
   
அச சசவல ஆவைக்குழு 

 

இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் 1 ஆந் தத்துவை உத்திசாைத்தர்ைளின் சசவல மூப்புநிவய 

ற்றும் தகுதி அடிப்பவையில் அச்சசவலயின் விசசை தத்துக்கு பதவியுர்த்தல் 

 

இயக்ைம் 1877/27 இவனயுவை 2014 ஆைஸ்ட் ாதம் 28 ஆந் திைதி லர்த்தானி அறிவித்தலில் 

வலளியிைப்பட்டுள்ர, 1996/25 ற்றும் 2016 திவசம்பர் ாதம் 06 ஆந் திைதி அதிவிசசை லர்த்தானி 

அறிவித்தலின் மூயம்  திருத்திவக்ைப்பட்ை 2006.01.01 ஆந் திைதி முதல் லலுவிலிருக்கும், இயங்வை 

விஞ்ஞான சசவலயின் சசவலப் பிாைத்தின் 10.3 ஆம் பிரிவு ற்றும் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை ஆட்சசர்ப்பு 

நவைமுவம  ற்பாடுைளின் படி, கீசற குறிப்பிட்டுள்ர அவச்சுைள் / திவைக்ைரங்ைளில் நியவுகின்ம 

வலற்றிைங்ைள் 12 இற்ைாை இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் I தத்திற்கு தகுதி வபற்ம 

உத்திசாைத்தர்ைள் இச்சசவலயின் விசசை தத்துக்கு பதவியுர்த்துலதற்ைான விண்ைப்பங்ைள் 

சைாப்படுகின்மன. 

 

01.      வலற்றிைங்ைளின் ண்ணிக்வை: 

 

வதா

ைரி

யக்

ைம் 

(அவச்சுக்ைள்/ 

திவைக்ைரங்ைள்)   

பதவி வலற்றிைங்ை

ளின் 

ண்ணிக்

வை 

விைம் 

01 

அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

திவைக்ைரம் 

அசாங்ைப் பகுப்பாய்லாரர் 

 

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

அசாங்ை சயதிை 

பகுப்பாய்லாரர் 

 

02 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

ற்றும் பதவியில் 

நினம் வசய்தல் 

02 

லனப் பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

லனப் பாதுைாப்பு நாைம் 

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

சயதிை லனப் பாதுைாப்பு 

நாைம்  

(லன பாதுைாப்பு, 

வசற்பாட்டு ற்றும் 

முைாவத்துலம்) 

 

சயதிை லனப் பாதுைாப்பு 

நாைம்  

(ஆாய்ச்சி, ைற்வை ற்றும் 

பயிற்சிைள்) 

 

01 

 

 

 

 

01 

விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

ற்றும் பதவியில் 

நினம் வசய்தல் 

03 
லளிண்ையவில் 

திவைக்ைரம் 

லளிண்ையவில் 

பணிப்பாரர் நாைம் 

 

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

04 சதசி தாலவில் 

பூங்ைாத் 

திவைக்ைரம் 

பணிப்பாரர் நாைம் 

 

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

05 

சதசி 

நாதனசாவயத் 

திவைக்ைரம் 

பணிப்பாரர் நாைம் 

 
01 

விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

 

சயதிைப் பணிப்பாரர் 

நாைம்  

 

01 

விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

ற்றும் பதவியில் 

நினம் வசய்தல் 

06 லனவியங்குைள் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

லனவியங்குைள் 

பணிப்பாரர் நாைம்  

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

07 

சுற்மாைல் அவச்சு 

சயதிைச் வசயாரர் 

(சுற்மாைல் வைாள்வைத் 

திட்ைமிைல்) 

01 விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல் 

ற்றும் பதவியில் 

நினம் வசய்தல் 

 



   
 

02. பதவியுர்விற்கு  முழுவப்படுத்தியிருக்ை சலண்டி தவைவைள். 

 

I. பல்ைவயக்ைறை ானிங்ைள் ஆவைக்குழுவினால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை பல்ைவயக்ைறைம் 

என்றிலிருந்து அல்யது பட்ைம் லறங்கும் நிறுலனவான்மாை பல்ைவயக்ைறை ானிங்ைள் 

ஆவைக்குழுவினால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை நிறுலனவான்றில் இருந்து அல்யது குறித்த 

ஆட்சசர்ப்பு நவைமுவமயில் குறிப்பாை டுத்துவக்ைப்பட்டுள்ர விைப் பப்பில் பட்ைப்பின் 

பட்ைவான்றிவனப் வபற்றிருத்தல். 

