
 

ப ொது நூலகவியல் டி ்ள ொமொ 

 (கற்ககபெறிக் குறியீடு: DPL) 
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1) அறிமுகம் 

இன்றைய காலத்தில் ப ாது நூலகம் ஒரு சமுதாய அபிவிருத்தி றமயமாக 

மாை்ைமறைந்து வருவதுைன் ப ாது நூலகத்தின் சமூக மை்றும் கலாசச்ார வகி ங்கும் 

சம்பிரதாய சசறவகளான இரவல் வழங்கல், உசாத்துறை மை்றும் பசயை் திை்ை 

சசறவ எல்றலகளுக்க ் ால் வியா கம் அறைந்தும் வருகிைது. எனசவ, ஏலசவ 

ப ாது நூலகங்களில் சவறல பசய் வரக்ளுக்கும் இனி ப ாது நூலகங்களில் 

சவறலக்குச ் சசர இரு ் வரக்ளுக்கும் ப ாது நூலகத்தின் சமூக, கலாசச்ார 

நிறலறமகள்  ை்றிய  ரந்த அறிவு அவசியமாகும். ப ாது நூலகவியல் 

டி ்சளாமாவானது புதிய வகி ங்குகளின் கைறமகறள நிறைசவை்றுவதை்கான 

ப ாருத்தமான அறிவு, மன ் ாங்கு, மை்றும் திைன்கறள வழங்க 

உத்சதசித்துள்ளதுைன் சமூக மை்றும் கலாசச்ார மாை்ைங்களுக்குத் சதாள் பகாடுக்கக் 

கூடிய ஒரு பதாழின்வாை்றமக் குழுறவ உருவாக்கவும் விறழகிைது.  

2) இலக்குக் குழு 

ப ாது நூலகங்களில் ஏை்கனசவ  ைியாை்றுகின்ை அல்லது ப ாது நூலகத்தில் இறைய 

விரும்புகின்ைவரக்ளுக்கும் ப ாருத்தமானது.  

3)  நுகைவுத் தகுதிக ் 

GCE (A/L) சித்தி ( கைய  ொடத்திட்டம்): 04  ாைங்களில் சித்தி  

(புதிய  ொடத்திட்டம்): 03 பிரதான  ாைங்களில் சித்தி 

     அல்லது 
 

GCE (O/L) இல் சித்தியுைன் நூலக மை்றும் தகவல் விஞ்ஞானங்களிை்கான சதசிய 

நிறுவனத்தினால் வழங்க ்  ை்ை ப ொது நூலகவியல் சொன்றிதை் (CPL)/ ப ொது 

நூலகவியலில் உயர் சொன்றிதை் (ACPL) அல்லது நூலவியலில் உயர் சொன்றிதை் (ACL). 

 

4) உத்ளதசிக்க ் டட் கற்றல் விகைவுக ் 

கை்ைல் பநறிறய ் பூரத்்தி பசய்த பின்னர ் ங்கு ை்றியவர ்பின்வருவனவை்றை அறைவார:்  

 ப ாது நூலகத்தின் புதிய வகி ங்குகறள புரிந்து பகாள்ளல், 

 சமுதாயம் சாரந்்த அபிவிருத்தியில் ப ாது நூலகத்தின்  ங்கிறன அறையாளம் காைல்,  

 கலாசச்ார சமம் ாை்டில் ப ாது நூலகத்தின்  ங்களி ்ற  விளங்கிக் பகாள்ளல், 

 சமுதாய அபிவிருத்தியில் புதிய தகவல் பதாழினுை் த்தின்  யறன அறையாளம் காைல். 

5) கற்றல் பெறி உ ் டக்கம் 

1. சமுதாய அபிவிருத்தி 

2. சசரக்்றக முகாறமத்துவமும் தகவல் சசறவகளும் 

3. சுசதச அறிவு 

4. கலாசச்ார அறிவுைறம 

5. ஊைக அறிவுைறம 

6. ப ாது நூலகங்களுக்கான தகவல் பதாழினுை் ம் 

7. பசயை் திை்ைம் 

 



 

  

 

6) கற்றல் பெறியின் முக்கியத்துவம்:  ைத்தில் 

காை்ை ்  ை்ைவாறு DPL ஐ முடிக்கும் நிறலயில் SLQF 

Level 4 இன் உயர ் டி ்சளாமாறவ பதாைர வழி 

பசய்கிைது.   

