நீ ர்ப்பாசன, நீ ர் வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமமத்துவ அமமச்சு
வளிமண்டலவியல் திமைக்களத்தின் இலங்மக ததாழில்நுட்ப சசமவயின்
வளிமண்டலவியல் அவதானிப்பாளர்/ததாடர்பாளர் பதவிக்கு (பயிற்றுவித்தல்
தரத்துக்கு) ஆட்சசர்ப்பு தசய்வதற்கான திறந்த சபாட்டிப் பரீட்மச - 2019
1.0 வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இலங்ணக ததொழில்நுட்ப சேணவயின்
வளிமண்டலவியல் அவதொனிப்பொளர்/ததொடர்பொளர் பதவி தவற்றிடங்களுக்கு
30 பயிற்றுவித்தல் தரத்துக்கு ஆட்சேர்ப்பு தேய்வதற்கு நடொத்தப்படுகின்ற
திறந்த சபொட்டிப் பரீட்ணே 2019 tUlk; [{iy khjk; eilngWk; vd;gJld; tpz;zg;g
gbtk; fpilf;Fk; ,Wjp jpfjp Nk khjk; 06 k; jpfjp MFk;. தணகணம தபற்றுள்ள
இலங்ணகப் பிரணைகளிடமிருந்து விண்ைப்பங்கள் சகொரப்படுகின்றன.
2.0

பரீட்ணேகள் ஆணையொளர் நொயகத்தினொல் நடொத்தப்படுகின்ற எழுத்து
மூலமொன

பரீட்ணேதயொன்றின்

அடிப்பணடயில்

தணகணம

ததொழில்நுட்பவியல்

தபறுசபறுகளுக்கணமய
தபறும்

சேணவயின்

ததொடர்பொடலொளரொக

02

அசபட்ேகர்கள்

வளிமண்டலவியல்

வருட

திறணம

பயிற்ேிக்

இலங்ணக

அவதொனிப்பொளர்/

கொலத்துக்கு

ஆட்சேர்ப்பு

தேய்யப்படுவொர்கள். சமற்படி பயிற்ேிணய ததொடர்ந்து சதொற்ற சவண்டிய
தகுதிகொண்

பரீட்ணேயில்

ததொழில்நுட்பவியல்
ததொடர்பொளர்

III

ேித்தியணடயும்

சேணவயின்
ஆம்

உத்திசயொகத்தர்கள்

வளிமண்டலவியல்

தரத்துக்கு

இலங்ணக

அவதொனிப்பொளர்/

நியமிக்கப்படுவொர்கள்.

அப்

பதவி

நிரந்தரமொனதும் ஓய்வூதியங்களுடன் கூடியதுமொன பதவி ஆகும். 03 ஆண்டு
கொல நன்னடத்ணத கொலத்துக்கு உட்பட்டது.
3.0 சேணவயில் அமர்த்துவதற்கொன தபொது நியமங்களும் நிபந்தணனகளும்
நியமிக்கப்படும்

3.1

ஆட்களின்

நணடமுணறக்கு

வரும்

தீர்மொனிக்கப்படும்.

குறிப்பிட்ட

ேகல

எண்ைிக்ணக

திகதி

தவற்றிடங்கணளசயொ

ேில

நியமன

மற்றும்

நியமனம்

அதிகொரியினொல்

தவற்றிடங்கணளசயொ

நிரப்பொமல்

இருப்பதற்கு

அல்லது
நியமன

அதிகொரிக்கு அதிகொரம் உண்டு.
3.2அரே

சேணவயின்

நியமனங்கணள

நிர்வகிக்கும்

தபொது

நிபந்தணனகளுக்கும், இலங்ணக ேனநொயக சேொேலிஷ குடியரேின்
1930/12 ஆம் இலக்க மற்றும் 2015.09.01 ஆந் திகதிய அதி விசஷட
வர்த்தமொனியில் தவளியிடப்பட்ட இலங்ணக ததொழில்நுட்பவியல்
சேணவ விதிகள் சகொணவயில் விதிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது இனி
வருங் கொலங்களில் விதிக்கப்படவுள்ள அல்லது திருத்தங்களுக்கும்,
தொபனக் சகொணவயினதும் நிதி ஒழுங்குவிதிகளின் ஏற்பொடுகளுக்கும்
1589/30 ஆம் இலக்க மற்றும் 2009.09.20 ஆந் திகதிய அதி விசஷட
வர்த்தமொனியில்

தவ

ளியிடப்பட்ட

பகிரங்கச்

சேணவகள்

ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்ணகமுணற விதிகளுக்கும் உட்பட்டதொக
ததரிவு தேய்யப்படும் அசபட்ேகர் ஒருவர் சேணவயின் 02 ஆண்டு
கொல பயிற்றுவித்தல் தரத்துக்கு ஆட்சேர்ப்பு தேய்யப்படுவொர்.

3.3ததரிவு தேய்யப்படும் விண்ைப்பதொரிகள் நொட்டின் எந்த பொகத்திலும்
சேணவயொற்றுவதற்கு தயொரொக இருத்தல் சவண்டும்.
3.4 கடணம சநரங்கள் எப்தபொழுதும் ேொதொரை அலுவலக சநரங்களொக
இருப்பதில்ணல
ேனிக்கிழணம,