  

II. பதவியுர்விற்ைான தவைவைவரப் வபறும் திைதிக்கு இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் I ஆந் 

தத்தில் ந்து (05) லருைங்ைள் முவனப்பானதும் திருப்திைானதுான சசவலக் ைாயத்வத 

முழுவப்படுத்தியிருத்தல் ற்றும் முதற் தத்திற்கு பதவியுர்த்துலதற்கு முன்னர் சம்பர 

ற்மங்ைள் ந்திவன (05) வபற்ம உத்திசாைத்தாை இருத்தல். 

 

III. பதவியுர்விற்ைான தவைவ வபறும் திைதிக்கு இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயில் 18 

லருைங்ைளுக்குக் குவமாத முவனப்புைனான சசவலக் ைாயத்வதப் பூத்தி வசய்திருத்தல். 

 

IV. பதவியுர்விற்ைான தவைவ வபறும் திைதிக்கு உைன்முன்னான ந்து (05) லருைங்ைளினுள் 

லருைாந்த வசயாற்றுவை திருப்திைான அல்யது அதற்கு சற்பட்ை அரவில் இருத்தல். 

 

V. அசாங்ை சசவல ஆவைக்குழுவின் சுற்மறிக்வை: 01/2020  இற்ைவ பதவியுர்விற்ைான 

தவைவ வபறும் திைதிக்கு உைன்முன்னான பதவியுர்விற்கு தவைவ வபறும் திைதிக்கு 

உைன்முன்னான ந்து (05) லருைங்ைளினுள் திருப்திைான சசவலக் ைாயத்வதப் 

வபற்றிருத்தல் ற்றும் எழுக்ைாற்று தண்ைவனக்கு உட்பைாதிருத்தல்.   

VI.  

 

வதாைரியக்ைம் அவச்சு  / 

திவைக்ைரம் 

பதவி தவைவைள் 

01 

அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

திவைக்ைரம் 

அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

 

I வதாைக்ைம் V லவ 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

அசாங்ை சயதிை 

பகுப்பாய்லாரர் 

 

 

02 

லனப் பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

லனப் பாதுைாப்பு 

நாைம் 

 

 

 

 

 

I வதாைக்ைம் V லவ 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

 

I வதாைக்ைம் V லவ 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின் லன 

பாதுைாப்பு, வசற்பாட்டு 

ற்றும் முைாவத்துல 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

சயதிை லனப் 

பாதுைாப்பு நாைம்  

(லன பாதுைாப்பு, 

வசற்பாட்டு ற்றும் 

முைாவத்துலம்) 

 

 

சயதிை லனப் 

பாதுைாப்பு நாைம்  

(ஆாய்ச்சி, ைற்வை 

ற்றும் பயிற்சிைள்) 

 



   
 

I வதாைக்ைம் V லவான 

சைய தவைவைவரயும் 

பூர்த்தி வசய்துள்ர லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின் ஆாய்ச்சி, 

ைற்வை ற்றும் பயிற்சிைள் 

பிரிவின் உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

03 

லளிண்ையவில் 

திவைக்ைரம் 
லளிண்ையவில் 

பணிப்பாரர் நாைம் 

 

 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர 

லளிண்ையவில் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

04 

சதசி தாலவில் 

பூங்ைாத் 

திவைக்ைரம் பணிப்பாரர் நாைம் 

 

 

 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர சதசி 

தாலவில் பூங்ைாத் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

05 

சதசி 

நாதனசாவயத் 

திவைக்ைரம் 

பணிப்பாரர் நாைம் 

 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர சதசி 

நாதனசாவயத் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை இருத்தல். 

 

சயதிைப் 

பணிப்பாரர் நாைம்  

 

06 

லனவியங்குைள் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

லனவியங்குைள் 

பணிப்பாரர் 

நாைம்  

I வதாைக்ைம் V லவ 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர லனவியங்குைள் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

07 

சுற்மாைல் அவச்சு 

சயதிைச் 

வசயாரர் 

(சுற்மாைல் 

வைாள்வைத் 

திட்ைமிைல்) 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரயும் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர சுற்மாைல் 

அவச்சின் அல்யது 

லனவியங்குைள் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின்  

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

 
 

03. பதவியுர்த்தப்படும் முவம. 

