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கவைிகத் , ஹம்பொந்த ொட்லை 

 

பணிப்பொளர் ப வி 
 

ககொழும்பு பல்கலைக்கழக விவசொய க ொழிநுட்ப மற்றும் கிரொமிய 
விஞ்ஞொனங்களுக்கொன நிறுவனமொனது  பணிப்பொளர் ப விக்கு விண்ணப்பங்கள் / 
பரிந்துலரகலள வரவவற்கிறது.  

விண்ணப்ப ொரி / பரிந்துலரக்கப்படுபவர் இைங்லகயின் குடிமக்களொக இருப்பதுடன் 63  

வய ிற்கும் குலறந் வரொகவும் இருத் ல் வவண்டும். கவற்றிகரமொன  விண்ணப்ப ொரி 
/ பரிந்துலரக்கப்படுபவர் நியமனத்  ிக ியில் இருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அல்ைது 
அவர்  னது 65  வயல ப் பூர்த் ிகசய்யும் வலரயில், எது மு ைில் நிகழ்கிறவ ொ 
அதுவலர ப வியில் இருப்பர். 

UCIARS ஆனது 2008 ஆகஸ்ட் இல் கவைிகத்  ஹம்பொந்வ ொட்லடயில் நிறுவப்பட்டது 
மற்றும் இது ககொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  நிறுவனம் 
கற்லக கநறிகலள (விவசொய க ொழில்நுட்பத் ில் உயர் டிப்ளவமொ மற்றும் இளமொனி 
பட்டம்) நடொத் ி வருவதுடன் விவசொய க ொழில்நுட்பம், விவசொய  வணிகங்கள், 

கிரொமிய  விஞ்ஞொனங்கள் மற்றும் பிற க ொடர்புலடய பகு ிகளில் அறிவுறுத் ல்கள், 

பயிற்சி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் வமம்பொடு, ஆவைொசலனகள் மற்றும் சமூக விரிவொக்க 
 ிட்டங்கலள வழங்குகிறது. 

பணிப்பொளர் நிறுவனத் ின் மு ன்லம நிலறவவற்று அ ிகொரியொகவும் அ ன் 
மு ன்லம கல்விசொர் அலுவைரொகவும் மற்றும் கணக்கு அலுவைரொகவும் இருப்பொர். 
அவர் நிறுவகத் ின் கபொறுப்பு கூறும் அ ிகொரியொகவும், நிறுவன முகொலமத்துவ சலப 

மற்றும் கல்வி சொர் அலவ உறுப்பினரொகவும்  லைவரொகவும் இருப்பொர்.  

அவர் பல்கலைக்கழக மூ லவயின் அங்கத் வரொகவும் இருப்பொர். நிறுவனத் ிற்குள் 
ஒழுக்கத்ல  பரொமரிக்க பல்கலைக்கழக துலணவவந் ரின் வழிகொட்டு ைின் கீழ் 
பணிப்பொளர் கபொறுப்பொக இருப்பொர். 

பணிப்பொளர்  னது அறிவுசொர் புைலம மற்றும் நிர்வொகத் ிறன் மூைம் நிறுவனத் ின் 
இைக்குகலள அலடயக்கூடிய ஒரு வநொக்கிலனக் ககொண்டவரொக இருத் ல் வவண்டும். 
விண்ணப்ப ொரி / பரிந்துலரக்கப்படுபவர் உயர் கல்வி புைலமசொர்  ிறன்கள் மற்றும் 
வநர்லமத் ிறன் உலடயவரொகவும்  சிறந்  ஆரொய்ச்சி கவளியடீ்டு வ ொற்றப்பொட்டு 
ப ிவுகள், நிரூபிக்கப்பட்ட  லைலமத்துவ பண்புகளுடன் உயர் ர ஒருவருக்ககொருவர் 
இலடயிைொன  ிறன்கள், மற்றும் ககொள்லக ரீ ியிைொன பிரச்சிலனகள் பற்றிய 
க ளிவொன புரி லைக் ககொண்டவரொகவும் இருத் ல் வவண்டும். 

கவற்றிகரமொன விண்ணப்ப ொரர் UCIARS கவைிகத்  ஹம்பொந்வ ொட்லட இல் முழுவநர 
அடிப்பலடயில் இருக்க வவண்டும். 



பணிப்பொளர் ரூ.117,350 - 13x2700 - 152,450  p.m  [U-AC 5 (II)] அளவில் சம்பளத்ல ப் 
கபறுவதுடன் ப விக்கு கபொருந்தும் இ ர ககொடுப்பனவுகளும் உள்ளடக்கப்படும்.  
 ற்வபொது கபொது வசலவயில் இருப்பவர்கள், கபொதுச் வசலவயில்  ற்வபொல ய சம்பளப் 
புள்ளிலய விடக் குலறவொன சம்பளப் புள்ளியில் லவக்கப்படமொட்டொர்கள். 

