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பல்கைல்்் மான�யங்க ஆகணல்� 2017 ஜனவ� 1 �தல 2017 �சமபப 

31 வகர ஆற்றய  பண�்க 

 

1. உயப ்லவ� வாய்கப வ��வால்ல; �தறய பட்்ப�்� இ்ங்கை   

உ�வால்ல 

 

 1.1. இரண் �திய ம�த்� ப�டங்கை உ��ாக்ியகம 

இலஙக் �யமப பல்கலக்்்ததிலத ில்ம, சபர்�� 

பல்கலக்்்ததிலத ில்மா்த இ� ம�த்� ப�டங்க 

ஸதாபபக்்பபட ��டமா்த 2017 ஆம ஆண் �ரலாற்ில பதி�ா�ம. 

 1.2. �்ிததத்ால்ப�தியபலதமா �ாதவதாக்யபலதவமாதததமதி்த்� –1180 

 1.3.  

• ம�த்�ம       -160 

• வபா்ியபயல       -50 

• �்ாகமத்�ம மற்ம �ாதத்ம   -285 

• வதா்ில�பபம      -225 

• �பஞ்ாாம       -200 

• மா�ட�பயல மற்ம ச�் �பஞ்ாாங்க  -100 

• த்�ல வதா்ி�பபம     -80 

• �ப�சாயம       -45 

• சபடம        -20 

• இக தம�த்�  ்றக்வெ்ி்க   -05 

• சிதத ம�த்�ம      -10 

 

 1.4.  �திய ப�டங்க, ்க்்க மற்ம பபடகத்றக் வெ்ி்க 
 

1.4.1. ஆ்த(6)த�திய ப�டங்க மங க்்தக்்பபடா: 

 
இை ப�்ததறி ெபயப பல்கைல்்்ம 

1. இக நத �்ாதார �பஞ்ாாங்க 

ப�டம 

உ்�க  பல்கலக்்்ம 

2. ம�த்� ப�டம இலஙக் சபர்�� 

பல்கலக்்்ம 

3. வதா்ில�பப ப�டம இலஙக் ரஜரபட 
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பல்கலக்்்ம 

4. வதா்ில�பப ப�டம இலஙக் சபர்�� 

பல்கலக்்்ம 

5. வதா்ில�பப ப�டம இலஙக் �யமப 

பல்கலக்்்ம 

6. வதா்ில�பப�பயல ்றக்்க 

ப�டம 

இலஙக் ஊ�ா வ�லலஸஸ 

பல்கலக்்்ம 

7. தாதியபயலதப�டம வ்ா�ம�தபல்கலக்்்ம 

 

1.4.2. �்பதவதாலப் (39) �திய ்க்்க மங க்்தக்்பபடா: 

 

• வ்ா�ம� பல்கலக்்்ம    -01 

• ேபராதகா் பல்கலக்்்ம    -02 

• � ஜய�ாதா�ர பல்கலக்்்ம   -05 

• ்ைா� பல்கலக்்்ம     -03 

• யாழ்பா ் பல்கலக்்்ம    -03 

• உ்�க  பல்கலக்்்ம    -03 

• இலஙக் வதல்ி்க�் பல்கலக்்்ம  -02 

• இலஙக் ரஜரபட பல்கலக்்்ம   -09 

• இலஙக் �யமப பல்கலக்்்ம   -05 

• இலஙக் சபர்�� பல்கலக்்்ம  -02 

• இலஙக் ஊ�ாவ�லலஸஸ பல்கலக்்்ம -02 

• இலஙக் தி்நத பல்கலக்்்ம   -02 

 

        1.4.3. ி�த(01)த�திய ்றக்வெ்ி மங க்்தக்்பபட்: 
• ெிதி் வபா்ியபயல- ்ைா� பல்கலக்்்ம 

 

1.4.4. �்பத் �ல் (33)த �திய பபடக ்றக் வெ்ி்க (18 

பபட்ப்்� ்றக் வெ்ி்�ம 15 பபட்பபல ப்்� ்றக் 

வெ்ி்�ம) மங க்்தக்்பபடா:  