 

(i) அச சசவல ஆவைக்குழுவினால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை சநர்முைப் பரீட்வசக் குழுவின் மூயம் 

சநர்முைப் பரீட்வசக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதன் வபறுசபறுைள் ற்றும் நியவுகின்ம 



   
வலற்றிைங்ைளின் ண்ணிக்வைக்கு ற்ப விசசை தத்திற்கு பதவியுர்த்தும் நைலடிக்வை அச 

சசவல ஆவைக்குழுவினால் சற்வைாள்ரப்படும். 

 

(ii) சநர்முைப் பரீட்வசயில் சசவல  மூப்புநிவய ற்றும் தகுதிைள் திப்பீடு வசய்ப்படும்.அதற்ைான 

இவைப்பு 01 இற்ைான புள்ளிைள் லறங்கும் நவைமுவம பின்பற்மப்படும். 

 

04. அச சசவலயில் நினங்ைவர நிர்லகிக்கும் வபாதுலான நிபந்தவனைளுக்கும், இயங்வை 

விஞ்ஞான சசவலப் பிாைத்தில் விதிக்ைப்பட்டுள்ர ைட்ைவரைள் ற்றும் நிபந்தவனைளுக்கும், 

(இயங்வை சனநாை சசாசலிசக் குடிசின் இயக்ைம் 1877/28 ற்றும் 2014.08.28 ஆந் திைதி லர்த்தானி 

அறிவித்தலில் வலளியிைப்பட்டுள்ர) அப்பிாைத்தில் சற்வைாள்ரப்பட்டுள்ர அல்யது இதன் 

பின்னர் சற்வைாள்ரப்படும் அல்யது திருத்தங்ைளுக்கு ைட்டுப்பட்டு, சற்கூமப்பட்ை சநர்முைப் 

பரீட்வசயின் பின்னர் சதர்ந்வதடுக்ைப்படும் உத்திசாைத்தர்ைள் நியவுகின்ம வலற்றிைங்ைளின் 

ண்ணிக்வைக்கு ற்ப இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் விசசை தத்துக்கு பதவியுர்த்ப்படுலார்ைள். 

 

05.  சநர்முைப் பரீட்வசயின் சபாது எவ்வலாரு பதவிக்கும் உரித்தான உர் புள்ளிைவரப் 

வபற்றுக்வைாள்ளும் இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் விசசை தத்திற்கு பதவியுர்த்தப்படும் 

உத்திசாத்தர்  / உத்திசாைத்தர்ைளுக்கிவையில் அசாங்ை சசவல ஆவைக்குழு நின அதிைாரிாகும் 

பதவிைளுக்ைாை அவ்லாவைக்குழுவினால் நிமிக்ைப்படுலார்ைள்.  

 

06. கீழ்லரும் ாதிரிப் படிலத்திற்ைவ முழுவப்படுத்தப்பட்ை விண்ைப்பப்படிலம்  

திவைக்ைரத் தவயலர் / அவச்சின் வசயாரர் அல்யது  திவைக்ைரத் தவயலர் / அவச்சின் 

வசயாரருக்குப் பதியாை வைவாப்பம் இடுலதற்கு அதிைாளிக்ைப்பைைள்ர உத்திசாைத்தர் 

முன்னிவயயில் எப்பமிட்டு அவ்வலாப்பத்வத திவைக்ைரத் தவயலரின் ஊைாை  சான்றுப்படுத்தி 

திவைக்ைரத் தவயலரின் / அவச்சின் வசயாரரின் பரிந்துவயுைன், பதிவுத் தபாலில் 

2021......................ாதம்........................... ஆந் திைதிக்கு அல்யது அதற்கு முன்னர் கிவைக்கும் லவையில் 

“வசயாரர், அச சசவலைள், ாைாை சவபைள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு, சுதந்தி சதுக்ைம், 

வைாழும்பு 07.” ன்ம முைலரிக்கு அனுப்புதல் சலண்டும். விண்ைப்பப்படிலத்வத இட்டு அனுப்பும் 

ைடித உவமயின் இைது பக்ை சல் மூவயயில்“இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின் விசசை தத்திற்கு 

பதவியுர்த்தல்” ன்று வதளிலாை குறிப்பிடுதல் சலண்டும். அத்திைதிக்குப் பின்னர் கிவைக்ைப்வபறும் 

ந்தவலாரு விண்ைப்பப்படிலமும் ற்றுக்வைாள்ரப்பை ாட்ைாது ன்பதுைன் விண்ைப்பப்படிலம் 

ைாைாற் சபாதல் அல்யது தாதவைதல் வதாைர்பான முவமப்பாடுைளும் ற்றுக்வைாள்ரப்பை 

ாட்ைாது. 