என்பசதொடு

இரவு

ஞொயிற்றுக்கிழணம

பகல்

இரு

மற்றும்

சவணளகளிலும்

அரே

விடுமுணற

நொட்களிலும் பைியொற்ற சநரலொம். பைி ஆவைங்களுக்கணமயவும்
கடணமயொற்ற சநரலொம்.
3.5

இரண்டு

ஆண்டு

கொல

பயிற்ேிணய

முழுணமயொக

நிணறவு

தேய்வதொகவும், இரண்டு ஆண்டு கொல பயிற்ேிணய ததொடர்ந்து 05
ஆண்டுகள்

திணைக்களத்தில்

திணைக்களத்துடன்

பைியொற்றுவதொகவும்

உடன்படிக்ணகதயொன்றில்

சவண்டுதமன்பசதொடு

பயிற்ேி

ஆரம்பமொன

உறுதியளித்து
ணகச்ேொத்திட

பின்னர்

பயிற்ேிணய

இணடநடுசவ விட்டு தேன்றொசலொ அல்லது உடன்படிக்ணகக்கணமய
உரிய

கொலத்துக்கு

திணைக்களத்தில்

பைியொற்ற

தவறினொசலொ

பயிற்ேிகளுக்கொக அரேொங்கம் தேலவிட்ட ததொணகயும், ரூ 250,000/தேல்லுப்படியொகும்

ததொணகயும்

இலங்ணக

குடியரசுக்கு

தேலுத்துவதொகவும்

ேனநொயக

சேொேலிஷக்

திணைக்களத்தினொல்

அங்கீ கரிக்கப்படுகின்ற இரண்டு பிணையொளர்களின் உத்தரவொதத்துடன்
பிணைப்பத்திரதமொன்ணற பயிற்ேி ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னதொக
எழுதி ணகதயொப்பமிடல் சவண்டும்.
3.6 அரே தமொழி அல்லொத தமொழிதயொன்றில் ஆட்சேர்ப்பு தேய்யப்பட்ட
உத்திசயொதகத்தர் ஒருவர் நன்னடத்ணத கொலத்தில் அரே தமொழிகள்
பரீட்ணேயில் ேித்தியணடதல் சவண்டும். உரிய கொலத்தில் சமற்படிப்
பரீட்ணேயில் ேித்தி தபற தவறுகின்றணம அடுத்த ேம்பள ஏற்றம்
நிறுத்தி ணவக்கப்படுவதற்கு கொரைமொக அணமயலொம்.
3.7

நிரந்தர நியமனத் திகதியிலிருந்து 05 வருடங்களுக்குள் 1/2014 ஆம்
இலக்க தபொது நிருவொக சுற்றுநிருபத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவொறு தமது
பதவிக்கு ஏற்புணடயதொகும் மட்டத்திலொன இரண்டொம் அரே தமொழித்
சதர்ச்ேிணய

தபறுதல்

சவண்டும்.

ஏற்புணடய

கொலத்தில்

சமற்படி

சதர்ச்ேிணய தபற தவறும் பட்ேத்தில் சமற்படி சதர்ச்ேிணய தபறும்
வணரக்கும் ேம்பள ஏற்றங்கள் நிறுத்தப்படும்.
3.8 இணைப்பு தமொழியொன
மட்டத்திலொன

ஆங்கிலம்

சதர்ச்ேியிணன III ஆம்

ததொடர்பொன க.தபொ.த
தரத்தில்

(ேொ.த)

05 வருடங்களுக்கு

முன்னதொக தபற்றிருத்தல் சவண்டும்.
4.0

ேம்பள அளவுத்திட்டம்
4.1 இரண்டு ஆண்டு கொல பயிற்ேிக் கொலத்தில் பயிற்ேி தபறும் தரத்தின்
இலங்ணக

ததொழில்நுட்பவியல்

சேணவயின்

வளிமண்டலவியல்

அவதொனிப்பொளர்/ததொடர்பொளர் பதவிக்கு 03/2016 ஆம் இலக்க 2016.02.25
ஆந் திகதிய தபொது நிருவொக சுற்றுநிருபத்தின் ஏ அட்டவணையின்
பிரகொரம்

மொதொந்தக்

தகொடுப்பனவுகள்

மற்றும்

தகொடுப்பனவுகள் பின்வருமொறு தேலுத்தப்படும். .

ேீ ரொக்கல்

அட்டவமை I
பதவி

மொதொந்தக் தகொடுப்பனவு

ததொழில்நுட்ப
சேணவயின்

2018.01.01
திகதிமுதல்

2019.01.01
திகதிமுதல்

2020.01.01
திகதிமுதல்

(ரூ)

(ரூ)

(ரூ)

21532/-

24336/-

27140/-

21770/-

24605/-

27440/-

1 ஆண்டு
2 ஆண்டு
அட்டவமை II
பதவி

மொதொந்தக் தகொடுப்பனவு

ததொழில்நுட்ப

2018.01.01
திகதிமுதல்

2019.01.01
திகதிமுதல்

2020.01.01
திகதிமுதல்

(ரூ)

(ரூ)

(ரூ)

4306/-

1502/-

4235/-

1400/-

சேணவயின்
1 ஆண்டு

2 ஆண்டு

2016.02.25

ஆந்

திகதிய

03/2016

ஆம்

-

இலக்க

தபொது

நிருவொகச்

சுற்றுநிருபத்தின் பிரகொரம் இலங்ணக ததொழில்நுட்பவியல் சேணவயின்
வளிமண்டலவியல் அவதொனிப்பொளர்/ததொடர்பொளர் III , II மற்றும் I ஆம்
தரங்களுக்சகற்புணடய மொதொந்த ேம்பள அளவுத்திட்டம் ரூ .31040-10 x
445-11x660-10 x 730-10 x ரூ.57550 (MN 3 – 2016) ஆகும்.
5.0

தமகமமகள்

-

வளிமண்டலவியல்
தரத்துக்கு

இலங்ணக

ததொழில்நுட்பவியல்

அவதொனிப்பொளர்/ததொடர்பொளர்

ஆட்சேர்ப்பு

தேய்வதற்கு

பின்வரும்

சேணவயின்
பயிற்றுவிப்பு
தணகணமகள்

ஏற்புணடயதொகும்.
5.1 இலங்ணகப் பிரணையொக இருத்தல் சவண்டும்.
5.2விண்ைப்பங்கள்
குணறயொதவரொகவும்

