம் III தவிகளுக்கு ஆட்பசர்ப்தற்காண பதாட்டிப் தரீட்மச– 2018 (2019)

ஆயுர்சத் திவக்கபத்தின் தண்டாாக்க ஞாதகார்த் ஆயுர்ச ஆாய்ச்சி நிவனத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்தட்ட
இனங்வக விஞ்ஞாண சசவயின் III ஆம் த்துவட கீழுள்ப 8 தவி வற்றிடங்கவப நிப்புற்கு டாத்ப்தடவுள்ப
ஆட்சசர்ப்புப் சதாட்டிப் தரீட்வசக்காக முற் டவயில் ாத்திம் ஆட்சசர்ப்புத் திட்டத்திற்கு வளிச தண்டாாக்க
ஞாதகார்த் ஆயுர்ச ஆாய்ச்சி நிவனத்தில் தணிாற்றும் ஆாய்ச்சி உவிாபர் ற்றும் அபிவிருத்தி உவிாபர்
(விசாம்) ஆகிசாரிடமிருந்து விண்ப்தப்தடிங்கள் சகாப்தடுகின்நண. இவ்றிவித்லின் இறுதியில் காப்தடும்
ாதிரி விண்ப்தப்தடித்திற்கு ற்த ாரிக்கப்தட்ட விண்ப்தத்திவணப் பூர்த்தி வசய்து, கீச குறிப்பிடப்தடுள்ப
விண்ப்தங்கள் சகாப்தடும் இறுதித் திகதின்று அல்னது அற்கு முன்ணர் தரீட்வசகள் ஆவாபர் ாகம்,
எழுங்கவப்பு ற்றும் வளிாட்டுப் தரீட்வசகள் கிவப, இனங்வக தரீட்வசத் திவக்கபம், தால்வதட்டி. 1503, வகாழும்பு
ன்னும் முகரியிவண அவடக்கூடிாக ததிவுத்தால் மூனம் அனுப்பி வக்கப்தட சண்டும். “ஆயுர்பத்
திமக்கபத்தின் தண்டாாக்க ஞாதகார்த் ஆாய்ச்சி நிமனத்தில் இனங்மக விஞ்ஞாண பசமயில் III ஆம் த்தின் தவி
வற்றிடங்கமப நிப்புற்காண பதாட்டிப் தரீட்மச” ண விண்ப்தம் இவக்கப்தட்டுள்ப கடி உவநயின் இடது தக்க
சல் மூவனயில் வளிாகக் குறிக்கப்தட சண்டும். சலும் தரீட்வசயின் வதவ சிங்கப விண்ப்தடிங்களில் சிங்கப
வாழிக்கு சனதிகாக ஆங்கின வாழியிலும், மிழ் விண்ப்தடிங்களில் மிழ் வாழிக்கு சனதிகாக ஆங்கின
வாழியிலும் இடுல் சண்டும்.
வாடர்
இன.

தவிப் வதர்

வற்றிடங்களின்
எண்ணிக்மக

குறியீட்டு
இனக்கம்

1.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (ச் சான்றிழ்)

01

01

2.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (ருத்து மூலிக இல்)

01

02

3.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (விசாம்)

01

03

4.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (ா இணப்வதருக்கம்)

01

04

5.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (ருந்ாக்கல் விருத்தி)

01

05

6.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (நுண்ணுயிரில்)

01

06

7.

விஞ்ஞாண அலுனர் – (இசாணம்)

02

07

(அ) விண்ப்தங்கள் ற்றுக் வகாள்பப்தடும் இறுதித் திகதி 2019.03.05 ஆகும்
குறிப்பு : விண்ப்தப்தடிம் அல்னது அது வாடர்தாண கடிம் அஞ்சலில் காாற் வசன்நாக
அல்னது ாால் வாடர்தாக விடுக்கப்தடும் முவநப்தாடுகள் கருத்திற் வகாள்பப்தட ாட்டாது.
இறுதித் திகதி வ விண்ப்தப்தடிங்கவபத் ாப்தடுத்துணால் ற்தடும் இப்புக்கவப விண்ப்தாரிகசப
வதாறுப்சதற்க சண்டும்.