பின்வரும் ஆவணங்கள் விண்ணப்பங்கள் / பரிந்துலரகளுடன் இலணக்கப்பட்டு இருக்க 
வவண்டும். 

(i) பிறந்   ிக ி உட்பட விண்ணப்ப ொரி / பரிந்துலரக்கப்பட்டவரின் பூரணமொன 
சுயவிபரம் (பிறப்புச் சொன்றி ழின் சொன்றளிக்கப்பட்ட நகல் இலணக்கப்பட வவண்டும்). 

(ii) நிறுவனத் ின் வமம்பொட்டுக்கொன வநொக்கு பற்றிய கூற்று. 

(iii) பணிப்பொளர் ப விக்கு நியமிக்கப்பட்டொல், அவர் எ லன அலடவ ற்கு 
முன்கமொழிகிறொர் என்பது பற்றிய ஒரு சுருக்கமொன விபரம். 

(iv) பரிந்துலரயொக இருப்பின், பரிந்துலரக்கப்பட்டவரின் ஒப்பு ல் கடி ம். 

(v) கல்வி மற்றும் ஆரொய்ச்சி சிறப்பம்சங்கள், க ொழில்முலறத்  க ொடர்பொடல்கள், 

மற்றும் நிர்வொக  ிறன்கள், விலனத் ிறனொன  லைலமத்துவம் வபொன்றவற்றுக்கொன 
ஆ ொரங்களின் நகல்கள். 

(vi) UCIARS  விர்ந்  பிற கபொதுத் துலற நிறுவனங்கள், கூட்டுத் ொபனங்கள், சட்டரீ ியொன 
அலமப்புக்கள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் பணியொற்றுபவரொயின், ப விக்கு 
நியமிக்கப்பட்டொல் விண்ணப்ப ொரி / பரிந்துலரக்கப்படுபவர் குறித்  நிறுவனத் ில் 
இருந்து  விடுவிக்கப்படைொம் என்பல  குறிக்கும் நிறுவனத்  லைவரின் கடி ம். 

கசப்டம்பர் 11, 2020  ிக ியிட்ட ப. மொ. ஆ. சுற்றறிக்லக இை. 07/2020 இல்  
ககொடுக்கப்பட்டுள்ள   அறிவுறுத் ல்களின் படி வ ர்வு கசயல்முலற நலடகபறும். 
(சுற்றறிக்லகலய www.ugc.ac.lk இைிருந்து ப ிவிறக்கம் கசய்யைொம்) 

விண்ணப்பங்கள்/பரிந்துலரகள் கடி  உலற ஒன்றினுள் இடப்பட்டு முத் ிலரயிடப்பட்டு 
சிவரஷ்ட உ விப் ப ிவொளர், ககொழும்பு பல்கலைக்கழக விவசொய க ொழிநுட்ப மற்றும் 
கிரொமிய விஞ்ஞொனங்களுக்கொன நிறுவனம், கவைிகத் , ஹம்பொந்வ ொட்லட 
அவர்களுக்கு முகவரியிடப்பட்டு அவர்களது அலுவைகத் ில் கிலடக்கப்கபறுமொறு 
அல்ைது ப ிவு  பொைில் 2021  ஒக்தைொபர் 21 ஆம்  ிக ி பி. ப. 3.௦௦ மணிக்கு 
முன்ன ொக கிலடக்கப்கபறுமொறு அனுப்பி லவக்கப்பட வவண்டும். 
விண்ணப்பத் ிலன/பரிந்துலரயிலன ககொண்டிருக்கும் கடித்  உலறயின் இடது பக்க 
வமல் மூலையில் "பணிப்பொளர் ப வி" என்று குறிப்பிட்டிருக்க வவண்டும்.   

முடிவுத்  ிக ிக்கு பின்னர் கபறப்படும் விண்ணப்பங்கள் / பரிந்துலரகள் ஏற்றுக் 
ககொள்ளப்பட மொட்டொது 

நிறுவன முகொலமத்துவ சலபயின் கசயைொளர்  

ககொழும்பு பல்கலைக்கழக விவசொய க ொழிநுட்ப மற்றும் கிரொமிய 
விஞ்ஞொனங்களுக்கொன நிறுவனம் 

கவைிகத் , ஹம்பொந்த ொட்லை  

19.09.2021 