7) கொல அ வு: ஆறு மாதங்கள் 
8) ள ொதனொ பமொழி: சிங்கள அல்லது தமிழ் (கை்றக 

பநறிகள் எம் பமாழியிலாயினும் அக்குறித்த பமாழி 

மூலத்தில் ச ாதுமான எை்ைிக்றகயிலான 

மாைவரக்ள் விை்ை ்பித்தால் மைட்ுசம கை்றக 

நிகழ்சச்ி நைாத்த ்  டும்). 

9) கற்றல் முகற/விதம்: மறு அறிவித்தல் வறர சகல வகு ்புகளும் online இல் நைத்த ் டும். 

 

10) மதி ்பீட்டு முகறகம: 

கை்பிக்க ்  டும் ஒவ்பவாரு  ாைத்திை்கும் சகல வகு ் றை ஒ ் றைகள்/ மதி ்பீடுகள்/ 

தவறை ்  ரீைற்சகளிலிருந்து 50% சசரக்்க ்  டும். எஞ்சிய 50% தவறை இறுதியில் 

றவக்க ்  டும் எழுத்து ்  ரீைற்சயிலிருந்து சசரக்்க ்  டும்.  பசயை் திை்ைத்திை்கு 100% 

இலிருந்து புள்ளி வழங்க ்  டும்.  மறு தீரம்ானம் வறர சகல இறுதித் தவறை ் 

 ரீைற்சகளும் நிகழ்னிறலயிசலசய றவக்க ்  டும். 

 

11) Diploma in Public Librarianship சொன்றிதை் ப றும் வழி  

பசயை் திை்ைம் உள்ளைங்கலாக ஒவ்சவாரு  ாைத்திலும் குறைந்தது திைறமச ் சித்தி (C  - 

minimum of 50%) ப ை்றிருக்க சவை்டும். D அல்லது E சித்திகள் மூன்று அல்லது அதை்குக் 

குறைந்த  ாைங்களுக்கு ப ை ் ை்டிரு ்பின் அவை்றை மீளவும் எழுத முடியும்.    

 

12) DPL கற்கக பெறிக் கட்டணங்க ்: 

முழுறமயான கை்ைைம் Rs.27,900/=. முழுறமயாகசவா தவ்றை முறையிசலா கை்ை ் 

 ைலாம் 

தவகண பதொகக கொலக் பகடு 

முதல் தவறை Rs.16150  திவின் ச ாது   

இரை்ைாம் தவறை Rs.11750 முதலாம் தவறை ்  ரீைற்சக்கு 

முன்னதாக (6 மாதத்தினுள்)  

 

13) விண்ண ்  முடிவுத் திகதி: 07
th

 July 2022 

14) கற்கக பெறி ஆரம்பிக்கும் திகதி: August 2022 

15) விண்ண ்பிக்கும் ெகடமுகற: 

1. விை்ை ்  ்  டிவத்றத எமது இறையத் தளத்திலிருந்து தரவிைக்கவும்  
https://nilis.cmb.ac.lk/home/news/2022/new_2022/2208/  

2. பதளிவாக ்  டிவத்றத நிர ் வும் 

3. ரூ. 250 இறன விை்ை ்  நறைமுறைக்காக மக்க ் வங்கி, திம்பிரிகஸ்யொய 

கிக யில் கைக்கு இலக்கம் 086100101191736 இை்கு றவ ்புச ்பசய்யவும். விை்ை ்  ் 

 டிவத்தின் தர ் ை்ை கூை்டினுள் அசல் ரசீறத ஒை்ைவும். 
4. பிை ்புச ்சான்றிதழ், GCE (O/L), GCE (A/L) சான்றிதழ்கள் மை்றும் சதசிய அறையாள அைற்ை 

(NIC) என் வை்றின் அத்தாை்சி ் டுத்திய பிரதிகறள இறைக்கவும்.  

5. கடித உறையின் இைது சமல் மூறலயில் கை்றக பநறி குறியீைற்ை எழுதவும்.  

6. விை்ை ் த்றதயும் ஏறனய இறை ்புகறளயும் பினவரும் முகவரிக்கும் அனு ் வும் 
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