ாாது விண்ப்தாரிவாருர் சற்குறிப்பிட்ட என்றுக்கு சற்தட்ட தவிகளுக்கு
விண்ப்பிக்கும்சதாது எவ்வாரு தவிக்கும் னித்னிாக விண்ப்தப்தடிங்கவப சர்பிக்கக்
கூடாது. அந்ப் தவிகளுக்காண து விருப்பு எழுங்கிவண எச விண்ப்தப்தடித்தில் குறிப்பிட
சண்டும். சலும் அந் விருப்பு எழுங்கிவணப் பின்ணர் ாற்றுற்கு சந்ர்ப்தம் அளிக்கப்தட
ாட்டாது.
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1. பசமக்கு ஆட்பசர்ப்பு வசய்யும் முமநம :
ழுத்துப் தரீட்வசயின் வதறுசதறுகளின் அடிப்தவடயில் எவ்வாரு விணாப்தத்தித்திலும் 40%
அல்னது அற்கு சற்தட்ட புள்ளிகவபப் வதறும் தரீட்சார்த்திகளின் அதி கூடி புள்ளிகளின்
எங்குரிவச ற்றும் விருப்புத் வரிவு எழுங்கிலும் ஆட்சசர்ப்புச் வசய்ப்தடும். சர்முகப்
தரீட்வசக்கு
உட்தடுத்ப்தடும்
ண்ணிக்வக
அசாங்க
சசவ
ஆவக்குவிணால்
தீர்ானிக்கப்தடும் ன்தசாடு, விண்ப்தார்களின் வகவ அச சசவ ஆவக்குழுவிணால்
அங்கீகரிக்கப்தடும் சர்முகப் தரீட்வசச் சவதவான்றிணால் தரீட்சிக்கப்தடும். சர்முகப்
தரீட்வசக்குப் புள்ளிகள் ங்கப்தட ாட்டாது.

2. பசமயில் அர்த்துற்காண நிதந்மணகள் :
i. இப் தவி நிந்ாணாகும். ஏய்வூதி உரித்துவடாகும். நீங்கள் விவகள், அாவகள்/
புார் ற்றும் அாவகள் ஏய்வூதித் திட்டத்திற்கு தங்களிப்புத் வாவகவச் வசலுத்துல்
சண்டும்.
ii.
இந்ப் தவிக்கு நிணம் வதறும் அலுனர்கள் எரு ருட ததில் கடவக் கானத்திற்கு
உட்தடுத்ப்தடுர்.
iii.
05 ருடங்களினுள் 01/2014 ஆம் இனக்க அசாங்க நிர்ாகச் சுற்நறிக்வகயின் ற்தாடுகள் ற்றும்
வாடர்புவட சுற்நறிக்வககளின் ற்தாடுகளுக்கவாக ற்வந அசகரு வாழியில்
சர்ச்சி ட்டத்திவண அவடந்துவகாள்பல் சண்டும்.
அச கரு வாழி அல்னா வாழி
மூனம் என்றிணால் சசவயில் இவத்துக்வகாள்பப்தட்ட அலுனர்கள் 03 ருடங்களினுள்
எரு அச கரு வாழி வாடர்தாண சர்ச்சியிவணப் வதற்றிருக்க சண்டும் ன்தசாடு,
ற்வந அச கரு வாழி வாடர்தாண சர்ச்சியிவண 05 ருடங்களினுள் வதற்றுக்வகாள்ப
சண்டும்.
iv. தவியில் நிணம் வதற்று 03 ருடங்கள் கழிற்கு முன்பு I ஆது விவணத்திநன்காண்
வடப் தரீட்வசயில் சித்திவடல் சண்டும்.
v. இந் நிணம் அச சசவகள் ஆவக்குழு வடமுவந எழுங்கு விதிகளுக்கும், இனங்வக
சணாக சசாலிசக் குடிசின் ாதண விதிக் சகாவக்கும், அச நிதிப் பிாங்களுக்கும்,
ஆவக்குழுவின் வண தணிப்புவகளுக்கும், அசிணால் அவ்ப்சதாது வளியிடப்தடும்
சுற்நறிக்வக விதிமுவநகளுக்கும் உட்தட்டாகும்.
3.

சம்தப அபவுத்திட்டம்:
இப்தவிக்கு உரித்ாண சம்தப அபவுத்திட்டம் 03/2016 ஆம் இனக்க அசாங்க நிர்ாக சம்தப
சுற்நறிக்வகக்கு ற்த SL-I -2016, ரூ. 47615-10x1335-8x1630-17x2170-110895/= ஆகும். (2016.02.25 ஆந்
திகதி அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்வக இனக்கம் 03/2016 இன் ற்தாடுகளுக்கு ற்த அன்
அட்டவ II இல் குறிப்பிடப்தட்ட வகயிசனச உங்களுக்கு சம்தபம் ங்கப்தடும்).
4. கல்வித் மகமகள் :

