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ேநாக்கு 

 

பிராந்தியத்தில் நீrயல் வளங்கைள ேபணல், முகாைமத்துவம் மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றில் 

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கான பிரதான நிறுவனமாக இருக்க ேவண்டும்.  

 

ெசயற்பணி  

 

விஞ்ஞான மற்றும் ெதாழில்நுட்ப அடிப்பைடயிலான வைலத்தளத்ைத பயன்படுத்தி நீrயல் துைறயில் 

ேதசிய அபிவிருத்தி பிரச்சிைனகளுக்கு புதுமாற்றத்திலான தர்வுகைள வழங்கல். 

 

 

 

 

 



ேசைவ 

இல: 

ேசைவ அளித்தல் 
 

ேசைவ 

அளித்தலு

க்கு 

ேதைவப்ப

டும் காலம் 

உங்கள் 

ேவண்டு

ேகாைள 

நிைறேவற்

ற 

ெபாறுப்பா

ன 

அலுவலக

ர் 

அங்கீகrக்கப்பட்ட 

உத்திேயாகத்தர் 

ேவண்டுேகா

ளுடன் 

சமர்ப்பிக்கப்

படேவண்டிய 

ஆவணங்கள் 

ேவண்டு

ேகாள்/பிரச்

சிைனகள் 

ெதாடர்பா

ன 

சுற்றறிக்

ைக 

அலுவலகர் 

மற்றும் 

ெதாடர்பு எண் 

MBRD 01 கடல்சார் உயிrயல் வளங்கள் பிrவு  
 

கடல்சார் மீன் வளங்களின் மதிப்பீடு, 

முகாைமத்துவம் 

2 வாரங்கள்-
06 

மாதங்கள் 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- டாக்டர்.(திரும

தி.) ஆர்.ஆர்.பி 

மல்ெதனிய 
 
94-11-2521914 MBRD 02 மரபணு ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்தி 

மீன் மற்றும் பிற கடல் விலங்கினங்கைள 

அைடயாளம் காணல் 
 

2 வாரங்கள் 

NIOMS 01 கடல்சார் ேதசிய விஞ்ஞான நிறுவனம் 

உயிரற்ற கடல் வளங்கைள ஆராய்ச்சி 

ெசய்தலும் மற்றும் ஆழமான கடல் 

பகுதியில் அறுவைட ெசய்யும் மீன் 

வளங்கைள எதிர்வு கூறுதல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 
 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- டாக்டர். 

r.ேக.டி 

ெதன்னேகான்  
94-11-25621008 
 
 
 

IARAD 01 உள்நாட்டு நீrயல்வள ஆராய்ச்சி 

மற்றும் பிrவு நீர் உயிrன வளர்ப்பு 

பிrவு 
 

நீர் உயிrன வளர்ப்பு, மீன் ேநாய்கள் 

மற்றும் சிகிச்ைசகள் வழங்கல் பற்றிய 

ெதாழில்நுட்ப அறிவுைரகைள 

ெகாடுத்தல்  
 

1 நாள் பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 
- 

டாக்டர்.(திரும

தி.) வி. 

பஹலவதாராச்

சி 
 
94-11-3131344 

IARAD 2 மண் நிைலைமக்கு ெபாருத்தத் 

தன்ைம அறிக்ைக வழங்குதல் 

 

10 நாட்கள் 



IARAD 3 அலங்கார மீன் வளர்ப்பு, இனப்ெபருக்கம் 

மற்றும் முகாைமத்துவம் சம்பந்தமான 

பயிற்சி  நடாத்துதல் 

10 நாட்கள் ரூ. 5,000/= 

ெகாடுப்பனவு 

வழங்கப்படல் 

ேவண்டும். 

IARAD 04 மீன்வளர்ப்புக்கான தண்ணர் தர 

சான்றிதழ் வழங்குதல் 

2 நாட்கள் ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 
IARAD 05 ெதாட்டியில் மீன் மரணம் சம்பந்தமான 

ஆராய்ச்சி 
ESD 01 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு பிrவு  

 

தண்ணர் தர ஆய்வு 

5 நாட்கள் பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

அரசாங்க 

அதி 

விேசட 

வர்த்தமானி 

அறிவித்த

லின் 

பிரகாரம் 

திரு. 

எஸ்.ஏ.எம் 

அஸ்மி 
 
94-12521009 

ESD 02 சுற்றுச்சூழல் விைளவுகைள மதிப்படு 

ெசய்தல் 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

இலங்ைக 

கட்டைளக

ளின் 

பிரகாரம் 
FTD 01 மீன்பிடி ெதாழில்நுட்ப பிrவு  

 

மீன்பிடி கருவிகள் மற்றும் மீன்பிடி 

கருவிகளின் பிரச்சிைனகளுடன் 

ெதாடர்புைடய  மத்தியஸ்தத்ைத 

முகாைமத்துவம் ெசய்தல். 

