NILIS
தேசிய நூலகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் நிறுவகம்
ககொழும்புப் பல்கலலக்கழகம்
பணிப்பாளர் பதவி
ககொழும்புப்

பல்கலலக்கழக

தேசிய

நூலகம்

மற்றும்

ேகவல்

அறிவியல்

நிறுவகப்

(தே.நூ.ே.அ.நி.) பணிப்பொளர் பேவிக்கு விண்ணப்பங்கள்/பரிந்துலைகலளக் வைதவற்கின்றது.

விணப்பேொரி/பரிந்துலைக்கப்படுபவர் இலங்லகயின் குடிமக்களொக இருப்பதுடன் 63 வயேிற்கும்
குலறந்ேவைொகவும்

இருத்ேல்

தவண்டும்.

கவற்றிகபறும்

விண்ணப்பேொரி/பரிந்துலைக்கப்படுபவர் நியமனத் ேிகேியில் இருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
அல்லது அவர் ேனது 65 வயலேப் பூர்ேிகசய்யும் வலையில், எது முேலில் நிகழ்கிறதேொ
அதுவலை பேவில் இருப்பொர்.

தேசிய நூலகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் நிறுவகம், ககொழும்புப் பல்கலலக்கழகத்துடன்
இலணக்கப்பட்ட,
கசல்லும்

சொன்றிேழ்,

டிப்புதளொமொ,

நிகழ்ச்சித்ேிட்டங்கலள

ஆலணக்குழுவினொல்

மற்றும்

பட்டப்பின்

நடொத்துவேற்கு

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

ஒரு

பட்டங்களுக்கு

பல்கலலக்கழக

நிறுவனமொகும்.

தேசிய

இட்டுச்

மொனியங்கள்

நூலகம்

மற்றும்

ேகவல் அறிவியல் நிறுவகத்ேின் மொணவர் கேொலக பிைேொனமொக கபொது மற்றும் ேனியொர்
துலற

நிறுவனங்களில்

ேற்கபொழுது

பணியொற்றுகின்றவர்கலள

ஆைொய்ச்சி மற்றும் ஆதலொசலனச் தசலவகளிலும் கூட ஈடுபடுகிறது.
பணிப்பொளர்

நிறுவனத்ேின்

அலுவலைொகவும்

இருப்பர்.

முேன்லம
அவர்

நிலறதவறு

நிறுவகத்ேின்

உள்ளடக்குகிறது.

அேிகொரியொகவும்

கபொறுப்புக்

கூறும்

அேன்

அது

கல்விசொர்

அேிகொரியொகவும்,

நிறுவனத்ேின் பணிப்பொளர் சலப மற்றும் கல்விக் குழுவின் பேவி-வழி உறுப்பினைொகவும்
இருப்பர். அவர் கல்விசொர் ேலலலமத்துவத்லே வழங்கி, முகொலமத்துவக் ககொள்லககலள

உருவொக்குவேற்கும் கசயல்ப்படுத்துவேற்கும் கபொறுப்பொக இருப்பொர். அவர் நிறுவனத்ேின்
கபொது

நிர்வொகத்ேிற்குப்

கவளிப்பலடத்ேன்லம,

கபொறுப்பொக

இருப்பொர்,

கபொறுப்புக்கூறல்,

ஜனநொயக

ஆகதவ

கல்விசொர்

சொல்பு,

முகொலமத்துவம்,

மற்றும்

பயனுறுேியொன பொகுபொடற்ற மற்றும் நிர்வொகத் ேலலலமத்துவம் ஆகிய தகொட்பொடுகலள
நிலலநிறுத்துபவைொக

இருத்ேல்

தவண்டும்.