ஏற்றுக்தகொள்ளும்
30 வயதுக்கு

இறுதித்

திகதிக்கு

18

வயதுக்கு

சமற்படொதவரொகவும் இருத்தல் சவண்டும்

(;,jw;ika 2001.05.06 jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; kw;Wk; 1989.05.06 jpfjpf;F my;yJ mjw;F

gpd;duhd

jpfjpapy;

gpwe;jtu;fs;

khj;jpuk;

,jw;F

tpz;zg;gpg;gjw;fhd

jifikiaf;

nfhz;Ls;sdu;.)
5.3நற் பண்புணடயவரொக இருத்தல் சவண்டும்.
அசபட்ேகரும்

5.4ேகல

இலங்ணகயில்

சேணவயொற்றுவதற்கும்
சபொதுமொனளவு

பதவியின்

எந்ததவொரு

பிரசதேத்திலும்

கடணமகணள

ஆற்றுவதற்கும்

உடற்தகுதிணயயும்

மனத்

தகுதிணயயும்

தகொண்டிருத்தல் சவண்டும்.
5.5 கீ ழ்

குறிப்பிடப்படும்

கல்வித்

தணகணமகணள

பூர்த்தி

தேய்திருத்தல்

சவண்டும்.
(அ) ேிங்களம்/தமிழ்/ஆங்கில தமொழி, விஞ்ஞொனம், கைிதம்
மற்றும் சமலுதமொரு பொடத்துக்கு திறணமச் ேித்தியுடன் ஒசர
தடணவயில் 06 பொடங்களில் க.தபொ.த (ேொதொரைத் தரம்)
பரீட்ணேயில் ேித்தி தபற்றிருத்தல்.
(ஆ) க.தபொ.த (உயர் தரம்) பரீட்ணேயில் ஒசர தடணவயில்
03 பொடங்களில் ேித்தி தபற்றிருத்தல்.
பொட அணமப்பு பின்வருமொறு இருத்தல் சவண்டும்.
(1)தபௌதீகவியல்,

தூய

கைிதம்

மற்றும்

பிரசயொகக்

கைிதம்/

இணைந்த

கைிதம்
(2) தபௌதீகவியலுடன்
(i)தூய

கைிதம்/

பிரசயொகக்

கைிதம் ஆகிய பொடங்களில் ஒன்றிலும்
(ii)இரொேொயனவியல்/விவேொயவியல்/தகவல்
ததொழில்நுட்பம்/கைினி

அறிவியல்

ஆகிய

பொடங்களில்

ஒன்றிலும்
குறிப்பு:

ேகல

விண்ைப்பதொரிகளும்

பதவிக்கு

ஏற்புணடய

தணகணமகணள

விண்ைப்பம் ஏற்றுக்தகொள்ளும் இறுதி தினத்தன்சறொ அதற்கு முன்னதொகசவொ
பூர்த்தி தேய்திருக்க சவண்டியது கட்டொயமொகும்..
6.0 பரீட்மசகள் நடவடிக்மகமுமற
6.1 இப் பரீட்ணே ேிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய தமொழிகளில்
நணடதபறும். விண்ைப்பதொரி ஒருவர் தமக்கு ஏற்புணடய ஏசதனுதமொரு
தமொழிணய ததரிவு தேய்ய சவண்டுதமன்பசதொடு பரீட்ணேக்குரிய ேகல
வினொத்தொள்களுக்கும் அம் தமொழியிசலசய விணட அளித்தல் சவண்டும்.
விண்ைப்பிக்கும் தமொழிணய பின்னர் மொற்றுவதற்கு இடமளிக்கப்பட
மொட்டொது. பரீட்ணே இரண்டு வினொத்தொள்கணள தகொண்டிருக்கும்.

புள்ளிகள்
உளச்ேொர்பு சதர்வு

கொலம்
01 மைித்தியொலம்

100

பொடத்துடன் இணைந்த
ததொழில்நுட்ப

02 மைித்தியொலம்

100

6.2 வினொத்தொள் பொடவிதொனம்
I. உளச்ேொர்பு சதர்வு :
இவ்

வினொத்தொள்

பரீட்ேொர்த்தியின்

ேிந்தணன

ஆற்றணலயும்

அவருணடய பகுப்பொய்வு நிணலணமணயயும், தீர்மொனங்கள் எடுக்கும்
திறணனயும் தீர்மொனிப்பதற்கொன பல்சதர்வு வினொக்கள் மற்றும்
சுருக்க

பதில்

அளிக்கும்

தகொண்டுள்ளசதொடு

ேகல

வணகயிலொன

50

வினொக்களுக்கும்

வினொக்கணள

பதில்

அளித்தல்

சவண்டும்.
II. பொடத்துடன் இணைந்த ததொழில்நுட்பவியல் ேொர்ந்த வினொத்தொள்:
தபௌதீகவியல்
மற்றும்

பொடம்

அது

ேொர்ந்த க.தபொ.த

வணரயொன

(உ.த)

பரீட்ணே

இயந்திரவியல்,

அளவடுகளும்,
ீ
பதொர்த்தத்தின் இயல்பு, அதிர்வு

மட்டம்

அலகுகளும்

மற்றும்

அணல,

தவப்பமும் மின்ேொரமும் ஆகிய பொட அறிவிணன தீர்மொனிக்கின்ற
வினொக்களொலொனது

என்பசதொடு ேகல வினொக்களுக்கும்

விணட

அளித்தல் சவண்டும்.
6.3

நியமனம்

தபறுவதற்கு

தணகணம

தபறுவதற்கு

பொடத்துக்கும்

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகளில்

நொற்பது

(40%)

வத
ீ

புள்ளிகணளயொவது

சவண்டுதமன்பசதொடு
தவற்றிடங்கணள
வரிணேக்கிரமப்படி

குணறந்த

அசபட்ேகர்கள்

சபொட்டிப் பரீட்ணேக்கு

நிரப்பும்

ஒவ்தவொரு
தபற

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள

வணகயில் தபறுசபறுகளின்

ஆட்சேர்ப்பு

பட்ேம்

தேய்யப்படும்.