 

06.  இவ்லறிவித்தல் சிங்ைரம், தமிழ், ஆங்கியம் ஆகி வாழிைளில் வலளியிைப்படுலதுைன் 

அப்பிதிைளுக்கிவையில் சதனும் இைக்ைப்பாடின்வ ைாைப்படின் சிங்ைர பிதிச 

லலுலானதாகும். 

  

விண்ைப்பப்படிலம் www.pubad.gov.lk இவைத்தரத்தின் ஊைாை பதிவிமக்ைம் வசய்து வைாள்ர 

முடியும். 

 

அசாங்ை சசவல ஆவைக்குழுவின் ைட்ைவரப் பிைாம், 

 

     

எப்பம்./  சே.சே. த்னசிரி  

வசயாரர் 

அச சசவலைள், ாைாை சவபைள் ற்றும் 

உள்ளூாட்சி  அவச்சு 

 

2021 பங்குனி ாதம் 24 ஆந் திைதி 

அச  சசவலைள், ாைாை சவபைள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு 

சுதந்தி சதுக்ைம் 

வைாழும்பு 07. 

 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/


   
இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயின்  விசசை தத்துக்கு பதவியுர்த்துலதற்ைான சநர்முைப் பரீட்வசக்கு 

புள்ளி லறங்கும் நவைமுவம 

  

01. சசவல மூப்புநிவய ( 60 புள்ளிைள்) 

 

இயங்வை விஞ்ஞான சசவலயில் முவனப்புைனான ற்றும் திருப்திைான முழு சசவல 

ைாயத்திற்குான புள்ளிைள் லறங்ைப்படும். 

 

அச சசவல ஆவைக்குழுச் சுற்மறிக்வை 01/2019 இன் பிைாம் எவ்வலாரு அவச்சின் / 

திவைக்ைரத்தின் அதிஉர் சசவலை ைாயத்துைன் உத்திசாைத்தருக்கு அதிைபட்ச புள்ளிைவரயும் 

வன உத்திசாைத்தர்ைளுக்கும் அசத விகிதாசாத்தில் புள்ளிைள் லறங்ைப்படும். 

 

02.  திமவைள் (  40 புள்ளிைள்) 

I.  

 

 அதிைபட்ச 

புள்ளிைள் 

I. துவமயுைன் வதாைர்பான தனி ற்றும் குழு ரீதிாை சற்வைாள்ரப்பட்டுள்ர ;   

           

i. ஆாய்ச்சி ரீதிான வலளியீடுைள் (Research Publication) (குழு ரீதிான 

வலளியீைராயின் குறித்த உத்திசாைத்தரின் தவயவயின் கீழ் 

சற்வைாள்ரப்பட்ை வலளியீடு ன திவைக்ைரத் தவயலரினால் 

உறுதிப்படுத்தல்  சலண்டும்) -  எரு வலளியீட்டுக்கு 04 புள்ளிைள் வீதம் 

( அதிைபட்சம் 2 வலளியீடுைளுக்ைாை) 

 

ii. சுருக்ைக் குறிப்பு (Abstract)  

 

 இயங்வையினுள் (Local ) - எரு சுருக்ைக் குறிப்பிற்ைாை 02 புள்ளிைள் வீதம் 

( அதிைபட்சம் 02 சுருக்ைக் குறிப்புைளுக்ைாை) 

 

 சர்லசதசம் (International ) - எரு சுருக்ைக் குறிப்பிற்ைாை 02 புள்ளிைள் 

வீதம்   

(அதிபட்சம் 2 சுருக்ைக் குறிப்புக்ைளுக்ைாை) 

 

 

08 

 

 

 

 

 