• வ்ா�ம� பல்கலக்்்ம -(பபட்ப்்�-1 , பபட்பபல-4) 

• ேபராதகா் பல்கலக்்்ம-(பபட்ப்்�-2, பபட்பபல -1) 

• ்ைா� பல்கலக்்்ம - (பபட்ப்்�-1) 

• வமா்ப்� பல்கலக்்்ம – (பபட்பபல-2) 

• உ்�க  பல்கலக்்்ம- (பபட்ப்்�-1) 

• ்ி்க�் பல்கலக்்்ம, இலஙக் -(பபட்ப்்�-2) 

• இலஙக் வதல்ி்க�் பல்கலக்்்ம- (பபட்பபல-1) 

• இலஙக் ரஜரபட பல்கலக்்்ம- (பபட்ப்்�-3) 

• இலஙக் �யமப பல்கலக்்்ம- (பபட்ப்்�-3) 

• இலஙக் சபர்�� பல்கலக்்்ம- (பபட்ப்்�-2) 
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• இலஙக் தி்நத பல்கலக்்்ம-(பபட்ப்்�-3, 

பபட்பபல-2) 

• வ்ா�ம�் பல்கலக்்் ் ா�க ்ல்த–(பபட்பபல-5) 

 

2. அ�மதறச ெசயி�க் இை்ப�தத்பட�, நவ �னமய்ப�தத்பட� 

ஒ�ங்ப�தத்பட்ப 

 

ம. பல்கலக்்்த மாா�யங்கத ஆக க���பலத வமலவபா�கைத

ேதாதலத ஆக க���படமத உகைத தர்்�டலத இக ்பதற்ாாத

ி�ங�்கத வசெய்பப்த மதலத �லமத பல்கலக்்்த

ம�மதிக்ாாத மா�படதகத ெிா யப்பதற�தத ேதக�யாாத

�ாக்ாைாத இடா்பபலத பபததவத்ததத ப�தி்கத

உபேயா்்ப்தத்பபடாட 

 

ஆ. இவவ�ா�ங்ிாால, மா �ா்க தங்ை் �பண ்பத்டல 

ம�்பப க�்பதற்ா், �ாக்ாைா இடா்பபல பபததவத்தத 

ப�திகயத ேதாதல்கத திக க்ைததிடமி�ந்த வபற்கவ்ாகைத

ே�ண்யத ேதக�த இ்ேபா்த இலகலடத இதாாலத �பண ்பபக�மத

வசயல�க்தஇல��ாக்்பப்கை். 

 

 இ. இவ �்ி�க்யாா் பல்கலக்்் ம�மதி்க வசயல�க்யபல 

�பகாததி்கானம வ�ை�்பகடத தலகமயபகானம  மதி்ததத். 

 

 ஈ. பல்கலக்்்த ம�மதிதத வசயல�க்யபலத �பகாததி்லத மற்மத

வ�ை�்பகடததலகமயபகாத ேம�மத �லோற்�தற்ா்த

பல்கலக்்்த ம�மதிக்ா்த �பண ்பபக�மத மா �ா்ை�லத

ேதசியத ஆைகடயாைதகதத உ்தித வசெ்த வ்ாக�தற்ா்த ே�ண்த

ஆப்க பதி்தததிக க்ைத்டலத ”�தந் ா்தி்பநதம”  ில்த

வசெய்பப்கை்ட 

 

3டத  அரச பல்கைல்்்ங்கல் மாணவப்கை அ�மதறததில்ம 

்.ெபா.த உயபதர் ப�டகச ���்க ெவை�வ�தில்ம 

இக்ய�ைான ்ாை இக்ெவை�கயல ்க்்பதற்ான ேதசறயல 

ே்ா�லக்கய எதறபெ்ாா்கம. 

இக ே்ாதகக்யாா், மா �ா்�க�, தறேபாகதய ம�மதி �க்யபல, 

ம�ா்ை் �ப�்�்ை�ல ம�ா்ை் தி்கமகய ம்்பகடயா்க 

வ்ாண், பபடக்றக் வெ்ிவயால்க� �ாெ்பை�க�ம ேபா், ம�ா்க 

மதற்ாா பதிக� ேமறவ்ாகைா் �ப்�தால, மம மா �ா்க தம் 
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�ப�்�க ்றக்வெ்ிகயத வதத் வசெய பல �ற் �ாெ்�க்கை் 

பல்கலக்்் மாா�யங்க ஆக க�� �்ங��தால எ�்ில்். 