திறன்

(சநர்முகப்

பரீட்ணேயில் அடிப்பணடத் தணகணமகணள உறுதிப்படுத்த தவறும்
விண்ைப்பதொரிகள்

பரீட்ணேயில்

உரிய

திறன்

மட்டத்ணத

தபற்றிருந்தொலும் ஆட்சேர்ப்பு தேய்யப்பட மொட்டொர்கள்)
6.4 பரீட்மசப்

தபறுசபறுகள் – விண்ைப்பதொரிகளுக்கு பரீட்ணேப்

தபறுசபறுகள்

பரீட்ணேகள்

ஆணையொளர்

நொயகத்தின்

மூலமொகசவொ அல்லது www.resaults.exams.gov.lk இணையத்தளத்தின்
மூலமொகசவொ அறிவிக்கப்படும்.
7.0

சபாலித் தகவல்வகளுக்கான தண்டமனகள் - விண்ைப்பத்ணத
பூர்த்தி தேய்ணகயில் மிகக் கவனமொக ேரியொன தகவல்கணள
மொத்திரம்

வழங்க

சவண்டும்.

பிரகொரம்

யொசதனுதமொரு

இப்

பரீட்ணேயின்

அசபட்ேகர்

விதிகளின்

தணகணமயற்றவதரன

தவளிக்தகொைரப்படும் பட்ேத்தில் பரீட்ணேக்கு முன்னதொகசவொ
அல்லது பரீட்ணேயின் சபொசதொ அல்லது பரீட்ணேக்கு பின்னசரொ

அல்லது

எந்ததவொரு

ேந்தர்ப்பத்திலும்

குறித்த

நபருணடய

பரீட்ேொர்த்தி நிணல இரத்துச் தேய்ய முடியும்.
8.0

பரீட்மசகள் கட்டைம் - பரீட்ணேக் கட்டைம் ரூ 750 ஆகும்.அக்
கட்டைத்ணத பரீட்ணேகள் ஆணையொளர் நொயகத்தின் வருமொனத்
தணலப்பு

இன்

2003.12.03

கீ ழ்

அரே

வருமொனத்துக்கு

வரவு

ணவக்கும் வணகயில் நொட்டில் அணமந்துள்ள எந்ததவொரு தபொல்
அலுவலகம்/உப தபொல் அலுவலகத்துக்கு பை வடிவில் தேலுத்தி
விண்ைப்பதொரியின்

தபயருக்கு

தபற்றுக்தகொள்ளப்படும்

பற்றுச்ேீ ட்ணட அதன் ஒரு முணனயின் மூலம் விண்ைப்பத்தின்
உரிய இடத்தில் வழ்ந்து
ீ
விடொத வணகயில் நன்றொக ஒட்டுதல்
சவண்டும்.

பரீட்ணேக்

முத்திணரகசளொ

கட்டைத்துக்கு

பைக்

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட

கட்டணளகசளொ

மொட்டொது

என்பசதொடு

பரீட்ணேக்கு தேலுத்தப்பட்ட கட்டைம் எக் கொரைங் தகொண்டும் மீ ள
அளிக்கசவொ
மொட்டொது.

அல்லது

பிறிததொரு

பற்றுச்ேீ ட்டின்

நிழற்

பரீட்ணேக்கு

மொற்றப்படசவொ

பிரதிதயொன்ணற

தம்

வேம்

ணவத்திருப்பது பயன்மிக்கதொக இருக்கும்.
9.0

விண்ைப்பங்கள்
தொன்

9.1விண்ைப்பங்கள்

பரீட்ணேயில்

சதொற்றவுள்ள

தமொழியிசலசய தயொரிக்கப்படல் சவண்டும்.
தமிழிலும்

9.2ேிங்களத்திலும்
விண்ைப்பங்களில்
பரீட்ணேயின்

தபயர்

ேமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற

தணலப்பில்
அம்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

தமொழிக்கு

சமலதிகமொக

ஆங்கிலத்திலும் குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.
9.3இந்த

அறிவித்தலின்

நிணறவில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

மொதிரி

படிவத்தின் பிரகொரம் 21 x 29 தே.மீ (ஏ 4) அளவு கடதொேிகளில் இரு
பக்கங்கணளயும் பயன்படுத்தி

விண்ைப்பம்

தயொரிக்கப்படுதல்

சவண்டும். 01 இலக்கம் ததொடக்கம் 04 (உ) வணர தணலப்பு 01
பக்கத்திலும் 05 ஆம் இலக்கம் ததொடக்கம் 09.3 வணர தணலப்பு 02
பக்கத்திலும் 10 ஆம் இலக்கம் ததொடக்கம் 15 வணர தணலப்பு 03
பக்கத்திலும் 16 ஆம் இலக்கம் ததொடக்கம் 17.3 வணர தணலப்பு 04
பக்கத்திலும்

உள்ளடக்கும்

வணகயில்

விண்ைப்பம்

தயொரிக்கப்படுதல் சவண்டும்.
9.4விண்ைப்பதொரி தன் தேொந்த ணக எழுத்துக்களொல் விண்ைப்பத்ணத
பூர்த்தி தேய்தல் சவண்டும்.
9.5பரீட்ணேக்கு சதொற்றும் தமொழிணய பின்னர் மொற்றுவதற்கு அனுமதி
அளிக்கப்படொது
சவண்டும்.
முக்கிய குறிப்பு.

