
ஜெனரல் சேர் செோன் ஜ ோத்தலோவல போது ோப்பு பல் லல ் ழ ம் 

ஜவற்றிடங் ள்  

 

 

 ல்விேோர ்ஆதரவு பதவியினர ்

01. வலலப்பின்னல் நிருவோகி பதவி - தரம் II  

ேம்பள அளவு: U-AS 2 (II) ரூ. 50,625 – 3x1,335 – 54,630 (த.ப) 55,965 – 14x1,335 – 74,655 மாதத்திற்கு. 

 

02.  இலைய விருத்தியோளர் பதவி  - தரம் II 

ேம்பள அளவு: U-AS 2 (II) ரூ. 50,625 – 3x1,335 – 54,630 (த.ப) 55,965 – 14x1,335 – 74,655 மாதத்திற்கு. 

ததரிவு தெய்யும் முறற – விவேகப் பரீடற்ெ மற்றும் வேரம்ுகப்பரீடற்ெ மூலம் 

சதலவயோன தல லம ள் 

1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து கணினி விஞ்ஞானம் / கணினிப் தபாறியியலில் 

பிஎஸ்சி விவெட பட்டப்படிப்பில்  முதலாம் அல்லது இரண்டாம் ேகுப்பில்  பட்டம் தபற்றிருத்தல். 

அல்லது 

2. (அ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து கணினி விஞ்ஞானம் / கணினிப் 

தபாறியியலில் பிஎஸ்சி விவெட பட்டப்படிப்பில் பட்டம் தபற்றிருத்தல். 

அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து கணினியியறல ஒரு பாடமாகக்தகாண்டு  

பிஎஸ்சி தபாதுப் பட்டப்படிப்பில் முதலாம் அல்லது இரண்டாம் ேகுப்பில்  பட்டம் தபற்றிருத்தல். 

அத்துடன் 

(ஆ) கணினித் துறறயில் ஒரு ேருட அனுபேம். 

அல்லது 

3. (அ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து கணினியியறல ஒரு பாடமாகக்தகாண்டு பிஎஸ்சி 

தபாதுப் பட்டப்படிப்பில் பட்டம் தபற்றிருத்தல்.  

 அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து பிஎஸ்சி  தபாதுப் பட்டப்படிப்பில் முதலாம்  அல்லது 

இரண்டாம் ேகுப்பில் பட்டம்தபற்றிருதத்ல்  (கணிணி ஒரு பாடக் கூறாக இல்லாதவபாது). 

  அதத்ுடன் 

(ஆ) இரண்டு ேருடகால அனுபேம். 

   அல்லது 

 

4. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து பிஎஸ்சி தபாதுப் பட்டப்படிப்பில் (கணினி ஒரு பாடக் கூறாக 

இல்லாது) பட்டம் தபற்றிருத்தல். 

  அதத்ுடன் 

கணிணித ்துறறயில் மூன்றாண்டுகால அனுபேம். 

  அல்லது 

5. வேறு ஏதாேது பட்டம். 

 அத்துடன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கறலக்கழகதமான்றில் இருே்து கணினி விஞ்ஞானம்/கணினி ததாழில்நுட்பதத்ில் பட்டப்பின் 

படிப்பு  டிப்வ ாமா பட்டம் தபற்றிருதத்ல்.  

 அத்துடன் 

கணினித் துறறயில் ஒரு ேருடகால அனுபேம். 

 

விசேட குறிப்பு ள் – 

பதவி இல. 01 இற்கு, ேறலப்பின்னல் தபாறியியலில்/ முறறறமப் தபாறியியலில் பீஎஸ்சி பட்டத்துடன் 

குறித்த துறறயில் அனுபேமும் அறிவும் தகாண்டேரக் ் மாத்திரவம பரிசீலிக்கப்படுோரக் ். 

ேறலப்பின்னலுடன் ததாடரப்ுறடய ததாழில்ொர ் பாடதேறிறய/ ொன்றிதல் பாடதேறிறய   (உதா. CCNA, 

RHCSA, MCSA., வபான்றன) அல்லது வேறு ஏவதனும் ததாடரப்ுறடய துறறகற   பூரத்்திதெய்து ்  

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு வேரம்ுகப்பரீடற்ெயில் முன்னுரிறம ேழங்கப்படும். 

பதவி இல. 02 இற்கு பின்ேருேனேற்றில் அனுபேமும் அறிவும் உ ்  விண்ணப்பதாரிக ் மடட்ுவம 

பரிசீலிக்கப்படுோரக் ்: 



 

 

 

இறணய த ங்க ் & Joomla மற்றும் WordPress/ JavaScript, HTML, PHP, CSS மற்றும் MySQL/ வதடுதபாறி உகப்பாக்கம் 

(உ ் டக்க  முகாறமத்துே முறறறமக ்)/ ேறலத   பாதுகாப்பு, பாதிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் தெயல்திறன் Tuning/ LAMP 

வெறேயகங்க ் மற்றும் Cloud ததாழிநுட்பங்க ்/ வதடுதபாறி தரேரிறெ முறறக ்/ SEO றகதத்தாழில் 

ேிகழ்ெச்ித்திட்டங்க ் மற்றும் கருவிக ், Google Analytics of Adobe Analytics ஆகியேற்றற விருத்திதெய்தல். 

