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இலங்கை ஜடக்ட பல்ைகலை்ைழை் 

மிகிந்தகல 

 

பதிவு ண்:................................ 

RJT/SS/03/02/N1/20..........  

செய்வி/ செய்லன் 

 

அன்பின் ாணல/ ாணவிகளுக்கு, 

..................................... கய்விாண்டு 

............................................. பீட ாணல, ாணவிகளுக்கான பய்கலயக்கறக விடுதி 

லெதிகர் லறங்கய். 

1. மம்படி.......................கய்விாண்டுக்கான பய்கலயக்கறக விடுதிகர் 

சபம்றுக்சகார்லது ச ாடப்ியான உங்களுலட விண்ணப்ப ்தின் 

பெய்.................................திகதிபேலிபோந்து செய்லுபடிாகு் லலகபேய் 

............................................................ இய் உங்களுக்கு விடுதி லெதி லறங்குல ம்கு 

பய்கலயக்கறக் தீ்ானி ்துர்ரது. 

இ னடிப்பலடபேய் மம்குறிப்பிட்ட தின ்திய் ப.ப 9.00 – பி.ப 3.00 லலான 

காயப்பகுதிபேய் அல்விடுதிக்கான உபவிடுதிக் காப்பாரின் பெய் உங்களுக்கு 

விடுதி லெதிகலர சபம்றுக்சகார்ர படிப் ன ச ிவி ்துக் 

சகார்கின்மமா்.  
 

2. பய்கலயக்கறக விடுதிபேய் உங்களுக்கு  ப்படு் அலமபேய் குறி ்  கய்வி 

ஆண்டிய்  ங்கிபேபோ ் ய் மலண்டு். ஜடல்ட பய்கலயக்கறக ்தின் போ ்துல 

அதிகாிபேன் பிந்துலபேன்றி  ப்பட்ட விடுதிபேலிபோந்து மலறு எபோ 

பய்கலயக்கறக விடுதிக்மகா அய்யது அலமக்மகா ாறுல ம்கு அனுதி 

லறங்கப்படாட்டாது. அலமகரிய் லறங்கப்படட்ுர்ர சபாபோடக்லர மலறு 

இடங்களுக்கு சகாண்டு செய்லது  லட செ்ப்படட்ுர்ரது.  
 

3. பய்கலயக்கறக விடுதி அனுதி சபம்ம எபோ ாணலன்/ ாணவி  னது சு 

விபோப்ப ்ம ாடு விடுதிபேலிபோந்து வியகிெ ் செய்லு் குறி ்  கய்விாண்டிய் 

ெெ்ந் ப்்ப ்திலு் அ் ாணலன்/ ாணவிக்கு அம  பய்கலயக்கறக விடுதி 

அய்யது பய்கலயக்கறக ்தின் மலறு விடுதிகரிமயா  ங்குல ம்கு அனுதி 

லறங்கப்படாட்டாது.  
 

4. புதி ாணலக்ரின் அனுதிபேன் மபாது பய்கலயக்கறக விடுதி லெதி சபறு் 

ாணல ாணவிகர் அலனலபோ் ப ய் 6 ா  காய ்திம்கான கீற்லபோ் 

சகாடுப்பனவுகளுக்காக இயங்லக ஜடல்ட பய்கலயக்கறக த்ின் 

அனுா பு க்கர் லங்கிக் கிலரபேன் கணக்கியக்க் 008-1-001-8-1725841 

லவிடப்படு் லலகபேய் இயங்லகபேய் ப்பகுதிபேலுபர்ர க்கர் லங்கி 

கிலர என்றிய் பௌ 500  லலப்பிலிட மலண்டு். 
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i. பய்கலயக்கறக விடுதி  நுலறவுக்கடட்ண்    -பௌ. .100.00 

ii. பய்கலயக்கறக விடுதி கட்டண் -பௌ.400.00 (6 ா ங்களுக்கானது) 
 

iii. எல்சலாபோ கய்விாண்டிலு் பய்கலயக்கறக விடுதிக்கட்டணாக ப ய் 

6 ா ங்களுக்கு பௌ.400.00 உ் விடுதி gjpT GJg;gpj;jy; fl;lzkhf பௌ.50.00 உ் 

அமவிடப்படுலதுடன், அடு ்  6 ா ங்களுக்கான விடுதிக்கட்டணாக 

பௌ.400.00 அமவிடப்படு். கட்டணங்கர் செலு ் ப்பட்ட ம்கான உறுதிெ ்

சீடட்ு குறி ்  விடுதிபேன் உபவிடுதி காப்பாரிட் ெப்்பிக்கப்பட 

மலண்டு். எல்சலாபோ 6 ா  ச ாடக்க ்திலு் விடுதிக்கட்டண் 

செலு ் ப்பட மலண்டு். அல்லாறு குறி  ் காயப்பகுதிபேய் செலு  ் 

 லறு்படெ் ்திய் விடுதிக்கட்டண ்தின் 50%  ண்டப்பணாக 

அமவிடப்படு். 
 