என்பதொல் பிணழயின்றி

ேீ ரொக

பூர்த்தி தேய்தல்

பரீட்ணே

நிணலயங்கணள

வழங்கப்பட

மொட்டொது.

பின்னர்
ஆனொலும்,

மொற்றுவதற்கு

அனுமதி

யொசதனுதமொரு

பரீட்ணே

நிணலயத்துக்கு சபொதுமொனளவு பரீட்ேொர்த்திகள் விண்ைப்பித்திரொத
ேந்தர்ப்பங்களில்

அந்

பரீட்ேொர்த்திகள்

நிணலயத்ணத

இரத்துச்

அண்மித்த

ஆற்றுப்படுத்தப்படுவொர்கள்.

பரீட்ணே
சமலும்,

அணனத்திலுசமொ

அல்லது

நிணலயங்கணள

நிறுவுவதற்கு

தேய்து

அதிக

குறித்த

நிணலயத்துக்கு

உத்சதே

நகரங்கள்

எண்ைிக்ணகயிசலொ

சபொதுமொனளவு

பரீட்ணே

பரீட்ேொர்த்திகள்

விண்ைப்பித்திரொத பட்ேத்தில் பரீட்ணேயிணன தகொழும்பில் மொத்திரம்
நடொத்துவதற்கு

பரீட்ணேகள் ஆணையொளர்

நொயகம்

நடவடிக்ணக

எடுப்பொர்.
9.6
i.உரிய மொதிரி படிவத்துக்கணமய தயொரிக்கப்படொத, உரிய தினத்துக்கு
முன்னர் பரீட்ணேக் கட்டைம் தேலுத்தப்படொத மற்றும் ேீ ரொக பூர்த்தி
தேய்யப்படொத
எவ்வித

முழுணமயற்ற

அறிவிப்புமின்றி

விண்ைப்பங்கணள
இழப்பிணன

நிணலயிலுள்ள

நிரொகரிக்கப்படும்.

பூர்த்தி

தேய்யத்

விண்ைப்பதொரி

விண்ைப்பங்கள்

உரிய

முணறயில்

தவறுவதொல்

ஏற்றுக்தகொள்ளுதல்

ஏற்படும்
சவண்டும்.

விண்ைப்பத்தின் நிழற் பிரதிதயொன்ணற சபணுவது பயன்மிக்கதொக
இருக்கும். பூர்த்தி தேய்யும் விண்ைப்பம் பரீட்ணேயுடன் ததொடர்புணடய
அறிவித்தலில்

கொட்டப்பட்டுள்ள

தயொரிக்கப்பட்டுள்ளதொ

என்பணத

மொதிரி

படிவத்துக்கு

விண்ைப்பதொரி

ேரி

ஏற்ப

பொர்த்துக்

தகொள்ளுதல் சவண்டும். இன்சறல், விண்ைப்பம் நிரொகரிக்கப்படலொம்.
தேய்யப்படும்

ii.ததரிவு

விண்ைப்பதொரிகளுக்கு

விண்ைப்பத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முததலழுத்துடன் கூடிய தபயருக்கு மொத்திரம்
நியமனக்

கடிதங்கள்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பிணழயின்றி
வழங்கப்படும்
புதிதொக

ஒரு

வழங்கப்படுதமன்பதொல்,

மொதிரிணய

ேீ ரொக

பின்பற்றி

குறிப்பிடுதல்

ேந்தர்ப்பத்தில்
பகுதிணய

தபயரில்

மொதிரி

படிவத்தில்

தன்னுணடய

சவண்டும்.

தபயணர

நியமனங்கள்

திருத்தம்

தேய்வதற்சகொ

சேர்ப்பதற்சகொ/நீக்குவதற்சகொ

அனுமதி

அளிக்கப்பட மொட்டொது.
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

9.7வர்த்தமொனியில்
தகொண்டுள்ளவர்கள்

மொத்திரம்

தணகணமகணள

விண்ைப்பத்துள்ளொர்கள்

என்ற

எடுசகொளின் சபரில் உரிய தினத்தன்சறொ அல்லது அதற்கு முன்னதொக
விண்ைப்பித்துள்ள
பரீட்ணேயில்

ேகல

விண்ைப்பதொரிகளுக்கும்

சதொற்றுவதற்கு

பரீட்ணேகள்

சபொட்டிப்

ஆணையொளர்

நொயகத்தினொல் அனுமதி அட்ணட விநிசயொகிப்பதொனது விண்ைப்பதொரி
இப் பதவிக்கு தணகணம தபற்றுள்ளொர் என்பதற்கொன அங்கீ கொரமொக
கருதப்பட

மொட்டொது.

அணழக்கப்பட்டு
உள்ளனவொ

என

விண்ைப்பதொரி

வர்த்தமொனி

சநர்முகப்

பரீட்ணேக்கு

அறிவித்தலுக்கணமய

தணகணமகள்

பரிசேொதிக்கும் சபொது

சதணவயொன

தணகணமகள்

இல்ணல என்பது கண்டறியப்பட்டொல் அந் நபரின் பரீட்ேொர்த்தி நிணல
இரத்துச் தேய்யப்படும்.

கிணடக்கப்தபற்றதொக

9.8விண்ைப்பங்கள்
தபொலின்

சபொது

கொைொமல்

சமற்தகொள்ளப்படும்

சபொகும்

எவ்வித

அறிவிக்கப்பட

மொட்டொது.

