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මමේ අංකය     ඔමබ් අංකය    දිනය 
ணது இன        MPA/SSD/12/RECRU/9938 (II)           உது இன                       ප ප ප                       ிகி       ප ප ප      2023.03.23 
My No      Your No                Date 
 

 

இனங்லக ிஞ்ஞொண பசலின் ிபசட த்துக்கு பர்த்ல் ற்றும் 

திகளுக்கு ிித்ல் 

 

பற்தடி ிடத்ின் தடி கீப குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிலக்கபங்கபில் இனங்லக ிஞ்ஞொண 

பசலில் ிபசட த்துலட தற்நிடங்கலப ிப்புற்கொண ிண்ப்தங்கள் 

பகொப்தடுகின்நண. 

 

I. அசொங்கப் தகுப்தொய்ொபர் ிலக்கபம் - சந்பகத்ிற்கிடொண ஆங்கள் 

தொடர்தொண அசொங்க  தகுப்தொய்ொபர் 

II. ணப் தொதுகொப்பு ொகம் - பனிக பனிக ணப் தொதுகொப்பு ொகம் (ண தொதுகொப்பு, 

தசற்தொட்டு ற்றும் பகொலத்தும்)  

III. ற்றுி ிசொத்  ிலக்கபம் பனிகப் திப்தொபர் ொகம் ( ஆொய்ச்சி) 

IV. சுற்நொடல் அலச்சு - பனிகச் தசனொபர் (சுற்நொடல் தகொள்லகத் ிட்டிடல்) 

02.  அற்கல, கீப குநிப்திடப்தட்டுள்ப அலச்சுக்கள் / ிலக்கபங்கபில் இனங்லக 

ிஞ்ஞொண பசலின் திகளுக்கு ிண்ப்திக்க குிகலபப் பூர்த்ி தசய்துள்ப 

உத்ிபொகத்ர்களுக்கு இற்கொக ிண்ப்திக்க படியும் ன்தலண வுடன் 

அநித்ருகிபநன். 

03.  பலும் இற்கொண ிண்ப்தப்தடித்ல www.pubad.gov.lk இலத்பத்ின் ஊடொக 

திிநக்கம் தசய்து தகொள்ப படியும். 

 

ஒப்தம் /. பக.டீ.ன். ஞ்சித் அபசொக   

தசனொபர் 

ததொது ிருொக, உள்ொட்டலுல்கள், ொகொ சலதகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அலச்சு 

 

தொலனபதசி /தொலனகல் இனக்கம் : 0112-695187 

ின்ணஞ்சல் பகொி  : pubadssd@gmail.com 
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அச சசவல ஆவைக்குள 

 

இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் தம் 1 இன் உத்திசாைத்தர்ைரின் சசவல பப்புநிவய 

ற்றும் தகுதி அடிப்பவைில் அச்சசவலின் லிசசை தத்துக்கு தபர்த்தல்  

 

இயக்ைம் 1877/27 இவனபெவை 2014 ஆைஸ்ட் ாதம் 28 ஆந் திைதி லர்த்தானி 

அமிலித்தலில் வலரிிைப்பட்டுள்ர, 1996/25 ற்றும் 2016 திவசம்பர் ாதம் 06 ஆந் திைதி 

அதிலிசசை லர்த்தானி அமிலித்தலின் பயம்  திருத்திவக்ைப்பட்ை 2006.01.01 ஆந் திைதி 

பதல் லலுலிலிருக்கும் இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் சசவலப் பிாைத்தின்10.3 ஆம் 

பிாிவு ற்றும் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை ஆட்சசர்ப்பு நவைபவம  ற்பாடுைரின் படி, ைீசற 

குமிப்பிட்டுள்ர அவச்சுைள் / திவைக்ைரங்ைரில் நியவுைின்ம வலற்மிைங்ைள் 04இற்ைாை 

இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் I தத்திற்கு தகுதி வபற்ம உத்திசாைத்தர்ைள் 

இச்சசவலின் லிசசை தத்துக்கு தபர்த்துலதற்ைாைவும் பதலிில் நினம் 

வசய்லதற்ைாைவும்  லிண்ைப்பங்ைள் சைாப்படுைின்மன. 

