
இலங்கை த ொகலத்த ொடர்புைள் ஒழுங்குபடுத் ல் 
ஆகைக்குழு 

 

 

 

இலங்கை த ொகலத்த ொடர்புைள் ஒழுங்குபடுத் ல் ஆகைக்குழுவின் பின்வரும் தவற்றிடங்ைகை நிரப்புவ ற்கு  ைகை தபற்ற 

விண்ைப்ப ொரிைளிடமிருந்து விண்ைப்ப்பங்ைள் கைொரப்படுகின்றைன (TRCSL) 

ஆகைக்குழுவின் தெயலொைர்  

 
ப வி பற்றிய விபரம் 

01. ஆணைக்குழுவின் கூட்டங்கணை  நடாத்துதல் 

02. கூட்ட அறிக்ணககள் மற்றும் ததாடர்புணடய ஆவைங்கணைப் பேணுதல். 

03. ஆணைக்குழுவின் தீர்மானங்கணை அறிவித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல் நடவடிக்ணககணை பமற்தகாள்ைல். 

04. வருடாந்த அறிக்ணககணைத் தயார் தெய்தல். 

05. தோதுமக்கள் விொரணைச் தெயற்ோடுகளுக்கு ெமூகமளித்தல். 

க கவயொன ைல்வி / த ொழில்ெொர்  கைகைைள்: 

ெட்டத்துணையில் ேல்கணைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கிகரிக்கப்ேட்ட ேல்கணைக் கழகதமான்றிலிருந்து தேற்ை 1 

ஆம் அல்ைது 2 ஆம் வகுப்பு விபெட இழமானிப் ேட்டம் 

அல்ைது 

ெட்டத்தரணியாக இருத்தல் பவண்டும். 

மற்றும் 

பதணவயான அனுேவங்கள் : 

ெட்டத்துணையில்   முகாணமத்துவ மட்ட ேதவிதயான்றில் குணைந்தது மூன்று வருட அனுேவம் 

அல்ைது 

நாடைாவிய பெணவயில்  ஒரு உத்திபயாகத்தராக  ஆகக் குணைந்தது திருப்திகரமான 03 வருட அனுேவத்ணதக் தகாண்டிருத்தல். 

 

க கவயொன ஏகனய அனுபவங்ைள் :     

ஆணைக்குழுவினால்  தீர்மானிக்கப்ேட்டவாறு, தரவுத்தை முகாணம மற்றும் நியம தமன்தோருள் தோதிகளில் சிைந்த அறிவு  

மற்றும் 

ஆணைக்குழுவினால்  தீர்மானிக்கப்ேட்டவாறு, ஆங்கிைம் மற்றும் சிங்கைம் / தமிழ் தமாழிகளில் (எழுத்து  மற்றும் பேச்சு) சிைந்த 

ததாடர்ோடல் திைன்கள்.  

வயது : 22 வயதுக்குக் குணையாமலும் 45 வயதிற்கு பமற்ேடாமலும் இருத்தல் பவண்டும். 

 ெம்பைம் : த ொ.ஒ.ஆ. – 2 -2 ெம்பை அைவுத்திட்டம் ஏற்புகடய ொகும். 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தவற்றிடங்ைள் 

விண்ணிப்பிக்கும் முகற 

• இங்பக விண்ைப்ப்ப் ேடிவம் ேதவிைக்கம் தெய்யப்ேடுதல் பவண்டும். here.   

• உரிய மாதிரி விண்ைப்ேப் ேடிவத்திற்கு ஏற்ே அனுப்ேப்ேட்ட விண்ைப்ேங்கள் நிராகரிக்ப்ேடும். 

• பூரைப்ேடுத்திய விண்ைப்ேப் ேடிவங்கள் கல்வி / ததாழிற்ைணகணமகளின் பிரதிகபைாடு பெணவ அனுேவ விேரத்துடன்  

அனுப்ேப்ேடுதல் பவண்டும். 

• விண்ைப் ேடிவங்கள் ததளிவாகவும் வாசிக்கக் கூடியதாகவும் இருத்தல் பவண்டும் அத்பதாடு விண்ைப்ேப் ேடிவத் 

பதணவப்ோடுகணை பூர்த்தி தெய்யாத விண்ைப்ேப் ேடிவங்கள் கவனத்திற் தகாள்ைப்ேடமாட்டாது. 