அங்கீரிக்கப்தட்ட தவிப் வதர்
கல்வித் மகமகள்
விஞ்ஞாண அலுனர் (ச் இசாணவிவனப்
தாடவான்நாகக் வகாண்ட குப்புச்
சான்றிழ்)
சித்தியுடன் கூடி விஞ்ஞாணாணி சிநப்புப் தட்டம்
அல்னது
இசாணவிவனப்
தாடவான்நாகக் வகாண்ட குப்புச்
சித்தியுடன் கூடி விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டம்
அல்னது
இசாணவிவனப்
தாடவான்நாகக் வகாண்ட குப்புச்
சித்தியுடன் கூடி விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டத்துடன்
தட்டப்பின் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
விஞ்ஞாண அலுனர்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கவனக்ககவான்றில் குப்புச் சித்தியுடன்
( ருத்து மூலிக இல் )
கூடி ாவில் சிநப்புப் தட்டம் (இசாணவில் சனதிக
தாடாக)
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விஞ்ஞாண
(விசாம்)

அலுனர்

விஞ்ஞாண அலுனர்
இணப்வதருக்கம்)

(ா

விஞ்ஞாண அலுனர்
( ருந்ாக்கல் விருத்தி )

விஞ்ஞாண
(நுண்ணுயிர்)

அலுனர்

விஞ்ஞாண
(இசாணம்)

அலுனர்

அல்னது
ாவில், இசாணவிலுடன் உயிரில் தட்டம் குப்புச்
சித்தியுடன்
விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப்
தட்டத்தில்
சித்திவடந்திருத்ல்
அல்னது
ாவில், இசாணவில் வகாண்ட உயிரில் தட்டம் ற்றும்
ருந்து மூலிவககள் வாடர்தாண
விஞ்ஞாணாணி வதாதுப்
தட்டத்துடன் தட்டப்பின் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
விசா அறிவில் தட்டம் குப்புச் சித்தியுடன் விஞ்ஞாணாணி
சிநப்புப் தட்டத்வப் வதற்றிருத்ல்
அல்னது
ாவில்
அல்னது
ணவில்
குப்புச்
சித்தியுடன்
விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
அல்னது
ாவில் அல்னது ணவில் தாடங்கவபக் வகாண்ட
விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப்
தட்டத்துடன்
தட்டப்பின்
தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
குப்புச் சித்தியுடன்
விசா அறிவில் தட்டத்தில்
சித்திவடந்திருத்ல்
அல்னது
ாவில் அல்னது ணவில் தாடங்கவபக் வகாண்ட குப்புச்
சித்தியுடன்
விஞ்ஞாணாணி வதாதுப்
தட்டவான்வநப்
வதற்றிருத்ல்
அல்னது
ாவில் அல்னது ணவில் தாடங்கவபக் வகாண்ட
விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப்
தட்டத்துடன்
தட்டப்பின்
தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கவனக்ககவான்றில் குப்புச் சித்தியுடன்
கூடி ாவில் விஞ்ஞாணாணி சிநப்புப் தட்டத்வப்
வதற்றிருத்ல் (இசாணவில் சனதிக தாடாக)
அல்னது
ாவில், இசாணவிலுடன் உயிரில் தட்டம் குப்புச்
சித்தியுடன்
விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப்
தட்டவான்வநப்
வதற்றிருத்ல்
அல்னது
ாவில், இசாணவில், உயிரில் தட்டம் ற்றும் ருந்து
மூலிவககள் வாடர்தாண விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டத்துடன்
தட்டப்பின் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
குப்புச் சித்தியுடன் நுண்ணுயிரில் தாடத்வக் வகாண்டாக
நுண்ணுயிரில் சிநப்புப் தட்டத்தில் அல்னது ாவில் சிநப்புப்
தட்டத்தில் சித்திவடந்திருத்ல்
அல்னது
நுண்ணுயிரில், உயிர் சதியில் தாடங்கவபக் வகாண்டாக
குப்புச் சித்தியுடன் விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டவான்வநப்
வதற்றிருத்ல் அல்னது விஞ்ஞாணாணி வதாதுப் தட்டத்துடன் உயிர்
சதியில் தட்டப்பின் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்
இசாணவில் சிநப்புப் தட்டத்தில் குப்புச் சித்தியுடன்
சித்திவடந்திருத்ல்
அல்னது
இசாணவிவனப்
தாடவான்நாகக் வகாண்ட குப்புச்
சித்தியுடன்
கூடி
விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப்
தட்டத்தில்
சித்திவடந்திருத்ல்
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அல்னது
இசாணவிவனப் தாடவான்நாகக் வகாண்ட விஞ்ஞாணாணி
வதாதுப் தட்டத்துடன் தட்டப்பின் தட்டவான்வநப் வதற்றிருத்ல்

