
 

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம், இைங்லக 

துலைவவந்தர் பதவி 

விண்ைப்பங்கள் / பரிந்துலரகளுக்கு அலழப்பு 
 

 

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் இைங்லகயின் நிர்வரக தலைநகருக்கு அருகில் 

அலைந்துள்ள ஒரு ைதிப்புைிக்க வரைரற்லைக் ககரண்ட ஒரு அரச பல்கலைக்கழகைரகும், இது 

தற்வபரது பதிகனரரு பீடங்கலளக் ககரண்டுள்ளது, இைங்லகயின் ைிகப்கபரிய உள் ைரைவர் 

சமூகம் கல்வி நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டுள்ளது ைற்றும் பல்கலைக்கழக தரவரிலசகள் 

அடிப்பலடயில் விலரவரன வளர்ச்சிலய அலடகிைது.  

 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் எண் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 34 ைற்றும் அதன் 

பின்னர் திருத்தங்கள் ஆலைக்குழு சுற்ைைிக்லக இைக்கம் 02/2020 இன் விதிமுலைகள் ைற்றும் 

நிபந்தலனகளின்படி , ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் ஆளுநர் குழு துலைவவந்தர் 

பதவிக்கு இைங்லக பிரலஜகளிடைிருந்து விண்ைப்பங்கள்/ வவட்புைனுக்கள் 

வரவவற்கப்படுகின்ைன. 

 

விண்ைப்பதரரிகள் / கபயர்குைித்த நியைத்தர்கள் விண்ைப்பங்கலளப் கபறுவதற்கரன 

கலடசித் வததியின்படி அறுபத்து மூன்று (63) வயதுக்குக் குலைவரக இருக்க வவண்டும் . 

முன்னதரக துலைவவந்தர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டரவைர அல்ைது ரரஜினரைர 

கசய்தரவைர அன்ைி மூன்று வருட கரைத்திற்கு நியைிக்கப்பட்டவர், அவர்/அவள் 65 வயது 

வலர அல்ைது துலைவவந்தரின் பதவிக்கரைம் முடிவலடயும் வலர, எது முந்லதயவதர 

அதுவலர பதவியில் இருப்பரர். 

 

பல்கலைக்கழக சட்டத்தின்படி துலைவவந்தர் முழுவநர அதிகரரி வைலும் , தலைலை நிர்வரக 

அதிகரரி ைற்றும் தலைலை கைக்கு அதிகரரியும் ஆவரர். அவர் ஒரு அதிகரரபூர்வ ஆளும் குழு 

ைற்றும் மூதலவயின் உறுப்பினர் ைற்றும் தலைவர் ஆவரர். 

 

கல்வி விவகரரங்கலள வழிநடத்துதல், நிர்வரகக் ககரள்லககலள அைிமுகப்படுத்துதல் ைற்றும் 

ஆளும் குழுவின் முடிவுகலள கசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு துலைவவந்தர் கபரறுப்பு. 

அவர்/அவள் பல்கலைக்கழக கபரது நிர்வரகம், கல்வித் திைன், கவளிப்பலடத்தன்லை , 

கபரறுப்புக்கூைல், ஜனநரயக வைைரண்லை ைற்றும் பயனுள்ள பரரபட்சைற்ை தலைலை 

ஆகியவற்ைின் ககரள்லககலள நிலைநிறுத்த வவண்டும். 

 

வலுவரன ஆரரய்ச்சிப் பின்னைி , கவளிப்படுத்தப்பட்ட தலைலைத்துவ குைங்கள் ைற்றும் 

பைதரப்பட்ட ஆர்வமுள்ள குழுக்களுடன் புைநிலையரக சைரளிக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட 

திைன்கள், ககரள்லக விஷயங்கள் பற்ைிய கதளிவரன புரிதல் ைற்றும் முடிவுகலள திைம்பட 

கசயல்படுத்துவதற்கரன அர்ப்பைிப்பு உட்பட சிைந்த கல்வி சரதலனக்கரன பதிவுகள்  

வவட்பரளருக்கு  கண்டிப்பரக இருக்க வவண்டும். சமூகத்லத வநரக்கிய கல்வி உட்பட ஒரு 

பல்கலைக்கழகத்தின் தரம் ைற்றும் பைி வநரக்கு  பற்ைிய ஆழைரன புரிதல் 

அவருக்கு/அவளுக்கு இருக்க வவண்டும். 

 

துலைவவந்தர் பல்கலைக்கழகத்தில் ைிக உயர்ந்த சம்பள அளவுத்திட்டத்திற்கு தகுதியரனவர் 

ைற்றும் பதவி கதரடர்பரன பிை ககரடுப்பனவுகள் ைற்றும் வசதிகளுக்கு தகுதியுலடயவர் . 



பல்கலைக்கழக ைரனியங்கள் ஆலைக்குழு சுற்ைைிக்லக 02/2020 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

வைற்கூைிய புள்ளிகளின் அடிப்பலடயில் விண்ைப்பதரரர்கள் / கபயர்குைித்த நியைத்தர்களின் 

விண்ைப்பங்கள் ைதிப்பீட்டுக் குழுவரல் ைதிப்பரய்வு கசய்யப்பட்டு ைதிப்பீடு கசய்யப்படும் . 

 

I. மூவைரபரய கவனம் 

II. திைலையரன தலைலை 

III. ஒட்டுகைரத்த சிந்தலன / கருத்தியல் திைன்கள் 

IV. கல்வி ைற்றும் ஆரரய்ச்சி சிைப்பு 

V. தனிப்பட்ட ஒருலைப்பரடு 

VI கதரழில்முலை கதரடர்பு 

VII. முகரலைத்துவ திைன் 

 

ஒரு விண்ைப்பதரரர்/ கபயர்குைித்த நியைத்தரரல் ைதிப்பீட்டுக் குழுவில் வநரடியரக 

கைந்துககரள்ள முடியரவிட்டரல், அவர்/அவள் வீடிவயர கதரழில்நுட்பம் மூைம் 

பங்வகற்கைரம். 

