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கல்வி அமைசச்ு

நாட்டின் தேசிய ைற்றுை் ைாகாணப் பாடசாமலகளில் நிலவுை் சிங்கள, ேமிழ் 

ைற்றுை் ஆங்கில மைாழி மூலைான ஆசிரியர் மெற்றிடங்களுக்காக அரச 

தசமெயிலுள்ள பட்டோரிகமள இலங்மக ஆசிரியர் தசமெக்கு 

தசர்ே்துக்மகாள்ெேற்கான தபாட்டிப் பரீட்மச - 2023

நாடட்ின் தேசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளிை் நிைவும் சிங்கள, ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிை 

மமாழி மூைமான ஆசிரியர ் மெற்றிடங்களுக்காக அரச தசலெயிலுள்ள பட்டோரிகலள 

தசரே்்துக்மகாள்ெேற்காக ேலகலம மபற்ற ஆண், மபண் இரு பாைாரிடமிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் 

தகாரப்படுகின்றன. இேற்கான விண்ணப்பப்படிெம் இைங்லக பரீடல்சே ் திலணக்களே்தின்

www.doenets.lk எனும் இலணயே ் ேளே்திை் “Our Services” இன் கீழுள்ள “Online Applications - 

Institutional Exams” பகுதியிை் பிரசுரிக்கப்படட்ுள்ளதுடன் விண்ணப்பப் படிெங்கள்

நிகழ்நிலையூடாக (Online) மாே்திரதம முன்னிலைப்படுே்ேப்பட முடியும். விண்ணப்பப் படிெே்லே

நிகழ்நிலை மூைமாக முன்னிலைப்படுே்தியேன் பின்னர ் அேலன ேரவிறக்கம் மசய்து அசச்ுப் 

பிரதிமயான்லறப் மபற்று அதிை் உரிய பகுதிகலள ேமது லகமயழுே்துக்களாை் பூரணப்படுே்தி 

விண்ணப்போரரின் லகமயழுே்திலன சான்றுப்படுே்தி, நிறுெனே ் ேலைெரினதும் 

சான்றுப்படுே்ேலுடன், விண்ணப்பப் படிெங்கள் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும் இறுதிே ் தினம் அை்ைது 

அேற்கு முன்னர ் “பரீடல்ச ஆலணயாளர ் நாயகம், நிறுெனப் பரீடல்சகள் ஏற்பாடட்ுக் கிலள, 

இைங்லக பரீடல்சே ் திலணக்களம், ேபாை் மபட்டி இைக்கம் 1503, மகாழும்பு” எனும் முகெரிக்கு 

பதிவுே் ேபாை் மசய்ேை் தெண்டும். (விண்ணப்பப் படிெே்தின் நகை் பிரதிமயான்லற 

லெே்திருப்பது பிரதயாசனம் மிக்கோக இருக்கும்). ேபாை் உலறயின் இடது பக்க தமை் மூலையிை் 

“நாட்டின் தேசிய ைற்றுை் ைாகாணப் பாடசாமலகளில் நிலவுை் சிங்கள, ேமிழ் ைற்றுை் 

ஆங்கில மைாழி மூலைான ஆசிரியர ் மெற்றிடங்களுக்காக அரச தசமெயிலுள்ள 

பட்டோரிகமள இலங்மக ஆசிரியர் தசமெக்கு தசரே்்துக்மகாள்ெேற்கான தபாடட்ிப் பரடீம்ச 

- 2023” என்போக மேளிொக குறிப்பிடுேை் தெண்டும். விண்ணப்பப் படிெங்கள் 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும் இறுதிே ் திகதி 2023.02.10 ஆகும். இப் பரீடல்ச 2023 மாரச் ் மாேம் 

நடாே்ேப்படும்.

குறிப்பு 1

விண்ணப்பப் படிெே்தின் அசச்ுப் பிரதிமயான்லற ேபாை் மூைமாக அனுப்பிலெப்பது 

கட்டாயமாகும் என்பதுடன். அது ேபாலிை் மோலைந்ேலம அை்ைது ோமதிே்ேலம மோடரப்ாக 

தமற்மகாள்ளப்படும் முலறப்பாடுகள் எலெயும் கருே்திை் மகாள்ளப்படமாட்டாது. இறுதிே் திகதி 

ெலரயிை் விண்ணப்பப் படிெே்லே அனுப்பாமை் ோமேம் மசய்ெோை் ஏற்படக் கூடிய 

இழப்புக்களுக்குரிய மபாறுப்பிலன விண்ணப்போரதர ஏற்றுக்மகாள்ள தெண்டும்.

02. தசமெக்கு தசரே்்துக்மகாள்ளுை் முமற:

 2.1 இேற்காக பரீடல்ச ஆலணயாளர ் நாயகே்தினாை் இெ் ெரே்்ேமானி அறிவிேே்லின் 10.1

பந்தியிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளொறு எழுே்து மூைமான தபாட்டிப் பரீடல்சமயான்று நடாே்ேப்படும்.
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2.2 எழுே்து மூைப் தபாடட்ிப் பரீடல்சயின் அலனே்து வினாப் பே்திரங்களுக்கும் தோற்றி, ஒெ்மொரு

வினாப்பே்திரங்களிலும் ஆகக் குலறந்ேது 40% புள்ளிகலளப் மபற்றுக் மகாள்ளும் 

விண்ணப்போரரக்ளின் மமாே்ேப் புள்ளிகளின் கூடட்ுே் மோலகயின் முன்னுரிலம ெரிலச 

அடிப்பலடயிை் உரிய மெற்றிடங்களின் எண்ணிக்லகலயப் தபான்று இரண்டு (02) மடங்கு 

எண்ணிக்லகயிைான விண்ணப்போரரக்ள் இெ் ெரே்்ேமானி அறிவிேே்லின் 10.2 

பந்திக்லகலமய மபாது தநரம்ுகப் பரீடல்சக்கு அலழக்கப்படுெர.்  மபாது தநரம்ுகப் 

பரீடல்சக்குே் தோற்றுெேற்குே் ேலகலம மபறும் விண்ணப்போரரக்ளது மபயரப்் பட்டியை் 

இைங்லக பரீடல்ச திலணக்களே்தின் உே்திதயாபூரெ் இலணயே்ேளே்திை் பிரசுரிக்கப்படும். 

(ேலகலமகலளக் மகாண்டிராே விண்ணப்போரரக்ள் மபாது தநரம்ுகப்பரீடல்சயின் தபாது 

நிராகரிக்கப்படுெர)்

2.3 மபாது தநரம்ுகப்பரீடல்சயிை் அடிப்பலடே ்ேலகலமகலளக் மகாண்டெரக்ளாக கருேப்படும்

விண்ணப்போரரக்ள் இெ் ெரே்்ேமானி அறிவிே்ேலின் 10.3 பந்திக்கலமய மசயன்முலறப் 

பரீடல்சக்கு உட்படுே்ேப்படுெர.்  மசயன்முலறப் பரீடல்சயிை் மபற்றுக்மகாள்ளும் புள்ளிகள் 

கை்வி அலமசச்ு/ உரிய மாகாண அரச தசலெகள் ஆலணக்குழுவினாை் பரீடல்சகள் 

திலணக்களே்திற்கு தநரடியாக அனுப்பப்படும். மசயன்முலறப் பரீடல்சயின் தபாது 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு உரிய மெற்றிடங்கள் உள்ளடங்கிய ஆெணம் காட்சிப்படுே்ேப்படும் 

என்பதுடன், விண்ணப்போரரக்ள் குறிே்ே மெற்றிடங்கள் நிைவும் பாடசாலைகளுக்கு ேமது 

விருப்பு முன்னுரிலம அடிப்பலடயிை் ெரிலசயாக விருப்பிலனே ்மேரிவிே்ேை் தெண்டும்.

2.4 மசயன்முலறப் பரீடல்ச மற்றும் எழுேத்ு மூைப் பரீடல்ச ஆகியெற்றிை் மபற்றுக்மகாள்ளும்

மமாே்ேப் புள்ளிகளின் முன்னுரிலம ெரிலச அடிப்பலடயிை், விண்ணப்பிே்துள்ள மமாழி 

மூைம், பாடம் மற்றும் பாடசாலையின் ெலகக்கு அலமொக பாடசாலைகலள 

அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு மெற்றிடங்களின் எண்ணிக்லகக்கு ஏற்ற ெலகயிை் ஆட்தசரப்்பு 

தமற்மகாள்ளப்படும்.

2.5 இெ் ெரே்்ேமானி அறிவிே்ேலுக்குரிய நியமனப் பாடங்களுக்குரிய மெற்றிடங்கள் அட்டெலண

05 இை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அட்டெலணயிை் ெழங்கப்படட்ுள்ள ஆசிரியர ்

மெற்றிடங்களுக்காக மாே்திரம் ஆட்தசரப்்பு தமற்மகாள்ளப்படும்.

குறிப்பு 2

ஒதர பாடசாலைக்கு விருப்புே ் மேரிவிே்துள்ள ஒன்றிற்கு தமற்பட்ட விண்ணப்போரரக்ள் 

சமமான புள்ளிலகப் மபற்றுள்ள சந்ேரப்்பே்திை் பாடசாலைகளிை் நிலைப்படுே்துேை் 

மோடரப்ாக கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளராை்/ உரிய மாகாணே்தின் அரச தசலெகள் 

ஆலணக்குழுவினாை் தீரம்ானிக்கப்படும். 

2.6 இெ் ஆட்தசரப்்பானது பாடசாலைகளிலுள்ள மெற்றிடங்கலள அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு

தமற்மகாள்ளப்படுகின்றலமயாை் ஐந்து (05) ெருடங்கள் நிலறெலடயும் ெலரயிை் 

எந்ேமொரு காரணே்திற்காகவும் இடமாற்றங்கள் ெழங்கப்படமாட்டாது. 

2.7  இெ் ஆட்தசரப்்பின் தபாது தேசிய மற்றும் மாகாண அடிப்பலடயிை் மெெ்தெறாக 

தசரே்்துக்மகாள்ளப்படுெர.்
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2.8 ேங்களுக்கு தேசிய பாடசாலைகள், மாகாணப் பாடசாலைகள் ஆகிய இரண்டு (02) ெலகக்கும்

அை்ைது ஒரு ெலகப் பாடசாலைக்தகனும் விருப்பிலனே் மேரிவிக்க முடியும்.

2.9 தேசிய பாடசாலைகள்/ மாகாணப் பாடசாலைகள் மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு

மாே்திரம் விருப்புே் மேரிவிே்துள்ள விண்ணப்போரரக்ளது மபறுதபறுகள் அெரக்ளது 

விண்ணப்பப் படிெங்களிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிரந்ே ெதிவிட மாகாணே்திற்கலமய அெ் 

அம் மாகாணங்களுக்கு அனுப்பிலெக்கப்படும். 2022 ெருடே்திற்கான தேருநர ் (ொக்காளர)் 

இடாப்பிை் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ள மாகாணதம நிரந்ே ெதிவிட மாகாணமாக கருே்திை் 

மகாள்ளப்படும். (தேசிய பாடசாலைகளுக்கு மாே்திரம் விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்போரரக்ளது மபறுதபறுகள் மாகாணங்களுக்கு அனுப்பிலெக்கப்படமாட்டாது)

2.10 சகை விண்ணப்போரரக்ளுக்கும் கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விடயங்கள் மசை்லுபடியாகும். 

2.10.1 அலனே்து விண்ணப்போரரக்ளுக்கும் அெரக்ள் விண்ணப்பிக்கும் தேசிய/

மாகாண பாடசாலைகளுக்கு அலமய விண்ணப்பிக்கும் பாடம் மற்றும் மமாழி 

மூைே்திற்குரிய மெற்றிடங்கள் இை்ைாே சந்ேரப்்பங்களிை் கருே்திை் 

மகாள்ெேற்காக ேமது நிரந்ேர ெதிவிட மாகாணே்திற்கு தமைதிகமாக, 

இன்மனாரு மாகாணே்திற்கும் விண்ணப்பிக்க முடியும். அேற்கலமய குறிேே் 

தமைதிக மாகாணேல்ே விண்ணப்பப் படிெே்திை் மேளிொக குறிப்பிடுேை் 

தெண்டும்.

2.10.2 அெ்ொறாக விண்ணப்பிக்கும் தமைதிக மாகாணம் ோங்கள் விண்ணப்பிக்கும்

பாடம் மற்றும் மமாழி மூைே்திற்கான மெற்றிடங்கள் தேசிய/ மாகாணப் 

பாடசாலைகளிை் இை்ைாே சந்ேரப்்பங்களிை் மாே்திரதம கருே்திை் 

மகாள்ளப்படும். 

2.10.3 இேன் தபாது தமைதிகமாக குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மாகாணே்திை் காணப்படும்

ஆசிரியர ் மெற்றிடங்களுக்கு மாகாணே்தினுள் நிரந்ேர ெதிவிடே்லேயுலடய 

விண்ணப்போரரக்லள தசரே்்துக் மகாண்டேன் பின்னர ்தமலும் மெற்றிடங்கள் 

நிைவும் பட்சே்திை் மாே்திரம் தமற்படி விண்ணப்போரரக்ளுக்கு சந்ேரப்்பம் 

ெழங்கப்படும். 

க.மகா:- கிழக்கு மாகாணே்திை் நிரந்ே ெதிவிடே்லேயுலடயரக்ளை்ைாே 

விண்ணப்போரரக்ள் கிழக்கு மாகாணே்திை் விஞ்ஞானம், கணிேம், ஆங்கிைம், ேகெை் 

மோழிை்நுடப்ம், மோழிை்நுட்பப் பாடே் துலற மற்றும் ஆதைாசலன ஆகிய 

பாடங்களுக்கு மாே்திரதம விண்ணப்பிக்க முடியும். 

03. தசமெக்கு நியமிப்பேற்கான நிபந்ேமனகள்:

3.1 இந் நியமனங்கள் யாவும் ேற்காலிக நியமனங்கள் ஆகும். ஒரு (01) ெருட முன் தசலெப்

பயிற்சிப் பாடமநறி உட்படைாக மூன்று (03) ெருட முன் தசலெக் காைே்திற்குரியோக 

இே ்ேற்காலிக நியமனம் ெழங்கப்படும். 
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3.2  நியமனம் மபற்று தமற்படி முன் தசலெ பயிற்சிப் பாடமநறிலய நிலறவு மசய்யும் 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு 3 ெருடங்கள் நிலறவிை் இைங்லக ஆசிரியர ்தசலெக்கான 

நிரந்ேர நியமனம் ெழங்கப்படும்.  

 

3.3  அரச தசலெகள் ஆலணக்குழுவின் நலடமுலற விதிகளுக்கும் இைங்லக ஜனநாயக 

தசாஷலிச குடியரசின் ோபன விதிக் தகாலெக்கும் அரசின் நிதிப் 

பிரமாணங்களுக்கும் நிறுெனங்களிை் காணப்படும் ஏலனய கடட்லளகளுக்கும் இே ்

ேற்காலிக நியமனம் உட்படும்.  

 

04. சை்பளை்/ சை்பள அளவு 

 

4.1 இே ்ேற்காலிக நியமனே்லேப் மபற்றுக்மகாள்ள ேலகலம மபறுபெரக்ளுக்கு ஆட்தசரப்்புக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் சந்ேரப்்பே்திை் அெரக்ள் பணியாற்றிய அரச தசலெ பேவியிை் மபற்ற 

சம்பளே்லே அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு நியமனம் உறுதி மசய்யப்படும் ெலரயிை் சம்பளம் 

ெழங்கப்படும்.  

 

  சம்பள அளவுே்திட்டம்: 

இைங்லக ஆசிரியர ் தசலெக்கு நிரந்ேர நியமனம் மபறும் திகதி முேை் மபாது நிரெ்ாக 

சுற்றுநிருப இைக்கம். 03/2016 (iv) உலடய சம்பள சுற்றுநிருபே்திற்கலமய GE 01-2016 இை், 

ரூ. 31,490 -445x6-525x7-600x2- ரூ.39,035/- (மாோந்ேம்) சம்பள அளவிற்கு 

உரிே்துலடயெராொர.் இைங்லக ஆசிரியர ் தசலெயின் 3ம் ெகுப்பு I(அ) ேரேத்ிற்கு இச ்

சம்பள அளவிே ்திட்டே்தின் 14ம் கட்டமான ரூ. 37835/- சம்பளே்திை் நிலைநிறுே்ேப்படுொர.் 

இேற்கு தமைதிகமாக அரச உே்திதயாகே்ேரக்ளுக்கு அரசினாை் காைே்திற்குக் காைம் 

ெழங்கப்படும் தெறு மகாடுப்பனவுகளுக்கும் ோங்கள் உரிே்துலடயெராெர.் 

 

05. கல்வி ைற்றுை் ஏமனய ேமகமைகள்: 

 

5.1 2014.10.23 திகதியுலடய இைங்லக ஜனநாயக தசாஷலிசக் குடியரசின் இைக்கம். 1885/38 

உலடய அதி விதசட ெரே்ே்மானி அறிவிே்ேலிை் பிரசுரிக்கப்பட்ட இைங்லக ஆசிரியர ்

தசலெயின் தசலெப் பிரமாணக் குறிப்பின் பிரகாரம் 2023.02.10 திகதிக்கு கீதழ 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ேலகலமகலளக் மகாண்டிருேே்ை் தெண்டும். 

