
 

பாடசாலை நூைகவியை் டிப்ள ாமா  

 (கற்லகநெறிக் குறியீடு: DSL) 

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use 

this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the 

page, just drag it.] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) அறிமுகம் 

1998 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கல்விச ்சீரத்்திருத்திற்கமைவாக, பாடசாமல நூலகைானது 

கட்புல சசவிப்புல பிரிவு ைற்றுை் கணினி ஆய்வகை் ஒன்றிமணதத்ு பாடசாமல நூலகை் 

ைற்றுை் கற்றல் வள மையை் என சபயரை்ாற்றப்படட்ுள்ளது. அதன்படி, பாடசாமல அல்லது 

நூலக ஆசிரியரின் பணியாக தகவல் திறன்கமள கற்பித்தல், கற்பித்தலில் பங்ககற்றல் 

சுதந்திரைான கற்றலுக்கு வழியமைத்தல் ைற்றுை் வாசிப்பதற்கு கற்றுக்சகாடுப்பது 

கபான்றவற்மற குறிப்பிடலாை். இதன் மூலை் வள அடிப்பமடயிலான கற்பித்தல் ைற்றுை் 

கற்றல் சசயல்முமறகளின் தரத்மத கைை்படுத்தலாை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

பாடசாமல நூலகவியல் டிப்களாைா புதிய கடமைகமள நிமறகவற்றுவதற்குத் கதமவயான 

சபாருத்தைான அறிவு, அணுகுமுமறகள் ைற்றுை் திறன்கமள வழங்குவமதயுை் இந்தப் புதிய 

ைாற்றங்களுக்குத் கதாள்சகாடுக்குை் வல்லுநரக்ள் குழுமவ உருவாக்குவமதயுை் கநாக்கைாக 

சகாண்டுள்ளது. 

2) இைக்குக் குழு 

சபாது நூலகங்களில் ஏற்கனகவ பணியாற்றுகின்ற அல்லது சபாது நூலகத்தில் இமணய 

விருை்புகின்றவரக்ளுக்குை் சபாருத்தைானது.  

3)  நுலைவுத் தகுதிக ் 

GCE (A/L) சித்தி (பலைய பாடத்திட்டம்): 04 பாடங்களில் சித்தி  

       (புதிய பாடத்திட்டம்): 03 பிரதான பாடங்களில் சித்தி 

 

அை்ைது 

 

GCE (O/L) இல் சித்தியுடன் நூலக ைற்றுை் தகவல் விஞ்ஞானங்களிற்கான கதசிய நிறுவனத்தினால் வழங்கப் 

பட்ட பாடசாலை நூைகவியை் சான்றிதை் (CSL)/  

பாடசாலை நூைகவியலிை் உயர் சான்றிதை் (ACSL) அல்லது நூைகவியலிை் உயர் சான்றிதை் (ACL). 

 

4) உத்ளதசிக்கப்பட்ட கற்றை் விலைவுக ் 

கற்றல் சநறிமயப் பூரத்்தி சசய்த பின்னர ்பங்குபற்றியவர ்பின்வருவனவற்மற அமடவார:்  

 பாடசாமல நூலகத்தின் புதிய கபாக்கிமன புரிதல் 

 வள அடிப்பமடயிலான கற்பித்தல் / கற்றல் சசயல்முமறக்கு பள்ளி நூலகத்தின் 

பங்களிப்மபக் கண்டறிதல் 

 நிகழ்நிமல கற்றமல ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தல் ைற்றுை்  

 தகவல் அறிந்த நபராக ைாறுவதற்குத் கதமவயான திறன்கமளப் சபறுதல் 

 

5) கற்றை் நெறி உ ் டக்கம் 

1. பாடசாமல நூலக கற்றல் வள மையை்  

2. தகவல் எழுத்தறிவு  

3. இமணய எழுத்தறிவு  

4. நூலக கசரக்்மக முகாமைத்துவை்  

5. சிறுவர ்ைற்றுை் இமளஞர ்இலக்கியை் 

6. வாசிப்பு கற்பித்தல்  

7. சசயற்திடட்ை் 



 

 

 

6) கற்றை் நெறியின் முக்கியத்துவம்: படத்தில் 

காட்டப் பட்டவாறு DSL ஐ முடிக்குை் நிமலயில் 

SLQF ைட்டை் 4 இன் உயர ்டிப்களாைாமவ சதாடர 

வழி சசய்கிறது.   