5. உடலில் மகமகள் :
அவணத்துப் தரீட்சார்த்திகளும் இனங்வகயின் ந்ப் தாகத்திலும் சசவாற்றுற்கும் தவியின்
கடவகவப சிநப்தாக ஆற்றுற்கும் சதாதி உடல் ற்றும் உப ரீதிாண
குதிவப்
வதற்றிருத்ல் சண்டும்.
6. ஏமண மகமகள்:
i. இனங்வகப் பிவசகபாக இருத்ல் சண்டும்.
ii. சிநந் எழுக்க டத்வயிவணக் வகாண்டிருத்ல் சண்டும்.
iii. சனும் சப் பிரிவில் தவியினர்த்ப்தட்ட எருாக இருத்ல் கூடாது.
iv.
விண்ப்தங்கவபக் சகாரும் அறிவித்லில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப விண்ப்தப் தடிங்கவப
ற்றுக்வகாள்ளும் இறுதித் திகதியில் இப் தவிக்காண ஆட்சசர்ப்புக்குத் சவாண சகன
வகவகவபயும் சகன ழிகளிலும் பூர்த்திவசய்திருத்ல் சண்டும்.

7.
7.1 எழுத்து மூனப் தரீட்மச:
7.1.1 இப்தரீட்வச தரீட்வச ஆவாபர் ாகத்திணால் டாத்ப்தடும்.
விணாத்ாள்
கானம்
வாத்ப்
புள்ளி
1. விசகப் தரீட்வச
01 ணித்திானம்
100
2. வதாது விணாப்தத்திம்
03 ணித்திானம்
100
7.1.2 தாடத்திட்டம்:
விணாத்ாளின் வதர்
01. விசகப் தரீட்வச

02. வதாது விணாப்தத்திம்

சித்திமடற்காண
புள்ளி
40
40

தாடத்திட்டம்
தரீட்சார்த்தியின் ர்க்க ரீதிாண ஆற்நல், வதாது விசகம் ற்றும்
தீர்ாணங்கள்
டுக்கும்
திநன்
சதான்ந
விடங்கவபக்
கண்டறிற்காகத் ாரிக்கப்தட்ட இவ்விணாப்தத்திம் தல்சர்வு
ற்றும் சுருக்க விவட ங்கும் விணாக்கள் 50 இவணக்
வகாண்டுள்பது. அவணத்து விணாக்களுக்கும் விவடளித்ல்
சண்டும்.
இனங்வகயின் அசில், சமூக, கனாசா ற்றும் வதாருபாா சூல்
வாடர்புதட்ட விடங்கள், சசி ற்றும் சர்சச ட்டத்தினாண
முக்கிாண வீண விடங்கள், சசி ற்றும் சர்சச விஞ்ஞாண
ற்றும் வகத்வாழில் அபிவிருத்தி வாடர்தாக காப்தடும்
அறிவிவணப் தரீட்சிப்தற்காகத் ாரிக்கப்தட்ட வதாது அறிவிவண
அபவிடும் விணாப்தத்திம் ஆகும். இவ் விணாப்தத்திாணது இரு
தகுதிகவபக் வகாண்டிருக்கும். முனாது தகுதிாணது சுருக்க
விவடகளுக்காண விணாக்கவபக் வகாண்டிருக்கும். இற்காக 25
புள்ளிகள் ங்கப்தடும். இண்டாது தகுதிாணது தகுதிபவு
கட்டவக்கப்தட்ட விணாக்கவபக் வகாண்டிருக்கும். 8 விணாக்களில்
5 இற்கு விவடளிக்க சண்டும். புள்ளிகளின் ண்ணிக்வக 75
ஆகும்.