 

ைதிப்பீட்டுக் குழுவரல் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதரரர்களில் இருந்து மூன்று (03) 

வவட்பரளர்கள் வதர்ந்கதடுக்கப்படுவரர்கள் ைதிப்பீட்டின் வபரது, விண்ைப்பதரரர்கள் பத்து 

(10) நிைிடங்கள் அல்ைது அதிகபட்சம் பதிலனந்து (15) நிைிடங்கள் நிர்வரகக் குழுவின் முன் 

பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கரன அவரது தத்துவம்/பரர்லவ பற்ைிய அடிப்பலட அைிமுகம் 

ைற்றும் நியைனம் கசய்யப்பட்டரல் அலடயப்படும் என்று எதிர்பரர்க்கப்படும் 

முன்கைரழிவுகளின் சுருக்கைரன விளக்கக்கரட்சி அளிக்க வவண்டும். 

ஆளுநர்கள் சலப முலைவய விண்ைப்பதரரர்கள் / கபயர்குைித்த நியைத்தர்களில் இருந்து 

தகுதியரன மூவலரத் (03) வதர்ந்கதடுத்து அவர்கலள துலைவவந்தர் பதவிக்கு நியைனம் 

கசய்வதற்கரக பல்கலைக்கழக ைரனியங்கள் ஆலைக்குழுவிடம் சைர்ப்பிக்கும். 

 

விண்ைப்பம் / வவட்பு ைனு படிவத்லத சைர்ப்பிக்கும் வபரது பின்வரும் ஆவைங்கள்  

சைர்ப்பிக்கப்பட வவண்டும். 

1. விண்ைப்பதரரர்/கபயர்குைித்த நியைத்தரின் முழுலையரன CV. (கபயர், பிைந்த 

வததி, முகவரி, கதரலைவபசி எண்கள் ைற்றும் ைின்னஞ்சல் முகவரி உட்பட ) 

2. கல்வி ைற்றும் கதரழில்முலை தகுதிகள் 

3. தற்வபரலதய நிலை  

4. வகித்த பதவிகள் கரைகட்டங்களுடன் 

5. நிர்வரக நலடமுலை 

6. கதரழில்முலை இலைப்புகள் 

7. ஆரரய்ச்சி நலடமுலை ைற்றும் பிை கதரடர்புலடய தகவல்கள் 

8. வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டரல் பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கரன வவட்பரளரின் 

கசரந்த தத்துவம் / பரர்லவ பற்ைிய முதற்கட்ட அைிக்லக 

9. துலைவவந்தர் பதவிக்கு வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டரல் கசய்ய முன்கைரழியப்பட்ட 

பைிகளின் சுருக்கைரன விளக்கம் 

10. விண்ைப்பதரரர் / கபயர்குைித்த நியைத்தர் தற்வபரது துலைவவந்தர் பதவிலய 

வகிக்கின்ை அல்ைது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் துலைவவந்தரரக பதவி 

வகித்திருந்தரல், அந்த கரைகட்டத்தில் கசய்யப்பட்ட பைிகளின் பதிவு. 

11. வவட்பு ைனு என்ைரல், கபயர்குைித்த நியைத்தரின்  ஒப்புதல் கடிதம் . 

12. விண்ைப்பதரரர்/ கபயர்குைித்த நியைத்தர், அரச வசலவ, கூட்டுத்தரபனம், 

நியதிச்சட்ட சலப ைற்றும் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்லதத் தவிர 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பைிபுரிந்தரல், விண்ைப்பதரரர்/கபயர்குைித்த 

நியைத்தர் பதவிக்கு வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டரல் விடுவிக்க முடியும்  என்று பைிக்கு 

அைர்த்தியவரின் கடிதம். 



 

பல்கலைக்கழக ைரனியங்கள் ஆலைக்குழுவினரல் 04.05.2020 அன்று கவளியிடப்பட்ட 

சுற்ைைிக்லக 02/2020 துலைவவந்தர் பதவிக்கரன விண்ைப்பங்கள்/வவட்புைனுக்கள் 

அலழப்பு கதரடர்பரனது ைற்றும் http://www.sjp.ac.lk என்ை இலையதளத்திற்குச் கசன்று 

கபற்றுக்ககரள்ளைரம்.  

 

விண்ைப்பம் ைற்றும் பரிந்துலர ஆவைங்கள் அடங்கிய உலை வைல் இடது மூலையில் “ 

துலைவவந்தர் பதவி ” எனக் குைிக்கப்பட வவண்டும் . 

 

விண்ைப்பங்கள் / வவட்புைனுக்கள் டிசம்பர் 22, பிற்பகல் 3.00 ைைிக்கு அல்ைது அதற்கு 

முன்னதரக, பதிவுத் தபரலில் அல்ைது தனிப்பட்ட முலையில் " பதிவரளர், ஸ்ரீ கஜயவர்தனபுர 

பல்கலைக்கழகம், கங்வகரடவிை, நுவகககரட " என்ை முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும் . 

 

விண்ைப்பங்கள்/ பரிந்துலரகள் அனுப்ப வவண்டிய கலடசி வததி ைற்றும் வநரத்திற்குப் பிைகு 

கபைப்படும் விண்ைப்பங்கள் / வவட்புைனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படைரட்டரது . 

 

பதிவரளர் ைற்றும் ஆளும் குழுவின் கசயைரளர் 

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் 

22.11.2022  



 