 

01.         வலற்மிைங்ைரின் ண்ைிக்வை: 

 

வதாைாியக்ை

ம் 

அவச்சுக்ைள்/ 

திவைக்ைரங்ை

ள்   

பதலி வலற்மிைங்ைரி

ன் 

ண்ைிக்வை 

லிைம் 

 

01 அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 

திவைக்ைரம் 

 
 
 

சந்சதைத்திற்ைிைா

ன ஆலைங்ைள் 

வதாைர்பான 

அசாங்ை  

பகுப்பாய்லாரர் 

 
 

 

01 

 

லிசசை 

தத்திற்கு 

தபர்த்த

ல் ற்றும் 

பதலிில் 

நினம் 

வசய்தல் 

 

02 லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

 
 
 
 

சயதிை லனப் 

பாதுைாப்பு நாைம்  

(லன பாதுைாப்பு, 

வசற்பாட்டு 

ற்றும் 

பைாவத்துலம்) 

 
 

 

01 

 

 

லிசசை 

தத்திற்கு 

தபர்த்த

ல் ற்றும் 

பதலிில் 

நினம் 

வசய்தல் 

 

03 

 

ற்றுதி 

லிலசாத்  

திவைக்ைரம் 

 
 
 
 

சயதிைப் 

பைிப்பாரர் 

நாைம் ( 

ஆாய்ச்சி) 

 
 
 

 

01 

லிசசை 

தத்திற்கு 

தபர்த்த

ல் ற்றும் 

பதலிில் 

நினம் 

வசய்தல் 
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04 
சுற்மாைல் 

அவச்சு 

 
 
 
 
 

சயதிைச் 

வசயாரர் 

(சுற்மாைல் 

வைாள்வைத் 

திட்ைிைல்) 

 

01 

லிசசை 

தத்திற்கு 

தபர்த்த

ல் ற்றும் 

பதலிில் 

நினம் 

வசய்தல் 

 

02. பதலிபெர்லிற்கு  பளவப்படுத்திிருக்ை சலண்டி தவைவைள். 
 

I. பல்ைவயக்ைறை ானிங்ைள் ஆவைக்குளலினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை 

பல்ைவயக்ைறைம் என்மிலிருந்து அல்யது பட்ைம் லறங்கும் நிறுலனவான்மாை 

பல்ைவயக்ைறை ானிங்ைள் ஆவைக்குளலினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை 

நிறுலனவான்மில் இருந்து அல்யது குமித்த ஆட்சசர்ப்பு நவைபவமில் குமிப்பாை 

டுத்துவக்ைப்பட்டுள்ர லிைப் பப்பில் பட்ைப்பின் பட்ைவான்மிவனப் 

வபற்மிருத்தல். 
  

II. தபர்லிற்ைான தவைவைவரப் வபறும் திைதிக்கு இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் 

I ஆந் தத்தில் ந்து (05) லருை பவனப்பானதும் திருப்திைானதுான சசவலக் 

ைாயத்வத பளவப்படுத்திிருத்தல் ற்றும் பதற் தத்திற்கு தபர்த்துலதற்கு 

பன்னர் சம்பர ற்மங்ைள் ந்திவன (05) வபற்ம உத்திசாைத்தாை இருத்தல். 
 

III. தபர்துலதற்ைான தவைவ வபறும் திைதிக்கு இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலில் 18 

லருைங்ைளுக்குக் குவமாத பவனப்புைனான சசவலக் ைாயத்வதப் பூத்தி 

வசய்திருத்தல். 
 

IV. தபர்லிற்ைான  தவைவ வபறும் திைதிக்கு உைன்பன்னான ந்து (05) 

லருைங்ைரினுள் லருைாந்த வசயாற்றுவை திருப்திைான அல்யது அதற்கு 

சற்பட்ை அரலில் இருத்தல். 

V. அசாங்ை சசவல ஆவைக்குளலின் சுற்மமிக்வை: 01/2020 பிைாம் தபர்லிற்ைான 

தவைவ வபறும் திைதிக்கு உைன்பன்னான ந்து (05) லருைங்ைரினுள் 

திருப்திைான சசவலக் ைாயத்வதப் வபற்மிருத்தல் ற்றும் எளக்ைாற்று 

தண்ைவனக்கு உட்பைாதிருத்தல்.   