iv. பண் செலு ்தி பம்றுெச்ீடல்ட கலணாக லல ்திபோப்பம ாடு, 

ம லலப்படுபட த்ு ெப்்பிக்க கூடி ா் இபோக்க மலண்டு். 

பம்றுெச்ீடட்ு  லமப்படுபட த்ு மலறு பம்றுெச்ீடட்ு லறங்கப்படாட்டாது.  
 

v. விடுபலம லறங்கப்பட்ட காயப்பகுதிபேய் விடுதிபேய்  ங்குல ாபேன் 

விடுதி காப்பார ்அய்யது உபவிடுதிக்காப்பாரின் அனுதிபடன் என்று 

அய்யது அ ம்கு  மம்பட்ட நாடக்ர்  ங்கிபேபோக்கயா். அல்லாறு 

 ங்குபட ்து பௌ.400.00 விடுதிக்கட்டணாக அமவிடப்படு். மயதிக பன் 

உபகண பாலலணக்காக உபவிடுதிக்காப்பாரின் அனுதி சபமப்பட 

மலண்டு்.  

பய்கலயக்கறக shroff இய் கட்டணங்கலர செலு ்துல ன் பெய் சபமப்படு் 

பம்றுெச்ீடல்ட விடுதிக்காப்பாரிட் எப்பலடக்கு் லல விடுதிபேய் 

 ங்குல ம்கு இடரிக்கப்படாட்டாது.  

5. பய்கலயக்கறக விடுதிபேலுர்ர சபாதுலான லாசனாலி, ச ாலயக்காட்சி 

ம்று் லன இலெக்கபோவிகர் பி.ப 9.30-ப.ப 6.00 லல பாவிப்ப ம்கு அனுதி 

இய்லய. 
 

6. விடுதிபேன் எழுக்கவிழுபங்களுக்கு சபாறுப்பாக விடுதிக்காப்பார ்அய்யது 

உபவிடுதிக்காப்பார ்  இய்யா விட ்து கய்விொ ் உபவிடுதிக்காப்பார ்

செம்படுலா.் ஆகமல இந்நபக்ராய் லறங்கப்படு் எழுக்க நிங்களுக்கு 

ாணல ாணவிகர் அலனலபோ் கடட்ுப்பட மலண்டு்.  
 

7.  ா ாக விடுதிக்கு லபோலக  போலது ச ாடப்ிய் விடுதிக்காப்பார ்அய்யது 

உபவிடுதிக்காப்பாரின் அனுதிபேன்றி ந் சலாபோ ாணலனுக்கு் ப.ப 

5.00க்கு பன்ன ாகமலா பி.ப 10.00க்கு பின்னமா உடப்ிமலசிக்க/ சலரிமம 

படிாது. ாணவிகளுக்கு ப.ப 5.00க்கு பன்ன ாகமலா பி.ப 7.30க்கு பின்னமா 

உட்பிமலசிக்க/ சலரிமம படிாது.  
 

8. விடுதிக்காப்பார,் உபவிடுதிக்காப்பார ்அய்யாது பய்கலயக்கறக அதிகாி 

எபோலின் அனுதிபேன்றி என்று அய்யது அ ம்கு மம்பட்ட நாட்கர் 

சலரிபேடங்கரிய்  ங்குல ம்கு அனுதிக்கப்படாட்டாது. விடுதிபேலிபோந்து 
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சலரிபேட ்திய்  ங்கிபேபோக்க மலண்டி ெந் ப்் ம்படின் கீழுர்ர 

விதிபலமகலர பின்பம்ம மலண்டு். 
 

I. லா இறுதி விடுபலமகளுக்கு விடுதிக்காப்பார/் 

உபவிடுதிக்காப்பாரிட், 

II. கய்விொ ்நடலடிக்லககளுக்காக சலரிபேடங்கரிய் 7 நாட்கர் லலான 

காய்  ங்க மலண்டிமம்படின் விடுதிக்காப்பார ் ஊடாக குறி  ் 

பீடாதிபதிபேட், 

III. 7 நாட்களுக்கு மம்பட்ட ாபேபோப்பின் விடுதிக்காப்பார/் 

உபவிடுதிக்காப்பார ்ம்று் பீடாதிபதி ஊடாக துலணமலந் ிட், 

குறி ்  விடுபலமக்கான அனுதி சபம மலண்டு். 
 