5.1.1 பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பை்கலைக்கழகமமான்றினாை் அை்ைது பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் ெழங்கும் நிறுெனமமான்றினாை் ெழங்கப்பட்ட படட்மமான்றுடன் 

குறிப்பு 3 இை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ேலகலமகலளப் பூரணப்படுே்தியிருேே்ை் தெண்டும். 

 

5.1.2 பட்டதிற்காக மோடரந்்துள்ள பிரோன பாடம்/ பாடங்களுக்கு அலமொக மாே்திரம் 

ஆசிரியர ் மெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தெண்டும். விண்ணப்பிக்கும் 
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பாடே்திற்குரியோக ேமது பட்டே்திற்காக மோடரந்்துள்ள பாடங்களின்  (Credit 

எண்ணிக்லகயிை்) 1/3 பகுதிலயப் பூரணப்படுே்தியெரக்ளாக இருே்ேை் தெண்டும். 

    

  மிக முக்கியம்: தமதை 5.1.1 மற்றும் 5.1.2 நிபந்ேலனகளுக்கு தமைதிகமாக விண்ணப்பப் 

படிெங்கலளப் பூரணப்படுே்தும் தபாது கீதழ ேரப்படட்ுள்ள விடயங்கள் மோடரப்ாகவும் 

கருே்திை் மகாள்ள தெண்டும். 

 

• ேமது பட்டே்திற்கலமய ோம் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய பாடங்கள் மோடரப்ாக 

விண்ணப்போரரக்ள் கெனை் மசலுே்துேை் தெண்டும். 

• உயர ் ேரம் மற்றும் சாோரண ேர பாடே்திட்டே்திற்குரியோக பட்டே்திை் காணப்படும் 

பாடங்கள் ேலகலமகலள பரீட்சிக்கும் தபாது கருே்திை் மகாள்ளப்படும். 

• விண்ணப்பிக்கும் பாடே்திற்குரியோக பிரோன பாடமமான்றுடன் கூடிய பட்டே்லேக் 

மகாண்டிராே சந்ேரப்்பங்களிை் மபற்றுக்மகாண்டுள்ள பட்டே்துடன் விண்ணப்போரர ்

மகாண்டிருக்கும் தமைதிக ேலகலமகளும் கருே்திை் மகாள்ளப்படும். 

• முழுலமயாக விெரிக்கப்பட்ட மபறுதபற்று ஆெணேத்ிை் (Transcript) உள்ளடங்கும் 

பாடங்கள் (credit எண்ணிக்லக) குறிப்பிடப்படவிை்லை எனின் அேலன உரிய 

பை்கலைக்கழகே்தினூடாக உறுதி மசய்து அேற்குரிய ஆெணங்கலள மபாது தநரம்ுகப் 

பரீடல்ச நலடமபறும் சந்ேரப்்பே்திை் முன்னிலைப்படுே்ே தெண்டும். 

• பட்டே்திை் மோடரந்்துள்ள பாடங்கள் மோடரப்ாக ஏற்படக் கூடிய முரண்பாடுகள் 

மோடரப்ான இறுதிே ் தீரம்ானம் எடுக்கும் அதிகாரம் கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளர/் 

மாகாண அரச தசலெகள் ஆலணக்குழுலெதய சாரும்.  

• பாடசாலை முலறலமயிை் நிைவும் ஆசிரியர ்மெற்றிடங்கலளப் பூரணப்படுே்தும் தபாது 

இரண்டு (02) கட்டங்களாக ஆசிரியர ் மெற்றிடங்கலள பூரணப்படுே்துெேற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுெோை் ஒதர விண்ணப்போரர ் க.மபா.ே (உயர ் ேர) மற்றும் 13 ெருட 

மோடர ்கை்வி தெலைே்திட்டே்தின் கீழான பாடங்கள் ெகுப்புக்குரிய இரண்டு பாடங்கள் 

மற்றும் க.மபா.ே (சா.ே) மற்றும் ஏலனய பாடங்கள் ெகுப்புக்குரிய இரண்டு 

பாடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். 

• இேன் தபாது க.மபா.ே (உயர ் ேர) மற்றும் 13 ெருட மோடர ் கை்வி தெலைே்திட்டே்தின் 

கீழான பாடங்கள் ெகுப்புக்குரிய பாடங்களுக்கு ஆடத்சரப்்பு மசய்ெேற்கு முன்னுரிலம 

ெழங்கப்படும். 

5.1.3  இைங்லக ஆசிரியர ்தசலெயின் தசலெப் பிரமாணக் குறிப்பிலுள்ள விதிமுலறகலளக்கு 

அலமொக அலனே்து விண்ணப்போரரக்ளும் கை்விப் மபாதுே ் ேராேர சாோரண ேரப் 

பரீடல்சயிை் சிங்கள மமாழி அை்ைது ேமிழ் மமாழியிை் ஒரு பாடமாக சிே்தி மபற்றிருே்ேை் 

தெண்டும். பரீடல்ச ஆலணயாளர ்நாயகே்தினாை் உள்நாடட்ு க.மபா.ே (சா.ே) பரீடல்சக்கு சமமாக 

ஏற்றுக்மகாள்ளும் தெறு பரீடல்சகளிை் சிே்தியலடந்ேெரக்ளும் இேற்காக விண்ணப்பிக்க முடியும். 
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குறிப்பு 3   

கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளொறு ஒெ்மொரு பாடங்கள் மோடர்பாகவுை் அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேமகமைகள், ஆகக் குமறந்ே ேமகமைகளாக கருே்தில் 

மகாள்ளப்படுை். 

 

1. க.மபா.ே (உயர ் ேர ) பாடங்கள் ைற்றுை் 13 ெருட மோடர் கல்வி தெமலே்திட்டே்தின் 

கீழான பாடங்கள் 

 

பாடக் 

குறியீட்

டு 

இைக்க

ம் 

பாடம் ேலகலம 

101 
இரசாயனவியை் 

Chemistry 

நான்கு ெருட விதசட பட்டப் பாடமநறிமயான்றிை் பிரோன பாடமாக 

அை்ைது 

ஏலனய பாடமமான்றாக பட்டப் பாடமநறியின் மமாே்ேப் பாடே ்

மோகுதியிை் 1/3 பகுதிலய க.மபா.ே (உயர ் ேர) பாடே ்

திட்டே்திற்கலமொனோக மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

மூன்று ெருட பட்டப் பாடமநறிமயான்றிை் மமாே்ேப் பாடே் மோகுதியிை் 

ஆகக் குலறந்ேது 1/3 பகுதிலய உரிய பாடேத்ிற்குரியோக 

மோடரந்்திருே்ேை். 

102 
மபௌதீகவியை் 

Physics 

நான்கு ெருட விதசட பட்டப் பாடமநறிமயான்றிை் பிரோன பாடமாக 

அை்ைது 

ஏலனய பாடமமான்றாக பட்டப் பாடமநறியின் மமாே்ேப் பாடே ்

மோகுதியிை் 1/3 பகுதிலய க.மபா.ே (உயர ் ேர) பாடே ்

திட்டே்திற்கலமொனோக மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

மூன்று ெருட பட்டப் பாடமநறிமயான்றிை் மமாே்ேப் பாடே் மோகுதியிை் 

ஆகக் குலறந்ேது 1/3 பகுதிலய உரிய பாடேத்ிற்குரியோக 

மோடரந்்திருே்ேை். 

103 
உயிரியை் 

Biology 

நான்கு ெருட விதசட படட்ே்திை் பிரோன பாடமாக ோெரவியை் 

விஞ்ஞானம்/ ோெரவியை் உயிரியை் அை்ைது காை்நலட 

விஞ்ஞானே்லேே் மோடரந்்திருே்ேை் மற்றும் பிராேன பாடமாக 

ோெரவியை் விஞ்ஞானம்/ ோெர உயிரியலைே ் மோடரந்்திருப்பின் 

அடுே்ே பாடமாக காை்நலட விஞ்ஞானே்லேயும், பிரோன பாடம் 

காை்நலட விஞ்ஞானம் எனின் அடுே்ே பாடமாக ோெரவியை் 

விஞ்ஞானம்/ ோெர உயிரிை் பாடே்லேயும் ஆகக் குலறந்ேது இரண்டு 

ெருட காைம் உயர ் ேர பாடே ் திட்டே்திற்கலமொனோக 

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

மூன்று ெருட சாோரண பட்டே்திை் ோெரவியை் விஞ்ஞானம்/ ோெர 

உயிரியை் மற்றும் காை்நலட விஞ்ஞானம் ஆகிய இரு பாடங்களும் 

ஒன்றிலணந்ேோக மமாே்ேப் பாடே ்மோகுதியின் ஆகக் குலறந்ேது 1/3 

பகுதிலயே ்மோடரந்்திருே்ேை் 
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104 

விெசாய 

விஞ்ஞானம் 

Agricultural 

Science 

விெசாய மோழிை்நுடப்ம் மற்றும் முகாலமே்துெம் மோடரப்ான 

விஞ்ஞானமானி பட்டம் (B.Sc. Agricultural Technology and Management)  

விெசாய விஞ்ஞானமானி பட்டம் (B.Sc. Agriculture) 

விெசாய ெளங்கள் முகாலமே்துெம் மற்றும் மோழிை்நுடப் 

விஞ்ஞானமானி (B.Sc. Agricultural Resources Management and 

Technology)  

விெசாய வியாபார முகாலமே்துெ விஞ்ஞானமானி படட்ம் (B.Sc. Agri 

Business Management) 

ஏற்றுமதி விெசாய விஞ்ஞானமானி பட்டம் 

(B.Sc. Export Agriculture) 
தமதை மபயர ்குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பட்டங்கள் அை்ைது  

உயர ் ேர விெசாய விஞ்ஞானப் பாடே ் திட்டே்திற்கலமொனோக 

மமாே்ேப் பாடே ் மோகுதியிை் ஆகக் குலறந்ேது 1/3 பகுதி உரிய 

பாடே்திற்குரிய உள்ளடக்கங்கலளக் மகாண்டுள்ள ஏதேனுமமாரு 

விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறே்  மோடரந்்திருே்ேை். 

105 

இலணந்ே 

கணிேம் 

Combined 

Mathematics 

நான்கு ெருட விதசட பட்டமமான்றிை் பிரோன பாடமமான்றாக 

பிரதயாக கணிேம் அை்ைது தூய கணிேே்லேே ் மோடரந்்திருே்ேை் 

மற்றும் பிரோன பாடம் பிரதயாக கணிேம் எனின் அடுே்ே பாடமாக 

தூய கணிேே்லேயும், பிரோன பாடம் தூய கணிேம் எனின் அடுே்ே 

பாடமாக பிரதயாக கணிேே்லேயும் ஆகக் குலறந்ேது இரண்டு 

ெருடங்கதளனும் மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது  

மூன்று ெருட சாோரண படட்மமான்றிை் பிரதயாக கணிேம் அை்ைது 

தூய கணிேம் ஆகிய இரண்டு பாடங்களும் ஒன்றிலணந்ேோக 

மமாே்ேப் பாடே ் மோகுதியின் ஆகக் குலறந்ேது 1/3 பகுதிலயே ்

மோடரந்்திருே்ேை். 

 

106 

மபாறியியை் 

மோழிை்நுடப்விய

ை்  

Engineering 

Technology 

பட்டே்திை் மமாே்ேப் பாடே ் மோகுதியிை் 1/3 பகுதி நிரம்ாணம், 

எந்திரவியை், மின் மற்றும் இைே்திரனியை் தபான்ற பாடே் துலறகலள 

உள்ளடக்கியோக பட்டே்லேே் மோடரந்்திருேே்ை் அை்ைது 

மபாறியியை் படட்மமான்லறப் (நிரம்ாணம், எந்திரவியை், மின் மற்றும்/ 

அை்ைது இைே்திரனியை்) மபற்றிருே்ேை். 

107 

உயிர ்முலறலம 

மோழிை்நுடப்விய

ை் Bio Systems 

Technology 

விெசாய மோழிை்நுடப்ம் மற்றும் முகாலமே்துெ விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் (B.Sc. Agricultural Technology and Management)  

விெசாய விஞ்ஞானமானி பட்டம் (B.Sc. Agriculture)  
  விெசாய ெளங்கள் முகாலமே்துெம் மற்றும் மோழிை்நுடப் 

விஞ்ஞானமானி பட்டம் (B.Sc. Agricultural Resources Management and 

Technology)  

உயிர ்முலறலமகள் மோழிை்நுட்பவியை் பட்டம்  (BBST) 
தமதை மபயர ்குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பட்டங்கள் அை்ைது 

உயர ் ேர உயிர ் முலறலமகள் மோழிை்நுட்பவியை் பாடே ்

திட்டே்திற்கலமொனோக மமாே்ேப் பாடே ் மோகுதியிை் ஆகக் 

குலறந்ேது 1/3 பகுதி உரிய பாடே்திற்குரிய உள்ளடக்கங்கலளக் 
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மகாண்டுள்ள ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறே ் 

மோடரந்்திருே்ேை் 

108 

மோழிை்நுடப்விய

லுக்கான 

விஞ்ஞானம் 

Science for 

Technology 

விஞ்ஞானமானி பட்டே்திை் காணப்படும் மமாே்ேப் பாடே் மோகுதியிை் 

1/3 பகுதி மபௌதீகவியை் பாட உள்ளடக்கங்கலளக் மகாண்ட 

பட்டமமான்லறே் மோடரந்்திருே்ேை். 

 

109 

ேகெை் மற்றும் 

மோடரப்ாடை் 

மோழிை்நுடப்ம் 

Information & 

Communication 

Technology  

ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ம் மோடரப்ான விதசட 

பட்டமமான்று அை்ைது 

ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுட்பேல்ே பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்ட பட்டமமான்று. பட்டப் பாடமநறியின் 

மமாே்ே பாடே ் மோகுதியின் 1/3 பகுதி ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் 

மோழிை்நுடப்ப் பாடே்திற்குரியோக இருே்ேை் தெண்டும். 

110 
கணக்கீடு 

Accounting 

கணக்கீடு மோடரப்ான விதசட பட்டமமான்று அை்ைது 

கணக்கீடட்ிலனப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள 

ஏதேனுமமாரு படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

111 
ெணிகக் கை்வி 

Business Studies 

ெணிகக் கை்வி மற்றும் வியாபார முகாலமே்துெே்திற்குரிய 

பாடங்கலள பிரோன பாடமாகக் மகாண்டுள்ள ஏதேனுமமாரு 

பட்டே்லேப் மபற்றிருே்ேை். 

112 

ெணிக 

புள்ளிவிபரவியை் 

Business Statistics 

ெணிகப் புள்ளிவிபரவியலைப் பிரோனமான பாடமமான்றாக அை்ைது 

புள்ளிவிபரவியை் பாடே்லேக் மகாண்டுள்ள தெறு ஏதேனுமமாரு 

பட்டே்லேப் மபற்றிருே்ேை். 

113 

அளலெயியலும் 

விஞ்ஞான 

முலறயும்  

Logic and 

Scientific Method 

அளலெயியை் மற்றும் விஞ்ஞான முலற மோடரப்ான கலைமானி 

(விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

அளலெயியை் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது 

அளலெயியை் மற்றும் விஞ்ஞான முலறலய பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

114 
மபாருளியை் 

Economics 

மபாருளியை் மோடரப்ான விதசட படட்மமான்று அை்ைது 

மபாருளியலை பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள தெறு 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்லேப் மபற்றிருே்ேை். 

115 
புவியியை் 

Geography 

புவியியை் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) படட்மமான்று அை்ைது  

புவியியலை பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள தெறு 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

116 

அரசியை் 

விஞ்ஞானம் 

 Political Science 

அரசியை் விஞ்ஞானம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது அரசியை் விஞ்ஞானே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்டுள்ள தெறு ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

117 

மலனப் 

மபாருளியை் 

 Home Economics 

மலனப் மபாருளியை் மோடரப்ான பட்டமமான்லறே ்

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்துடன் 2 ெருடம் அை்ைது அேற்கு தமற்பட்ட 

காைே்லேயுலடய பாடமநறிமயான்றுடன் ஆகக் குலறந்ேது  NVQ 4 
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அை்ைது அேற்கு தமற்பட்ட மட்டே்திை் மலனப்மபாருளியை் டிப்தளாமா 

ஒன்லறப் மபற்றிருே்ேை் அை்ைது 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்துடன் க.மபா.ே சாோரண ேரேத்ிை் மலனப் 

மபாருளியை் பாடேல்ேக் கற்று A அை்ைது  B சிே்திலயப் மபற்றிருே்ேை். 