VI.  

 

வதாைாியக்ைம் அவச்சு  / 

திவைக்ைரம் 

பதலி தவைவைள் 

 

01 அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லார

ர் 

திவைக்ைரம் 

 

சந்சதைத்திற்ைிை

ான 

ஆலைங்ைள் 

வதாைர்பான 

அசாங்ை  

பகுப்பாய்லாரர் 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரபெம் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர அசாங்ைப் 

பகுப்பாய்லாரர் 
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திவைக்ைரத்தில் 

சந்சதைத்திற்ைிைான 

ஆலைங்ைள் குமித்த 

அசாங்ைத்தின் பிதி 

பகுப்பாய்லாரர் பதலிவ 

லைிக்கும்  

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

 

02 
லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சயதிை லனப் 

பாதுைாப்பு 

நாைம்  

(லன 

பாதுைாப்பு, 

வசற்பாட்டு 

ற்றும் 

பைாவத்துலம்) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரபெம் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின் லனப் 

பாதுைாலயர் ( பாதுைாப்பு 

ற்றும் சட்ைத்வத நவைப

வமப்படுத்தல்/ சபை 

லனலில் ற்றும் லன 

லிஸ்தாிப்பு/ லனலில் 

ற்றும் லன பைாவத்துலம் 

/ திட்ைிைல் ற்றும் 

பன்சனற்மக் ைட்டுப்பாடு/ 

சுற்றுச்சூறல் 

பைாவத்துலம் ற்றும் நிய 

லரங்ைள்/ லனக் 

ைைக்வைடுப்பு ற்றும் 

புலிில் தைலல் / 

சுற்மாைல் சுற்றுயா / 

பல்லுிர் ற்றும் நீசந்துப் 

பிசதசங்ைரின் பாதுைாப்பு) 

சபான்ம பதலிபெவை 

சசவலில் ைைவாற்றும் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 
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03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ற்றுதி 

லிலசாத்  

திவைக்ைரம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சயதிைப் 

பைிப்பாரர் 

நாைம் 

 ( ஆாய்ச்சி) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரபெம் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர ற்றுதி 

லிலசா திவைக்ைரத்தின் 

இயங்வை லிஞ்ஞான 

சசவலின் நிவமசலற்று 

சசவல லகுதிவச் சசர்ந்தI 

ஆந் தத்தில் ந்து (05)  

லருை பவனப்பானதும் 

திருப்திைானதுான 

சசவலக் ைாயத்வத 

பளவப்படுத்திபெள்ர 

ஆாய்ச்சிப் பிாிலின் 

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல்.  

 

04 சுற்மாைல் 

அவச்சு 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

சயதிைச் 

வசயாரர் 

(சுற்மாைல் 

வைாள்வை 

ற்றும் 

திட்ைிைல்) 

 

 

I வதாைக்ைம் V லவான 

அவனத்து 

தவைவைவரபெம் பூர்த்தி 

வசய்துள்ர சுற்மாைல் 

அவச்சின் அல்யது லனப் 

பாதுைாப்புத் 

திவைக்ைரத்தின்  

உத்திசாைத்தாை 

இருத்தல். 

 

03. தபர்த்தப்படும் பவம. 
 

(i) அச சசவல ஆவைக்குளலினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை சநர்பைப் பாீட்வசக் குளலின் 

பயம் சநர்பைப் பாீட்வசக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதன் வபறுசபறுைள் ற்றும் 

நியவுைின்ம வலற்மிைங்ைரின் ண்ைிக்வைக்கு ற்ப லிசசை தத்திற்கு 

பதலிபெர்த்தும் நைலடிக்வை அச சசவல ஆவைக்குளலினால் சற்வைாள்ரப்படும். 

 

(ii) சநர்பைப் பாீட்வசில் சசவல  பப்புநிவய ற்றும் தகுதிைள் திப்பீடு வசய்ப்படும். 

அதற்ைான இவைப்பு 01 இற்ைான புள்ரிைள் லறங்கும் நவைபவம பின்பற்மப்படும். 
 