7.2 தரீட்மசப் வதறுபதறுகள்
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ழுத்து மூனப் தரீட்வசயில் வகவ வதற்ந தரீட்சார்த்திகளின் வதர்கவப உள்படக்கி
வதறுசதற்று ஆம் வசனாபர், அச சசவகள் ஆவக்குழுவிடம் ங்கப்தடும்.
தரீட்வசக்குத் சாற்றி சகன விண்ப்தாரிகளுக்கும் வதறுசதறுகள் அஞ்சல் மூனம் அல்னது
www.result.exama.gov.lk ன்ந இவத்பத்தின் மூனம் அறித் ப்தடும்.
8. தரீட்மச நிதந்மணகள் :
I. தரீட்வச சிங்கபம், மிழ், ஆங்கினம் ஆகி வாழி மூனங்களில் டாத்ப்தடும். தரீட்சார்த்தி
ான் விரும்பி எரு வாழியில் தரீட்வசக்குத் சாற்ந முடியும். தரீட்சார்த்திகள் சகன விணாப்
தத்திங்களுக்கும் எச வாழியில் விவடளித்ல் சண்டும். தரீட்சார்த்தி எருருக்கு
ஆம்தத்தில் குறிப்பிட்ட தரீட்வச வாழி மூனத்திவண
பின்ணர்
ாற்றுற்கு
அனுதிக்கப்தட ாட்டாது. சகன தரீட்சார்த்திகளும் அவணத்து விணாப் தத்திங்களுக்கும்
சாற்றுல் சண்டும்.
II. தரீட்வசக் கட்டம் ரூதா. 600/- ஆகும். இப்தரீட்வசக் கட்டம் தரீட்வச ஆவாபர்
ாகத்தின் ருாணத் வனப்பு 20-03-02-13 இற்கு வு வக்கப்தடும் வகயில் ாட்டில்
ந்வாரு அஞ்சல் நிவனத்தில்/உத அஞ்சல் நிவனத்தில், ாட்ட/ பிசச வசனகத்தில்
வசலுத்தி விண்ப்தாரியின் வதரில்
வதற்றுக் வகாள்ளும் தற்றுச்சீட்டிவண
விண்ப்தப்தடித்தின் உரி கூட்டில் கநாாறு எட்டுல் சண்டும். சலும்,
தற்றுச்சீட்டின் நிற்தடப் பிதிவான்வந தரீட்சார்த்தி ன்சம் வத்திருத்ல் தனுள்பாக
அவயும்.
III. தரீட்வசக்காக வசலுத்ப்தட்ட தம் க்காம் வகாண்டும் மீபச்வசலுத்ப்தடசா அல்னது
இன்வணாரு தரீட்வசக்கு ாற்நப்தடசா ாட்டது. தரீட்வசக் கட்டாக முத்திவ அல்னது
காசுக் கட்டவபகள் ற்றுக்வகாள்பப்தட ாட்டாது.
IV. விண்ப்தப்தடிம் வச.மீ. 22-29 அபவினாண A4 ாளில் ாரிக்கப்தடல் சண்டும்
ன்தசாடு, வனப்பு இனக்கம் 01-3.11 வாண வனப்புக்கள் முனாம் தக்கத்தில்
காப்தடும் வித்தில் ாரிக்கப்தடல் சண்டும் ன்தசாடு, அற்கு உரித்ாண கல்கவப
ணது வகவழுத்திணால் வளிாக ழுதுல் சண்டும். இனுடன் காப்தடும் ாதிரி
விண்ப்தப்தடித்திவண எத்திா விண்ப்தப்தடிங்கள் ற்றும் சகன அம்சங்களும்
முழுவயில்னா விண்ப்தங்கள் அறிவித்லின்றி நிாகரிக்கப்தடும். உரி விண்ப்தப்
தடித்தின் நிற்தடப் பிதி என்வந தரீட்சார்த்தி ன்சம் வத்திருத்ல் தனுவடாக
அவயும். சலும் பூர்த்தி வசய்ப்தட்ட விண்ப்தப்தடிம் தரீட்வச அறிவித்லில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப ாதிரி விண்ப்தப்தடித்திற்கு எத்ாக உள்பா ண விண்ப்தாரி
தரீட்சித்துப் தார்த்ல் சண்டும் ன்தசாடு, அவ்ாறில்னாதுவிடின் விண்ப்தப்தடிம்
நிாகரிக்கப்தடும் ன்தவண சலும் அறிருகின்சநன்.
குறிப்பு : உங்கபது சதிக்காக சரிாகத் ாரிக்கப்தட்ட தரீட்வச விண்ப்தப்தடிம்
அசாங்க நிர்ாக ற்றும் அணர்த் முகாவத்து அவச்சின் உத்திசாகபூர்
இவத்பத்தில் (www.pubad.gov.lk) ததிவிநக்கம் வசய்து வகாள்ப முடியும்.

V.