118 

ெரைாறு 

(இைங்லக 

ெரைாறுடன் 

இந்திய/ 

ஐதராப்பிய/ நவீன 

உைக) History of 

Sri Lanka (Indian/ 

Europe 

/Contemporary) 

ெரைாறு மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) படட்மமான்று அை்ைது 

ெரைாற்லற பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட கலைமானி 

(சாோரண) பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

119 

மோடரப்ாடை் 

மற்றும் ஊடகக் 

கை்வி 

Communication & 

Media Studies 

மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்வி மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது 

மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்விலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) படட்மமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

120 

மபௌே்ே நாகரீகம் 

Buddhist 

Civilization 

மபௌே்ே நாகரீகம், மபௌேே் கைாசாரம், மபௌே்ே கை்வி, மபௌேே் 

ேே்துெங்கள் மற்றும் பாளி ஆகிய பாடங்களிை் ஒரு பாடே்துடன் கூடிய 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பை்கலைக்கழகமமான்றிை் மபற்றுள்ள 

பட்டமமான்று 

121 

கிறிஸ்ேெ 

நாகரீகம் Christian 

Civilization 

கிறிஸ்ேெ நாகரீகம், கிறிேே்ெ சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய 

சாோரண அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

122 
இந்து நாகரீகம் 

Hindu Civilization 

இந்து நாகரீகம், இந்து சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய சாோரண 

அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

123 

இஸ்ைாம் 

நாகரீகம்  

 Islamic 

Civilization 

இஸ்ைாமிய நாகரீகம், இஸ்ைாம் சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய 

சாோரண அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

124 
மபௌே்ே சமயம் 

Buddhism 

மபௌே்ே நாகரீகம், மபௌேே் கைாசாரம், மபௌே்ே கை்வி, மபௌேே் 

ேே்துெங்கள் மற்றும் பாளி ஆகிய பாடங்களிை் ஒரு பாடே்துடன் கூடிய 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பை்கலைக்கழகமமான்றிை் மபற்றுள்ள 

பட்டமமான்று 

125 
இந்து சமயம் 

Hinduism 

இந்து நாகரீகம், இந்து சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய சாோரண 

அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

126 
கிறிஸ்ேெ சமயம் 

Christianity 

கிறிஸ்ேெ நாகரீகம், கிறிேே்ெ சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய 

சாோரண அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

127 
இஸ்ைாம்  

Islam 

இஸ்ைாமிய நாகரீகம், இஸ்ைாம் சமயம் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய 

சாோரண அை்ைது விதசட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 
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128 
சிே்திரக் கலை 

Art 

சிே்திரக் கலை/ சிற்பக் கலை பாடம் மற்றும் உரிய பாடங்கள் 

மோடரப்ான கட்புைக் கலைமானி (விதசட) படட்மமான்று அை்ைது 

 

சிே்திரக் கலை/ சிற்பக் கலை பாடம் மற்றும் உரிய பாடங்கள் 

மோடரப்ான நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெளிநாடட்ு  பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திற்கான பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை் 

129 

நடனம் (தேசிய) 

Dancing 

(Traditional)  

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலைமானி (விமசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திற்கான அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை் (நியமன அதிகாரியாை் 

நடாே்ேப்படும் தேசிய நடன திறன்கள் மோடரப்ான மசயற்முலறப் 

பரீடல்சயிை் சிே்தியலடயும் நிபந்ேலனயின் கீழ்) 

130 
 நடனம் (பரேம்) 

Dancing (Bharatha)   

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலைமானி (விமசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திற்கான அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை் 

131 

கீலழே்தேய 

சங்கீேம்   

Oriental Music 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலைமானி (விமசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திற்கான அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

132 
கரந்ாடக சங்கீேம் 

Carnatic Music  

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலைமானி (விமசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 
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உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திற்கான அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

133 

தமலைே்தேய 

சங்கீேம்  

Western Music  

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியை் கலை/ நுண்கலை/ 

கலைமானி விதசட படட்மமான்று அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெளிநாடட்ு பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய 

பாடே்திை் படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

134 

நாடகமும் 

அரங்கியலும் 

Drama & Theatre  

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலைமானி (விதசட) பட்டம் 

அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்திை் மபற்றுள்ள கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய பாடம் 

மோடரப்ாக மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

விதசட படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

135 
சிங்களம் 

Sinhala 

சிங்களம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

சிங்களே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட ஏதேனுமமாரு 

கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

136 
ேமிழ் 

 Tamil  

ேமிழ் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) படட்மமான்று அை்ைது 

ேமிலழப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட ஏதேனுமமாரு 

கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

137 
 ஆங்கிைம்  

English 

ஆங்கிைம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

ஆங்கிைே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட ஏதேனுமமாரு 

கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

138 
அரபு  

 Arabic   

 

 

 

 

 

 

 

 

உரிய பாடேல்ேப் பிரோன பாடமமான்றாகே ்மோடரந்்ே மெளிநாடட்ு 

மமாழிகள் படட்மமான்று அை்ைது உரிய பாடே்திற்குரிய விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

 

139 
பிமரஞ்சி 

French  

140 
சீன மமாழி 

Chinese  

141 
யப்பான் மமாழி  

Japanese  

142 
மஜரம்ன் மமாழி 

German 

143 
ரஷ்ய மமாழி 

Russian 
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144 
மைாய் 

 Malay  

145 
ஹிந்தி 

 Hindi 

146 
மகாரிய மமாழி 

Korean 

201 

குழந்லே 

உளவியை் மற்றும் 

பாதுகாப்பு  

Child Psychology 

and Care 

குழந்லே உளவியலைப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

பட்டமமான்று அை்ைது குழந்லே உளவியை் மற்றும் பாதுகாப்பிலன 

பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

 

202 

சுகாோரம் 

மற்றும் சமூக 

பாதுகாப்பு 

Health and Social 

Care     

சுகாோர தமம்பாடட்ு விஞ்ஞானமானி (விதசட ) படட்ம் அை்ைது 

சுகாோரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பிலன பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

203 

உடற் கை்வி 

மற்றும் 

விலளயாடட்ு  

Physical Education 

and Sport 

விஞ்ஞானமானி (உடற் கை்வி) விதசட பட்டம் அை்ைது விலளயாடட்ு 

விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாலமே்துெம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் அை்ைது உடற்கை்வி மற்றும் விலளயாடல்டப் பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

204 

அரங்கக் கலை 

Performing Arts 

 

அரங்கியற் கலை மோடரப்ான விதசட பட்டம் அை்ைது 

கலைமானி – விதசட (அரங்கக் கலை/ நுண்கலை/ நடனம்/ சங்கீேம்) 

பட்டம் அை்ைது 

நாடகம் மற்றும் அரங்கியை் மோடரப்ான கலைமானி விதசட பட்டம் 

அை்ைது 

கை்விமானி (நாடகமும் அரங்கியலும்) படட்ம் அை்ைது 

அரங்கியற் கலை அை்ைது நுண்கலையிலன பிரோன 

பாடமமான்றாகே ் மோடரந்்துள்ள விதசட படட்மமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

205 

நிகழ்சச்ி 

முகாலமே்துெம் 

Event Management 

விருந்தோம்பை், சுற்றுைாே் துலற மற்றும் நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெம் 

மோடரப்ான முகாலமே்துெ பட்டம் அை்ைது  

நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்டுள்ள படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

206 

லகே்திறன் கலை 

Arts and Crafts 

  

கட்புைக் கலை விதசட பட்டம் (சிே்திரக் கலை, சிற்பக் கலை, அசச்ுக் 

கலை, ஜவுளி மற்றும் ஆலட சாரந்்ே கலைகள் தபான்றன) அை்ைது 

கட்புைக் கலை மற்றும் திட்டமிடை் விதசட பட்டம் (சிே்திரக் கலை 

மற்றும் கிரபிக்) அை்ைது 

கட்புைம் மற்றும் மோழிை்நுட்பக் கலை விதசட பட்டம் அை்ைது 
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கலைமானி அை்ைது நுண்கலைமானி விதசட பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை் (சிே்திரக் கலை/ கிரபிக்/ சிற்பக் கலை/ கட்புைம் மற்றும் 

மோழிை்நுடப்க் கலை ஆகிய பாடங்களிை் ஒரு பாடே்லேதயனும் 

பிரோன பாடமமான்றாகே் மோடரந்்திருே்ேை்) 

207 

உள்ளக 

ெடிெலமப்பு 

Interior Designing 

உள்ளக ெடிெலமப்புக் கலைக்கான விஞ்ஞானமானி பட்டம் அை்ைது 

நிரம்ாணமானி பட்டம் அை்ைது உள்ளக ெடிெலமப்புக் கலை 

மோடரப்ாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பை்கலைக்கழகமமான்றிலிருந்து 

மபற்ற பட்டம் அை்ைது 

உள்ளக ெடிெலமப்பிலனப் பிரோன பாடமமான்றாகே் மோடரந்்துள்ள 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

208 

நெநாகரீக 

ெடிெலமப்பு 

Fashion Designing 

கட்புைக் கலை விதசட படட்ம் (ஜவுளி மற்றும் ஆலடக் கலைகள்) 

அை்ைது 

நிரம்ாணமானி பட்டம் அை்ைது 

நெநாகரீக ெடிெலமப்பு மற்றும் ேயாரிப்பு தமம்பாடு மோடரப்ான 

பட்டம் அை்ைது 

நெநாகரீக ெடிெலமப்பிலன பிரோன பாடமமான்றாக மோடரந்்துள்ள 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

209 

கிரபிக் 

ெடிெலமப்பு 

Graphic Designing 

  

நிரம்ாணமானி பட்டம் அை்ைது 

கட்புைக் கலை மற்றும் திட்டமிடை் மோடரப்ான கலைமானி பட்டம் 

(சிே்திரம் மற்றும் கிரபிக்) அை்ைது 

கணணிப் மபாறியியை் மோடரப்ான மபாறியியை் விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் அை்ைது 

கணணி விஞ்ஞானம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி விதசட பட்டம் 

அை்ைது 

ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுட்பம் மோடரப்ான 

விஞ்ஞானமானி விதசட படட்ம் அை்ைது 

ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்மானி பட்டம் அை்ைது 

பட்டே்திை் பிரோனமான பாடமமான்றாக ேகெை் மற்றும் 

மோடரப்ாடை் மோழிை்நுட்பப் பாடம் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ள 

பட்டமமான்று அை்ைது 

கணணி விஞ்ஞானப் பாடம் உள்ளடங்கியுள்ள விஞ்ஞானமானி பட்டம் 

அை்ைது (தமதை குறிப்பிடப்படட்ுள்ள படட்ப் பாடமநறியின் மமாே்ேப் 

பாடே ் மோகுதியின் 1/3 பகுதி பாடங்கலள கிரபிக் ெடிெலமப்பு 

மோடரப்ான பாடங்களாக மோடரந்்திருே்ேை் தெண்டும்) 

கிரபிக் ெடிெலமப்பிலன பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

210 

நிைே் தோற்ற 

ெடிெலமப்பு 

Landscaping 

விெசாய விஞ்ஞானம் மோடரப்ான பட்டமமான்றிை் தோடட்வியை் 

விஞ்ஞானம்/ நிைே்தோற்ற ெடிெலமப்பு ஆகிய பாடங்கலளே ்

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது  

நிைே்தோற்ற ெடிெலமப்பிலன பிரோன பாடமமான்றாக 

மோடரந்்துள்ள ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி படட்மமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

211 
பிரதயாக 

தோட்டக்கலை 

விெசாய விஞ்ஞானம் மோடரப்ான பட்டமமான்றிை் தோடட்வியை் 

விஞ்ஞானம்/ நிைே்தோற்ற ெடிெலமப்பு ஆகிய பாடங்கலளே ்

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது  
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மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Applied 

Horticultural 

Studies 

பிரதயாக தோட்டக்கலை விஞ்ஞானே்லே பிரோன பாடமமான்றாக 

மோடரந்்துள்ள ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி படட்மமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

212 

காை்நலட 

உற்பே்திே ்

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Livestock Product 

Studies 

விெசாய விஞ்ஞான பட்டமமான்றிை் காை்நலட விஞ்ஞானம் காை்நலட 

ெளங்களின் உற்பே்திே ் மோழிை்நுட்பம் ஆகிய பாடங்கலள 

விதசடமாக மோடரந்்திருப்பதுடன் அை்ைது காை்நலட ெளரப்்பு 

மீன்ெளங்கள் மோடரப்ான பட்டம் அை்ைது 

காை்நலட உற்பே்தி மற்றும் உணவுே் மோழிை்நுட்பம்/ காை்நலட 

ெளங்கள் உற்பே்திே ்மோழிை்நுட்பே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகே ்

மோடரந்்துள்ள ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி படட்மமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

213 

உணவு உற்பே்திே் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி 

 Food Processing   

Studies 

உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் மோழிை்நுடப்ப் பட்டம் அை்ைது 

உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் தபாஷலன மோடரப்ான படட்ம் அை்ைது 

விெசாய விஞ்ஞானம் மோடரப்ான படட்மமான்றிை் உணவு 

விஞ்ஞானம்/ உணவு உற்பே்திே ் மோழிை்நுடப்ே்லே விதசடமாக 

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

உணவு உற்பே்திே ் மோழிை்நுட்பம் அை்ைது உணவுப் பேப்படுே்ேை் 

மோழிை்நுடப்வியலைப் பிரோன பாடமமான்றாக மோடரந்்துள்ள 

ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

214 

நீரியை் ெளங்கள் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி 

Aquatic Resource 

Studies 

நீரியை் ெளங்கள் முகாலமே்துெம் மற்றும் காை்நலட விஞ்ஞானம் 

மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி பட்டம் அை்ைது 

விெசாய விஞ்ஞானம் மோடரப்ான படட்மமான்றிை் காை்நலட 

விஞ்ஞானம்/ காை்நலட ெளங்கள் உற்பே்திே ்மோழிை்நுட்பம்/ நீரியை் 

ெளங்கள் மோழிை்நுட்பப் பாடம் தபான்றனெற்லற பாடங்களாகே ்

மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது 

 

காை்நலட ெளரப்்பு மற்றும் மீன்ெளம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் அை்ைது மீன்பிடி மற்றும் சமுே்திரவியை் விஞ்ஞானம் 

மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி பட்டம் அை்ைது நீரியை் ெளங்கள் 

மோழிை்நுடப்ே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகே் மோடரந்்துள்ள 

ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை்.  

215 

மபருந்தோடட்ப் 

பயிர ்உற்பே்திே் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி 

 Plantation Product 

Studies 

ஏற்றுமதி விெசாயம் மோடரப்ான படட்ம் அை்ைது 

விெசாய விஞ்ஞானம் மோடரப்ான படட்மமான்றிை் மபருந்தோட்டப் 

பயிரக்ள்/ மபருந்தோட்டப் பயிர ் உற்பே்திே ் மோழிை்நுட்பே்லே 

பாடமமான்றாக மோடரந்்திருே்ேை் அை்ைது  

மபருந்தோடட்ப் பயிர ் உற்பே்திே ் மோழிை்நுட்பே்லே 

பாடமமான்றாகக் மகாண்ட ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

216 

நிரம்ாணே ்

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

சிவிை் மபாறியியை் கலை மோடரப்ான மபாறியியை் விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் அை்ைது நிரம்ாணம் மற்றும் கடட்ட தசலெகள் 

மோழிை்நுடப்வியை் உள்ளடங்கிய மபாறியியை் மோழிை்நுட்பமானி 

பட்டம் அை்ைது 
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Construction 

Studies 
 

மோழிை்நுடப்மானி பட்டம் அை்ைது 

நிரம்ாணே ்மோழிை்நுடப்ேல்ேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

தெறு ஏதேனுமமாரு படட்மமான்று அை்ைது 

 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்துடன் 2 ெருடங்கள் அை்ைது அேற்கு தமற்படட் 

பாடமநறிக் காைே்லேயுலடய ஆகக் குலறந்ேது NVQ 4 அை்ைது 

அேலன விட உயரந்்ே மட்டே்திைான நிரம்ாணே ்மோழிை்நுட்பக் கை்வி 

மோடரப்ான டிப்தளாமா ஒன்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

217 

தமாடட்ார ்

எந்திரவியவிை் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Automobile 

Studies 

மோழிை்நுடப்மானி பட்டம் (தமாடட்ார ்எந்திரவியை்) அை்ைது 

மபாறியியை் விஞ்ஞானமானி (தமாட்டார ்எந்திரவியை்) பட்டம் அை்ைது 

 

தமாடட்ார ் எந்திரவியை் மோழிை்நுட்பே்லேப் பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்ட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

218 

மின் மற்றும் 

இைே்திரனியை் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Electrical and 

Electronic Studies 

மின் மபாறியியை் கலை மோடரப்ான மபாறியியை் விஞ்ஞானமானி 

பட்டம் அை்ைது மபாறியியை் மோழிை்நுட்பமானி பட்டம் அை்ைது 

பிரதயாக இைே்திரனியை் விஞ்ஞானம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி 

விதசட பட்டம் அை்ைது 

மின் அை்ைது இைே்திரனியை் மோழிை்நுட்பேல்ேப் பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

 

219 

ஜவுளி மற்றும் 

ஆலடே ்

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Textile and 

Apparel Studies 

நிரம்ாணமானி பட்டம் அை்ைது 

 