04. அச சசவலில் நினங்ைவர நிர்லைிக்கும் வபாதுலான நிபந்தவனைளுக்கும், 

(இயங்வை சனநாை சசாசலிசக் குடிசின் இயக்ைம் 1877/2 ற்றும் 2014.08.28 ஆந் 

திைதி லர்த்தானி அமிலித்தலில் வலரிிைப்பட்டுள்ர)  இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலப் 

பிாைத்தில் லிதிக்ைப்பட்டுள்ர ைட்ைவரைள் ற்றும் நிபந்தவனைளுக்கும், 
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அப்பிாைத்தில் சற்வைாள்ரப்பட்டுள்ர அல்யது இதன் பின்னர் சற்வைாள்ரப்பைவுள்ர  

திருத்தங்ைளுக்கு ைட்டுப்பட்டு, சற்கூமப்பட்ை சநர்பைப் பாீட்வசின் பின்னர் 

சதர்ந்வதடுக்ைப்படும் உத்திசாைத்தர்ைள் நியவுைின்ம வலற்மிைங்ைரின் ண்ைிக்வைக்கு 

ற்ப இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் லிசசை தத்துக்கு தபர்த்தப்படுலார்ைள். 
 

05.  சநர்பைப் பாீட்வசின் சபாது எவ்வலாரு பதலிக்கும் உாித்தான உர் புள்ரிைவரப் 

வபறும்  இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் லிசசை தத்திற்கு தபர்த்தப்படும் 

உத்திசாத்தர்  / உத்திசாைத்தர்ைளுக்ைிவைில் அச  சசவல ஆவைக்குள நின 

அதிைாாி ன்மலவைில் பதலிைளுக்ைாை அவ்லாவைக்குளலினால் நிிக்ைப்படுலார்ைள்.  
 

06. ைீழ்லரும் ாதிாிப் படிலத்திற்ைவ பளவப்படுத்தப்பட்ை லிண்ைப்பப்படிலம்  

திவைக்ைரத் தவயலர் அல்யது   திவைக்ைரத் தவயலருக்குப் பதியாை வைவாப்பம் 

இடுலதற்கு அதிைாரிக்ைப்பைடுள்ர உத்திசாைத்தர் பன்னிவயில் எப்பிட்டு 

அவ்வலாப்பத்வத திவைக்ைரத் தவயலாின் ஊைாை  சான்றுப்படுத்தி திவைக்ைரத் 

தவயலாின் பாிந்துவபெைன், பதிவுத் தபாலில் 2023 ப்ல் ாதம் .............. ஆந் திைதிக்கு 

அல்யது அதற்கு பன்னர் ைிவைக்கும் லவைில் “வசயாரர்,  வபாது நிருலாை, 

உள்நாட்ைலுலல்ைள், ாைாை சவபைள்  ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு, சுதந்தி சதுக்ைம், 

வைாளம்பு 07.” ன்ம பைலாிக்கு அனுப்புதல் சலண்டும். லிண்ைப்பப்படிலத்வத இட்டு 

அனுப்பும் ைடித உவமின் இைது பக்ை சல் பவயில்“இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின் 

லிசசை தத்திற்கு தபர்த்தல்” ன்று வதரிலாை குமிப்பிடுதல் சலண்டும். அத்திைதிக்குப் 

பின்னர் ைிவைக்ைப்வபறும் ந்தவலாரு லிண்ைப்பப்படிலபம் ற்றுக்வைாள்ரப்பை 

ாட்ைாது ன்பதுைன், லிண்ைப்பப்படிலம் ைாைாற் சபாதல் அல்யது தாதவைதல் 

வதாைர்பான பவமப்பாடுைளும் ற்றுக்வைாள்ரப்பை ாட்ைாது. 

 

07.  இவ்லமிலித்தல் சிங்ைரம், திழ், ஆங்ைியம் ஆைி வாறிைரில் வலரிிைப்படுலதுைன் 

அப்பிதிைளுக்ைிவைில் சதனும் இைக்ைப்பாடின்வ ைாைப்படின் சிங்ைர பிதிச 

லலுலானதாகும். 

  

லிண்ைப்பப்படிலம் www.pubad.gov.lk இவைத்தரத்தின் ஊைாை பதிலிமக்ைம் வசய்து 

வைாள்ர படிபெம். 