II. ஆய்வுக் ைட்டுவ - எரு ஆய்வுக் ைட்டுவக்ைான புள்ளி 2.5 வீதம் 

 

(இண்ைாம் விவனத்திமன் ைாண் தவை தாண்ைல் அல்யதுI ஆந் தத்திற்கு 

ைருத்திற் வைாள்ரப்படும் பட்ைப்பின் பட்ைத்திற்ைாை சர்ப்பிக்ைப்படும் 

ஆய்வுக் ைட்டுவ தவிர்ந்த வன ஆய்வுக் ைட்டுவக்ைாை ாத்திம் புள்ளிைள் 

லறங்ைப்படும்)  

            (அதிைபட்சம் 2 ஆய்வுக் ைட்டுவைளுக்ைாை) 

 

 

05 

 

 

III. புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்பு -  குறித்த உத்திசாைத்தர்ைளின் தவயவயின் கீழ் 

வலற்றிைாை சற்வைாள்ரப்பட்ை புத்தாக்ைங்ைள் ன திவைக்ைரத் 

தவயலரினால் உறுதிப்படுத்தப்பைல் சலண்டும்  ( எரு புத்தாக்ைம் / 

ைண்டுபிடிப்பிற்ைாை 04 புள்ளிைள் வீதம்) 

 

(அதிைபட்ச புத்தாக்ைங்ைள் / ைண்டுபிடிப்புக்ைள் 2 இற்ைாை) 

 

 

08 

 

 

 

 

IV. வசய்தித்தாள் / சஞ்சிவைக் ைட்டுவைள் - வபாது க்ைளுக்கு விழிப்பூட்டும் 

லவையில் தம்ால் ழுதப்பட்ை  ைட்டுவைள் (எரு வசய்தித்தாள் / 

சஞ்சிவைக்கு  02 புள்ளிைள் வீதம்) 

 

(அதிைபட்சம் 2 வசய்தித்தாள் / சஞ்சிவைக் ைட்டுவக்ைளுக்ைாை) 

04 

 

வாத்தப் புள்ளிைள் 25 

 

 

 

 

 



   
 

 

II. பலர் வபாயின்ட் ைாட்சிளிப்பு (Power Point Presentation)  (15 புள்ளிைள்) 

 

சற்படி I. இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்பு நைலடிக்வைைள் வதாைர்பில் 

ைைனி உதவியுைன்  (Power Point) சற்வைாள்ரப்படும் 10 நிமிை ைாட்சிளிப்பு. 

 

i. சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ை  பதவியின் வசல்திமனுக்ைான  சநாக்ைங்ைளுைம் பார்வலக்கும் 

இவையியான உமவு - (Objective & Vision related to the Performance of the post to be Selected) 

         - 03 புள்ளிைள் 

ii. இவபுைவ (Relevancy) 03 புள்ளிைள் 

iii. ஆக்ைபூர்லத்தன்வ / புத்தாக்ைம் (Creativity / Innovation)  - 03 புள்ளிைள் 

iv. சந முைாவத்துலம் (Time Management)  03 புள்ளிைள் 

v. ஆங்கிய வாழித் சதர்ச்சி (Proficiency)     - 03 புள்ளிைள் 

 

 

குறிப்பு -  

 

அ) சற்படி (v) இன் சதர்லரவின் கீழ் புள்ளி லறங்ைப்படுலது விண்ைப்பதாரி ஆங்கிய வாழியின் 

மூயம் இக்ைாட்சிளிப்வப சர்ப்பித்தால் ாத்திசாகும்.  

ஆ) சர்ப்பிப்பதற்குரி லன் பிதிைள் (Hard Copy) சநர்முைப் பரீட்வசக் குழுவிைம் அச்சந்தர்ப்பத்தில் 

வைளித்தல் சலண்டும். சயதிைாை ஆங்கிய வாழியில் தாரிக்ைப்பட்டு முன்னளிக்ைப்பட்ை 

ைாட்சிளிப்பின் லன்பிதிவயும் அச்சந்தர்ப்பத்தில் சர்ப்பிப்பது ைட்ைாானதாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ாதிரி விண்ைப்பப்படிலம் 

 

........................................................... அவச்சின் / திவைக்ைரத்தின் இயங்வை விஞ்ஞான சசவல விசசை 

தத்திற்கு பதவியுர்த்துலதற்ைாை விண்ைப்பித்தல் ற்றும் விசசை தத்துவை  ............................................... 