ஜவுளி மற்றும் ஆலட மோடரப்ான மபாறியியை் விஞ்ஞான முேை் 

பட்டம் அை்ைது மோழிை்நுடப்வியை்மானி பட்டம் அை்ைது 

ஜவுளி மற்றும் ஆலடே ் மோழிை்நுட்பே்லேப் பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்ட பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

 

220 

உதைாகப் 

புலணவுே் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி 

 Metal Fabrication 

Studies 

மோழிை்நுடப்மானி பட்டம் ( எந்திரவியை்) அை்ைது 

எந்திரவியை் மோழிை்நுடப்வியலைப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாேரண படட்மமான்று அை்ைது 

உதைாக புலணவுே் மோழிை்நுட்பே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்டுள்ள படட்மமான்று அை்ைது 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்துடன் ஆகக் குலறந்ேது NVQ 3 அை்ைது அேலன 

விட உயரந்்ே மட்டே்திைான உதைாக புலணவுே் மோழிை்நுட்பம் 

மோடரப்ான டிப்தளாமா ஒன்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

221 

அலுமினியம் 

புலணவுே் 

மோழிை்நுடப்க் 

கை்வி  

Aluminum 

Fabrication Studies 

மோழிை்நுடப்மானி பட்டம் (சிவிை்/ நிரம்ாணம்/ எந்திரவியை்) அை்ைது 

அலுமினியம் புலணவுே ் மோழிை்நுட்பேல்ேப் பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள பட்டமமான்று அை்ைது 

ஏதேனுமமாரு பட்டே்துடன் ஆகக் குலறந்ேது NVQ 3 அை்ைது அேலன 

விட உயரந்்ே மட்டே்திைான அலுமினியம் புலணவுே் மோழிை்நுட்பம் 

மோடரப்ான டிப்தளாமா ஒன்லறப் மபற்றிருே்ேை். 
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222 

கணணி 

ென்மபாருள் 

மற்றும் 

ெலையலமப்பு 

Computer 

Hardware and 

Networking 

மூன்று ெருட காைே்லேயுலடய ேகெை் மோழிை்நுடப்ம், கணணி 

விஞ்ஞானம், கணணி மபாறியியை் விஞ்ஞானம் மோடரப்ான படட்ம் 

(குறிே்ே பட்டே்திை் கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பாடே ்துலறகளிை் பாடப் 

பகுதிகலள மோடரந்்திருே்ேை்) அை்ைது 

நான்கு ெருட காைே்லேயுலடய ேகெை் மோழிை்நுடப்ம், கணணி 

விஞ்ஞானம்/ கணணி மபாறியியை் விஞ்ஞானம் மோடரப்ான பட்டம் 

(குறிே்ே பட்டே்திை் கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பாடே ்துலறகளிை் பாடப் 

பகுதிகலள மோடரந்்திருே்ேை்.) அை்ைது 

கணணி விஞ்ஞானே்லே பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

விஞ்ஞானமானி/ மோழிை்நுட்பமானி பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை் 

மற்றும் அேன் மமாே்ேப் பாடே ் மோகுதியின் 1/3 பகுதிலய கீதழ 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஏதேனுமமாரு பாடேத்ுலறயிை் மோடரந்்து 

சிே்தியலடந்திருே்ேை். 

 

பாடே ்துலறகள் 

i)     Computer Hardware                  vii)  Arduino Technology 

ii)    Computer system Engineering viii)   IT Security 

iii)   Computer Networks                  ix )   Network Security 

iv)   Computer Architecture            x  )   Information Security 

v)   Operating System                    xi )   Cyber Security 

vi) Electronics                            xii) Computer Hardware  and Network 

related projects 

223 
உற்பே்தி 

Manufacturing 

மூன்று ெருட இயந்திர மபாறியியை் விஞ்ஞானம் மோடரப்ான 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

224 

சுற்றுைாே்துலற 

மற்றும் 

விருந்தோம்பை் 

Tourism & 

Hospitality 

 

சுற்றுைாே்துலற முகாலமே்துெ விஞ்ஞானமானி விதசட பட்டம் 

அை்ைது 

விருந்தோம்பை் முகாலமேத்ுெ விஞ்ஞானமானி விதசட பட்டம் அை்ைது 

விருந்தோம்பை் மற்றும் ஒய்வு முகாலமே்துெம் மோடரப்ான 

நிரெ்ாகமானி பட்டம் அை்ைது 

விருந்தோம்பை், சுற்றுைாேத்ுலற ெணிக நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெம் 

மோடரப்ான பட்டம் அை்ைது 

சுற்றுைாே்துலற முகாலமே்துெ விதசட படட்ம் அை்ைது 

சுற்ற்லுைாே்துலற முகாலமே்துெ பட்டம் அை்ைது 

சுற்றுைாே்துலற மற்றும் கைாசார ெளங்கள் முகாலமே்துெ பட்டம் 

அை்ைது 

சுற்றுைாே்துலற மற்றும் விருந்தோம்பலை பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

225 

ெழங்கை் 

முகாலமே்துெம் 

Logistic 

Management  

பட்டே்திை் பிரோன பாடமமான்றாக ெழங்கை் முகாலமே்துெப் 

பாடே்லேே் மோடரந்்திருே்ேை். 

226 
சந்லேப்படுே்ேை் 

Marketing 

சந்லேப்படுே்ேை் முகாலமே்துெம் மோடரப்ாக அை்ைது வியாபார 

நிரெ்ாகம் மோடரப்ாக அை்ைது வியாபார முகாலமே்துெம் மோடரப்ாக 
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 அை்ைது முகாலமே்துெம் மோடரப்ான பட்டம் அை்ைது ெணிகமானி 

பட்டம் அை்ைது பிரோன பாடமமான்றாக சந்லேப்படுே்ேை் 

முகாலமே்துெம் உள்ளடங்கியுள்ள பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

 

 

 

 

2. க.மபா.ே (சாோரண ேர) ைற்றுை் ஏமனய பாடங்கள் 

பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 

பாடம் ேலகலமகள் 

301 
மாணெர ்ஆதைாசலன 

Counselling 

உளவியை்/ சமூக விஞ்ஞானம் மோடரப்ான விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை் அை்ைது 

உளவியை்/ சமூக விஞ்ஞானம் மோடரப்ான 

சாோரண படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை் அை்ைது 

 

ஏதேனுமமாரு பட்டேத்ுடன் 

(அ) பை்கலைக்கழக மானியங்கள் 

ஆலணக்குழுவினாை் அங்கீகரிக்கப்படட் 

பை்கலைக்கழகமமான்றிை் அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் 

ஆலணக்குழுவினாை் அங்கீகரிக்கப்படட் 

பட்டமளிக்கும் நிறுெனம் ஒன்றிை் அை்ைது 

மூன்றாம் நிலைக் கை்வி ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுெனமமான்றிை் 

மபற்றுக்மகாண்ட ஆதைாசலன மோடரப்ான 

ஒரு ெருடே்திற்கு குலறயாே ஆதைாசலன 

மோடரப்ான டிப்தளாமா பாடமநறிமயான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை் அை்ைது 

 

(ஆ) பை்கலைக்கழக மானியங்கள் 

ஆலணக்குழுவினாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பை்கலைக்கழகமமான்றிை் அை்ைது பை்கலைக்கழக 

மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டமளிக்கும் நிறுெனம் 

ஒன்றிை் அை்ைது மூன்றாம் நிலைக் கை்வி 

ஆலணக்குழுவினாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுெனமமான்றிை் மபற்றுக்மகாண்ட ஆதைாசலன 

மோடரப்ான ஒரு ெருடே்திற்கு குலறயாே 

ஆதைாசலன மோடரப்ான பட்டப் பின் டிப்தளாமா 

பாடமநறிமயான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 
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302 
விதசட கை்வி Special 

Education 

விதசட கை்வி மோடரப்ான பட்டமமான்று அை்ைது 

உட்படுே்ேை் கை்வி மோடரப்ான படட்மமான்று 

அை்ைது தபசச்ு மற்றும் தகடட்ை் மோடரப்ான 

விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை்.  

401 

விஞ்ஞானம்  

Science 
இரசாயனவியை், மபௌதீகவியை், காை்நலட 

விஞ்ஞானம், ோெரவியை், விெசாயம் ஆகிய 

பாடங்களிை் ஏதேனும் 03 பாடங்கலள 

பட்டே்திற்குரிய பாடங்களாகக் மகாண்ட 

விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

402 

கணிேம் 

Mathematics 
விஞ்ஞானமானி பட்டம் (மபௌதீகவியை்) அை்ைது 

பிரோன பாடங்களிை் கணிேம் சாரந்்ே பாடங்கள் 

ஆகக் குலறந்ேது மமாே்ேப் பாடே ்மோகுதியின் 

(Credit எண்ணிக்லகயிை்) 1/3 பகுதிலயக் 

மகாண்டிருே்ேை். 

403 

சிங்கள மமாழியும் 

இைக்கியமும் 

Sinhala language & 

Literature 

சிங்களம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது 

சிங்களே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

404 

ேமிழ் மமாழியும் 

இைக்கியமும் 

Tamil language & Literature 

ேமிழ் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது 

ேமிலழப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

405 

ஆங்கிை மமாழி 

 English 

ஆங்கிைம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது 

ஆங்கிைே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

406 

ெரைாறு 

History 

ெரைாறு மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது 

ெரைாலற பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

407 

புவியியை் 

Geography 

புவியியை் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) படட்ம் 

அை்ைது 

புவியியலைப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) பட்டே்லேப் 

மபற்றிருே்ேை். 

408 

குடியியற் கை்வி 

Civic Education 

கலைமானி விதசட பட்டம் (குடியியற் கை்வி மற்றும் 

சமூக நிரெ்ாகம்/ அரசியை் விஞ்ஞானம்) அை்ைது 

கலைமானி சாோரண பட்டம் (குடியியற் கை்வி 

மற்றும் சமூக நிரெ்ாகம்/ அரசியை் விஞ்ஞானம்) 

ஒன்லறப் மபற்றிருே்ேை். 
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409 

ெணிகம் மற்றும் 

கணக்கீடட்ுக் கை்வி 

 Business & Accounting 

Studies 

ெணிகப் பாடே்துலற சாரந்்ே ஏதேனுமமாரு 

பட்டே்லேக் மகாண்டிருே்ேை். 

410 

முயற்சியாண்லமக் கை்வி 

Entrepreneurship Studies 

ெணிகப் பாடே்துலற சாரந்்ே ஏதேனுமமாரு 

பட்டே்லேக் மகாண்டிருே்ேை்.   

 

411 

பிமரஞ்சு  

French 

பிமரஞ்சு மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

412 

ஹிந்தி 

Hindi 

ஹிந்தி மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

413 

யப்பான் மமாழி  

Japanese 

யப்பான் மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

414 

அரபு  

Arabic 

அரபு மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

415 

மஜரம்ன் மமாழி  

German 

மஜரம்ன் மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

416 

சீன மமாழி 

 Chinese 

சீன மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

417 

ரஷ்ய மமாழி  

Russian 

ரஷ்ய மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

418 

மகாரியா மமாழி 

 Korean 

மகாரியா மமாழிலயப் பிரோன பாடமமான்றாகக் 

மகாண்ட சாோரண அை்ைது விதசட 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

419 

இரண்டாம் மமாழி 

(சிங்களம்) 

2nd language Sinhala 

கலைமானி விதசட பட்டம் அை்ைது 

சாோரண பட்டம் மற்றும் இரண்டாம் மமாழியாக 

சிங்களம் எனின், க.மபா.ே (சா.ே) இை் ேமிழ் 

மமாழிலய ஒரு பாடமாக மசய்து ஆகக் குலறந்து 

திறலமச ்சிே்தி மபற்றிருே்ேை். 

420 

இரண்டாம் மமாழி (ேமிழ்) 

 2nd language Tamil 

கலைமானி விதசட பட்டம் அை்ைது 

சாோரண பட்டம் மற்றும் இரண்டாம் மமாழியாக 

ேமிழ் எனின், க.மபா.ே (சா.ே) இை் சிங்கள மமாழிலய 

ஒரு பாடமாக மசய்து ஆகக் குலறந்து திறலமச ்சிே்தி 

மபற்றிருே்ேை். 
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421 

சங்கீேம் (கீலழே்தேய) 

Music (Oriental) 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலை 

மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுக் மகாண்டுள்ள 

கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

பை்கலைகழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய 

பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய பாடே்திற்காக 

அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ கலைமானி 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

422 

சங்கீேம் (தமலைே்தேய) 

Music (Western) 

உரிய பட்டம் மற்றும் க.மபா.ே உயர ்ேரப் 

பரீடல்சயின் தமலைே்தேய சங்கீேப் பாடே்திற்கு  A 

அை்ைது  B சிே்திலயப் மபற்றிருே்ேை் அை்ைது 

உரிய பட்டே்துடன் கீதழ ேரப்படட்ுள்ள 

ேலகலமகளிை் ஆகக் குலறந்ேது ஒரு 

ேலகலமலயதயனும் மகாண்டிருே்ேை். 

Pass in Grade VI or above in Practical and Theory 

exams conducted by one the following institutions. 

• Department of Examinations, Sri Lanka 

• Trinity College of Music, London 

• Royal Schools of Music, London  

• London College of Music 

• Institute of Western Music and Speech , Sri 

Lanka (IWMS) 

423 

சங்கீேம் (கரந்ாடக) 

Music (Carnatic) 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள அரங்கியற் 

கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய 

பை்கலைக்கழகமமான்றிலிருந்து உரிய பாடம் 

மோடரப்ாக அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ 

கலைமானி விதசட படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

424 

சிே்திரம் 

Art 

சிே்திரக் கலை/ மூரே்்திக் கலை பாடம் மற்றும் உரிய 

பாடம் மோடரப்ான கட்புை கலைமானி (விதசட) 

பட்டம் அை்ைது 

சிே்திரக் கலை/ சிற்பக் கலை பாடம் மற்றும் உரிய 

பாடம் மோடரப்ான நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டம் 

அை்ைது 
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உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுக்மகாண்டுள்ள 

கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெளிநாடட்ு 

பை்கலைக்கழகமமான்றிை் உரிய பாடே்திற்காக 

மபற்றுள்ள பட்டமமான்று அை்ைது 

 உரிய சாோரண பட்டே்தின் மமாே்ேப் பாடே் 

மோகுதியின் 1/3 சிே்திரப் பாடம் 

மோடரப்ானோகவும் மற்றும் க.மபா.ே உயர ்ேர 

சிே்திரக் கலை பாடே்திற்கு  A அை்ைது  B சிே்தி 

மபற்றிருே்ேை். 

425 

நடனம் (தேசிய) 

 Dancing (Oriental) 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுக்மகாண்டுள்ள 

அரங்கியற் கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று 

அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுக்மகாண்டுள்ள 

நுண்கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுக்மகாண்டுள்ள 

கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய 

பை்கலைக்கழகமமான்றினாை் உரிய பாடே்திற்காக 

மபற்றுக்மகாண்டுள்ள அரங்கியற் கலை/ 

நுண்கலை/ கலைமானி விதசட பட்டமமான்லறக் 

மகாண்டிருே்ேை்.  (நியமன அதிகாரியாை் 

நடாே்ேப்படும் உள்நாடட்ு நடன திறன்கள் 

மோடரப்ான மசயன்முலறப் பரீடல்சயிை் 

சிே்தியலடயும் நிபந்ேலனயின் கீழ்) 

426 

நடனம் (பரேம்) 

 Dancing (Bharatha) 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள அரங்கியற் 

கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய 

பை்கலைக்கழகமமான்றிலிருந்து உரிய பாடம் 

மோடரப்ாக மபற்றுள்ள அரங்கியற் கலை/ 

நுண்கலை/ கலைமானி விதசட பட்டமமான்லறப் 

மபற்றிருே்ேை். 

427 

நாடகமும் அரங்கியலும் 

(சிங்களம்/ ேமிழ்) 

Drama and Theatre 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள அரங்கியற் 

கலைமானி (விதசட) பட்டம் அை்ைது 

உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள நுண்கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 
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உரிய பாடே்தின் கீழ் மபற்றுள்ள கலைமானி 

(விதசட) பட்டம் அை்ைது 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய 

பை்கலைக்கழகமமான்றிலிருந்து உரிய பாடம் 

மோடரப்ாக அரங்கியற் கலை/ நுண்கலை/ 

கலைமானி விதசட படட்மமான்லறப் மபற்றிருே்ேை். 

428 

இைக்கிய நயம் (சிங்களம்) 

Appreciation of Literary 

(Sinhala)  

சிங்களம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது  

சிங்களே்லேப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

 

429 

இைக்கிய நயம் (ேமிழ்) 

Appreciation of Literary 

(Tamil) 

ேமிழ் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது  

ேமிலழப் பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

ஏதேனுமமாரு கலைமானி (சாோரண) 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

430 

இைக்கிய நயம் (ஆங்கிைம்) 

 Appreciation of Literary 

(English) 

ஆங்கிைம் மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது  

ஆங்கிைே்லே பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்ட 

கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறக் 

மகாண்டிருே்ேை். 