 

அச  சசவல ஆவைக்குளலின் ைட்ைவரப் பிைாம், 

 

               எப்பம் /.சை.டீ.ன். ஞ்சித் அசசாை 

                                                                                   வசயாரர் 

வபாது நிருலாை, உள்நாட்ைலுலல்ைள், 

ாைாை சவபைள் ற்றும் 

உள்ளூாட்சி அவச்சு, 

2023 ார்ச் ாதம் ..................ஆந் திைதி 
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வபாது நிருலாை, உள்நாட்ைலுலல்ைள், ாைாை சவபைள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு 

சுதந்தி சதுக்ைம், 

வைாளம்பு 07. 

 

இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலின்  லிசசை தத்துக்கு தபர்த்துலதற்ைான சநர்பைப் 

பாீட்வசக்கு புள்ரி லறங்கும் நவைபவம 

  

01. சசவல பப்புநிவய ( 60 புள்ரிைள்) 

 

இயங்வை லிஞ்ஞான சசவலில் பவனப்புைனான ற்றும் திருப்திைான பளச் சசவல 

ைாயத்திற்குான புள்ரிைள் லறங்ைப்படும். 

 

அச சசவல ஆவைக்குளச் சுற்மமிக்வை 01/2019 இன் பிைாம் எவ்வலாரு அவச்சின் / 

திவைக்ைரத்தின் அதிஉர் சசவலை ைாயத்துைன் உத்திசாைத்தருக்கு அதிைபட்ச 

புள்ரிைவரபெம் வன உத்திசாைத்தர்ைளுக்கும் அசத லிைிதாசாத்தில் புள்ரிைள் 

லறங்ைப்படும். 

 

02.  திமவைள்          (  40 புள்ரிைள்) 

I.  

 

 அதிைபட்ச 

புள்ரிைள் 

I. துவமபெைன் வதாைர்பான தனி ற்றும் குள ாீதிாை 

சற்வைாள்ரப்பட்டுள்ர ;   

           

i. ஆாய்ச்சி ாீதிான வலரிபடுைள் (Research Publication) (குள 

ாீதிான வலரிபடுைராின் குமித்த உத்திசாைத்தாின் 

தவயவின் ைீழ் சற்வைாள்ரப்பட்ை வலரிபடுைள் ன 

திவைக்ைரத் தவயலாினால் உறுதிப்படுத்தல்  சலண்டும்) -  எரு 

வலரிபட்டுக்கு 04 புள்ரிைள் வீதம் 

அதிைபட்சம் 02 வலரிபடுைளுக்ைாை  

 

ii. சுருக்ைக் குமிப்பு (Abstract)  

 

 இயங்வைினுள் (Local ) - எரு சுருக்ைக் குமிப்பிற்ைாை 02 

புள்ரிைள் வீதம் ( அதிைபட்சம் 02 சுருக்ைக் குமிப்புைளுக்ைாை) 

 

 சர்லசதச (International ) - எரு சுருக்ைக் குமிப்பிற்ைாை 02 

புள்ரிைள் வீதம்   

                        (அதிபட்சம் 2 சுருக்ைக் குமிப்புக்ைளுக்ைாை) 

 

 
08 
 
 
 
 
 

II. ஆய்வுக் ைட்டுவ - எரு ஆய்வுக் ைட்டுவக்ைான புள்ரி 2.5 வீதம் 

 

(இண்ைாம் லிவனத்திமன் தவை தாண்ைல் அல்யதுI ஆந் தத்திற்கு 

 
05 
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ைருத்திற் வைாள்ரப்படும் பட்ைப்பின் பட்ைத்திற்ைாை சர்ப்பிக்ைப்படும் 

ஆய்வுக் ைட்டுவ தலிர்ந்த வன ஆய்வுக் ைட்டுவக்ைாை ாத்திம் 

புள்ரிைள் லறங்ைப்படும்)  

            (அதிைபட்சம் 2 ஆய்வுக் ைட்டுவைளுக்ைாை) 

 

 

III. புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்பு -  குமித்த உத்திசாைத்தர்ைரின் 

தவயவின் ைீழ் வலற்மிைாை சற்வைாள்ரப்பட்ை புத்தாக்ைங்ைள் 

ன திவைக்ைரத் தவயலாினால் உறுதிப்படுத்தப்பைல் சலண்டும்  

IV.  ( எரு புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்பிற்ைாை 04 புள்ரிைள் வீதம்) 

 

(அதிைபட்ச புத்தாக்ைங்ைள் / ைண்டுபிடிப்புக்ைள் 2 இற்ைாை) 
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V. வசய்தித்தாள் / சஞ்சிவைக் ைட்டுவைள் - வபாது க்ைளுக்கு 

லிறிப்பூட்டும் லவைில் தம்ால் ளதப்பட்ை  ைட்டுவைள் (எரு 

வசய்தித்தாள் / சஞ்சிவைக்கு  02 புள்ரிைள் வீதம்) 

 

(அதிைபட்சம் 2 வசய்தித்தாள் / சஞ்சிவைக் ைட்டுவக்ைளுக்ைாை) 

04 
 

வாத்தப் புள்ரிைள் 25 

 

 

II. பலர் வபாின்ட் ைாட்சிரிப்பு (Power Point Presentation)  (15 புள்ரிைள்) 

 

சற்படி I. இல் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்பு நைலடிக்வைைள் 

வதாைர்பில் ைைனி உதலிபெைன்  (Power Point) சற்வைாள்ரப்படும் 10 நிிை 

ைாட்சிரிப்பு. 

 

i. சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ை  பதலிின் வசல்திமனுக்ைான  சநாக்ைங்ைளும் 

பார்வலக்கும் இவைியான உமவு - (Objective & Vision related to the 

Performance of the post to be Selected)                   -    03 புள்ரிைள் 

ii. இவபுைவ (Relevancy)                                                      -    03 புள்ரிைள் 

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

iv. சந பைாவத்துலம் (Time Management)        -  03 புள்ரிைள் 

v. ஆங்ைிய வாறித் சதர்ச்சி (Proficiency)         - 03 புள்ரிைள் 

 

 

குமிப்பு -  

 

அ) சற்படி (v) இன் சதர்லரலின் ைீழ் புள்ரி லறங்ைப்படுலது லிண்ைப்பதாாி ஆங்ைிய 

வாறிின் பயம் இக்ைாட்சிரிப்வப சர்ப்பித்தால் ாத்திசாகும்.  

ஆ) சநப்்பி்த்குபின வ் பிபதிக் (Hard Copy) நபம்ுக் பீடச்சக் 

குழுவிடந் அசச்்தப்்த்தி் சகித்த் நவண்டுந். நநதிகநாக 

ஆங்கி மநாழியி் தனாபிக்க்டட்ு மு்ிக்க்ட்ட 

காட்சினி்பி் வ்பிபதிசனயுந் அசச்்தப்்தத்ி் சநப்்பி்து 

கட்டானநாதாகுந் 
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ாதிாி லிண்ைப்பப்படிலம் 

 

........................................................... அவச்சின் / திவைக்ைரத்தின் இயங்வை லிஞ்ஞான 

சசவல லிசசை தத்திற்கு தபர்த்துலதற்ைாை லிண்ைப்பித்தல் ற்றும் லிசசை தத்துவை  

............................................... பதலிக்ைாை லிண்ைப்பித்தல் 

 

1. உத்திசாைத்தர் வதாைர்பான தைலல் 

i. பளப் வபர்: (ஆங்ைிய வைப்பிைல் ளத்தில்):..................................................... 

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

(உதா: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

ii. பதவயளத்துக்ைளுைன் வபர்:- (ஆங்ைிய வைப்பிைல் ளத்தில்) Mr./Mrs./Miss 

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

(உதா: GUNAWARDHANA, H. M. S. K.) 

iii. பளப் வபர் (சிங்ைரத்தில்):................................................................................ 

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

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

v. லிண்ைப்பங்ைள் ற்றுக்வைாள்ரப்படும் இறுதித் திைதிக்கு லது :  

லரு........... ாதம்.................திைதி................... 

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

vii. நிந்த பைலாி: …………………………………………………….. 