பதாலிாண கல்களுக்காண ண்டமண – விண்ப்தப்தடிங்கவபப் பூர்த்தி வசய்யும்சதாது
மிகவும் கணாக சரிாண கல்கவப ங்க சண்டும். இந் தரீட்வசயின்
சட்டதிட்டங்களுக்கு அவாக ாாது விண்ப்தாரி வதாருத்ற்நர் ண
வளிப்தடின் தரீட்வசக்கும் முன்பு அல்னது தரீட்வச இடம்வதறும்சதாது அல்னது தரீட்வசயின்
பின்பு ந்வாரு சந்ர்ப்தத்திலும் அது குதிநிவனயிவண த்துச் வசய் முடியும்.
விண்ப்தங்கள் கிவடக்கப்வதற்நாக அறித்ப்தட ாட்டாது. ர்த்ானி அறிவித்லில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப வகவகவபக் வகாண்டர்கள் ாத்திம் விண்ப்பித்துள்பணர் ன்ந
முன் அனுாணத்துடன் சரிாகப் பூர்த்தி வசய்ப்தட்ட விண்ப்தங்கவப அனுப்பியுள்ப
விண்ப்தாரிகளுக்கு தரீட்வச ஆவாபர் ாகத்திணால் தரீட்வச அனுதி அட்வட
ங்கப்தடும்.
தரீட்வசக்காக
விண்ப்தாரிகளுக்கு
அனுதி
அட்வடகள்
ங்கப்தட்டவுடன் அது வாடர்தாக குறிப்பிட்டு தத்திரிவக அறிவித்வனான்று இனங்வக
தரீட்வசத் திவக்கபத்திணால் வளியிடப்தடும். அறிவித்ல் வளியிடப்தட்டு 2 அல்னது 3
ாட்கள் கழிந் பின்பும் க்கு அனுதி அட்வட கிவடக்கப் வதநா விண்ப்தாரிகள்
இருப்பின் அறிவித்லில் குறிப்பிட்டுள்பாறு அது வாடர்தாக இனங்வக தரீட்வசத்
திவக்கபத்தின் எழுங்கவப்பு (நிறுண ற்றும் வளிாட்டுப் தரீட்வசகள்) கிவபயில்
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விசாரிக்க
சண்டும்.
அவ்ாறு
விசாரிக்கும்சதாது
உங்களிடம்
வத்திருந்
விண்ப்தப்தடித்தின் பிதி, ததிவு வசய் தற்றுச்சீட்டு, வகாழும்புக்கு வளிச
சிப்தாயின் அனுதி அட்வடவ அனுப்புற்காண வதக்ஸ் இனக்கத்வக் குறிப்பிட்ட
உங்கபது சகாரிக்வகக் கடிவான்வந தரீட்வசத் திவக்கபத்திற்கு அறிவிப்தது
தனுவடாக அவயும்.
குறிப்பு : அனுதி அட்வடயின்றி தரீட்வச ண்டதத்தினுள் நுவற்கு இடளிக்கப்தட
ாட்டாது. தரீட்வச ஆம்பிக்கப்தடும் திகதியில் ணது வகவாப்தத்திவண சான்றுப்தடுத்தி
அனுதிப்தத்தித்திவண ாத்திச தரீட்வச நிவன சற்தார்வாபரிடம் சர்ப்பிக்கப்தட
சண்டும்.
VI. அச சசவகள் ஆவக்குழுவின் அங்கீகாத்தின் சதரில் தரீட்வசயிவண பிற்சதாடுற்சகா
அல்னது இத்துச்வசய்ற்சகா தரீட்வச ஆவாபர் ாகத்திற்கு அதிகாம் உண்டு.
VII. தரீட்வச டாத்துது வாடர்தாக தரீட்வச ஆவாபர் ாகத்திணால் விதிக்கப்தடும் விதிகள்
ற்றும் எழுங்குவிதிகளுக்கு தரீட்சார்த்தி உட்தடுார். அவ்விதிகவப மீறும் சந்ர்ப்தத்தில்
தரீட்வச ஆவாபர் ாகத்திணால் விதிக்கப்தடும் ண்டவணக்கு அர்கள் உட்தடுார்கள்.
VIII. தரீட்வச ண்டத சற்தார்வாபர் திருப்திவடயும் வகயில் எவ்வாரு தரீட்சார்த்தியும்
தரீட்வச ண்டதத்தில் ணது ஆபவடாபத்திவண நிரூபித்ல் சண்டும். இற்காக, பின்ரும்
ஆங்களில் சனும் என்று ாத்திம் ற்றுக்வகாள்பப்தடும்.
 ஆட்ததிவுத் திவக்கபத்திணால் ங்கப்தடும் சசி அவடாப அட்வட
 வசல்லுதடிாகும் கடவுச்சீட்டு
 வசல்லுதடிாகும் சாதி அனுதிப்தத்திம்
கனிக்க பண்டிம :
(அ). விண்ப்தத்துடன் ந்வாரு ஆத்திவணசா அல்னது அன்
நிற்பிதிவசா இவத்ல் கூடாது.
(ஆ). ஆங்கவபச் சர்ப்பிக்குாறு சகாப்தடும் சந்ர்ப்தங்களில் ஆங்களிவண
சர்ப்பிக்கத் றும் தரீட்சார்த்திகளின் விண்ப்தங்கள் வாடர்தாக கணத்திற்
வகாள்பப்தட ாட்டாது.
9) அவணத்துப் தரீட்சார்த்திகளும் து திவக்கப/ நிறுணத் வனர் ஊடாக விண்ப்தங்கவப
அனுப்பி வக்க சண்டும். தரீட்வசக்குத் சாற்றுற்கு முன்பு ணது வகவாப்தத்வ ான்
தணிாற்றும் நிறுணத் வனர் மூனம் அத்ாட்சிப்தடுத்திக் வகாள்ப சண்டும்.
10) சிங்கபம், மிழ் ற்றும் ஆங்கின வாழிகளில் பிசுரிக்கப்தடுகின்ந இந் அறிவித்லில்
வாழிகளுக்கிவடச சனும் எவ்ாவ அல்னது ற்புவடாகாவ உள்பவ தற்றி
வரிருமிடத்து அவ்ாநாண சந்ர்ப்தத்தில் சிங்கப வாழி அறிவித்லுக்கவ டடிக்வககள்
சற்வகாள்பப்தடும்.