9.  னது சு விபோப்பின் சபிய் விடுதிகளுக்கிலடபேய் ாறு ய் ம்று்  னக்கு 

எதுக்கப்பட்ட விடுதி அலமபேலன மலறு எபோலபோக்கு சகாடு ் ய் ன்பலல 

அனுதிக்கப்படாட்டாது. 
 

10. விடுதிபேலிபோந்து சலரிமம ாதுசாறு ாணலன்/ ாணவி விபோ்பின், இது 

ச ாடப்ிய் விடுதிபேலிபோந்தி சலரிமம எபோலா காய ்திம்கு பன்ன ாகமல 

விடுதிக்காப்பார ் / உபவிடுதிக்காப்பார ் ஊடாக, உ விப்பதிலார ்

(ாணலக்ளுக்கான நயன்புி மெலல)க்கு ழு ்து பெயாக அறி ்  

மலண்டு்.  
 

11. ந்  வி  ்திலு் புதி ாணலக்லர துன்புறு ்து் நடலடிக்லககர்  லட 

செ்ப்படட்ுர்ரதுடன், புதி ாணலக்லர துன்புறு ்து் நடலடிக்லககலர 

பன்னின்று நடா ்து ய், எUங்கிiz ் ய் ன்பலம்றிலிபோந்து 

வியகிபேபோக்குாறு சிமஷ்ட ாணல/ ாணவிகளுக்கு 

அறிவுறு ் ப்படுகின்மது. ந் சலாபோ துன்புறு ் ய் நடலடிக்லகக்கு் 

இயங்லக மொெலிெ ஜனநாக குடிசின் பாாளுன்ம ் ாய் 

அனுதிக்கப்படட்ுர்ர 1998, 20் இயக்க கய்வி ொ ்நிறுலனங்கரிய் பகிடி லல  

ம்று் மலறு துன்புறு ் ய் நடலடிக்லககலர  டுக்கு் ெட்ட ்தின் கீற்் 

இெச்ெம்பாடுகரிய் ஈடுபடுமலாக்்கு  ண்டலன லறங்கப்படு். 
 

12. காப்பார/் உபவிடுதிக்காப்பாரின் அனுதிபேன்றி மலசமாபோ பய்கலயக்கறக 

விடுதிபேய் பதிவு செ்  எபோ ாணலலன/ ாணவில ம்சமாபோ 

பய்கலயக்கறக விடுதிபேய்  ங்குல ம்கு அனுதிக்க ந் சலாபோ 

ாணலனுக்மகா/ ாணவிக்மகா பம்மாக  லட செ்ப்படட்ுர்ரது.  
 

13. பய்கலயக்கறக த்ின் ாணலக்லர விடுதிபேலிபோந்து சலரிமறுாறு 

அறிக்லககர் விடுக்கப்படு் ந் சலாபோ ெந் ப்்ப ்திலு் ாணல/ ாணவிகர் 

விடுதிபேலிபோந்து சலரிமம மலண்டு். அல்லாறு சலரிமறுாறு கூமப்படு் 

ெந் ப்்பங்கரிய் ாணல ாணவிகர்  க்கரிக்கப்படட்ுர்ர விடுதிக்கு 

சொந் ான சபாபோடக்ர் ம்று் அலமகளுக்கான ொவி ன்பலம்லம 

காப்பார ் அய்யது காப்பாராய் அனுதிக்கப்படட்ுர்ர நபிட் உup 

பலமபேய் எப்பலட ் ய் மலண்டு்.  
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14. காப்பார/் உபவிடுதிக்காப்பாரின் அனுதிபேன்றி பய்கலயக்கறக 

விடுதிக்குர் ந் சலாபோ அலப்லப ம ாம்றுவிப்பம ா, மபா லனகர் 

நடா ்துலம ா  லட செ்ப்படட்ுர்ரது. 
 

15. விடுதி அலமகரிய் இபோக்கு் அலெப், அலொ சொ ்துக்கரின் பாதுகாப்பு 

ச ாடப்ிய் ாணல/ ாணவிகர்  னிாக/ குழுலாக சபாறுப்புக்கூம 

கடலப்படட்ுர்ரன.் சபாபோடக்ர் ச ாலய ய், அழி ய் அய்யது உலட ய் 

ஆகி ெந் ப்்பங்கரிய் ம்படு் செயவுகளுக்கு் நட்டங்களுக்குான 

 ண்டப்பண் அலம்றுக்கு காணான ாணல/ ாணவிகரிட் 

அமவிடப்படு்.  
 