7) காை அ வு:  பன்னிரண்டு ைாதங்கள் 

 

8) ளபாதனா நமாழி: சிங்கள அல்லது தமிழ் (கற்மக 

சநறிகள் எை் சைாழியிலாயினுை் அக்குறித்த சைாழி 

மூலத்தில் கபாதுைான எண்ணிக்மகயிலான 

ைாணவரக்ள் விண்ணப்பித்தால் ைடட்ுகை கற்மக 

நிகழ்சச்ி நடாத்தப் படுை்). 

 

 

 

9) கற்றை் முலற/விதம்: ைறு அறிவித்தல் வமர சகல வகுப்புகளுை்  நிகழ்நிமலயில் நடத்தப்படுை். 

 

10) மதிப்பீட்டு முலறலம: 

கற்பிக்கப்படுை் ஒவ்சவாரு பாடத்திற்குை் சகல வகுப்பமற ஒப்பமடகள்/ ைதிப்பீடுகள்/ தவமணப் 

பரீடம்சகளிலிருந்து 50% கசரக்்கப்படுை். எஞ்சிய 50% தவமண இறுதியில் மவக்கப்படுை் எழுத்துப் 

பரீடம்சயிலிருந்து கசரக்்கப்படுை்.  சசயற் திட்டத்திற்கு 100% இலிருந்து புள்ளி வழங்கப்படுை்.  ைறு 

தீரை்ானை் வமர சகல இறுதித் தவமணப் பரீடம்சகளுை் நிகழ்னிமலயிகலகய மவக்கப்படுை். 

 

11) பாடசாலை நூைகவியை் டிப்ள ாமாவின் சான்றிதை் நபறும் வழி 

  சசயற் திட்டை் உள்ளடங்கலாக ஒவ்சவாரு பாடத்திலுை் குமறந்தது திறமைச ்சித்தி (C  - minimum of 50%) 

சபற்றிருக்க கவண்டுை். D அல்லது E சித்திகள் மூன்று அல்லது அதற்குக் குமறந்த பாடங்களுக்கு 

சபறப்பட்டிருப்பின் அவற்மற மீளவுை் எழுத முடியுை்.    

 

12) DSL கற்லக நெறிக் கட்டணங்க ்: 

 முழுமையான கட்டணை் Rs.27,900/=. முழுமையாககவா தவ்மண முமறயிகலா கட்டப்படலாை் 

 

தவலண நதாலக காைக் நகடு 

முதல் தவமண Rs.16150 பதிவின் கபாது   

இரண்டாை் தவமண Rs.11750 முதலாை் தவமணப் பரீடம்சக்கு முன்னதாக (6 

ைாதத்தினுள்)  

 

13) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07th July 2022 

 

14) கற்லக நெறி ஆரம்பிக்கும் திகதி: August 2022 

 

 

15) விண்ணப்பிக்கும் ெலடமுலற: 

1. விண்ணப்பப் படிவத்மத எைது இமணயத ்தளத்திலிருந்து தரவிறக்கவுை்  

https://nilis.cmb.ac.lk/home/news/2022/new_2022/2208/  

2. சதளிவாகப் படிவத்மத நிரப்பவுை் 

3. ரூ. 250 இமன விண்ணப்ப நமடமுமறக்காக மக்க ் வங்கி, திம்பிரிகஸ்யாய கில யிை் 

கணக்கு இலக்கை் 086100101191736 இற்கு மவப்புச ்சசய்யவுை். விண்ணப்பப் படிவத்தின் தரப்பட்ட 

கூட்டினுள் அசல் ரசீமத ஒட்டவுை். 

4. பிறப்புச ்சான்றிதழ், GCE (O/L), GCE (A/L) சான்றிதழ்கள் ைற்றுை் கதசிய அமடயாள அடம்ட (NIC) 

என்பவற்றின் அத்தாட்சிப்படுத்திய பிரதிகமள இமணக்கவுை்.  

5. கடித உமறயின் இடது கைல் மூமலயில் கற்மக சநறி குறியீடம்ட எழுதவுை்.  

6. விண்ணப்பத்மதயுை் ஏமனய இமணப்புகமளயுை் பினவருை் முகவரிக்குை் அனுப்பவுை் 
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