பதவிக்ைாை விண்ைப்பித்தல் 

 

1. உத்திசாைத்தர் வதாைர்பான தைலல் 

i. முழுப் வபர் 

(ஆங்கியத்தில்) ................................................................................................................... 

(உதா: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

ii. முதவயழுத்துக்ைளுைன் வபர் (ஆங்கியத்தில்) - 

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

(உதா: GUNAWARDHANA, H. M. S. K.) 

iii. முழுப் வபர் (சிங்ைரத்தில்):................................................................................... 

iv. பிமந்த திைதி:.................................................................. 

v. விண்ைப்பங்ைள் ற்றுக்வைாள்ரப்படும் இறுதித் திைதிக்கு லது : லரு........... 

ாதம்.................திைதி................... 

vi. சதசி அவைார அட்வை இயக்ைம்  : -................................................. 

vii. நிந்த முைலரி: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.. 

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

viii. வதாவயசபசி இயக்ைம் :- 

அலுலயைம் : ........................... 

வைைக்ை :................................. 

2. பதவி வதாைர்பான தைலல் :  

 

i. தற்ச சசவல நிவயம் ற்றும் முைலரி : 

ii. தற்சபாது உரித்தான தம் ற்றும் அத்தத்திற்கு நினம் வபற்ம திைதி: 

iii. தற்சபாது லகிக்கும் பதவி :  

iv. அப்பதவிக் நினம் வபற்ம திைதி :- 

v. அவைந்துள்ர பட்ைப்பின் பட்ைம் ற்றும் அது வபமப்பட்டுள்ர விைத் துவம: 

 

3. துவமக்குரி தவைவைள் : 

3.1. குறித்த துவமயில் ஈடுபாடு ைாட்டி விசசை பங்ைளிப்பு 

ஆாய்ச்சிைள் ற்றும் 

வலளியீடுைள் 

விபம் குறித்த ஆண்டு 

ஆாய்ச்சி ரீதிான 

வலளியீடுைள் 

  

ஆய்வுக் ைட்டுவ   

 புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்புக்ைள்   

வசய்திக் ைட்டுவைள்   

 

 ஆாய்ச்சியின் சுருக்ைம் சநர்முைப் பரீட்வசயின் சபாது சர்ப்பிக்ைப்பைல் சலண்டும். 

 



   
 

4. விண்ைப்பதாரியின் உறுதியுவ : 

  சற்குறிப்பிட்ை தைலல்ைள் நான் அறிந்த லவையில் உண்வானதும் சரிானதுவன இதன் மூயம் 

உறுதிப்படுத்துகின்சமன். 

 

திைதி : ........................... 

  விண்ைப்பதாரியின் வைவாப்பம் 

II  ஆம் பகுதி  

 

( திவைக்ைரத் தவயலரினால் நிப்புதல் சலண்டும்) 

 

..................................................................................... அவச்சின் / திவைக்ைரத்தின்  இயங்வை விஞ்ஞான 

சசவலயின் I ஆந் தத்துவை உத்திசாைத்தான ............................................................................................. 

........................................................ திரு / திருதி / வசல்வியினால்  சர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ர 

விண்ைப்பப்படிலத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர தைலல் பித்திசைக்  சைாவலயில் உள்ர தைலல்ைளுக்கு 

ற்ப சரிானது/பிவறானது. அலருக்கு திாை எழுக்ைாற்று நைலடிக்வைச் வசற்பாடுைள் துவும் 

இல்வய / டுக்ைப்பட்டுள்ரது னவும், அவ்லாமான வசற்பாவைான்று திர்லரும் ைாயங்ைளில் 

டுப்பதற்கு ைருதுலதாைவும் / இல்வய னவும், விண்ைப்பங்ைள் சைாரும் திைதிக்கு உைன்முன்னான 05 

லருைங்ைள் சம்பர ற்மத்வத உவறத்துள்ரார் / இல்வய னவும், தவுைன்  அறித்தருகின்சமன். 

அலரின் விண்ைப்பத்வத பரிந்துவ வசய்கின்சமன்./ வசய்வில்வய. 

  

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

அவச்சின் வசயாரர் /  திவைக்ைரத் தவயலரின் வைவாப்பம் பதவி முத்திவ 

திைதி 

 

 