• தகணமகள், அனுேவங்கள் மற்றும்  ஏணனய விேரங்கணை வழங்கி முணையாக பூரைப்ேடுத்திய விண்ைப்ப்ப் ேடிவங்களின் 

ஸ்பகன் தெய்யப்ேட்ட பிரதிகள் careers@trc.gov.lk  என்ை முகவரிக்கு    2022.03.23 ஆம் திகதி அல்ைது அதற்கு முன்னர் ஒபர 

ஆவைமாக பிடீஎப் மாதிரி அணமப்பில்  ஒரு தனி ஆவைமாக அனுப்ேப்ேடுதல் பவண்டும். விண்ைப்ேதாரிகள் தற்தோழுது 

வகிக்கும் ேதவிகளிலிருந்து தம்ணம விடுவிப்புச் தெய்வதற்கான  திணைக்கை / நிறுவன தணைவர்களின் விருப்ேத்துடன் 

அரெ திணைக்கைங்கள், அரெ கூட்டுத்தாேனங்கள், ெணேகள் மற்றும் அதிகாரெணேகளின் ஊடாக பமற்ேடி ேதவிக்கான 

தங்களுணடய விண்ைப்ேப் ேடிவங்கணை அனுப்புதல் பவண்டும். 

• ொன்றிதழ்களின் பிரதிகளுடன் ெமர்ப்பிக்காத  விண்ைப்ேப் ேடிவங்கள் நிராகரிக்கப் ேடும். இந்த ஆவைங்களின் மூைப் 

பிரதிகள் பநர் முகப் ேரீட்ணெயின் போது ெமர்ப்பிக்கப்ேடுதல் பவண்டும்.  

 
தபொது நிபந் கனைள்    

1. ஒவ்தவாரு விண்ைப்ேதாரியும் இைங்ணகப் பிரணெயாக இருத்தல் பவண்டும் அத்பதாடு விண்ைப்ேதாரிகள் உடல் ரீதியாகவும் 

உை ரீதியாகவும் ேதவிக்குரிய கடணமகணை நிணைபவற்றுவதற்கு தகுதியுணடயவராக இருத்தல் பவண்டும் அத்பதாடு நாட்டின் 

எப்ோகத்திலும் கடணமயாற்றுவதற்கு உடன்ேடுதலும் பவண்டும். 

2. விண்ைப்ே முடிவுத் திகதியின் போது பதணவயான தகணமகணைக் தகாண்டிராத விண்ைப்ேதாரிகள் கவனத்திற் 

தகாள்ைப்ேட மாட்டார்கள். 

3. எந்தவிதமான தெல்வாக்குகணையும் பிரபயாகித்தல் தணகணமயீனதமான்ைாக கருதப்ேடும். 

4. ஆட்ச்பெரப்பிணன பின்போடுவதற்கு / இரத்துச் தெய்வதற்கு தீர்மானிக்கும் உரிணமணய இைங்ணக ததாணைத்ததாடர்புகள் 

ஒழுங்குேடுத்தல் ஆணைக்குழு தகாண்டுள்ைது. 

5. இைங்ணக ததாணைத்ததாடர்புகள் ஒழுங்குேடுத்தல் ஆணைக்குழு ஒழுங்குறுத்துணக அதிகாரெணேயாக இருப்ேதுடன், 

இைங்ணக ததாணைத்ததாடர்புகள் ஒழுங்குேடுத்தல் ஆணைக்குழுவில் பவணைவாய்ப்தோன்ணை தேற்றிருக்கின்ை எவபரனும் 

ஒருவர் அவர் / அவள் தனது துணைக்கு  அல்ைது குடும்ேத்தின் ஏபதனும் அங்கத்தவருக்கு இைங்ணக ததாணைத்ததாடர்புகள் 

ஒழுங்குேடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் பமற்ோர்ணவயின் கீழ் வருகின்ை நிறுவனதமான்றின் ேதவிதயான்றுக்கு அல்ைது 

இைங்ணக ததாணைத்ததாடர்புகள் ஒழுங்குேடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் ேதவிதயான்றுக்கு நியமனம் தெய்யுமாறு அல்ைது 

ததாழில்வாய்ப்தோன்ணை தேற்றுக் தகாள்வதற்கு பநரடியாகபவா அல்ைது மணைமுகமாகபவா பமம்ோடு, முன்வருதல் அல்ைது 

ேரிந்துணரத்தல் தெய்தைாகாது. 

6. அரெ திணைக்கைங்கள், கூட்டுத்தாேனங்கள் மற்றும் நியதிச்ெட்ட ெணேகளின் விண்ைப்ேதாரிகள் தங்களுணடய 

விண்ைப்ப்ப் ேடிவங்கணை தங்களுணடய நிறுவன தணைவரின் ஊடாக அனுப்ே பவண்டுவதுடன் அவர்கள் இப்ேதவிக்கு 

ததரிவுதெய்யப்ேட்டால் விடுவிப்புச் தெய்வதற்கான ொத்தியப்ோட்ணடயும் குறிப்பிட்டு அனுப்புமாறு பவண்டிக் 

தகாள்கின்பைாம்.  

 

 

ஆட்ச்பெர்ப்பு நடேடிமுணை – போட்டிப் ேரீட்ணெதயான்ணைத் ததாடர்ந்து கட்டணமப்ோனததாரு பநர்முகப் ேரீட்ணெ மூைம். 

எழுத்துப் ேரீட்ணெக்கான ோடங்கள் – தோது விபவகம், விடய அறிவு, முகாணமத்துவ திைன்கள் 