பணிப்பொளர்

நிறுவனத்ேிற்குள்

ஒழுக்கத்லேப்

தபணுவேற்கும் கபொறுப்பொக இருப்பொர். அவர் நிறுவனத்ேின் வொடிக்லகயொளர்கள், மற்றும்

பணியொளர்களின் தேலவகலளப் பற்றிய ஒரு புரிேலலக் ககொண்டிருக்க தவண்டும், தமலும்
நிேிகலளத்
மற்றும்

தேொற்றுவிக்கக்

கேொழிற்றுலறக்

கூடியவைொகவும்,

கூட்டுலழப்பு,

மற்றும்

அத்துடன்

ஏற்படுத்ேக் கூடியவைொகவும் இருத்ேல் தவண்டும்.
பணிப்பொளர்

இலக்குகலள

ேனது

அறிவுசொர்

அலடயக்கூடிய

புலலம

ஒரு

விண்ணப்பேொரி/பரிந்துலைக்கப்படுபவர்

மற்றும்

தநொக்கிலனக்
உயர்

பல்கலலக்கழக-நிறுவன

விவகொைங்களில்

நிர்வொகத்ேிறன்

ககொண்டவைொக

கல்விப்புலலமசொர்

தமம்பொடு

சர்வதேச

மூலம்

உறலவ

நிறுவனத்ேின்

இருத்ேல்

ேிறன்கள்

தவண்டும்.
மற்றும்

தநர்லமத்ேிறன் உலடயவைொகவும் சிறந்ே ஆைொய்ச்சி கவளியீட்டுத் தேொற்றப்பொட்டுப் பேிவுகள்,

நிரூபிக்கப்பட்ட ேலலலமத்துவப் பண்புகளுடன் உயர் ேை ஒருவருக்ககொருவர் இலடயிலொன
ேிறன்கள்,

மற்றும்

ககொள்லக

ரீேியொன

ககொண்டவைொகவும் இருத்ேல் தவண்டும்.

பிைச்சிலனகள்

பற்றிய

கேளிவொன

புரிேலலக்

பணிப்பொளர் ஒரு தபைொசிரியரின் சம்பளம் மற்றும் பேவிக்குப் கபொருந்தும் பிற படிகலளப்
கபற்றுக் ககொள்ள உரித்துலடயவர் ஆவொர்.
பின்வரும்

தவண்டும்.

ஆவணங்கள்

விண்ணப்பங்கள்/பரிந்துலைகளுடன்

இலணக்கப்பட்டு

இருக்க

பிறந்ே

(i)

ேிகேி

சுயவிபைம்

தவண்டும்).
கல்வி

(ii)

மற்றும்

உட்பட

(பிறப்புச்

மற்றும்

விண்ணப்பேொரி/பரிந்துலைக்கப்பட்டவரின்

சொன்றிேழின்

ஆைொய்ச்சி

நிர்வொகத்

தபொன்றுவற்றுக்கொன

சொன்றளிக்கப்பட்ட

சிறப்பம்சங்கள்,

ேிறன்கள்,

கேொழில்முலறத்

விலனத்ேிறனொன

ஆேைொங்களின் நகல்கள்.

நிறுவனத்ேின் தமம்பொட்டிற்கொன தநொக்குப் பற்றிய கூற்று

(iii)

பணிப்பொளர்

(iv)

நகல்

பேவிக்கு

நியமிக்கப்பட்டொல்,

அவர்

பூைணமொன

இலணக்கப்பட

கேொடர்பொடல்கள்,

ேலலலமத்துவம்

எேலன

அலடவேற்கு

முன்கமொழிகிறொர் என்பது பற்றிய ஒரு சுருக்கமொன விபைம்

பரிந்துலையொக இருப்பின், பரிந்துலைக்கப்பட்டவரின் ஒப்புேல் கடிேம்

(v)

தே.நூ.ே.அ.நி. ேவிர்ந்ே பிற கபொதுத் துலற நிறுவனங்கள், கூட்டுத்ேொபனங்கள்,

(vi)