431 

இைக்கிய நயம் (அரபு) 

Appreciation of Literary 

(Arabic) 

அரபு மமாழி மோடரப்ான கலைமானி (விதசட) 

பட்டமமான்று அை்ைது அரபு மமாழிலய பிரோன 

பாடமமான்றாகக் மகாண்ட ஏதேனுமமாரு 

கலைமானி (சாோரண) பட்டமமான்லறக் 

மகாண்டிருே்ேை். 

432 

ேகெை் மற்றும் 

மோடரப்ாடை் 

மோழிை்நுடப்ம்  

Information & 

communication Technology 

ேகெை் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுட்பம் மோடரப்ான 

விதசட படட்மமான்று அை்ைது 

ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ே்லே 

பிரோன பாடமமான்றாகக் மகாண்டுள்ள 

பட்டமமான்லறப் மபற்றிருேே்ை். 

433 

விெசாயம் மற்றும் 

உணவுே் மோழிை்நுடப்ம் 

Agriculture & Food 

Technology 

விெசாயம் மோடரப்ான ஏதேனுமமாரு  

விஞ்ஞானமானி பட்டம் அை்ைது ஏதேனுமமாரு 

விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்றிை்/ உயிர ்

முலறலமகள் மோழிை்நுட்பவியை் படட்மமான்றிை் 

மமாே்ேப் பாடே ்மோகுதியிை் ஆகக் குலறந்ேது 1/3 

பகுதி விெசாயம் சாரந்்ே பாடங்களாக இருே்ேை். 

434 

நீரியை் ெளங்கள் 

மோழிை்நுடப்வியை் 

Aquatic Bio resources 

Technology 

விெசாயம் மோடரப்ான ஏதேனுமமாரு 

விஞ்ஞானமானி பட்டம் அை்ைது 

காை்நலட ெளரப்்பு மற்றும் மீன்ெளங்கள் 

மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்று அை்ைது 
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நீரியை் ெள முகாலமே்துெம் மற்றும் காை்நலட 

விஞ்ஞானம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி பட்டம் 

அை்ைது 

ஏதேனுமமாரு விஞ்ஞானமானி பட்டமமான்றின் 

மமாே்ேப் பாடே ்மோகுதியிை் ஆகக் குலறந்ேது 1/3 

பகுதி நீரியை் ெளங்கள் மோழிை்நுட்பப் 

பாடங்களாக இருே்ேை். 

435 

 லகே்திறன் கலை 

Art and Craft 

கட்புைக் கலை விதசட படட்ம் (சிே்திரம், சிற்பம், 

அசச்ுக் கலை மற்றும் ஜவுளி மற்றும் ஜவுளி சாரந்்ே 

கலைகள் தபான்றன) அை்ைது 

கட்புைக் கலை மற்றும் திட்டமிடை் விதசட பட்டம் 

(சிே்திரக் கலை மற்றும் கிரபிக்) அை்ைது 

கட்புை மற்றும் மோழிை்நுடப்க் கலை விதசட பட்டம் 

அை்ைது கலைமானி அை்ைது நுண்கலைமானி 

விதசட படட்மமான்லறக் மகாண்டிருே்ேை் (சிே்திரக் 

கலை/ கிரபிக்/ சிற்பக் கலை/ கட்புை மற்றும் 

மோழிை்நுடப்க் கலை ஆகிய பாடங்கள் அை்ைது ஒரு 

பாடே்லேதயனும் பிரோன பாடமமான்றாக 

மோடரந்்திருே்ேை். 

436 

மலனப் மபாருளியை் 

 Home Economics 

மலனப் மபாருளியை் பாடேத்ிை் சாோரண சேரப் 

பரீடல்சயிை் A சிே்தி மபற்றிருே்ேை் அை்ைது 

க.மபா.ே உயர ்ேரப் பரீடல்சயிை் 

மலனப்மபாருளியை் பாடேத்ிை் திறலமச ்சிே்தி 

மபற்றிருே்ேை் மற்றும் பை்கலைக்கழக 

மானியங்கள் ஆலணக்குழு அை்ைது  

 

உயர ்கை்வி அலமசச்ினாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

பை்கலைக்கழகமமான்றின் பட்டோரியாக இருே்ேை் 

அை்ைது  

 

மலனப் மபாருளியலுக்கான மூன்றாம் நிலை 

மற்றும் மோழிற் கை்வி ஆலணக்குழுவிை் பதிவு 

மசய்துள்ள மோழிற் பயிற்சி நிறுெனமமான்றிை் ஒரு 

ெருடே்திற்குக் குலறயாே பாடமநறிமயான்லறே் 

மோடரந்்து டிப்தளாமா அை்ைது சான்றிேழ் 

மபற்றிருே்ேை் மற்றும் பை்கலைக்கழக 

மானியங்கள் ஆலணக்குழு அை்ைது உயர ்கை்வி 

அலமசச்ினாை் அங்கீகரிக்கப்படும் ஏதேனுமமாரு 

பாடேத்ுலறயிை் பட்டோரியாக இருே்ேை் அை்ைது 

 

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழு 

அை்ைது உயர ்கை்வி அலமசச்ினாை் 

அங்கீகரிக்கப்படும் பை்கலைக்கழகமமான்றிை் 
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மலனப்மபாருளியை் பாடேத்ிற்கான பட்டோரியாக 

இருேே்ை். 

 

437 

மசயன்முலற மற்றும் 

மோழிை்நுடப்ே் திறன்கள் 

 Practical and Technical 

Skills 

க.மபா.ே உயர ்ேரே்திை் விஞ்ஞானம், கணிேம், 

மோழிை்நுடப்வியை் பாடே ்துலறயிை் ஆகக் 

குலறந்ேது 03 பாடங்களிதைனும் 

சிே்தியலடந்திருே்ேை் மற்றும் பை்கலைக்கழக 

மானியங்கள் ஆலணக்குழு அை்ைது உயர ்கை்வி 

அலமசச்ினாை் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய 

பை்கலைக்கழகமமான்றின் ஏதேனுமமாரு 

பாடேத்ுலறயிை் பட்டோரியாக இருே்ேை். 

438 

நிரம்ாணம் மற்றும் 

மோழிை்நுடப்ம் 

 Design and Technology 

உரிய பாடே் துலறயிை் மோழிை்நுட்பமானி/ 

மபாறியியை் பட்டமமான்லறப் மபற்றிருே்ேை் 

மற்றும் பட்டப் பாடமநறியின் உள்ளடக்கங்களிை் 

ஆகக் குலறந்ேது 1/3 பகுதி இப் பாடம் சாரந்்ேோக 

இருேே்ை் அை்ைது 

தேசிய மோழிை்நுட்ப சான்றிேழ், தேசிய உயர ்

மோழிை்நுடப் டிப்தளாமா அை்ைது மூன்றாம் நிலை 

மற்றும் மோழிை் கை்வி ஆலணக்குழுவின் கீழ் பதிவு 

மசய்துள்ள நிறுெனமமான்றிை் அேற்கு சமனான 

ஒரு ெருடே்திற்கு குலறயாே பாடம் சார ்மோழிறுட்ப 

துலறக்குரிய பாடமநறிமயான்லறே் மோடரந்்து 

அேற்குரிய சான்றிேலழப் மபற்றிருே்ேை் அை்ைது  

பை்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழு 

அை்ைது உயர ்கை்வி அலமசச்ினாை் 

அங்கீகரிக்கப்படக் கூடிய 

பை்கலைக்கழகமமான்றிை் எந்ேமொரு 

பாடேத்ுலறயிதைனும் பட்டோரியாக இருே்ேை். 

439 

சுகாோரம் மற்றும் உடற் 

கை்வி 

Health and Physical 

Education 

விஞ்ஞானமானி (உடற் கை்வி) மகௌரெ பட்டம் 

அை்ைது விலளயாடட்ு விஞ்ஞானம் மற்றும் 

முகாலமே்துெம் மோடரப்ான விஞ்ஞானமானி 

மகௌரெ பட்டே்லேப் மபற்றிருே்ேை். 

440 

மோடரப்ாடை் மற்றும் 

ஊடகக் கை்வி 

Communication and Media 

Studies 

மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்வி மோடரப்ான 

கலைமானி (விதசட) பட்டமமான்று அை்ைது 

மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்விலய பிரோன 

பாடமமான்றாக மகாண்ட ஏதேனுமமாரு கலைமானி 

(மபாது) பட்டே்லேப் மபற்றிருே்ேை். 

 

 

 

5.1.4. ெயமேல்மல: 

 விண்ணப்ப இறுதிே ் திகதிக்கு ெயது 40 ெருடங்கலள விட அதிகமானெரக்ளாக 

இருேே்ைாகாது. 
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    (அேற்கலமய 2005.02.10 திகதி அை்ைது அேற்கு முன்னரும் 1983.02.10 திகதி அை்ைது 

அேற்குப் பின்னரும் பிறந்ே திகதிலய உலடயெரக்ள் மாே்திரதம இேற்கு 

விண்ணப்பிப்பேற்கு ேலகலமயுலடயெரக்ளாெர.்) 

 

5.1.5. ஏமனய ேமகமைகள் : 

           i.   விண்ணப்போரர ்இைங்லகப் பிரலஜயாக இருே்ேை் தெண்டும். 

  ii.   விண்ணப்போரர ்சிறந்ே நடே்லே உலடயெராக இருே்ேை் தெண்டும் . 

  iii.  இெ் அறிவிே்ேலிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விண்ணப்ப இறுதிே ் திகதிக்கு இப் பேவிக்கு 

ஆட்தசரப்்பேற்கு அெசியமான அலனே்து ேலகலமகலளயும் பூரே்்தி மசய்திருே்ேை் தெண்டும். 

       iv. அலனேத்ு விண்ணப்போரரக்ளும் இைங்லகயிை் எந்ேப் பிரதேசே்திலும் 

தசலெயாற்றுெேற்கும் பேவியிை் கடலமகலள தமற்மகாள்ெேற்கும் தபாதுமான உடலியை் 

மற்றும் உளவியை் ேகுதிலயக் மகாண்டெரக்ளாக இருேே்ை் தெண்டும். 

 

06. விண்ணப்பிக்குை் முமற: 

6.1 நிகழ்நிலை (Online) பரீடல்ச விண்ணப்பப் படிெம் ஆங்கிை மமாழியிை் மாே்திரம் 

பூரணப்படுே்ேப்படை் தெண்டும். விண்ணப்போரர ்நிகழ்நிலை மூைமாக அனுப்பிலெே்ே 

விண்ணப்பப் படிெே்தின் மமன் பிரதியின் ென் பிரதியிலய ேபாை் மூைமாகவும் 

அனுப்பிலெேே்ை் தெண்டும். குறிே்ே இரண்டு பிரதிகளும் பரீடல்சே ்திலணக்களேத்ிற்கு 

கிலடக்கப்மபற்றேன் பின்னர ்அம் மமன் பிரதி மற்றும் அசச்ுப் பிரதி ஆகிய இரண்லடயும் 

பரிதசாதிேத்ு சரிபாரக்்கப்படட்ு (Verify) உறுதிப்படுே்ேப்படும் என்பதுடன் 

மசை்லுபடியாகும் விண்ணப்பப் படிெமாக திலணக்களம் ஏற்றுக் மகாண்டலம / ஏற்றுக் 

மகாள்ளாலம மோடரப்ாக நிகழ்நிலை விண்ணப்பிே்ேலின் தபாது உபதயாகிே்ே 

மோலைதபசி இைக்கே்திற்கு குறுந்ேகெை் (SMS) ஊடாக அை்ைது மின்னஞ்சலூடாக 

அறியே்ேரப்படும். நிகழ்நிலையூடாக விண்ணப்பிப்பேற்காக ேயாரப்டுே்ேப்படட்ுள்ள 

மபாது ஆதைாசலனப் படிெே்லே (Common Instructions) பதிவிறக்கம் மசய்து 

மகாள்ளவும். விண்ணப்பப் படிெே்லே பூரணப்படுே்தும் தபாது குறிே்ே ஆதைாசலனகலள 

முலறயாக பின்பற்றவும். விண்ணப்பப் படிெே்தின் அசச்ுப் பிரதிமயான்லறப் மபற்று 

மகாண்டேன் பின்னர ் அதிை் தமற்மகாள்ளப்படும் எந்ேமொரு திருே்ேமும் கருே்திை் 

மகாள்ளப்படமாட்டாது. முழுலமயாக பூரணப்படுே்ேப்படாே விண்ணப்பப் படிெங்கள் 

எந்ேவிே அறிவிே்ேலுமின்றி நிராகரிக்கப்படும். 

6.2 பரீடல்ச நலடமுலற 

6.2.1  இப் பரீடல்ச சிங்களம், ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய மமாழி மூைங்களிை் 

நலடமபறும். 

6.2.2 இெ் ஆடத்சரப்்பு அறிவிே்ேலின் இறுதியிை் அடட்ெலண 04 இை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நகரங்களிை் நிறுெப்படும் பரீடல்ச நிலையங்களிை் மாேத்ிரம் பரீடல்ச நடாே்ேப்படும். 

விண்ணப்போரரக்ளாை் தகாரப்படும் நகரங்கள் அட்டெலண 04 இன் படி மாே்திரம் 

இருேே்ை் தெண்டும் என்பதுடன் விண்ணப்பிக்கும் நகரேல்ே பின்னராக மாற்றுெேற்கு 

அனுமதி ெழங்கப்படமாட்டாது. ஏதேனுமமாரு நகரே்திை் பரீடல்ச நிலையமமான்லற 

நிறுவுெேற்காக தபாதியளவு எண்ணிக்லகயிைான விண்ணப்போரரக்ள் 
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விண்ணப்பிக்கவிை்லை எனின், குறிே்ே விண்ணப்போரரக்ள் அெரக்ள் இரண்டாெது 

விருப்பாக மேரிவுமசய்துள்ள நகரே்திை் அை்ைது அண்லமயிலுள்ள தெறு ஒரு 

நகரே்திை் நிறுெப்படும் பரீடல்ச நிலையமமான்றிை் பரீடல்சக்குே் தோற்றுெேற்கான 

ஏற்பாடுகள் தமற்மகாள்ளப்படும். தமலும் உேத்ேசிக்கப்படட்ுள்ள அலனேத்ு 

நகரங்களிலும் அை்ைது அதிகளவிைான நகரங்களிை் பரீடல்ச நிலையங்கலள 

நிறுவுெேற்காக தபாதியளவு எண்ணிக்லகயிைான விண்ணப்போரரக்ள் 

விண்ணப்பிக்கவிை்லை எனின் பரீடல்சயிலன  மகாழும்பிை் மாே்திரம் 

நடாே்துெேற்குரிய நடெடிக்லககள் பரீடல்ச ஆலணயாளர ் நாயகே்தினாை் 

தமற்மகாள்ளப்படும். 

6.2.3  அலனேத்ு விண்ணப்போரரக்ளும் இப் பரீடல்சயிை் அலனே்து வினாப் 

பே்திரங்களுக்கும் ஒரு மமாழி மூைே்திை் மாே்திரதம தோற்றுேை் தெண்டும். 

பரீடல்சக்குே் தோற்றும் மமாழி மூைம் (சிங்களம், ேமிழ், ஆங்கிைம்) நியமனப் 

பாடே்திற்கான மமாழி மூைமாக கருேப்படும். 

6.2.4 விண்ணப்போரரக்ள் ேமது விண்ணப்பப் படிெே்திை் குறிப்பிடும் பாடம், 

பாடே்திற்கான விருப்பு ெரிலச, விண்ணப்பிக்கும் மமாழி மூைம், பரீடல்ச நிலையம் 

தபான்றெற்றிை் பின்னராக மாற்றம் மசய்ெேற்கு அனுமதி ெழங்கப்படமாட்டாது. 

6.2.5 பரீடல்ச இரண்டு (02) வினாப் பே்திரங்கலள மகாண்டோகும். ஒெ்மொரு 

விண்ணப்போரரும் இரண்டு (02) வினாப் பே்திரங்களுக்கும் தோற்றுேை் தெண்டும். 

சிே்தியலடெேற்காக ஒெ்மொரு வினாப் பே்திரே்திலும் ஆகக் குலறந்து 40% 

புள்ளிகலளப் மபற்றுக்மகாள்ெது கட்டாயமாகும். 

6.2.6  ஒரு ேடலெயின் ஆட்தசரப்்பு மசய்யப்படும் எண்ணிக்லக நியமன அதிகாரியாை் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

 6.3  ஒரு விண்ணப்போரர ் ஒரு விண்ணப்பப் படிெே்லே மாே்திரதம முன்னிலைப்படுே்ே 

முடியும். 

 

 6.4 விண்ணப்பப் படிெே்திலும் பரீடல்சக்கான அனுமதிப் பே்திரே்திலும் விண்ணப்போரரின் 

லகமயாப்பம் சான்றுப்படுே்ேப்படட்ிருே்ேை் தெண்டும். விண்ணப்போரரக்ள் ேமது 

லகமயழுே்திலன ேமது நிறுெனே ் ேலைெர ் அை்ைது அெராை் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒரு 

உே்திதயாகே்ேராை் சான்றுப்படுே்திக்மகாண்டிருே்ேை் தெண்டும். 

