
 

 

தேசிய அபிவிருே்திக்குப் பங்களிப்பதில் பபருமைபகொள்த ொை் 
 

விண்ணப்பங்கள்/ முன்பைொழிவுகள் தகொரல் 

துமணத ந்ேர்  பேவி 
 

ஊவா வவல்லஸ்ஸப் பல்கலலக்கழகப்  பபரலவ 1978ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்கப் 

பல்கலலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் 34(1)ஆம் பிரிவின் மற்றும் அதன் பின்னரான திருத்தங்களின் 

அடிப்பலடயில் துலணபவந்தர ்  பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் அல்லது முன்வமாழிவுகலளக் 

பகாருகின்றது.  

1978ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்கப் பல்கலலக்கழகங்கள் சட்ட ஏற்பாடுகளின்கீழ் துலணபவந்தர ்

பல்கலலக்கழகத்தின் ஒரு  முழுபநர அதிகாரி. அவர ் பல்கலலக்கழகத்தின் முதன்லம 

நிலறபவற்று அதிகாரி, முதன்லமக் கல்விசார ் அதிகாரி என்பதுடன் கணக்கியல் அதிகாரியும் 

ஆவார.்  அவர ்பல்கலலக்கழகப்  பபரலவ மற்றும் மூதலவ ஆகியவற்றின் பதவிவழி உறுப்பினரும் 

அவற்றின் தவிசாளரும் ஆவார.் 

துலணபவந்தர ் தமது பதவியிலிருந்து முன்கூட்டிபய விலகினால் அல்லது 1978ஆம் ஆண்டின் 

16ஆம் இலக்கப் பல்கலலக்கழகங்கள் சட்டத் திருத்தங்களுக்கலமயப் பதவியிலிருந்து 

நீக்கப்பட்டால் ஒழிய மூன்று வருட காலம் அல்லது தமது அறுபத்லதந்தாவது வயது இவற்றில் 

முதல் பநரிடுவது வலர பதவி வகிக்கலாம்.  

 

துலணபவந்தர ் என்பவர ் கல்விசார ் தலலலமத்துவம் வழங்குதல், முலறப்படுத்தல், 

நடத்திசவ்சல்லல் என்பவற்பறாடு   முகாலமத்துவக் வகாள்லளகலள அறிமுகங்வசய்தற்கும் 

மற்றும் பல்கலலக்கழகப் வபாது நிருவாகமான  பபரலவயின் தீரம்ானங்கலள 

அமுல்படுத்துவதற்கும் வபாறுப்பானவர ் என்பதால் அவர ் கல்விசார ் சிறப்புத்தன்லம, 

வவளிப்பலடத்தன்லம, வபாறுப்புக்கூறல்,  ஜனநாயக முகாலமத்துவம் மற்றும் திறன்மிகு 

பாகுபாடற்ற   தலலலமத்துவம் ஆகியவற்றின் நியமங்கலள நிலலநிறுத்துபவராக 

இருதத்ல்பவண்டும். 

வவற்றிகரமான விண்ணப்பதாரி வலுவான ஆயவுத் பதட்டம் அடங்கிய உயர ் கல்விசார ்

சாதலனப் பதிவுகள், சான்றுபகர ்  தலலலமத்துவப் பண்புகள், பன்முகக் குழுமங்களுடன் 

பாரபட்சமின்றிச ்  வசயலாற்றும் வதாடரப்ாடல் திறன், வகாள்லக  நலடமுலறகள் வதாடரப்ான 

வதளிவான புரிதல் மற்றும் தீரம்ானங்கலளத் திறம்பட நலடமுலறப்படுத்துவதில் அரப்்பணிப்பு  

ஆகியலவ உலடயவராதல் பவண்டும். பமலும், அவர ் சமூக அரப்்பணிப்பு அடங்கலாக, 

பல்கலலக்கழகத்தின் தனிதத்ுவம் மற்றும் குறிக்பகாள் பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதல் உலடயவராதலும் 

பவண்டும். (எதிரப்ாரப்்புள்ள விண்ணப்பதாரிகள்/ முன்வமாழிய விரும்புபவார ் பமலதிக 

தகவல்களுக்காகப் பல்கலலக்கழக  இலணயத் தளதல்தப் http://www.uwu.ac.lk பாரல்வயிட 

அலழக்கப்படுகின்றனர.்) 

துலணபவந்தரானவர ் அதியுயர ் கல்விசார ் சம்பள அளவுத்திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர ்

என்பதுடன் சம்பளத்தின் 15% மகிழ்வுறு வகாடுப்பனவுக்கும் இப் பதவிக்கான ஏலனய  

வகாடுப்பனவுகளுக்கும் உரித்துலடயவருமாவார.் 

பமல்வரும்  ஆவணங்கள் விண்ணப்பங்கள்/முன்வமாழிதல்களுடன் இலணக்கப்படபவண்டும் 

 