 

ஏலனய அனுகூலங் ள் 

ோழ்க்றகெ ்தெலவு, ஊ.வெ.ேி, ஊ.ே.ேி, பணிக்தகாறட, இலேெ சுகாதாரக் காப்புறுதி, ேருடாே்த ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, ஊழியரக் ின் பி ்ற களுக்கான  புலறமப்பரிசில்க ், KDU - பல்கறலக்கழக 

மருத்துேமறனயில் முன்னுரிறம அடிப்பறடயிலான சிகிெற்ெக ் மற்றும் பிற சிறப்புரிறமக ்.  

ஜபோதுவோன நிபந்தலன ள் 

01.  இலங்றகப் பிரறையாக இருதத்ல் வேண்டும். 

02. பல்கறலக்கழக மானியங்க ் ஆறணக்குழுோல் ஒே்தோரு பதவிக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்வெரப்்பு மற்றும் 

பதவி உயரவ்ு ேறடமுறறக ின் பிரகாரமும் மற்றும் வேரம்ுகப்பரீட்றெ மற்றும் விவேகப் பரீட்றெ ஆகியேற்றின்  

தபறுவபறுக ின் அடிப்பறடயிலும்  ததரிவுக ் வமற்தகா ் ப்படும். 

03. ஒே்தோரு பதவி/ தரத்திற்குமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேற்றிடங்களுக்கு மட்டும் தைனரல் வெர ் வைான் 

தகாத்தலாேல பாதுகாப்பு பல்கறலக்கழகத்தின் முகாறமதத்ுே ெறபயினால் ததரிவுக ் வமற்தகா ் ப்படும். 

04. வதறேயான தகுதிகற  பூரத்்தி தெய்யும் விண்ணப்பதாரரக் ் மட்டுவம வேரம்ுகப் பரீட்றெக ்/ விவேகப் 

பரீட்றெக்கு அறழக்கப்படுோரக் ். 

05. வேரம்ுகப் பரீட்றெ/ விவேகப் பரீட்றெக்கு விண்ணப்பதாரிக ின்  மிகப்தபாருதத்மான பட்டியறல ததரிேதற்கான  

உரிறமறய பல்கறலக்கழகம் தகாண்டு ் து. 

06.  விண்ணப்பதாரர ் இறணயத்த த்திலிருே்து (www.kdu.ac.lk) பதிவிறக்கம் தெய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்றத உரிய 

ொன்றிதழ்க ின் ொன்ற ிக்கப்பட்ட பிரதிகளுடன் பதிவுத் தபாலில் பதிோ ர,் தைனரல் வெர ் வைான் 

தகாத்தலாேல பாதுகாப்பு பல்கறலக்கழகம், இரத்மலாறன என்ற முகேரிக்கு  .../04/2022 ஆம் திகதியன்று அல்லது 

அதற்கு முன் அனுப்பப்படுதல்  அல்லது பல்கறலக்கழகத்திற்கு றகய ிக்க வேண்டும்.  

07. விண்ணப்பிக்கும் பதவி கடித உறறயின் இடதுபக்க வமல் மூறலயில் எழுதப்படுதல் வேண்டும். 

08. விண்ணப்பதாரரக் ் ஒே்தோரு பதவிக்குமாக  தனிதத்னியான விண்ணப்பங்கற  ெமரப்்பிதத்ல் வேண்டும். 

09. அரொங்க திறணக்க ங்க ் /கூட்டுதத்ாபனங்க ், ேியதிெ ்ெட்டெறபக ், ப.மா.ஆ. மற்றும்  உயரக்ல்வி 

ேிறுேனங்க ் ஆகியேற்றில் உ ்   ஊழியரக் ிடமிருே்து விண்ணப்பங்க ்  அேரக் து  ேிறுேனத ்தறலேரக் ் 

ஊடாக  அனுப்பப்படல் வேண்டும்.  

10. விண்ணப்பதாரரக் ் KDU இறணயத த்தில் இருே்து பதிவிறக்கம் தெய்யக்கூடிய ேடிேத்தில் விண்ணப்பிக்க 

கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக் ். தாமதமான, முழுறமயறடயாத அல்லது பரிே்துறரக்கப்பட்ட ேடிேத்திற்கு 

இணங்காத மற்றும் ேிபே்தறன இல. 09 இற்கு இணங்காத விண்ணப்பங்க ் ேிராகரிக்கப்படும். 

11. தறகறமக ் ததாடரப்ான விவெட குறிப்புகளுக்கு ப.மா.ஆ. சுற்றறிக்றக இல. 725, 957 மற்றும் ததாடரப்ுறடய 

திருத்தங்கற ப் பாரக்்க  விண்ணப்பதாரரக் ் அறிவுறுதத்ப்படுகிறாரக் ். 

12. ததரிவுதெய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரரக் ்  தகா.பா.ப. இன் எே்த ே ாகத்திலும் வெறே புரியவும்  கடறமகற ெ ்

தெய்யவும் முடியுமாக இருத்தல் வேண்டும்.  

13. ெம்ப மானது அண்றமய ப.மா.ஆ. சுற்றறிக்றகக ின்படி ேழங்கப்படும். ெம்ப த்திற்கு வமலதிகமாக  ப.மா.ஆ. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ஏறனய தகாடுப்பனவுகளும் ேழங்கப்படும். 

 

சமலதி   விபரங் ளு ்கு: 

Ms. எஸ்.டி.வக.சி.  ெே்தோயக்க 

பிரதிப் பதிோ ர ்(தாபனம்) 

ததா.வப. +94 (0) 11 263 2028 (ேீடிப்பு: 377) | 0710219289 

“Staff Recruitment- KDU” <staffrecruit@kdu.ac.lk> 