இநத ேெர �பரய �க்யாா் பல்கலக்்்ங்க ஆரமபமா�கதக ்ால 

தாமதமகடயத வசெ்ி்். 

 

இ் பபரதசகாகய எதிாவ்ாகை ப.மா.ஆ �� எ்தத பபல��ம 

ெட�்கக்்க ்.வபா.த உயாதர் ப�பகச் வப்ேப்்க 

வ�ை�யாாதற�ம மகாத்் பல்கலக்்்ங்ை�ா்ம ே�்பபட 

்றக் வெ்ி்�க�த வதத�ாா மா �ா வபயா பப்யகல 

வ�ை�யப்த�க�ம இகடயபலாா இகடவ�ை�கய ஐந் (5) மாதங்ைால 

�க்தத். 

 

ம. பல்கலக்்்ங்ை�ல ்றக் வெ்ி்�க� பதி்வசெதற்ாாத

்ாலகவ்் �்்வபற்்டோ பல்கலக்்்ங்ை�ல உகை 

வ�ற்ிடங்ை�ல எண பகக்கய ேெர்யா் மகடயாைம ்ா�ம 

�திய வபா்ி�க்வயால் ம்ி�்்ப்தத்பபட். 

 

ஆ. �்ி்பபடததக்ை்த எண பகக்னகைத  வ�ற்ிடங்கைனகடய  

்றக்வெ்ி்கைக வ்ாணட பல்கலக்்்ங்ை�ல, ம்த

பல்கலக்்்ங்ை�ல உபே�நதா்க ப�டாதிபதி்ை�ல 

இ க்ததிகா் வபற்தல பபல, வ�ற்ிட ெிர்பகல 

�பகர்ப்த்�தற்ாா �திய ி�ங�்க  ேமறவ்ாகை்பபடா. 

 

இ. தமக�த �்ங்்பபட பல்கலக்்்க ்றக்வெ்ியபல 

தி�்தியகடநத மா �ா்க தம் ம�மதி �பண ்பததில ேபா் 

சமா்பபதத �ப�்� ்றக் வெ்ி் பப்யலில இ�ந்   தமமால மதி 

�்ய �ப�்ப் பல்கலக்்் ்றக் வெ்ி்ைா் 

ெிரலப்தத்பபட�ற்ில வ�ற்ிட ெிர்பலில ேபா் ்�ததிற 

வ்ாகை்பட ே�ண்யதிலகல எாக ்�்ம ்றக்வெ்ி்கை ெ�க்க 

�்யதாாவ�ா�  �திய வபா்ி�க் ம்ி�்்ப்தத்பபட். 

 

ஈ. இதலத �லமத தம்த �்யத �ப�்�கடயத ்றக்வெ்ி்�க�த

உயாதத்படாமலத தாமத வதத�ாாத பல்கலக்்்கத ்றக்வெ்ியபலத

இ�்பதற்ாாத சநதா்பமத மா �ா்�க�த �்ங்்பபட்ட இமத

�க்யாா்த மா �ா்கத தாமத மக்க்த வ்ாகைாதத

்றக்வெ்ி்�க�த பதி்த வசெயாதி�்பகதகத �க்தத்டல, 

வ�ற்ிட ெிர்பலில ேபா் மதி் எண பகக்யாா வ�ற்ிடங்கை 

ெிர்ப்ம உத�பய். இ் 2016/2017 ்ல�பயாண்க்ாா மா �ா 

உக�ாங்ல பப்யல இ்தி  வசெனம ேபா் இ�நத 

வ�ற்ிடங்ை�லத எண பகக்கயத  2015/2016 ்ல�பயாண்த

ம�மதியபலத ேபா்த இ�நதத வ�ற்ிடத எண பகக்யபலத  எ�ப் 

� �தததிற�ம (70%)தேமறபபட மை்க�க �க்தத்.  
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ஊ. இ்ேபா் ப.மா.ஆ �� பல்கலக்்்ங்க தம் ்ல�பசாா 

ெட�்கக்்கைத வதாடங��தற� �லாேர 

பல்கலக்்்ங்�க� ம�மதிக்்பபடத  மா �ா்கை் பதி் 

வசெ�கத் �ர ்ப்ததி, பதி் வசெத மா �ா பப்யகல் 

பல்கலக்்்ங்�க� ம�்பப க�க்்ம �்்ி்். 