16. ச ாம்று மநா்களுக்குட்பட்ட நபாபேபோப்பின், அ ச் ாம்று மநால  டுக்கு் 

லலகபேய் அனுதிக்கப்பட்ட எபோ லல ்தி அதிகாிபேட் போ ்துல ொன்றி ய் 

என்லம சபம்று விடுதிக்காப்பார/் உபவிடுதிக்காப்பாரிட் காடட்ுலதுடன் 

பய்கலயக்கறக போ ்துல அதிகாிபேன் உறுதிப்படு ் லயப் சபம 

மலண்டு். 
 

17. விடுதி லெதிகர் ச ாடப்ாக குறிப்பிடு் இக்கடி  த்ின் ப ய் பக்க இடது 

பெலயபேய் உர்ர உங்கரது பதிவியக்க ்ல  அலுலயக மெலலகலர 

சபம்றுக்சகார்ளு் மபாது் பண் செலு ்து் பம்றுெச்ீடட்ுகரிளு் குறிப்பிட 

மலண்டு்.  
 

18. பன்ொ ்தினூடாக விடுதிபேய் ம்படக்கூடி அபாங்கலர குலம ்துக் 

சகார்ல ம்காக விடுதிபேனுர் ெலப்பது  டுக்கப்படட்ுர்ரது.  

19. விடுதி ெ்பந் ான ெட்டதிட்டங்கர் ம்று் எழுங்குபலமகர் 

எழுக்க் ம்று் விடுதி நில்ாக் ச ாடப்ியான பய்கலயக்கறக 

ெட்டதிட்டங்கர் எழுங்குபலமகர் அலன ்து ாணல ாணவிபோ் 

அறிந்திபோக்க மலண்டு் ன்று திப்ாக்்கப்படுகின்மது. இெெ்ட்டதிட்டங்கலர 

அறிந்திாய் இபோப்பது எபோ காணாக கபோ ்திடச்கார்ர படிாது. 

ெட்டதிட்டங்கர் எழுங்குபலமகலர பறு் ந் சலாபோ ாணல/ ாணவிப் 

பீட்சிக்கப்படு் மபாது கும்ம் புிந் லாக நிபௌபிக்கப்பட்டாய் அலக்ளுக்கு 

லறங்கப்பட்ட பய்கலயக்கறக விடுதி லெதி பறிப ய் செ்ப்படு்.  

விடுதிபேய்  ங்குலது njhடப்ான அறிவுலகர்.  

1.1. துணிணிகர் கழுவு ய், காலல ் ய் ச ாடப்ானலல 

1) க வுகரிய் அய்யது பாய்கனிகரிய்(Balcony) உலடகர் காலலக்க கூடாது. 

அ ்துடன் விடுதிக்கு சொந் ான  ் ரபாடங்கரின் மலு் ஈான 

உலடகர் காலலக்கப்படக் கூடாது.  

2) குரிரலமபேய் உர்ர ச ாட்டிகரிய் உங்கரது உலடகலர ஊமலலக்கக் 

கூடாது. 
 

1.2. பன்குபற் ச ாடப்ானலல  

1)  ங்கரது அலமபேலிபோந்து, அய்யது குரிரலமபேலிபோந்து சலரிமபோ் 

ெந் ப்்பங்கரிய் பன்குபற் அலணக்கப்படய் மலண்டு்.  
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2)  ாற்லா்(Coridor) ம்று் ஏ்லலமகரிய் அலன ்து விரக்குகளு் இவு 

10.00  ணிக்கு அலணக்கப்படய் மலண்டு்.  
 

1.3. குப்லபகர் 

சகாடுக்கப்படட்ுர்ர குப்லப ச் ாட்டிகர்  வி ்்து  ாற்லாங்கரிய்(Coridor) 

அய்யது ம ாட்டங்கரிமயா குப்லப மபாடக்கூடாது.  து அலமகலர 

சு ் ாக லல ்துக்ச கார்ர மலண்டு். தினப் அலமல சு ் ் செ்து 

குப்லபகலர ப.ப 8.00 க்கு பன் துப்பவு ச ாழியாரக்ளுக்கு மெகிக்கக் 

கூடி லலகபேய் க வின் சலரிப்பு ்திய் லலக்க மலண்டு். அலமல 

சு ் ப்படு ்துல ம்காக எல்சலாபோ அலமக்கு் எபோ து்பு ் டி, குப்லப  ்

ச ாட்டி ன்பலல  ப்படு். அலமல சு ் ாக லல ்திபோப்பது அலமபேய் 

 ங்குபலக்ரின் சபாறுப்பாகு்.  
 