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

viii. வதாவயசபசி இயக்ைம் :-அலுலயைம் : .........................வைைக்ை :................. 

ix. ின்னஞ்சல் பைலாி:……………………………………………………………… 

2. பதலி வதாைர்பான தைலல் :  

 

i. தற்ச சசவல நிவயபம் பைலாிபெம் : 

ii. IIIஆந் தத்துக்கு நினம் லறங்ைப்பட்ை திைதி :-   

iii. IIஆந் தத்துக்கு நினம் லறங்ைப்பட்ை திைதி :-   

iv. Iஆந் தத்துக்கு நினம் லறங்ைப்பட்ை திைதி :-   

v. தற்சபாது லைிக்கும் பதலி :  

vi. அப்பதலிக்கு நினம் வபற்ம திைதி :- 
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3. சசவல பப்புநிவய   

 

01 
 
 
 

லிண்ைப்பம் சைாப்படும் இறுதித் 

திைதிக்கு இயங்வை லிஞ்ஞான 

சசவலில் பவனப்பானதும்  

திருப்திைானதுான சசவலக் ைாயம் 

 
 
 

02 
 

லிண்ைப்பம் சைாப்படும் இறுதித் 

திைதிக்கு இயங்வை லிஞ்ஞான 

சசவலில் தம் I  இல் பவனப்பானதும்  

திருப்திைானதுான சசவலக் ைாயம் 

 
 

03 சம்பரற்ம லீவுைள்  வபற்றுள்ரார் / 

இல்வய ன்பது பற்மி ( சம்பரற்ம 

லீவுைள் டுத்திருப்பின் வபமப்பட்ை 

நாட்ைவரக் குமிப்பிைவும்) 

 

 

4. துவமக்குாி தவைவைள் : 

4.1. குமித்த துவமில் ஈடுபாடு ைாட்டி லிசசை பங்ைரிப்பு 

ஆாய்ச்சிைள் ற்றும் 

வலரிபடுைள் 

லிபம் குமித்த ஆண்டு 

ஆாய்ச்சி ாீதிான ரிபடுைள் 

சுருக்ைம் 

  

ஆய்வுக் ைட்டுவ   

 புத்தாக்ைம் / ைண்டுபிடிப்புக்ைள்   

வசய்திக் ைட்டுவைள்   

 

 ஆாய்ச்சிின் சுருக்ைம் சநர்பைப் பாீட்வசின் சபாது சர்ப்பிக்ைப்பைல் 

சலண்டும். 

 

5. லிண்ைப்பதாாிின் உறுதிபெவ : 

  சற்குமிப்பிட்ை தைலல்ைள் நான் அமிந்த லவைில் உண்வானதும் சாிானதுவன 

இதன் பயம் உறுதிப்படுத்துைின்சமன். 

 

திைதி : ........................... 

  லிண்ைப்பதாாிின் வைவாப்பம் 
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II  ஆம் பகுதி  

( திவைக்ைரத் தவயலாினால் நிப்புதல் சலண்டும்) 

 

..................................................................................... திவைக்ைரத்தின்  இயங்வை 

லிஞ்ஞான சசவலின் தம் I இன் உத்திசாைத்தான 

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

........................................................ திரு / திருதி / வசல்லிினால்  சர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ர 

லிண்ைப்பப்படிலத்தில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர தைலல் பித்திசைக்  சைாவலில் உள்ர 

தைலல்ைளுக்கு ற்ப சாிானது/பிவறானது. அலருக்கு திாை எளக்ைாற்று நைலடிக்வைச் 

வசற்பாடுைள் துவும் இல்வய / டுக்ைப்பட்டுள்ரது னவும், அவ்லாமான 

வசற்பாவைான்று திர்லரும் ைாயங்ைரில் டுப்பதற்கு ைருதுலதாைவும் / இல்வய னவும், 

லிண்ைப்பங்ைள் சைாரும் திைதிக்கு உைன்பன்னான 05 லருை சம்பர ற்மத்வத 

உவறத்துள்ரார் / இல்வய னவும், தவுைன்  அமித்தருைின்சமன். அலாின் 

லிண்ைப்பத்வத பாிந்துவ வசய்ைின்சமன்./ வசய்லில்வய. 

  

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

திவைக்ைரத் தவயலாின் வைவாப்பம்                                                                                

உத்திசாைபூர்ல பதலி பத்திவ 

திைதி 

 

 