 

4. பய�றசற் ெபா�ததமறிகம எி் ப�ரசசகனகய எதறபெ்ாகை,  

ெதா்றறசசகதல் உ்சததா்் பல்கைல்்்ல ்லவ�கய ேமமப�தத  

அரச பல்கைல்்்ங்ை�ல �தறய வ்ற்க ப�ேர�ல்்பட� 

அ்ற�்்ப�தத்பட்கம. 

 

ம. ேதசிய மற்ம சா�ேதச �தியபல வபா�ததமாா்ம  

�்கமயாா்மாா ்றக்த வெ்ி்கைத ம்ி�்்ப்ததத

பல்கலக்்்ங்கத ஊக��பக்்பபடா. ம�ற்க்ாாத ெிதித

உத�பகயதபல்கலக்்்தமாா�யங்கதஆக க��த�்ங�மட 

 

ஆ மா�ட�பயலத மற்மத ச�்த �பஞ்ாாங்கத ்றக்த வெ்ி்கை்   

�திய ம்ி், தி்கம்கை ம்ி�்்ப்த்�தித், ொப்ல 

தற்ாலத ேதக�கே்ற்�ா் ம�ைகம்பதற்ாா ெட�்கக்்க 

ஆரமபபக்்பபடா. 

 

இ. தறேபாகதய பல்கலக்்் ம�மதி �க்யபத்  மரச 

பல்கலக்்்ங்ை�ல ம�மதித வப்த �்யா்த ேபாாத

மா �ா்�க�த �தியத சநதா்பவமாலக்த த�்ங், வதா்ிறசநகதத 

ேதக�்பாபகட இலக� க�த், வதா்ில கமய்ப்தத்பபட 

�ல் ��ட பபட ெி்ழதசித திபடங்கை ம்ி�்்ப்ததி 

ம�றக் மங க்்தக்்பபட மரசிா் மலலாத உயா்ல�ப 

ெி்�ாங்ை�ாால ்பட ம வச�ததல ம்்பகடயபல ெடாதத்  

பல்கலக்்்ங்�க� �திதா்தமதி்ாரமை�க்்பப்கை்டதஇ் 2018 

ஆம ஆண் �ர் வசல்த திபட உகரயபல �க்ியமாாதா்த 

�ப்க்ாபட்பப்கை். 

 

உ. மரச மற்ம தா�யாா ்க்்ை�ல ே�கலவ்ாகே�ாா்ை்த  

பங�பற்த�ட�ம,   னவாஸே்ா ெி்�ா ெிதித உத�பனட�ம 

பபடதாத ே�கல�ாெ்� பற்ித ப�த் ஆராெந் தர்்கை 

கமயமா்க வ்ாணட  சால்்கை்  வப்�தற்ாாவதா�  ஆெ் 

(Tracerதstudy)தஆரமபபத் க�க்்பபட். 

 

5. பல்கைல்்் ்லவ�யாைப்ை�ி தரம மற்ம ஆற்கை வைறகம 

ெப்செசயதல. 
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ம. பல்கலக்்்த ஆெ்த வ�ை�கவ்ா ா்த வசயறபா்்கைனமத

ேசக�கயனமத வசயற்ி்லத ம்்பகடயபலாாத சா�ேதசதத

�ப்யபத் வ�ை�கவ்ா ர்பபட, ம�ற்ில வப்ேப்ா்க 

்ிகடக�ம ெலகம்கை (உ��ாக்்பபட ��மாாதகத)த

பல்கலக்்் மபப�ப�ததிக்ா்்ம  ப பயாைா்ை்ம 

மா �ா்ை்ம ெலகமக்ா்்ம தக் க�த்க வ்ாகைல, ப்ிாதல 

�ல�ம பல்கலக்்் ்ல�பசாா ்ப்மாா மகம்பபல 

்டகம்கைத சி்்பா் ெிக்ே�ற் ஊக்�பக்்பபட். 