1. பிறந்ே திகதி அடங்கலாக விண்ணப்பதாரி/முன்வமாழியப்படுநர ்பற்றிய முழுலமயான 

சுயவிபரக்பகாலவ 

2. பல்கலலக்கழகத்தின் விருத்திக்கான சுய வதாலலபநாக்கு அறிக்லக  அத்துடன்  

விண்ணப்பதாரி/முன்வமாழியப்படுநர ் துலணபவந்தர ் பதவிக்கு நியமிக்கப்படட்ால் 

சாதிக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளலவ பற்றிய சுருக்கப் படட்ியல் 

3. தற்பபாதுள்ள துலணபவந்தர ் அல்லது  முன்னர ் துலணபவந்தர ் பதவி வகிதத் ஒருவர ்

தமது காலத்தில் நிலறபவற்றிய சிறப்பான வசயற்பாகள் பற்றிய ஓர ்அறிக்லக 

4. முன்வமாழியப்படும் பட்சதத்ில் முன்வமாழிபவாரிடமிருந்து சம்மதக் கடிதம் 

5. விண்ணப்பதாரி/முன்வமாழியப்படுநர ்குறிப்பிட்ட பதவிக்கு நியமிக்கப்படுமிடத்து அவர ்

பணியாற்றும் அரச பசலவ, கூடட்ுத்தாபனங்கள், நிதியசச்ட்ட  தாபனங்கள் மற்றும் ஊவா 

வவல்லஸ்ஸப் பல்கலலக்கழகம் தவிரந்்த உயர ் கல்வி நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் 

வதாழில் வழங்குநரிடமிருந்து அவர ் விடுவிக்கப்படுவார ் என்பலதக் குறிப்பிடும் ஒரு 

கடிதம் 

 

ஒவ்வவாரு அபபட்சகரும் 2020 பம 4ஆம் திகதிய பமாஆ சுற்றறிக்லக இல.02/2020 இன் இலணப்பு 

1இன் மதிப்வபண் படிவத்தில் வகாடுக்கப்படட்ுள்ள வரன்முலற மற்றும் அடிப்பலடகளின் படி  

மதிப்பீடட்ுக் குழுவால் பநரம்ுகம் வசய்யப்படுவர ் 

மதிப்பீடட்ுக் குழுவால் பதரந்்வதடுக்கப்படட்ுப் பல்கலலக்கழகப் பபரலவயால்  

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட   அபபட்சகரக்ள் சிறப்புப் பபரலவக் கூட்டத்தின் முன்பாக குலறந்தபட்சம் 

10 நிமிடங்கள்  ஆனால் 15 நிமிடங்களுக்கு பமற்படாது ஒரு சுருக்க முன்லவப்புச ் வசய்யுமாறு 

அலழக்கப்படுவர.் 

சிறப்புப் பபரலவக் கூட்டத்தின்  மூன்று  வபயரக்லளப்  பரிந்துலரக்கும்  அறிக்லகயானது, 2020 பம 

4ஆம் திகதிய பமாஆ சுற்றறிக்லக இல.02/2020 இன் ஏற்றுக்வகாள்ளபடட் நலடமுலறக்கு அலமய 

நியமனத்திற்க்காகக் கருதத்ில்வகாள்ளும் படி  பல்கலலக்கழக  மானியங்கள்  ஆலணக்குழுவுக்கு 

அனுப்பிலவக்கப்படும். 

விண்ணப்பங்கள்/ முன்வமாழிவுகலள பதி ொளர்/தபரம ச ்பசயலொளர், ஊ ொ ப ல்லஸ்ஸப் 

பல்கமலக்கழகை், 2ஆை் கடம்ட, பசமற வீதி, பதுமள எனும் முகவரிக்குப் பதிவுத்தபாலில்  

அல்லது  பநரடியாக  2020 யூமல 13ஆை் திகதி பி.ப. 3.30க்கு அல்லது முன்னதாகக் 

கிலடக்கசவ்சய்தல்  பவண்டும். 

விண்ணப்பங்கள்/ முன்வமாழிவுகள் அடங்கிய கடிதவுலறயின்  இடதுபக்க பமல் மூலலயில்           “ 

துமணத ந்ேர் அலு லகை்” எனக் குறிப்பிடுதல் பவண்டும். பிந்திக் கிலடக்கப்வபறும் 

விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 

 

பதில் பதி ொளர்/தபரம ச ்பசயலொளர்  

இலங்மக ஊ ொ ப ல்லஸ்ஸப் பல்கமலக்கழகை் 

யூன் 11 , 2020 

 

 

http://www.uwu.ac.lk/


 