1.4. குரிரலம ம்று் கழிலலம 

குரிரலம ம்று் கழிலலமகலர பிமபோக்கு இலடபொறு ம்படா  

லலகபேய் பாவிக்க மலண்டு்.  ண்ணீச் ாடட்ி(Tank), Sink, Shower 

ஆகிலம்றிம்கு மெ மம்படா  லலகபேய் பாவிக்க மலண்டு். வீெப்பட 

மலண்டி சபாபோடக்லர உி பலமபேய் குப்லப ச் ாட்டிகரிய் இடவு். 

 ண்ணீ ்லா்க்காய் லழிம இலடபொறின்றி மபாகு் லலகபேய் செம்பட 

மலண்டு்.  
 

1.5. அலதி 

இவு 9.30 ச ாடக்க் காலய 6.00 லலான காயப்பகுதிபேய் ாணல/ 

ாணவிகராய் அலதி மபணப்பட மலண்டு். 

20. ாணலனாபேன் சபண்கலரப் ாணவிாபேன் ஆண்கலரப் அலமக்கு 

அலறக்கு லபோலது பம்றிலு்  லட செ்ப்படட்ுர்ரது. 
 

21. து ம்று் மபால ப் சபாபோடக்ர் பாவி ்  நிலயபேய் பய்கலயக்கறக 

விடுதிக்குர் பிமலசி ் ய், விடுதிக்குர் மபால ப் சபாபோடக்லர சகாண்டு 

லபோ ய், விடுதிக்குர் து, மபால ப் சபாபோர் பாலலன பம்றிலு்  லட 

செ்ப்படட்ுர்ரது. 
 

22. விடுதி லராக ்திம்குர்/ உணலக த்ிம்குர் ஆப ங்கர் சகாண்டு லபோலது 

பம்றிலு்  லட செ்ப்படட்ுர்ரது.  
 

23. மம்கூமப்பட்ட ெட்டதிட்டங்கர், எழுக்க விதிபலமகளுக்கு மயதிகாக 

குறிப்பிட்ட பய்கலயக்கறக விடுதிகரிய் விதிக்கப்படு் நிபந் லனகளுக்கு், 

காய ்திம்கு காய் ெந் ப்்பங்களுக்மகம்ப விதிக்கப்படு் நிபந் லனகளுக்கு் 

கடட்ுப்படட்ு நடக்க மலண்டிது எல்சலாபோ ாணல/ ாணவிபேனது் 

கடலாகு். அந்நிபந் லனகர் ம்று் ெட்ட திட்டங்கலர பறுல ாய் விடுதி 

லெதிகலர இறக்க அய்யது மலறு  ண்டலனக்கு ஆராக மநிடு். 
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 முை்கிானகை   
 

1) இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுர்ர ெட்டதிட்டங்கர் ம்று் நிபந் லனகளுக்கு உட்பட்டு 

விடுதி லெதிகலர சபம நீ ் விபோ்புவீாபேன் இ ்துடன் இலணக்கப்படட்ுர்ர 

விண்ணப்ப ்ல  பூணப்படு த்ி லகசாப்பபடட்ு உங்களுக்கு 

எதுக்கப்படட்ுர்ர பய்கலயக்கறக விடுதிபேன் உபவிடுதிக்காப்பாரபோக்கு 

எப்பலடப்பதுடன் விடுதி லெதில சபம்றுக் சகார்ளுங்கர். 
 

2) இங்கு குறிப்பிடப்படட்ு் விடுதி லெதிகர் சபம்றுக் சகாண்ட திகதிபேலிபோந்து 

எபோ லா காயப்பகுதிபேய் விடுதி லெதில ம்றுக் சகார்ராவிட்டாய் 

உங்களுக்கு லறங்கப்பட்ட லடுதி லெதி  த்ு செ்ப்படு். அ ் லக 

ெந் ப்்ப ்திய் ஜடல்ட பய்கலயக்கறக ்தின் பி ான லல ்தி 

அதிகாிாய் ம்றுக்சகார்ரப்படக்கூடி போ ்துல ொன்றி ழின்றி பண்டு் 

விடுதி லெதிகர் சபறுல ம்கான பலமபைடுகர் ம்றுக்சகார்ரப்படாட்டாது.  