6.5  ெரே்்ேமானி அறிவிே்ேலிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ேலகலமகலளக் மகாண்டுள்ளெரக்ள் 

மடட்ுதம விண்ணப்பிே்துள்ளனர ் எனும் ஊகிப்புடன் விண்ணப்பப் படிெங்கலள ஏற்றுக் 

மகாள்ளும் இறுே்திே் திகதி அை்ைது அே ்திகதிக்கு முன்னராக உரிய பரீடல்சக் கட்டணே்லே 

மசலுே்தி விண்ணப்பப் படிெே்லே நிகழ்நிலை மூைமாக அனுப்பி, விண்ணப்பப் படிெே்தின் 

அசச்ுப் பிரதிலயயும் சரியான முலறயிை் பூரணப்படுே்தி அனுப்பியுள்ள 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு பரீடல்ச ஆலணயாளர ் நாயகே்தினாை் பரீடல்ச அனுமதிப் 

பே்திரம் ெழங்கப்படும். பரீடல்சக்கான அனுமதிப் பே்திரங்கள் அனுப்பிலெக்கப்பட்டவுடன் 

அெ் விடயம் மோடரப்ாக பே்திரிலக அறிவிே்ேமைான்று இைங்லகப் பரீடல்சகள் 

திலணக்களே்தினாை் பிரசுரிக்கப்படும். குறிே்ே அறிவிேே்ை் பிரசுரிக்கப்படட்ு இரண்டு (02) 

அை்ைது மூன்று (03) தினங்களுக்குள் அனுமதிப் பே்திரங்கள் கிலடக்கப்மபறாே 
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விண்ணப்போரரக்ள் அெ் விடயம் மோடரப்ாக அறிவிே்ேலிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளேன் படி 

பரீடல்சகள் திலணக்களேத்ின் நிறுெனப் பரீடல்ச ஏற்பாட்டுக் கிலளயிை் விசாரிக்க 

தெண்டும். அெ்ொறாக விசாரிக்கும் தபாது விண்ணப்போரர ் ோன் விண்ணப்பிேே் 

பரீடல்சயின் மபயர,் விண்ணப்போரரின் முழுப் மபயர,் தேசிய அலடயாள அடல்ட இைக்கம் 

மற்றும் முகெரிலய சரியாக குறிப்பிடுேை் தெண்டும். விண்ணப்போரர ் மகாழும்பிற்கு 

மெளிதய ெசிக்கும் ஒருெராயின் குறிே்ே விபரங்களுடன் மோலை நகலூடாக பரீடல்ச 

அனுமதிப் பே்திரே்தின் பிரதிமயான்லறப் மபற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ெலகயிை் மோலை 

நகை் இைக்கமமான்லறயும் குறிப்பிடட்ு அறிவிே்ேலிை் ெழங்கப்படட்ுள்ளொறு தகாரிக்லகக் 

கடிேமமான்லற மோலை நகை் இைக்கே்திற்கு அனுப்பி விசாரிப்பது மிகவும் விலளதிறன் 

மிக்கோக இருக்கும். அெ்ொறாக விசாரிக்கும் தபாது பரீடல்சே ் திலணக்களே்தினாை் 

வினெப்படும் ஏதேனுமமாரு ேகெலை உறுதிப்படுே்துெேற்காக ேங்கள் ெசம் 

விண்ணப்பிே்ே விண்ணப்பப் படிெே்தின் அசச்ுப் பிரதிமயான்லறயும் அேலன ேபாை் 

மசய்யும் தபாது கிலடக்கப்மபற்ற பதிவுே் ேபாை் இரசீதிலனயும் ேயார ்நிலையிை் லெே்துக் 

மகாள்ெது பிரதயாசனம் மிக்கோக இருக்கும். 

07.     பரீடம்சக்குே் தோற்றுேல்  :  

7.1  விண்ணப்போர ஒருெர ்ேனக்காக ஒதுக்கப்படட்ுள்ள பரீடல்ச மண்டபே்திை் பரீடல்சக்குே ்

தோற்ற தெண்டும். ஒெ்மொரு விண்ணப்போரரும் உரிய பரீடல்ச மண்டபே்திற்குரிய 

அனுமதிப் பே்திரே்திலன சான்றுப்படுே்தி முேை் ேடலெ குறிே்ே பரீடல்ச மண்டபே்திை் 

பரீடல்சக்குே் தோற்றும் தினே்திை் மண்டபப் மபாறுப்பாளரிடம் லகயளிக்க தெண்டும். 

பரீடல்சலய நடாே்துேை் மற்றும் மபறுதபறுகலள மெளியிடை் மோடரப்ாக பரீடல்ச 

ஆலணயாளர ் நாயகே்தினாை் விதிக்கப்படும் சட்ட விதிமுலறகளுக்கு பரீடல்சக்குே ்

தோற்றும் அலனெரும் உடப்டுெர.் குறிே்ே சட்ட விதிமுலறகள் மீறப்படும் பட்சே்திை் 

பரீடல்ச ஆலணயாளர ் நாயகே்தினாை் விதிக்கப்படும் ேண்டலனமயான்றிற்கு அெர ்

முகங்மகாடுக்க தநரிடும். 

 குறிப்பு 4 

 விண்ணப்போரர ்ஒருெருக்கு அனுமதிப் பே்திரம் ெழங்கப்படுெோனது அெர ்பரீடல்சக்கு 

தோற்றுெேற்கு அை்ைது பேவிமயான்லற ெகிப்பேற்குரிய ேலகலமகலளப் மபற்றுள்ளார ் என 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுெேற்குரிய சான்றை்ை என்பதுடன் பரீடல்சயிை் தோற்றுெதும் நியமனம் 

மபறுெேற்கான ேலகலமயாக கருே்திை் மகாள்ளப்படமாட்டாது.  

 

08. பரடீம்சக்குே் தோற்றுபெரக்ளின் அமடயாளை் : 

8.1 பரீடல்சக்குே் தோற்றுதொர ் பரீடல்ச மண்டபே்திை் ோம் பரீடல்சக்குே் தோற்றும் சகை 

பாடங்களின் தபாது பரீடல்ச மண்டப மபாறுப்பாளர ்திருப்தியலடயக் கூடிய ெலகயிை் ேமது 

அலடயாளே்லே உறுதிப்படுே்ேை் தெண்டும். இேற்காக கீதழ ெழங்கப்படட்ுள்ள ஏதேனுமமாரு 

ஆெணம் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும். 

 i. தேசிய அலடயாள அடல்ட 

 ii. மசை்லுபடியாகும் கடவுச ்சீடட்ு 

 iii. மசை்லுபடியாகும் இைங்லக சாரதி அனுமதிப் பே்திரம் 
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8.2 அதே தபான்று பரீடல்சக்குே் தோற்றுதொர ் ேமது அலடயாளே்லே 

உறுதிப்படுே்ேக்கூடிய ெலகயிை் முகம் மற்றும் இரு காதுகலள மலறக்காே ெலகயிை் 

பரீடல்ச மண்டபே்தினுள் நுலழேை் தெண்டும். அெ்ொறாக ேமது அலடயாளே்லே 

உறுதிப்படுே்துெலே நிராகரிக்கும் விண்ணப்போரரக்ள் பரீடல்ச மண்டபே்தினுள் 

நுலழெேற்கு அனுமதி ெழங்கப்படமாடட்ாரக்ள். தமலும் பரீடல்ச மண்டபே்தினுள் 

நுலழந்ேதிலிருந்து பரீடல்ச நிலறெலடந்து மண்டபேத்ிலிருந்து மெளிதயறும் ெலரயிை் 

பரீடல்ச தமற்பாரல்ெ உே்திதயாகே்ேரக்ள் விண்ணப்போரரக்லள அலடயாளம் 

காணக்கூடிய ெலகயிை் முகம் மற்றும் இரண்டு காதுகலளயும் மலறக்காமை் இருே்ேை் 

தெண்டும். 

09. மபாய்யான ேகெல்கமள ெழங்கியமைக்கான ேண்டமன:  

விண்ணப்பப் படிெே்லே பூரணப்படுே்தும் தபாது மிகவும் கெனமாகவும் சரியாகவும் 

ேகெை்கலள ெழங்குேை் தெண்டும். இப் பரீடல்சக்குரிய சட்ட திட்டங்களுக்கலமய எெதரனும் 

ஒரு விண்ணப்போரர ் ேலகலமயற்றெர ் என மெளிப்படும் பட்சே்திை் பரீடல்சக்கு முன்னர ்

அை்ைது பரீடல்ச நலடமபறும் தெலளயிை் அை்ைது பரீடல்சக்குப் பின்னர ்அை்ைது எந்ேமொரு 

சந்ேரப்்பே்திலும் அெரது விண்ணப்பம் இரேத்ுச ்மசய்யப்படைாம். 

10. பாடே் திட்டை் : 

10.1 எழுே்துப் பரீடல்ச 

இப் பரீடல்சயின் இரண்டு வினாப்பே்திரங்கள் உள்ளன. ேலகலம மபறுெேற்காக இரண்டு 

வினாப் பே்திரங்களுக்கும் தோற்றுெது கட்டாயமாகும். 

(i).    மபாது உளசச்ாரப்ு - காைம் ஒரு (01) மணிே்தியாைம். (100 புள்ளிகள்) 

எண்கணிே ரீதியான, மமாழி ரீதியான மற்றும் படங்கலளக் மகாண்ட கட்டலமப்புக்கள் 

மற்றும் இலடே் மோடரப்ுகளுக்குரியோக முன்லெக்கப்படும் முரண்பாடுகள் 

மோடரப்ான பகுப்பாய்வுே் திறன், ேரக்்க ரீதியிைான புரிந்துணரவ்ு, அரே்்ேம் மேரிவிக்கும் 

திறன், தெறு நிைலமகளுக்கு ஏற்புலடயோக பிரதயாகிக்கும் திறன், அளவீடு, காைம் 

மற்றும் இலடமெளி ஆகியெற்றிற்கிலடதயயான மோடரப்ுகலள புரிந்துமகாள்ெதிை் 

விண்ணப்போரருக்கு காணப்படும் திறன்கலள அளவிட எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

பை்தெறு முலறயிைான ஐம்பது (50) வினாக்கள் இெ் வினாப் பே்திரே்திை் 

உள்ளடக்கப்படட்ிருக்கும். அலனேத்ு வினாக்களுக்கும் விலடயளிக்க தெண்டும். 

 

(ii). மபாது அறிவு   - காைம் ஒரு (01) மணிே்தியாைம். (100 புள்ளிகள்) 

ஆசிரியர ் மோழிற் துலறக்குரியோக அே ் துலற மோடரப்ான மபாது அறிவு மற்றும்/ 

அை்ைது உள்நாடட்ிை் ஏற்படட்ுள்ள அை்ைது ஏற்படும் கை்வியின் தபாக்குகள் மோடரப்ான 

மபாது அறிவு மற்றும் கை்வி, உயர ் கை்வி, மோழிை்நுட்பம், ஆசிரியர ் கை்வி தபான்ற 

துலறகள் மோடரப்ாக 2010ம் ஆண்டின் பின்னர ் தமற்மகாள்ளப்பட்ட தேசிய கை்வி 

நவீனமயப்படுே்ேை் மோடரப்ான மபாது அறிலெ பரீட்சிப்பேற்கான பை்தேரவ்ு 

முலறயிைான ஐம்பது (50) வினாக்கலள உள்ளடக்கியோகும். இெ் அலனேத்ு 

வினாக்களுக்கும் விலடயளிே்ேை் தெண்டும். 
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10.2 மபாது தநரம்ுகப் பரீடல்ச 

மபாது தநரம்ுகப் பரீடல்சக்கு புள்ளிகள் ெழங்கப்படமாட்டாது. 

குறிப்பு 5   

அலடந்து மகாள்ள எதிரப்ாரக்்கும் குறிக்தகாை்கள் 

 

தசலெப் பிரமாணக் குறிப்பிற்கலமய பிரசுரிக்கப்படும் இெ் அறிவிே்ேலிை் அை்ைது 

பே்திரிலக விளம்பரே்திை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ேலகலமகலளப் மபற்றுள்ளாரக்ளா 

என்பலே பரீட்சிேே்ை் மற்றும் உடலியை் ேலகலமகலளப் பரீட்சிே்ேை் 

 

10.3 மசயன்முலறப் பரீடல்ச 

மசயன்முலறப் பரீடல்சக்காக விண்ணப்போரராை் மேரிவுமசய்யப்படும் ேலைப்பு 

ஒன்றின் கீழ் முன்லெப்பு ஒன்லற தமற்மகாள்ள தெண்டும். இேற்காக ஐந்து (05) 

நிமிடங்களுக்குக் குலறயாே காைம் ெழங்கப்படும். இேற்கு கீதழ 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளொறு புள்ளிகள் ெழங்கப்படும். 

மோடர ்

இைக்கம் 

மசயன்முலறப் பரீடல்சயிை் 

புள்ளி ெழங்கும் 

அளவுதகாை்கள் 

உயரந்்ே பட்ச 

புள்ளிகள் 

சிே்தியலடெேற்கு 

அெசியமான ஆகக் 

குலறந்ே புள்ளிகள் 

01 இைக்கு மற்றும் பிரதெசம் 05 02 

02 ஆளுலம மற்றும் குரை் 

கடட்ுப்பாடு 

05 02 

03 மோடரப்ாடலின் மேளிவு 05 02 

04 தநர முகாலமே்துெம் 05 02 

05 முன்லெக்கும் நுடப் 

முலறகளின் பாெலண 

05 02 

 மமாே்ேப் புள்ளிகள் 25 10 

 

குறிப்பு 6 

 அலடந்துமகாள்ள எதிரப்ாரக்்கும் குறிக்தகாை்கள் 

ஆசிரியர ் மோழிலுக்கு முக்கியமான கற்றை் – கற்பிே்ேை் மசயன்முலற மோடரப்ாக 

விண்ணப்போரரக்ளிடம் காணப்படும் திறன்கலள அளவிடை். 

 

10.3.1  மசயன்முலறப் பரீடல்ச தமற்மகாள்ளப்படும் முலற 

(i) மசயன்முலறப் பரீடல்சக்காக ஐந்து (05) நிமிடங்களுக்கு குலறயாே தநரம் 

ெழங்கப்படும் 
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(ii) மசயன்முலறப் பரீடல்சயிை் ெழங்கப்படக் கூடிய உயரந்்ே பட்சப் புள்ளி இருபேத்ி 

ஐந்து (25) ஆகும். 

(iii) மசயன்முலறப் பரீடல்சயிை் சிே்தியலடெேற்காக ஒெ்மொரு அளவுதகாை்களின் கீழ் 

ஆகக் குலறந்ேது இரண்டு (02) புள்ளிகலளதயனும் மபற்றுக்மகாள்ள தெண்டும். 

(iv) மசயன்முலறப் பரீடல்சயின் மதிப்பீடு தேசிய பாடசாலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு கை்விக்குப் மபாறுப்பான நிரை் அலமசச்ின் 

மசயைாளராலும் மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கு மாகாண அரச தசலெகள் ஆலணக்குழுவினாலும் 

நியமனம் மசய்யப்படும் தநரம்ுகப் பரீடல்ச சலபமயான்றினாை் 

தமற்மகாள்ளப்படும். 

 

10.3.2  அளவுதகாை்களின் குறிக்தகாை்கள்  

(i) இைக்கு மற்றும் பிரதெசம் 

பாடே்தின் குறிக்தகாை்கலளே ் மேளிவுபடுே்ேை் மற்றும் பாடே்திை் பிரதெசிக்கும் 

திறலன மதிப்பீடு மசய்ேை். 

( ii) ஆளுலம மற்றும் குரை் கடட்ுப்பாடு 

ஆசிரியர ் ஒருெர ் என்ற ெலகயிை் சிறந்ே ஆளுலமலயக் மகாண்டிருே்ேை் மற்றும் 

கற்பிக்கும் தபாது சிறந்ே முலறயிை் குரலைக் கடட்ுப்படுே்தும் திறலன மதிப்பீடு 

மசய்ேை். 

(iii) மோடரப்ாடலின் மேளிவு 

கற்றை் கற்பிே்ேை் மசயன்முலறயின் தபாது உரிய விடயங்கலள விலளதிறன் மிக்க 

ெலகயிை் மோடரப்ாடலுக்குட்படுே்தும் திறலன மதிப்பீடு மசய்ேை். 

(iv) தநர முகாலமே்துெம் 

ெழங்கப்படும் தநரே்தினுள் இைக்குகலள அலடந்துமகாள்ெேற்கான திறலன 

மதிப்பீடு மசய்ேை். 

(v) முன்லெக்கும் நுட்ப முலறகளின் பாெலண 

இைக்குகலள அலடெேற்காக முன்லெக்கும் நுட்ப முலறகலள சிறந்ே முலறயிை் 

உபதயாகிக்கும் திறலன மதிப்பீடு மசய்ேை். 