பிரச்சிைன

ைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

அரசாங்க 

அதி 

விேசட 

வர்த்தமானி 

அறிவித்த

லின் 

பிரகாரம் 

திரு என்,பி,பி 

புண்ணியேதவ 
 
94-11-2929737 

IPHT 01 அறுவைட பின்சார் ெதாழில்நுட்ப 

பிrவு  
 

ஐஎஸ்ஓ ISO தரத்திற்கு ஏற்ப மீன் 

ெபாருட்கள் இரசாயனம் மற்றும் 

நுண்ணுயிrயல் அளவுருக்கள் 

ேபான்றவற்றுக்கான தர சான்றிதழ் 

வழங்குதல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து, 

அலகுகள் 

ஆராயப் 

டும் 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம்,  

மாதிrகளின் 

தகவல் IPHT 

இனால் 

வழங்கப்படும் 

விண்ணப்பப் 

படிவம் 

ISO ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்ப

ட்ட 

கட்டைளயி

ன் பிரகாரம் 

டாக்டர்.(திரும

தி.) ஜி ேஜ 

கனகீமாராச்சி  
 
94-11-2529715 



IPHT 02 புதிய மீன் ெபாருட்கள் மீன் உற்பத்தி 

மற்றும் ெசயலாக்கங்களுக்கான சrயான 

ைகயாளுதல் பயிற்சி வழங்கல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து  

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

-

NHO 01 ேதசிய புவியியல் அலுவலகம்  
 

பாதுகாப்பான கப்பல் பிரயாணத்துக்கு 

நீர் சrதவியல் அளவட்டின் ஏற்பாடு. 

மற்றும் கடேலார மண்டல வளர்ச்சி 

மற்றும் பிற நடவடிக்ைககளுக்கான 

மாலுமி விளக்கப்படங்கள் மற்றும் 

ஆழ அளவியலுக்குrய தரவு 

வழங்குதலும் நீரப்பரப்பிற்குrய 

அளவடுகைள வழங்குதல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

சர்வேதச 

புவியியல் 

அைமப்பு 

தரங்கைள 

ெபாறுத்து 

திரு எம். 

ஆrயவன்ச 
 
94-11-2521699 

SED 01 சமூக ெபாருளாதாரம் மற்றும் 

சந்ைதப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி பிrவு  
 

மீனவர்கள் மற்றும் சமூக 

ெபாருளாதார நிைலைமகைள 

ஆராய்ச்சி ெசய்தல் 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு. ேக. எம். 

எச். எல் 

அமரலால் 
  
94-11-2529718 

SED 02 மீன்பிடி ெபாருட்கள் மற்றும் மீன்பிடி 

உபகரணங்கள் சந்ைதப்படுத்தல் 

அர்ரய்ச்சி 
SED 03 மீன்பிடி ெபாருட்கைள நுகர்வுகைள 

படித்தல். 

IT 01 தகவல் ெதாழில்நுட்ப பிrவு  
 

இைணய ேசைவகள் வசதிகள், மற்றும் 

வைல தளங்களின் ேமம்படுத்தல் 

ேசைவகைள வழங்கல். 
 

2 நாட்கள் பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு ஏ.பி.ஏ.ேக 

குணரத்ன 
 
94-11-2529581 

IT 02 ஜிஐஎஸ் மற்றும் ெதாைல உணர்வு 

பயன்பாடுகள் 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 
 



EXT 01 விrவாக்கல் பிrவு  
 

ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ெதாடர்பான 

ஆர்வம் ெகாண்ட மக்கள் மத்தியில் 

தகவல்கைள பரப்புதல். 

7 நாட்கள் விrவாக்க

ல் 

உத்திேயாக

த்தர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு ேக ஜி r 

புத்திக 

LIB 01 நூலகம் மற்றும் தகவல் பிrவு  
 

நூலக வசதிகள் மற்றும் மீன்பிடி 

மற்றும் நீர்வள துைறயில் 

ேதைவயான தகவல் பrமாற்றம் 

வழங்குதல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திருமதி பி ஜி 

எஸ் 

காrயவாசம் 
 
94-11-2521633 

KAL 01 கல்பிட்டி பிரேதச ஆராய்ச்சி நிைலயம்  
 

கடல் மீன், கடல் அட்ைட மற்றும் 

இறால் இனப்ெபருக்க நிைலயமாக 

ெசயற்படலும் மற்றும் அவற்ைற 

பராமrத்தலும். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

பிrவு 

தைலவர் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு. ஏ.எல்.எம் 

றிப்கி 
 
94-77-2267976 

RKW 01 ெரக்கவ பிரேதச ஆராய்ச்சி நிைலயம்  

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு பயிற்சி & 

அறிவு வழங்குதல் 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

நிைலய 

ெபாறுப்பதி

காr 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

-
 

டாக்டர்.(திரும

தி.) ஏ.டி,டபல்யூ 

ராஜபக்ச 
 
11-91-2283985 

RKW 02 ெரக்கவ குளம் சுற்றுச்சூழல் அைமப்பின் 

உடல் மற்றும் இரசாயன தரவு ேசகrப்பு 

KADL 01 கேடால்கைல பிரேதச ஆராய்ச்சி 

நிைலயம்  
 

சதுப்புநில சமூகம் ெதாடர்பான 

நைடமுைற பயிற்சி 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

நிைலய 

ெபாறுப்பதி

காr 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு. ேமனக 

கம்மன்வில 
 
94-11-2222479 

KADL 02 அலங்கார மீன் வளர்ப்பு பயிற்சி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி வழங்குதல் 
 