விண்ைப்பங்கள்

ததொடர்பொக

புகொர்களும்

கவனத்தில்

எடுத்துக்

தகொள்ளப்பட மொட்டொது.
9.9 விண்ைப்பத்ணத

இட்டு

அனுப்பும்

கடித

மூணலயில் “ததொழில்நுட்பச் சேணவயின்
தேய்தல்

–

வளிமண்டலவியல்

உணறயின்

இடது

பதவிகளுக்கு

திணைக்களம்”

புற

ஆட்சேர்ப்பு

எனத்

ததளிவொக

குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.
9.10பூர்த்தி தேய்யப்பட்ட விண்ைப்பப் படிவம் 2019.05.06 ஆந் திகதியன்சறொ
அதற்கு முன்னதொகசவொ கீ ழ் கண்ட முகவரிக்கு பதிவுத் தபொலில்
அனுப்புதல் சவண்டும்.
பரீட்ணேகள் ஆணையொளர் நொயகம்
ஒழுங்குப்படுத்தல் மற்றும் தவளிநொட்டுப்
பரீட்ணேகள் கிணள
இலங்ணகப் பரீட்ணேகள் திணைக்களம்
த.தப. இ 1503
தகொழும்பு
அரே

9.11இன்றளவில்
சேணவயிசலொ

சேணவயிசலொ

அல்லது

பைியொற்றுகின்ற

விண்ைப்பங்கணள தமது
கூட்டுத்தொபனங்கள்,

மொகொை

விண்ைப்பதொரிகள்

திணைக்கள

உள்ளூரொட்ேி

மூலமும், அரேக்

மன்றங்கள்

சபொன்றவற்றில்

நிறுவன

மூலமும்

அல்லது அதற்கு

தினத்தன்சறொ

தமது

பிரதொனி

சேணவயொற்றுகின்றவர்கள் தமது
உரிய

அரே

தணலணம

நிருவொகிகள்

முன்னதொகசவொ

அனுப்புதல் சவண்டும்.
10.பரீட்மசக்கு சதாற்றுதல்
பரீட்ணேக்கொன

10.1விண்ைப்பதொரிகளுக்கு
விநிசயொகிக்கப்பட்டவுடன்
அறிவித்ததலொன்று

அதணன

இலங்ணக

அனுமதி

அட்ணடகள்

குறிப்பிட்டு

பத்திரிணக

பரீட்ணேகள்

திணைக்களத்தினொல்

தவளியிடப்படும். அறிவித்தல் தவளியிடப்பட்டு
நொட்கள்

கடந்துவிட்ட

அட்ணட

கிணடக்கவில்ணல

குறிப்பிட்டுள்ளவொறு
அறிவித்தல்

நிணலயிலும்
எனில்,

அதணன

சவண்டும்.

விண்ைப்பத்தின் பிரதி, பரீட்ணேக்
பற்றுச்ேீ ட்டின்

பிரதி

மற்றும்

பரீட்ணேக்கொன
பத்திரிணக

பரீட்ணேகள்

அதன்

02 அல்லது

சபொது

03

அனுமதி

அறிவித்தலில்

திணைக்களத்துக்கு
உங்கள்

கட்டைம்

வேமுள்ள

தேலுத்தியதற்கொன

விண்ைப்பத்ணத பதிவுத்

தபொலில்

அனுப்பியதற்கொன ரேீ தும் பரீட்ணேயின் தபயர், விண்ைப்பதொரியின்
முழுப் தபயர், சதேிய

அணடயொள

அட்ணட

இலக்கம் மற்றும்

முகவரிணயயும் குறிப்பிட்டு பரீட்ணேகள் திணைக்களத்திடம் வினவ
முடியுதமன்பசதொடு தகொழும்புக்கு தவளிசய உள்ள விண்ைப்பதொரி
எனில், ததொணலநகல் மூலம் அனுமதி அட்ணடயின் பிரதிதயொன்ணற

தபற்றுக் தகொள்வதற்கு உங்களின் ததொணலநகல் இலக்கத்ணதயும்
குறிப்பிட்டு

உங்களுணடய

விபரங்கள்

அடங்கிய

சகொரிக்ணக

கடிததமொன்ணற அறிவித்தலில் உள்ள ததொணலநகல் இலக்கத்துக்கு
அனுப்பி வினவுவது பயன்மிக்கதொக இருக்கும். பூர்த்தி தேய்யப்பட்ட
விண்ைப்பம் மற்றும் பைம் தேலுத்திய பற்றுச்ேீ ட்டின் பிரதிகணள
தம் வேம் ணவத்திருத்தல் பயன்மிக்கதொக இருக்கும்
10.2அசபட்ேகருக்கு
அவன்

பரீட்ணே

அல்லது

வினொத்தொள்

அவள்

சதர்வுக்கு

வினிசயொக்கும்

அல்லது

சபொது

பதவிற்கு

தகுதி

அணடயப்பட சவண்டும் அங்கீ கொரம் வழங்கப்பட சவண்டும் என்று
பொர்க்க சவண்டொம்.
10.3விண்ைப்பத்திலும்

பரீட்ணேக்கொன

அனுமதி

அட்ணடயிலும்

விண்ைப்பதொரியின்ணகதயொப்பம்அத்தொட்ேிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்
சவண்டும்.