 

11. பரடீம்சக் கடட்ணை்: 

11.1   பரீடல்சக்கான கடட்ணம் ரூ. 2700/- ஆகும். பரீடல்சக் கடட்ணேல்ே மசலுே்தும் தபாது 

நிகழ்நிலை முலறலமயூடாக ெழங்கப்படும் கீழுள்ள கட்டணம் மசலுே்தும் 

முலறகளூடாக மாே்திரம் கட்டணங்கள் மசலுே்ேப்படை் தெண்டும். 

 

I. எந்ேமொரு ெங்கியினதும் கடன் அடல்டகலளப் பயன்படுே்தி (Any Bank Credit Card)  

II. இலணயே்தினூடாக கட்டணம் மசலுே்தும் ெசதியுடன் கூடிய ெங்கிப் பற்று அடல்டலய 

பயன்படுே்தி (Through any bank debit card with internet transaction facilities) 

III. இைங்லக ெங்கி நிகழ்நிலை ெங்கி மூைமாக ( Bank of Ceylon Online Banking Method) 

IV. எந்ேமொரு இைங்லக ெங்கிக் கிலளகளூடாகவும் ( Bank of Ceylon Teller Slip Payments) 

V. ேபாை் திலணக்களே்தின், ேபாை் அலுெைகங்களூடாக (Postal Department Payment at a 

Post Office) 



 

31 
 

 

 

 

 

குறிப்பு 7 

தமற்படி முலறகளூடாக கட்டணம் மசலுே்ே தெண்டிய முலற மோடரப்ான 

ஆதைாசலனகள் இலணயே்ேளே்திை் பரீடல்சக்குரிய மோழிை்நுட்ப ஆதைாசலனகள் 

எனும் பகுதியிை் ேரப்படட்ுள்ளது. 

 

11.2 கட்டணம் கிலடக்கப்மபற்றலம மோடரப்ாக குருந் ேகெலூடாக (SMS) அை்ைது 

மின்னஞ்சலூடாக அறியே்ேரப்படும். பரீடல்சக்கான முழுக் கட்டணமும் 

மசலுே்ேப்படதெண்டும் என்பதுடன் பரீடல்சக் கட்டணே்லே குலறொக மசலுே்தியுள்ள 

விண்ணப்பப் படிெங்கள் நிராகரிக்கப்படும். தமதை குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கட்டணம் 

மசலுே்தும்  முலறகளூடாக பரீடல்சக் கட்டணங்கலள மசலுே்தும் தபாது ஏற்படக்கூடிய 

பிலழகள் மோடரப்ாக இைங்லகப் பரீடல்சகள் திலணக்களம் மபாறுப்தபற்காது.  

 

11.3 பரீடல்சக்காக மசலுே்ேப்படட் கட்டணம் எந்ேமொரு காரணே்திற்காகவும் மீளச ்

மசலுே்ேப்படதொ அை்ைது தெறு பரீடல்சமயான்றிற்காக மாற்றம் மசய்யப்படதொ 

மாட்டாது. 

 

12. பரடீம்சப் மபறுதபறுகள்: 

12.1   எழுே்து மூைப் பரீடல்சக்குே ்தோற்றி சிே்தியலடந்ே விண்ணப்போரரக்ளது எழுே்து மூைப் 

பரீடல்ச மற்றும் மசயன்முலறப் பரீடல்சயின் மமாேே்ப் புள்ளிகளின் முன்னுரிலம 

அடிப்பலடயிை் மெற்றிடங்களின் எண்ணிக்லகக்கு சமமான எண்ணிக்லகயிைான 

விண்ணப்போரரக்ள் உள்ளடங்கும் விேமாக இப் மபறுதபறு ஆெணம் ேயாரிக்கப்படும். 

தேசிய பாடசாலைகளுக்கு மடட்ும் விண்ணப்பிேே் விண்ணப்போரரக்ளது பரீடல்சப் 

மபறுதபறுகள், கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளருக்கும், மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு 

மடட்ும் விண்ணப்பிே்ே விண்ணப்போரரக்ளது பரீடல்ச மபறுதபறுகள் உரிய 

மாகாணங்களுக்கான அரச தசலெகள் ஆலணக்குழுக்களுக்கும், தேசிய மற்றும் 

மாகாண பாடசாலைகளுக்கு விண்ணப்பிே்ே விண்ணப்போரரக்ளது பரீடல்சப் 

மபறுதபறுகள் கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளருக்கும் உரிய மாகாணங்களுக்கான அரச 

தசலெகள் ஆலணக்குழுக்களுக்கும் ெழங்கப்படும். பரீடல்சக்குே் தோற்றிய அலனேத்ு 

விண்ணப்போரரக்ளுக்கும் ேனிே்ேனியாக மபறுதபறுகலள அறிவிப்பேற்கு அை்ைது  

www.results.exams.gov.lk எனும் இலணயே ்ேளே்திை் பிரசுரிப்பேற்குரிய நடெடிக்லககள் 

பரீடல்ச ஆலணயாளர ்நாயகே்தினாை் தமற்மகாள்ளப்படும். 

 

 

 

 

 

http://www.results.exams.gov.lk/
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13. விண்ணப்பப் படிெங்கமள நிரப்புெேற்கான ஆதலாசமனகள்: 

கீதழ ெழங்கப்படட்ுள்ள அட்டெலணகலள (01, 02, 03, 04 மற்றும் 05) உபதயாகிேத்ு நிகழ்நிலை 

மூைமான விண்ணப்பப் படிெம் ெடிெலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அடட்ெமண 01     அட்டவணை 02                         

  

                                                              

           

            அட்டெமண 03            அட்டவணை04                                          

  

மாகாணம் குறியீடட்ிைக்கம்  மாெட்டம்/ நகரம் குறியீடட்ிைக்கம் 

தமை் மாகாணம் 01 மகாழும்பு 01 

மே்திய மாகாணம் 02 கம்பஹா 02 

மேன் மாகாணம் 03 களுேத்ுலர 03 

ெடக்கு மாகாணம் 04 கண்டி 04 

கிழக்கு மாகாணம் 05 மாே்ேலள 05 

ெட தமை் மாகாணம் 06 நுெமரலியா 06 

ெட மே்திய 

மாகாணம் 
07 காலி 07 

ஊொ மாகாணம் 08 மாே்ேலற 08 

 சபரகமுெ மாகாணம் 09 ஹம்பாந்தோடல்ட 09 

யாழ்ப்பாணம் 10 

மன்னார ் 11 

ெவுனியா 12 

முை்லைே்தீவு 13 

                                               

பாடசாலை ெலக 

குறியீடட்ிைக்கம் 

தேசிய பாடசாலைகளுக்கு மடட்ும் 1 

மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு 

மடட்ும் 

2 

தேசிய பாடசாலைகள் மற்றும் 

மாகாணப் பாடசாலைகள் ஆகிய 

இரு ெலகக்கும்  

3 

மமாழி மூைம் குறியீடட்ிைக்கம் 

சிங்கள மமாழி 

மூைம் 

2 

ேமிழ் மமாழி 

மூைம் 

3 

ஆங்கிை மமாழி 

மூைம் 

4 
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கிளிமநாசச்ி 14 

மட்டக்களப்பு 15 

அம்பாலற 16 

திருதகாணமலை 17 

குருணாகை் 18 

புே்ேளம் 19 

அநுராேபுரம் 20 

மபாைனறுலெ 21 

பதுலள 22 

மமாணராகை் 23 

இரே்தினபுரி 24 

தககாலை 25 
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

 தேசிய பாடசாலைகள் 
மாகாணப் பாடசாலைகள் 

தமை் மாகாணம் ெட மே்திய மாகாணம் ெடக்கு மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
101 இரசாயனவியை் √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

102 மபௌதீகவியை் √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

103 உயிரியை் √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 
104 விெசாய விஞ்ஞானம் √ √ √ √ √  √ √   √ √ 

105 இலணந்ே கணிேம் √ √ √ √ √ √ √ √     

106 மபாறியியை் மோழிை்நுட்பவியை் √ √ √ √ √  √ √   √  

107 
உயிர ் முலறலம 

மோழிை்நுடப்வியை் 
√ √ √ √ √  √ √   √  

108 
மோழிை்நுடப்வியலுக்காக 

விஞ்ஞானம் 
√ √ √ √ √  √ √   √  

109 
ேகெை் மற்றும்  

மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ம் 
√ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

110 கணக்கீடட்ுக் கை்வி √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

111 ெணிகக் கை்வி √ √ √ √ √  √ √     
112 ெணிகப் புள்ளிவிபரவியை் √ √ √ √ √  √ √     

113 
அளலெயியலும் விஞ்ஞான 

முலறயும் 
√ √ √ √ √  √ √     

114 மபாருளியை் √ √ √ √ √ √ √ √   √  
115 புவியியை் √ √ √ √ √  √ √   √ √ 

116 அரசியை் விஞ்ஞானம் √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ 

117 மலனப் மபாருளியை் √ √ √ √ √  √   √ √  

118 
ெரைாறு (இைங்லக ெரைாறுடன் 

இந்திய/ ஐதராப்பிய/ நவீன உைக) 
√ √  √   √ √   √ √ 

119 மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்வி √ √ √ √   √    √  

120 மபௌே்ே நாகரீகம் √   √   √   √   
121 கிறிஸ்ேெ நாகரீகம் √ √ √ √ √   √   √ √ 

122 இந்து நாகரீகம் √ √ √ √ √      √  

123 இஸ்ைாமிய நாகரீகம் √ √ √  √   √   √  

அடட்ெமண 05 
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124 மபௌே்ே சமயம் √  √ √         
125 இந்து சமயம் √ √ √          

126 கிறிஸ்ேெம் √ √ √ √    √     

127 இஸ்ைாம் √ √ √ √ √ √  √   √  
128 சிே்திரக் கலை √ √ √ √   √      

129 நடனம் (தேசிய) √   √   √      

130 நடனம் (பரேம்) √ √           

131 கீலழே்தேய சங்கீேம் √   √   √      
132 கரந்ாடக சங்கீேம்  √           

133 தமலைே்தேய சங்கீேம்   √          

134 நாடகமும் அரங்கியலும் √ √  √   √    √  
135 சிங்களம் √   √   √      

136 ேமிழ்  √   √   √   √  

137 ஆங்கிைம்   √   √   √   √ 
138 அரபு  √ √ √          

139 பிமரஞ்சு  √ √ √          

140 சீன மமாழி √ √ √          
141 ஜப்பானிய மமாழி √ √ √          

142 மஜரம்ன் மமாழி √ √ √    √      

143 ரஷ்ய மமாழி √ √ √          

144 மைாய் √ √ √          
145 ஹிந்தி மமாழி √ √ √          

146 மகாரிய மமாழி √ √ √    √      

201 
குழந்லே உளவியை் மற்றும்  

பாதுகாப்பு 
√ √       √   √  

202 
சுகாோரம் மற்றும் சமூக 

பாதுகாப்பு 
√ √       √   √  

203 
உடற் கை்வி மற்றும் 

விலளயாடட்ு 
√ √      √ √  √ √  

204 அரங்கக் கலை √ √  √   √ √   √  

205 நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெம் √ √  √   √    √  

206 லகே்திறன் கலை  √  √   √    √  

207  உள்ளக ெடிெலமப்பு √ √      √    √  
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208 நெநாகரீக ெடிெலமப்பு √ √  √ √  √    √  

209 
கிரபிக் ெடிெலமப்பு √ √  √    √    √  

210 நிைே் தோற்ற ெடிெலமப்பு √ √  √    √    √  

211 
பிரதயாக தோட்டக் கலை 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √   √  

212 
காை்நலட உற்பே்திே ்

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √       √ √   √  

213 
உணவு உற்பே்தி 

மோழிை்நுடப்வியை் கை்வி 
√ √       √    √  

214 
  நீரியை் ெளங்கள் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √    √ √   √  

215 
மபருந்தோடட் பயிர ்உற்பேத்ிே ்

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √    √ √     

216 கடட்ுமானே ்மோழிை்நுட்பக் கை்வி √ √  √    √    √  

217 
தமாடட்ார ்எந்திரவியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √   √  

218 
மின் மற்றும் இைே்திரனியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √   √  

219 
ஜவுளி மற்றும் ஆலடகள் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √   √  

220 
உதைாக புலனவுே் மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி 
√ √       √ √   √  

221 
அலுமினிய புலனவுே் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√        √    √  

222 
கணணி ென் மபாருள்  

மற்றும் ெலையலமப்பு 
 √  √ √  √ √   √  

223 உற்பே்தி √ √  √ √  √    √  

224 
சுற்றுைாே்துலற மற்றும் 

விருந்தோம்பை் 
 √  √ √  √    √  

225 ெழங்கை்கள் முகாலமே்துெம் √ √  √ √  √ √     
226 சந்லேப்படுே்ேை். √ √  √ √   √     

301 மாணெர ்ஆதைாசலன √ √ √ √ √  √ √  √ √  

302 விதசட கை்வி √ √ √ √ √  √ √  √ √  
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

கிழக்கு மாகாணம் மே்திய மாகாணம் ெட தமை் மாகாணம் சபரகமுெ மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
101 இரசாயனவியை் √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

102 மபௌதீகவியை் √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

103 உயிரியை் √ √  √ √  √ √ √ √   
104 விெசாய விஞ்ஞானம்  √  √   √  √ √   

105 இலணந்ே கணிேம் √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  

106 மபாறியியை் மோழிை்நுட்பவியை் √ √  √ √  √ √  √ √  

107 
உயிர ் முலறலம 

மோழிை்நுடப்வியை் √ √  √ √  √ √  √   

108 
மோழிை்நுடப்வியலுக்காக 

விஞ்ஞானம் √ √  √ √  √ √  √ √  

109 
ேகெை் மற்றும் 

 மோடரப்ாடை் மோழிை்நுட்பம் √ √  √ √ √ √ √  √ √  

110 கணக்கீடட்ுக் கை்வி √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
111 ெணிகக் கை்வி √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

112 ெணிகப் புள்ளிவிபரவியை் √ √  √   √ √ √ √   

113 
அளலெயியலும்  

விஞ்ஞான முலறயும் √ √  √   √   √   

114 மபாருளியை் √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ 

115 புவியியை் √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  

116 அரசியை் விஞ்ஞானம் √ √  √ √ √ √ √  √ √  
117 மலனப் மபாருளியை் √ √  √ √  √ √  √ √  

118 
ெரைாறு (இைங்லக ெரைாறுடன் 

இந்திய/ ஐதராப்பிய/ நவீன உைக) √ √  √ √  √ √  √   

119 மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்வி √ √  √ √  √ √  √ √  

120 மபௌே்ே நாகரீகம் √   √   √   √   

121 கிறிஸ்ேெ நாகரீகம் √ √      √     

122 இந்து நாகரீகம்  √   √   √   √  
123 இஸ்ைாமிய நாகரீகம்  √   √ √  √   √  

124 மபௌே்ே சமயம்    √      √   
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125 இந்து சமயம்  √   √   √     

126 கிறிஸ்ேெம்       √ √     

127 இஸ்ைாம்  √   √ √ √ √     
128 சிே்திரக் கலை  √  √ √  √ √  √ √  

129 நடனம் (தேசிய)    √   √   √   

130 நடனம் (பரேம்)  √   √        
131 கீலழே்தேய சங்கீேம்    √   √   √   

132 கரந்ாடக சங்கீேம்  √   √        

133 தமலைே்தேய சங்கீேம்         √    
134 நாடகமும் அரங்கியலும்  √  √   √   √   

135 சிங்களம் √   √   √   √   

136 ேமிழ்  √   √   √   √  
137 ஆங்கிைம்      √   √   √ 

138 அரபு      √   √     

139 பிமரஞ்சு           √   

140 சீன மமாழி       √      
141 ஜப்பானிய மமாழி    √   √ √  √   

142 மஜரம்ன் மமாழி       √      

143 ரஷ்ய மமாழி             
144 மைாய்             

145 ஹிந்தி மமாழி             

146 மகாரியா மமாழி       √      

201 குழந்லே உளவியை் மற்றும்  

பாதுகாப்பு √   √ √  √ √  √   

202 சுகாோரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு  √  √ √  √ √  √   

203 உடற் கை்வி மற்றும் 

விலளயாடட்ு √ √   √  √ √  √   

204 அரங்கக் கலை √ √  √ √  √ √  √ √  

205 நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெம் √ √  √ √  √ √  √ √  

206 லகே்திறன் கலை  √  √ √  √ √     

207   உள்ளக ெடிெலமப்பு  √     √ √  √   

208 நெநாகரீக ெடிெலமப்பு  √     √ √  √   
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209 கிரபிக் ெடிெலமப்பு √   √ √  √ √  √   

210 நிைே் தோற்ற ெடிெலமப்பு  √     √ √  √ √  

211 பிரதயாக தோட்டக் கலை 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  √ √  √   

212 காை்நலட உற்பே்திே ்

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  √ √  √   

213 உணவு உற்பே்தி 

மோழிை்நுடப்வியை் கை்வி √ √  √ √  √ √  √   

214   நீரியை் ெளங்கள் 

 மோழிை்நுட்பக் கை்வி √   √ √  √ √  √ √  

215 மபருந்தோடட் பயிர ்உற்பேத்ிே ்

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √     √ √  √   

216 கடட்ுமானே ்மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி 
√ √  √ √  √ √  √ √  