KADL 03 ெரக்கவ குளம் சுற்றுச்சூழல் அைமப்பின் 

உடல் மற்றும் இரசாயன தரவு ேசகrப்பு 
 



PANA 01 
 
 
 
 
 
 

பனாபிட்டிய  நன்னர் மீன் வளர்ப்பு 

நிைலயம் 
 

களுத்துைற மாவட்டத்தில் அலங்கார 

மீன் வளர்ப்புக்கான ெதாழில் 

நிைலயமாகவும் கண்காணித்தல் 

பணிையயும் ேமற்ெகாள்ளுதல்.  
 
முன்ெமாழியப்பட்ட அலங்கார மீன் 

பண்ைணகளின் தளம் ெபாருத்த 

தன்ைம சம்பந்தமான தர அறிக்ைக 

வழங்கல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

நிைலய 

ெபாறுப்பதி

காr 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

ேவண்டுேகா

ள் கடிதம் 

- திரு. ஈ.டி.எம். 

சி எபாசிங்க 
 
94-71-4431835 

PANA 02 
 

தண்ணrீன் தரம், ேநாய்கள் மற்றும் 

சிகிச்ைச பற்றிய ஆய்வு. 

PANA 03 
 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு, மற்றும் 

அபிவிருத்தி பயிற்சி 
KAP 01 
 
 
 

கப்பரேதாட்ைட பிரேதச ஆராய்ச்சி 

நிைலயம்  
 

மீனவர் கடற்ெறாழில் தகவல் 

வழங்குதல் 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

நிைலய 

ெபாறுப்பதி

காr 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் 

மற்றும் 

நிைலய 

ெபாறுப்பதிகா

rக்கு 

ேவண்டுேகா

ள் 

- த்ஹிரு யூ 

எஸ் பி ேக 

லியனேக 
 
11-41-2233325 

KAP 02 பாடசாைல மாணவர்கள் மற்றும் 

ெபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டம் 

KAP 03 இந்த பகுதியில் மீன்பிடி ெதாழில் 

ெதாடர்பான எந்த நிகழ்வுளுக்கும் 

அறிவுருத்தல் வழங்கள் 

BERU 01 
 
 
 
 
 

சமுத்திரவியல் மற்றும் 

மீன்பிடித்துைற தகவல் நிைலயம்  
 

அனர்த்த முகாைமத்துவ நிைலயத்தின் 

ஊடாக முைறயான மீன்பிடி 

மண்டலம் மற்றும் ேபரழிவுகள் 

பற்றிய தகவல்கைள வழங்குதல். 

வாடிக்ைக

யாளrன் 

ேதைவைய 

ெபாறுத்து 

நிைலய 

ெபாறுப்பதி

காr 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் / பிரதி 

பணிப்பாளர் 

நாயகம்  

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிருத்தி) 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் 

மற்றும் 

நிைலய 

ெபாறுப்பதிகா

rக்கு 

ேவண்டுேகா

ள்  

- திரு அகில 

ஹrஸ்சந்திர 
 
94-34-2278377 
 

BERU 02 அனர்த்த முகாைமத்துவ நிைலயத்தின் 

ஊடாக வானிைல தகவல்கைள 

அளித்தல். 



முைறப்பாடுகள் மற்றும் ஆேலாசைனகள் ெதாடர்பான நைடமுைறகள்  

 

ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள கட்டைளகள் ெதாடர்பில் நீங்கள் ஒரு முைறப்பாடு ஒன்ைறக் 

ெகாண்டிருந்தால், பின்வரும் முகவrக்கு / ெதாைலேபசி எண்கள் / மின்னஞ்சல்/ ெதாைல 

நகலுக்கு ெதrயப்படுத்தவும். 

 

முகவr:  தைலவர்/பணிப்பாளர் நாயகம் 

   ேதசிய நீrயல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி முகாைம 

காக்ைக தவு 

மட்டக்குழி 

ெகாழும்பு15. 

தைலவர்   பணிப்பாளர் நாயகம் 

ெதாைலேபசி இல  : 94-11-2521881   94-11-2521932 

    ெதாைல நகல் இல : 94-11-2521881   94-11-2521932 

   மின்னஞ்சல்   : chairman@nara.ac.lk    dg@nara.ac.lk 

   இைணயதளம்  : www.nara.ac.lk 