யொசதனுதமொரு

நிறுவனத்திலிருந்து

பரீட்ணேக்கு

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதொரி ஒருவர் தமது ணகதயொப்பத்ணத
நிறுவன

தணலணம

நிருவொகியினொசலொ

அல்லது

அதிகொரமளிக்கப்பட்ட

உத்திசயொகத்தரினொலும்

விண்ைப்பதொரி

தமது

அவரொல்

அவ்வொறில்லொத

ணகதயொப்பத்ணத

அரே

பொடேொணலதயொன்றின் அதிபர்/ஓய்வு தபற்ற உத்திசயொகத்தர், தொம்
வேிக்கும் பிரிவுக்கொன கிரொம உத்திசயொகத்தர், ேமொதொன நீதவொன்,
ேத்திய

ஆணையொளர்,

முப்பணடயின்

பதவி

ேட்டத்தரைி,
நிணல

பகிரங்க

உத்திசயொகத்தர்,

தநொத்தொரிஸ்,
அரே

அல்லது

மொகொை அரே சேணவயில் உள்ள உத்திசயொகத்தர் அல்லது நிரந்தர
பதவிநிணல

உத்திசயொகத்தர்

விஹொணரதயொன்றின் விஹொரொதிபதி

அல்லது
அல்லது

தபௌத்த

தணலணம பிக்கு

அல்லது பிற ேமய ஸ்தலதமொன்றுக்கு தபொறுப்பொன .
10.4ேமயத் தணலவர்களில் குறிப்பிடத்தக்க நிணலயில் இருக்கும் ஒருவர்
மூலமொகசவொ அத்தொட்ேிப்படுத்திக்
பரீட்ணே

நிணலயத்தில்

தகொள்ள

சவண்டும்.

பரீட்ணேக்கு சதொற்ற

தமக்குரிய

சவண்டுதமன்பசதொடு,

அவ்வொறு சதொற்றும் முதலொவது ேந்தர்ப்பத்திசல பரீட்ணே மண்டப
சமற்பொர்ணவயொளரிடம்

தனது

ணகதயொப்பம்

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட

அனுமதி அட்ணடணய ேமர்ப்பித்தல் சவண்டும். அவ்வொறு ேமர்ப்பிக்கத்
தவறும் விண்ைப்பதொரிகளுக்கு பரீட்ணேயில் சதொற்றுவதற்கு அனுமதி
அளிக்கப்பட மொட்டொது.
11.0

அசபட்ேகர்களின்
பின்வரும்

ஆள்

அணடயொளத்ணத

ஆவைங்களின்

ஒன்ணற

உறுதிப்படுத்துவதற்கு
பரீட்ணேகள்

சமற்பொர்ணவயொளருக்கு ேமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.
I.சதேிய அணடயொள அட்ணட

மண்டப

khjpup tpz;zg;gg;gbtk;
,yq;if njhopy;El;g Nritapy; tspkz;lytpay; mtjhdpg;ghsu; / njhlu;ghly;
(gapw;rp juk;) gjtpf;F Ml;Nru;g;gjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; guPl;ir – (2019)
Open Competitive Examination for Recruitment to the Post of Meteorological Observers /
Communicators (to the Training Grade) of the Sri Lanka Technological Service of the
Department of Meteorology - 2018


guPl;irf;F Njhw;Wk; nkhop %yk;
($l;bDs;; cupa ,yf;fj;ij Fwpg;gplTk;)



(m) KOg; ngau; (Mq;fpy jbj;njOj;jpy;):
…………………………………………………………………………………………………
(cjhuzk;: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)

rpq;fsk; -2
jkpo;
-3
Mq;fpyk; -4

(M) ,Wjpg; ngau; KjypYk; Vida ngau;fspd; KjnyOj;Jf;fs; ,WjpahfTk;
mikAk; tpjj;jpy; ngau; (Mq;fpy jbj;njOj;jpy;):
………………………………………………..
(cjhuzk;: GUNAWARDHANA, H.M.S.K)
(,) KOg; ngau; (rpq;fsk; / jkpo;): ……………………………………………………………………………
2. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;:
3. ghy; epiy : Mz; - 0
( $l;bDs; cupa ,yf;fj;i Fwpg;gpLf)
ngz; - 1
4. epue;ju Kftup: (m) (rpq;fsk; / jkpo;)
……………………………………………...………….………...............................................
(M)
Mq;fpyj;jpy;

(Mq;fpy jbj;njOj;jpy;): (,e;j Kftupf;F mDkjp ml;il jghy; nra;ag;gLk;)
(,) epue;jukhf trpf;Fk; khtl;lk;: …………………………………………………………………………
(<)
gpuNjr nrayfg; gpupT: …………………………………………………………………………….
(c) ckJ njhiyNgrp ,yf;fk;: epiyahd - …………………………………….
ifalf;f 05. (m)

gpwe;j

jpfjp

:: tUlk;

khjk;

jpfjp

(M) 2016….. Mk; jpfjpf;fhd taJ:
tUlk;

khjk;

06. jpUkzkhdtuh / jpUkzkhfhjtuh
( $l;bDs; cupa ,yf;fj;ij Fwpg;gpLf)
07. ,dk;
Rpq;fsk; -1> jkpo; -2> Vidait-3

ehs;
jpUkzkhdtu; - 1
jpUkzkhfhjtu; -2

( $l;bDs; cupa ,yf;fj;ij Fwpg;gpLf)

08. fy;tpj; jifikfs;
(m) f.ngh.j. (rh.j) guPl;ir
Kjyhk; jlit

,uz;lhk; jlit

Mz;L :………………….…..