அச சசவகள் ஆவக்குழுவின் கட்டவபப் பிகாம்,
சே. சே. த்ணசிரி
வசனாபர்
அசாங்க நிர்ாக, அணர்த் முகாவத்து
அவச்சு
2019.01.17
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சுகாா, பதாசமண ற்றும் சுபச மத்தி அமச்சு
சுபச மத்திப் பிரிவு, ஆயுர்ப திமக்கபம்,
தண்டாாக்க ஞாதகார்த் ஆயுர்ப ஆாய்ச்சி நிமனத்தில்

இனங்மக விஞ்ஞாண பசமயின் ம் III இல் வற்றிடாகவுள்ப தவிகளுக்கு ஆட்பசர்ப்புச் வசய்ற்காண
பதாட்டிப் தரீட்மச – 2018 (2019)
Competitive Examination for Recruitment to Grade III posts of
Sri Lanka Scientific Service – 2018 (2019)
(அலுனக உதபாகத்திற்காக)

1.0

தரீட்வசக்குத் சாற்றுகின்ந வாழி மூனம்
சிங்கபம் 2 -

மிழ் - 3

ஆங்கினம் - 4

(உரி இனக்கத்திவணக் கூட்டினுள் இடுக)

(விண்ப்தப்தடித்திவணப் பூர்த்தி வசய் சண்டிது தரீட்வசக்குத் சாற்றும் வாழியினாகும்)

2.0 விண்ப்பிக்கும் தவிக்கு திநன் ற்றும் விருப்தத்தின் சதரில் எழுங்கு முவநயில் இடுங்கள். :(ர்த்ானியில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப குறியீடுகளின் இனக்கங்கவப வளிாக இடுக).
விருப்த இனக்கம்

3.0

தவிப்வதர்

குறியீட்டு இனக்கம்

னிப்தட்ட கல்கள்
3.1

முழுப் வதர் ( ஆங்கின வகப்பிடல் ழுத்தில்) :-………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................................................
(உாம் :HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
3.2

இறுதியில் ரும் வதவ முலிலும் வண வதர்களின் முவனழுத்துக்கவப பின்ணர் ரும் வகயில்
(ஆங்கின வகப்பிடல் ழுத்தில்):-

..................................................................................................................................................................................
(உாம் :- GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
3.3

முழுப் வதர் (சிங்கபத்தில் / மிழில்) :-

..................................................................................................................................................................................
3.4

நிந் முகரி ஆங்கின வகப்பிடல் ழுத்தில் :-

.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(இம் முகரிக்கு தரீட்வச அனுதிப் தத்திம் அஞ்சல் வசய்ப்தடும்)
3.5

நிந் முகரி (சிங்கபத்தில் / மிழில்) :-

3.6

...........................................................................................................................................................................
தால் கம் :- .....................................................................

3.7

சசி அவடாப அட்வட
இனக்கம் :-

3.8

ஆண் / வதண் :-

ஆண் - 0
வகடக்க

3.9

வாவனசதசி
இனக்கம் :-

வீடு

3.10

பிநந் திகதி :-

ருடம்

3.11

,

வதண் – 1

(உரி இனக்கத்திவணக் கூட்டினுள் இடுக)

திகதி

ாம்

விண்ப்தம் ற்றுக்வகாள்பப்தடும் இறுதித்

ருடம்

Page 7 of 9

ா

திக

திகதிக்கு து :-

3.12

இணம் :-

ம்

சிங்கபம் - 1

மிழ் - 2

இ. மிழ் - 3

முஸ்லிம் - 4

தி

வண - 5

(உரி இனக்கத்திவணக் கூட்டினுள் இடுக)