217 தமாடட்ார ்எந்திரவியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √  √   

218 மின் மற்றும் இைே்திரனியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √  √   

219 ஜவுளி மற்றும் ஆலடகள் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி 
√ √  √ √  √ √  √   

220 உதைாக புலனவுே் 

 மோழிை்நுட்பக் கை்வி 
√ √  √ √  √ √  √   

221 அலுமினிய  

புலனவுே் மோழிை்நுட்பக் கை்வி √ √     √ √  √   

222 கணணி ென் மபாருள் 

 மற்றும் ெலையலமப்பு 
 √     √ √  √   

223 உற்பே்தி √ √   √  √ √  √   

224 சுற்றுைாே்துலற  

மற்றும் விருந்தோம்பை் 
√ √        √   

225 ெழங்கை்கள் முகாலமே்துெம்  √     √ √  √   

226 சந்லேப்படுே்ேை். √ √        √ √  

301 மாணெர ்ஆதைாசலன    √ √   √  √   

302 விதசட கை்வி    √ √   √     
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

மேன் மாகாணம் ஊொ மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
101 இரசாயனவியை் √   √ √  

102 மபௌதீகவியை் √   √ √  

103 உயிரியை் √    √  

104 விெசாய விஞ்ஞானம் √   √ √  
105 இலணந்ே கணிேம் √   √ √  

106 மபாறியியை் மோழிை்நுட்பவியை் √   √   

107 உயிர ்முலறலம மோழிை்நுட்பவியை் √   √ √  

108 
மோழிை்நுடப்வியலுக்காக 

விஞ்ஞானம் √   √ √  

109 
ேகெை் மற்றும் மோடரப்ாடை் 

மோழிை்நுடப்ம் √ √ √ √ √  

110 கணக்கீடட்ுக் கை்வி √ √  √ √  

111 ெணிகக் கை்வி √ √  √ √  

112 ெணிகப் புள்ளிவிபரவியை் √   √ √  

113 அளலெயியலும் விஞ்ஞான முலறயும் √      
114 மபாருளியை் √ √  √ √  

115 புவியியை் √ √  √ √  

116 அரசியை் விஞ்ஞானம் √   √ √  
117 மலனப் மபாருளியை் √    √  

118 
ெரைாறு (இைங்லக ெரைாறுடன் 

இந்திய/ ஐதராப்பிய/ நவீன உைக) √   √   

119 மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் கை்வி √   √ √  
120 மபௌே்ே நாகரீகம் √   √   

121 கிறிஸ்ேெ நாகரீகம் √    √  

122 இந்து நாகரீகம்  √   √  
123 இஸ்ைாமிய நாகரீகம்  √   √  
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124 மபௌே்ே சமயம்       
125 இந்து சமயம்       

126 கிறிஸ்ேெம் √      

127 இஸ்ைாம் √ √   √  
128 சிே்திரக் கலை √ √  √ √  

129 நடனம் (தேசிய) √   √   

130 நடனம் (பரேம்) √    √  

131 கீலழே்தேய சங்கீேம் √   √   
132 கரந்ாடக சங்கீேம்     √  

133 தமலைே்தேய சங்கீேம்       

134 நாடகமும் அரங்கியலும் √   √ √  
135 சிங்களம் √   √   

136 ேமிழ்  √   √  

137 ஆங்கிைம்   √    

138 அரபு        

139 பிமரஞ்சு        

140 சீன மமாழி       
141 ஜப்பானிய மமாழி       

142 மஜரம்ன் மமாழி    √   

143 ரஷ்ய மமாழி       

144 மைாய்       
145 ஹிந்தி மமாழி       

146 மகாரிய மமாழி       

201 
குழந்லே உளவியை் மற்றும்  

பாதுகாப்பு √ √  √ √  

202 சுகாோரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு √   √   

203 உடற் கை்வி மற்றும் விலளயாடட்ு √ √  √ √  

204 அரங்கக் கலை √ √  √ √  
205 நிகழ்சச்ி முகாலமே்துெம் √   √ √  
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206 லகே்திறன் கலை √   √ √  
207   உள்ளக ெடிெலமப்பு √   √ √  

208 நெநாகரீக ெடிெலமப்பு √ √  √ √  

209 கிரபிக் ெடிெலமப்பு √   √ √  
210 நிைே் தோற்ற ெடிெலமப்பு √   √ √  

211 
பிரதயாக தோட்டக் கலை 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √   

212 
காை்நலட உற்பே்திே ்மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி    √   

213 
உணவு உற்பே்தி மோழிை்நுட்பவியை் 

கை்வி √ √  √ √  

214 
  நீரியை் ெளங்கள் மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி √ √  √   

215 
மபருந்தோடட் பயிர ்உற்பேத்ிே ்

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  

216 
கடட்ுமானே ்மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி √ √  √ √  

217 
தமாடட்ார ்எந்திரவியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  

218 
மின் மற்றும் இைே்திரனியை் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  

219 
ஜவுளி மற்றும் ஆலடகள் 

மோழிை்நுடப்க் கை்வி √ √  √ √  

220 
உதைாக புலனவுே் மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி √ √  √ √  

221 
அலுமினிய புலனவுே் மோழிை்நுட்பக் 

கை்வி √ √  √   

222 
கணணி ென்மபாருள் மற்றும் 

ெலையலமப்பு √ √  √ √  

223 உற்பே்தி √ √  √   

224 
சுற்றுைாே்துலற மற்றும் 

விருந்தோம்பை் √ √  √ √  

225 ெழங்கை்கள் முகாலமே்துெம் √ √  √   

226 
சந்லேப்படுே்ேை். 

√  
 √ √  
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301 மாணெர ்ஆதைாசலன √ √  √ √  
302 விதசட கை்வி √ √  √ √  
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

தேசிய பாடசாலைகள் 
மாகாணப் பாடசாலைகள் 

தமை் மாகாணம் ெட மே்திய மாகாணம் ெடக்கு மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
401 விஞ்ஞானம் √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

402 கணிேம் √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

403 சிங்கள மமாழியும் இைக்கியமும் √   √   √      

404 ேமிழ் மமாழியும் இைக்கியமும்  √   √   √     

405 ஆங்கிை மமாழி   √   √   √   √ 
406 ெரைாறு  √ √ √ √ √ √ √  √ √  

407 புவியியை் √ √ √ √   √ √ √ √ √  

408 குடியியற் கை்வி √ √ √    √ √ √ √ √  

409 
ெணிகம் மற்றும் கணக்கீடட்ுக் 

கை்வி √ √ √ √ √ √ √ √   √  

410 முயற்சியாண்லமக் கை்வி  √ √ √ √ √  √ √   √  

411 பிமரஞ்சு  மமாழி √ √ √          

412  ஹிந்தி மமாழி √ √ √          

413 யப்பான் மமாழி  √ √ √ √   √      

414 அரபு  மமாழி  √ √ √    √     

415 மஜரம்ன் மமாழி  √  √          

416 சீன மமாழி √ √           

417 ரஷியா மமாழி             

418 மகாரியா மமாழி √ √  √         

419 இரண்டாம் மமாழி (சிங்களம்)  √   √   √   √  

420 இரண்டாம் மமாழி (ேமிழ்) √   √   √   √   

421 சங்கீேம் (கீலழே்தேய) √   √   √   √   

422 சங்கீேம் (தமலைே்தேய)   √   √      √ 

423 சங்கீேம் (கரந்ாடக)  √   √   √     
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424 சிே்திரம் √ √ √ √ √  √ √  √ √  

425 நடனம் (தேசிய) √   √    √   √   

426 நடனம் (பரேம்) √ √  √ √  √ √   √  

427 நாடகம் மற்றும் அரங்கியற் கலை √ √  √ √  √ √     

428 இைக்கிய நயம் (சிங்களம்) √   √   √      

429 இைக்கிய நயம் (ேமிழ்)   √   √   √     

430 இைக்கிய நயம் (ஆங்கிைம்)   √   √   √    

431 இைக்கிய நயம் (அரபு)  √      √     

432 
ேகெை் மற்றும்  

மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ம்  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ 

433 
விெசாயம் மற்றும்  

உணவுே் மோழிை்நுடப்ம் √ √ √ √ √  √ √  √ √  

434 
நீருயிரின ெளே ்

மோழிை்நுடப்வியை் √ √  √         

435 லகே்திறன் கலைகள் √ √  √         

436 மலனப் மபாருளியை்  √ √  √ √  √ √  √ √  

437 
மசயன்முலறே் மோழிை்நுட்பே ்

திறன்கள்     √   √ √   √  

438 
நிரம்ாணம் மற்றும் 

மோழிை்நுடப்ம் √   √   √ √     

439 
சுகாோரம் மற்றும் உடற்கை்வி 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

440 
மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் 

கை்வி √ √ √ √ √  √      
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

கிழக்கு மாகாணம் மே்திய மாகாணம் ெட தமை் மாகாணம் சபரகமுெ மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
401 விஞ்ஞானம் √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

402 கணிேம் √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

403 சிங்கள மமாழியும் இைக்கியமும் √   √   √   √   

404 ேமிழ் மமாழியும் இைக்கியமும்  √   √   √   √  
405 ஆங்கிை மமாழி   √   √   √   √ 

406 ெரைாறு √ √  √ √  √ √  √ √ √ 

407 புவியியை் √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

408 குடியியற் கை்வி √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

409 
ெணிகம் மற்றும் கணக்கீடட்ுக் 

கை்வி √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

410 முயற்சியாண்லமக் கை்வி  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

411 பிமரஞ்சு  மமாழி      √       

412  ஹிந்தி மமாழி       √      

413 யப்பான் மமாழி     √   √ √     

414 அரபு  மமாழி  √          √ 

415 மஜரம்ன் மமாழி         √  √   

416 சீன மமாழி          √   

417 ரஷியா மமாழி       √      

418 மகாரியா மமாழி             

419 இரண்டாம் மமாழி (சிங்களம்)  √   √   √   √  

420 இரண்டாம் மமாழி (ேமிழ்) √   √   √   √   

421 சங்கீேம் (கீலழே்தேய) √   √   √   √   

422 சங்கீேம் (தமலைே்தேய)      √   √   √ 

423 சங்கீேம் (கரந்ாடக)  √   √   √   √  
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424 சிே்திரம் √ √  √ √ √ √ √  √ √  

425 நடனம் (தேசிய) √   √   √   √   

426 நடனம் (பரேம்)  √   √  √ √   √  

427 
நாடகம் மற்றும் அரங்கியற் 

கலை √ √  √ √  √ √  √ √  

428 இைக்கிய நயம் (சிங்களம்) √   √   √   √   

429 இைக்கிய நயம் (ேமிழ்)   √   √   √   √  

430 இைக்கிய நயம் (ஆங்கிைம்)   √   √   √   √ 

431 இைக்கிய நயம் (அரபு)  √   √   √   √  

432 
ேகெை் மற்றும்  

மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ம்  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

433 
விெசாயம் மற்றும்  

உணவுே் மோழிை்நுடப்ம் √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

434 
நீருயிரின ெளே ்

மோழிை்நுடப்வியை்  √  √   √ √ √    

435 லகே்திறன் கலைகள் √   √   √ √     

436 மலனப் மபாருளியை்  √ √  √ √  √ √   √  

437 
மசயன்முலறே் மோழிை்நுட்பே ்

திறன்கள்  √ √  √ √  √ √  √ √ √ 

438 
நிரம்ாணம் மற்றும் 

மோழிை்நுடப்ம் √   √ √  √ √     

439 
சுகாோரம் மற்றும் 

உடற்கை்வி 
 

√ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

440 
மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் 

கை்வி √ √  √ √  √ √ √ √ √  
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பாடக் 

குறியீடட்ு 

இைக்கம் 
பாடம் 

மேன் மாகாணம் ஊொ மாகாணம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 

 சிங்கள 

மமாழி 

மூைம் 

ேமிழ் 

மமாழி 

மூைம் 

ஆங்கிை 

மமாழி 

மூைம் 
401 விஞ்ஞானம் √ √ √ √ √ √ 

402 கணிேம் √ √ √ √ √ √ 

403 சிங்கள மமாழியும் இைக்கியமும் √   √   

404 ேமிழ் மமாழியும் இைக்கியமும்  √   √  
405 ஆங்கிை மமாழி   √   √ 

406 ெரைாறு √ √  √ √  

407 புவியியை் √ √ √ √ √ √ 

408 குடியியற் கை்வி √ √  √ √ √ 

409 
ெணிகம் மற்றும் கணக்கீடட்ுக் 

கை்வி √ √  √ √  

410 முயற்சியாண்லமக் கை்வி  √   √   

411 பிமரஞ்சு  மமாழி √      

412  ஹிந்தி மமாழி       

413 யப்பான் மமாழி  √      

414 அரபு  மமாழி       

415 மஜரம்ன் மமாழி        

416 சீன மமாழி       

417 ரஷியா மமாழி       

418 மகாரியா மமாழி √      

419 இரண்டாம் மமாழி (சிங்களம்)  √   √  

420 இரண்டாம் மமாழி (ேமிழ்) √      

421 சங்கீேம் (கீலழே்தேய) √   √   

422 சங்கீேம் (தமலைே்தேய)   √    

423 சங்கீேம் (கரந்ாடக)  √   √  
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424 சிே்திரம் √ √  √ √  

425 நடனம் (தேசிய) √   √   

426 நடனம் (பரேம்)  √   √  

427 நாடகம் மற்றும் அரங்கியற் கலை √   √ √  

428 இைக்கிய நயம் (சிங்களம்) √   √   

429 இைக்கிய நயம் (ேமிழ்)   √   √  

430 இைக்கிய நயம் (ஆங்கிைம்)   √    

431 இைக்கிய நயம் (அரபு)     √  

432 
ேகெை் மற்றும்  

மோடரப்ாடை் மோழிை்நுடப்ம்  √ √ √ √ √ √ 

433 
விெசாயம் மற்றும்  

உணவுே் மோழிை்நுடப்ம் √      

434 
நீருயிரின ெளே ்

மோழிை்நுடப்வியை் √      

435 லகே்திறன் கலைகள் √      

436 மலனப் மபாருளியை்  √ √     

437 
மசயன்முலறே் மோழிை்நுட்பே ்

திறன்கள்  √ √  √ √  

438 நிரம்ாணம் மற்றும் மோழிை்நுட்பம் √ √     

439 
சுகாோரம் மற்றும் உடற்கை்வி 
 √ √  √ √ √ 

440 
மோடரப்ாடை் மற்றும் ஊடகக் 

கை்வி √ √     
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14. தநரம்ுகப் பரீடல்சகளுக்கு உரிய தினே்திை் சமூகமளிக்காே விண்ணப்போரரக்ள் 

மோடரப்ாக ஒரு தபாதும் மீண்டும் கருே்திை் மகாள்ளப்படமாட்டாது. 

 

15.    அதே தபான்று தநரம்ுகப் பரீடல்ச நலடமபறும் தினே்திை் அலனே்து சான்றிேழ்களும் 

முன்னிலைப்படுே்ேப்படை் தெண்டும் என்பதுடன் பின்னராக முன்னிலைப்படுே்ேப்படும் 

எந்ேமொரு சான்றிேழ்களும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படமாடட்ாது.  

 

16. ேங்களது விண்ணப்பப்படிெே்திை் குறிப்பிடப்படும் எந்ேமொரு விடயேல்ேயும் பின்னராக 

மாற்றே்திற்குட்படுே்துெேற்கான ொய்ப்பு ெழங்கப்படமாட்டாது.         

 

17.    இெ் அறிவிே்ேலிை் உள்ளடக்கப்படாே ஏதேனுமமாரு விடயம் காணப்படின் குறிே்ே விடயம் 

மோடரப்ாக தீரம்ானிக்கும் உரிலம கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளலர சாரும் என்பதுடன் 

மெற்றிடங்களின் எண்ணிக்லகயின் ஒரு பகுதிலய அை்ைது முழுலமயாக நிரப்புேை் 

அை்ைது நிரப்பாதிருே்ேை் மோடரப்ான இறுதிே் தீரம்ானம் எடுக்கும் உரிலம தேசிய 

பாடசாலைகள் எனின் கை்வி அலமசச்ின் மசயைாளருக்கும் மாகாணப் பாடசாலைகள் 

எனின் அெ் அெ் மாகாணங்களின் அரச தசலெ ஆலணக்குழுக்களுக்கும் உள்ளன. 

 

18.   சிங்களம், ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிை மமாழிகளிை் பிரசுரிக்கப்படும் இெ் அறிவிே்ேலிை் 

மமாழிகளிலடதய ஏதேனும் தெறுபாடுகள் காணப்படும் பட்சே்திை் அெ்ொறான 

சந்ேரப்்பே்திை் சிங்கள மமாழி மூைமான அறிவிே்ேை் சரியானோக கருே்திை் 

மகாள்ளப்படும்.  

 

     

                                                                              

எம்.என் ரணசிங்ஹ 

மசயைாளர,்                                                                                      

கை்வி அலமசச்ு. இசுருபாய,   

மபைெே்லே, பே்ேரமுை்ை. 

2023.01.23  ஆம் திகதி 