Mz;L:………………………

guPl;ir ,yf;fk;:………..….

guPl;ir ,yf;fk;:………..….

njhlu; ,yf;fk; ghlk;

ngWNgW

njhlu; ,yf;fk;

ghlk;

ngWNgW

(M) f.ngh.j.( cau;juk;) guPl;ir

Mz;L:………………………….

njhlu; ,yf;fk;

guPl;ir ,yf;fk;:……………………………

ghlk;

ngWNgW

09. njhopw; jifik / njhopEl;guPjpahd jifik
9.1 ngw;Ws;s gl;lk; / bg;Nshkh
…………………………………………………………………………………………………………………....
........................................................................................................................
9.2 Fwpj;j gl;lk; / bg;Nshkhit toq;fpa epWtdj;jpd; ngau;:
………………………………………………………………….......................................................
9.3 Fwpj;j gl;lk; / bg;Nshkh nry;YgbahFk; fhyg;gFjp:
………………………………………………………………

10. Vida jifikfs;:

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

11. ePu; ahNjDk; jtWf;fhf ePjpkd;wj;jpdhy; Fw;wthspahf;fg;gl;L my;yJ jw;NghJ
ckf;F vjpuhf VNjDk; rl;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wjh? Mk; / ,y;iy
11.1 Mnkdpy;> tpguq;fisf; Fwpg;gpLf:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. tpz;zg;gjhuu; jw;NghJ murhq;f my;yJ khfhz murhq;f Nritapy;
njhopy;Gupgtnudpy;> gjtpg; ngau;> Nritahw;Wk; jpizf;fsj;jpd; ngau; kw;Wk;
Kftupiaf; Fwpg;gpLf.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.tpz;zg;gjhuu; ,jw;F Kd;du; murhq;f / khfhz murhq;f NritapypUe;J
tpyfpatuhapd;>
,jw;fhd
fhuzk;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. guPl;ir fl;lzk; nrYj;Jjy; gw;wpa tpguk; :
14.1 guPl;ir fl;lzk; nrYj;jpa jghy; / cgjghy; mYtyfk;: ………………………………
14.2 gw;Wr;rPl;L ,yf;fk; : …………………………………………………
14.3 gzk; nrYj;jg;gl;l jpfjp : ………………………………………..

gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;il fod;WtplhjthW xl;lTk;.
gw;Wr;rPl;bd; gpujpia jk;trk; itj;jpUf;fTk;

15. tpz;zg;gjhupapd; cWjpg;gLj;jy;:
(m)

vd;;dhy; ,e;j tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; ahTk;
cz;ikahdit vdTk; rupahdit vdTk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

(M)

,jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; cz;ikf;Fg; Gwk;ghdit vd
cWjpg;gLj;jg;gLk; gl;rj;jpy;> ,g;gjtpf;F ehd; jFjpaw;wtdhNtd; vd;gijAk;>
epakdk; fpilf;fg;ngw;wjd; gpd;du; cWjpg;gLj;jg;gLk; gl;rj;jpy; NritapypUe;J
ePf;fg;gLNtd; vd;gijAk; ed;fwpNtd;.

(,) &……………….
xl;lg;gl;Ls;sJ.

nrYj;jp

ngw;Wf;nfhz;l

gw;Wr;rPl;L

cupa

,lj;jpy;

(<) NkYk;> guPl;iria elhj;Jjy; kw;Wk; ngWNgWfis ntspapLjy; njhlu;gpy;
guPl;irfs; Mizahsu; ehafj;jpdhy; tpjpf;fg;gLk; rl;ljpl;lq;fSf;F ehd;
fl;Lg;gLNtd; vd;gijAk; njuptpf;fpd;Nwd;.
(c) Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ve;jnthU jftiyAk; gpd;du; khw;wkhl;Nld;.
………………………………..

……………………………

jpfjp

tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;

16. tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;Jjy;
,e;j tpz;zg;gg;gbtj;ij rku;g;gpf;Fk; ………………………………………………….
vd;gtiu ehd; jdpg;gl;l tpjj;jpy; mwpNtd; vd;gijAk;> mtu; / mts; ………………
Mk; jpfjp vd; Kd;dpiyapy; NkNy gpupT 15,d; fPo; jdJ ifnahg;gj;ij ,l;lhu;
vd;gijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. mtu; / mts; Fwpg;gpl;l guPl;irf; fl;lzj;ij
nrYj;jp> mjw;Fupa gw;Wr;rPl;il xl;bAs;shu; vd;gijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
…………………………………..

………………………………

jpfjp

cWjpg;gLj;Jgtupd; ifnahg;gk;

cWjpg;gLj;Jgtupd; ifnahg;gk;:……………………………………….
gjtp:……………………………………………………………………….
Kftup:……………………………………………………………….……..
(cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu)

17. jpizf;fsj; jiytupd; rhd;Wiu: ( murhq;f Nritapy; / khfhz murhq;f
Nritapy; <Lgl;Ls;s tpz;zg;gjhupfSf;F khj;jpuk;)

17.1

………………………………..

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l

jpU

/ jpUkjp

/ nry;tp

……………………………………. mYtyfj;jpy; gzpahw;WtjhfTk;> mtu; / mts;
………………………

Mk;;

jpfjp

Kjy;

…………………………………………..

gjtpapy; gzpahw;WtijAk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

17.2 cj;jpNahfj;jupd; gpuj;jpNaf Mtzf;Nfhitapd; gpufhuk;> tpz;zg;gg;gbtq;fis
Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjpf;F fpl;ba Ie;J tUl fhyg;gFjpf;Fs;
mtuJ Ntiy> elj;ij> tUif jpUg;jpfukhdJ / mjpUg;jpahdJ

rfy rk;gs Vw;wq;fisAk; ngw;Ws;shu; / ngwtpy;iy
ve;jtpjkhd xOq;fhw;W jz;lidf;Fk; cl;gltpy;iy / cl;gl;Ls;shu;
(xOf;fhw;W jz;lidf;F cl;gl;Ls;shnudpy;> tpguq;fisf; Fwpg;gpLf)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
17.3

mtu;

,g;gjtpf;F

njupT

nra;ag;gl;lhy;

NritapypUe;J

tpLtpf;fg;gLthu;

tpLtpf;fg;gl khl;lhu;.

…………………………………………
jpfjp

jpizf;fsj; jiytuJ

ifnahg;gk;

cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu

/