3.13

3.14

0.0

விாகாணர் /
விாகாகார் :மின்ணஞ்சல் முகரி :-

விாகாணர் - 1

விாகாகார் - 2

(உரி இனக்கத்திவணக் கூட்டினுள்
இடுக)

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

மகமகள் :4.1
தட்டம் வதற்ந திகதி:- …………………………………….
(வு வசய்து இத் வகவகள் உண்டா ன்தவண தார்ப்தற்கு அறிவித்லின் 4 ஆம் பிரிவிவண ன்நாக
ாசித்துக் தார்க்கவும்)
தரீட்மச/ தட்டம்
குப்பு
ருடம்
தாடங்கள்
தல்கமனக்ககம் / நிறுணம்

05. தண்டாாக்கா ஞாதகார்த்த் ஆயுர்ச ஆாய்ச்சி நிவனத்தில்
5.1 ற்சதாது கிக்கும் தவி ..............................................................................
5.2. ம்
5.3. நிணத் திகதி
5.4 நிணம் நிந்ாக்கப்தட்ட திகதி:
6.0

தற்றுச் சீட்டிவணக் கநாாறு எட்டவும் :-

தற்றுச் சீட்டின் பிதிவான்றிமண ன்சம் மத்துக்வகாள்து பிபாசணாணாக அமயும்.

தற்றுச் சீட்டின் இனக்கம் :வசலுத்தி தானகம் :
திகதி :

7.0

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

சனும் குற்நச் வசவனான்றுக்கு ப்சதாாது அல்னது நீதி ன்நத்தில் குற்நாளிாக இருந்திருப்பின், அக் குற்நம்
ற்றும் கிவடக்கப்வதற்ந ண்டவண வாடர்தாக விபக்காக குறிப்பிடவும்:-

..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
08. விண்ப்தாரியின் உறுதியும :இந் விண்ப்தத்தில் ன்ண குறிப்பிடப்தட்டுள்ப விதங்கள் உண்வாணவ ன்றும் சரிாணவ ன்றும் இத்ால்
உறுதிப்தடுத்துகிசநன். இங்கு குறிப்பிடப்தட்டுள்ப சனும் விடவான்று வதாய்ாணது ன்றும் பிவாணது ன்றும்
நிணம் ங்கப்தடுற்கு முன்ணர் அறிப்தடுமிடத்து ான் இந்ப் தவிக்குத் குதிற்நணாசன் ன்றும்,
நிணத்தின் பின்ணர் வரிருமிடத்து வ்வி இப்பீட்டுத் வாவகயும் ங்காது நிணத்வ இத்துச் வசய் முடியும்
ன்றும், அவணத்துச் சட்டதிட்டங்களுக்கும் ான் கட்டுப்தட்டு டப்சதன் ன்றும் உறுதிப்தடுத்துகின்சநன்.
........................

..................................
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திகதி

விண்ப்தாரின் வகவாப்தம்

9.0 திமக்கபத் மனரின் சான்றிழ் :இந் விண்ப்தத்வச் சர்ப்பிக்கின்ந.................................................................திரு / திருதி / வசல்வி .................................. ஆம்
திகதியிற்கு முழுவாண ந்து ருட கானப்தகுதியிற்குரி அரின் / அளின் சணம் அவணத்வயும் வதற்றுள்பார்
ணவும், அக்கானப்தகுதியில் வசய் ற்றிற்கு ந் எரு அடிப்தவடயிலும் எழுக்காற்றுத் ண்டவக்கும் அர் / அள்
உட்தடவில்வன ணவும், இந் விண்ப்தப்தடித்தில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப கல்கள் அரின் னிப்தட்ட சகாப்பின்
அடிப்தவடயில் உண்வாணவ ணவும், ர்த்ானி தத்திரிவகயின் அடிப்தவடயில் அர் / அள் தரீட்வசக்குத்
சாற்றுற்கு வகவ வகாண்டுள்பார் ணவும், தரீட்வசக்காண கட்டத்வ வசலுத்தி தற்றுச் சீட்டிவண எட்டியுள்பார்
ணவும், இப் தவிக்காக சர்ந்வடுக்கப்தடுாயின் ற்சதாது ஆற்றும் சசவயில் இருந்து விடுவிப்தற்கு அசிப்தடும்
டடிக்வககள் சற்வகாள்ப முடியும் ணவும், உறுதிப்தடுத்துகிசநன் .
..............................................
நிறுணத் வனரின் வகவாப்தம்
வதர் :...................................................................................................................................................
தவி :...................................................................................................................................................
திகதி
: ......................................
(தவி முத்திவ)
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