சட்டரீேியொன

அலமப்புக்கள்

மற்றும்

பணியொற்றுபவைொயின்,

விண்ணப்பேொரி/பரிந்துலைக்கப்படுபவர்

உயர்

கல்வி

பேவிக்கு

குறித்ே

நிறுவனங்களில்

நியமிக்கப்பட்டொல்

நிறுவனத்ேில்

இருந்து

விடுவிக்கப்படலொம் என்பலேக் குறிக்கும் நிறுவனத் ேலலவரின் கடிேம்
விண்ணப்பங்கள்/பரிந்துலைகள்

சிதைஷ்ட

உேவிப்

பேிவொளர்,

கடிே

தேசிய

உலற

ஒன்றினுள்

நூலகம்

இடப்பட்டு

மற்றும்

ேகவல்

முத்ேிலையிடப்பட்டு

அறிவியல்

நிறுவகம்,

ககொழும்புப் பல்கலலக்கழகம், ககொழும்பு -03, அவர்களுக்கு முகவரியிடப்பட்டு அவர்களது

அலுவலகத்ேில் கிலடக்கப்கபறுமொறு அல்லது பேிவுத் ேபொலில் 2020 நவம்பர் 23 ஆம் ேிகேி
பி.ப.

3.00

மணிக்கு

முன்னேொக

கிலடக்கப்கபறுமொறு

அனுப்பி

லவக்கப்பட

தவண்டும்.

விண்ணப்பத்ேிலன/பரிந்துலையிலனக் ககொண்டிருக்கும் கடிே உலறயின் இடது-பக்க தமல்
மூலலயில் “பணிப்பொளர் பேவி” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்க தவண்டும்.
தநர்முகத்

தேர்வுக்கு

தவட்பொளர்கள்

தநரில்

வருமொறு

அலழக்கப்படுவொர்கள்.

ஒரு

விேிவிலக்கொன சூழ்நிலலகளில், ஒரு தவட்பொளர் தநரில் ஆஜைொகும் நிலலயில் இல்லல

என்றொல், அவர் ஒரு ககணொளி மூலமொன அல்லது ஸ்லகப் வழியொக தநர்முகத் தேர்வுக்கு
தேொற்ற

அனுமேிக்கப்படுவொர்கள்.

சமர்ப்பிப்பேற்குத்

ேயொைொக

ஒரு

தவண்டும்,

தவட்பொளர்

குலறந்ேபட்சம்

சுருக்கமொன
பத்து

(10)

விளக்கக்கொட்சிலயச்

நிமிடங்கள்

ஆனொல்

பேிலனந்து (15) நிமிடங்களுக்கு மிகொமல் இருக்க தவண்டும். கசப்டம்பர் 11, 2020 ேிகேியிட்ட
பொ.மொ.ஆ.

சுற்றறிக்லக

இல.

07/2020

இன்

இலணப்பு

I

இல்

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள

பரிந்துலைக்கப்பட்ட புள்ளியிடல்ேொள், கட்டலளவிேி மற்றும் கூறுகளின் படி தநர்கொணல்கள்
நலடகபறும்,

இேலன https://nilis.cmb.ac.lk/wp-content/uploads/2020/10/2221_CommissionCircular-No.-07-2020-English.pdf என்ற இலணயத்ேளத்ேில் அணுகலொம். இது பொ.மொ.ஆ.
வலலத்ேளத்ேிலிருந்தும் கூட அணுக்கப்படக் கூடியேொக உள்ளது. (https://www.ugc.ac.lk)

முடிவுத் ேிகேிக்குப் பின்னர் கபறப்படும் விண்ணப்பங்கள்/பரிந்துலைகள் ஏற்றுக் ககொள்ளப்பட
மொட்டொது.

முகொலமத்துவச் சலபயின் கசயலொளர்

தேசிய நூலகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் நிறுவகம்
ககொழும்புப் பல்கலலக்கழகம்

https://nilis.cmb.ac.lk
22/10/2020