 

ஆ. மரச பல்கலக்்்ங்க �லம �்ங்்ப்ம பபட்த ப்்� 

ெி்ழதசித திபடங்ை�ல வப்மாாங்கை மை�ப்�தற்ாா 

வபா்ி�க்வயால்தபடமாடஆத�பாாலத உ��ாக்்பபட். 

 

6. அரச மற்ம அரசறனப அலைாத பல்கைல்்்ங்ை�ி ்லவ�சாப 

்ட்கம்ப�ி  தர உததரவாத ெசயி�க்்கை  வி்ப�ததல 

மற்ம ஒ�ங்ப�ததல:  

 

ம. உயா்ல�ப மற்ம வெ்ஞசாகல்க மகமதசாத , உயா்ல�ப 

இராஜாங் மகமதசா ஆ்ிேயார் �்ி்ாப்தலில க்ழ உயா்ல�ப 

மகமத�ம  ப.மா.ஆ. ��்ம இக ந்  மரச மற்ம மரசிா் 

மலலாத உயா்ல�ப ெி்�ாங்கைத தர உ்தி்ப்ததல மற்ம 

மங க்்ாரமை�தத�க்ாாவதா� �திய �யாத�ாமாா தர 

உ்தி்ப்ததல மற்ம மங க்்ாரமை�ததல மதி்ாரத சகப ிலக் 

ஸதாபப்பதற்ாா  �திய ெ்லதசபடத�கரகபத  தயாதததாட 

 

ஆ. இநெ்ல சபடத �கர� �பகர�பல மகமதசரக�க�த 

சமா்பபக்்ப்ம. இ்த இலஙக்யபல உயா்ல�ப மகம்பபல தர 

உததர�ாதம மற்ம மங க்்ார �க்கமயபகா மாற்மகடய்ம 

உயாதத்ம வசெனம. 

 

இ.  மரச பல்கலக்்்ங்ை�ல  தர உ்தி்ப்ததல வசயல�க்யபகா 

வதாடாதசியா்  ேமறவ்ாக�தற்ா் பல்கலக்்் மாா�யங்க 

ஆக க���பல  தர உ்தி்ப்ததல மதி்ாரத  தகலகமய்ம 

ில் உ��ாக்்பபட்டல, 2017 ஆம ஆண்ல மா�ட�பயல 

மற்ம ச�் �பஞ்ாாங்க பபடக்ல�பத  ெி்ழதசிததிபடங்ை�ல 

42 தர உ்தி்ப்ததல (QA) மதி்பப்க்்க �ாததி வசெய்பபடா. 

 

 

 

7. பல்கைல்்் - உறபததறத ெதா்றல நற்வன இகண்�ல்க:  
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பபடதாத்க �திய  வதா்ில �யறசி்கை  �லவா்்பதற�த 

ேதக�யாா ஆரமப ெிதிகய் வபற்க வ்ா்்பதற்ா் ேதசிய வதா்ில 

�யறசி  மபப�ப�ததி மதி்ார சகபனடல இக ந் பல்கலக்்்் 

பபடதாத்�க்ாா ”பபடதாத்க வதா்ில �யறசி �லவா்்�” 

(UpaadhidariதVivasayakaதUdanaya)தஎல் வதா்ில �யறசியாணகம மபப�ப�ததி 

ெி்ழதசித திபடவமால் ம்ி�்்ப்தத்பபட். 

 

8.  பாலநறகை் பாரபடச�ம சமதபவ�ம மற்ம  பாலநறகை 

்ாரணமான வி�க் எிபவற்றற் �்மெ்ா�தப  

உயப்றக்ல்் பாப்ா்பானபம உ்சதபமான �ற்்�்ச 

�ழநறகைகய உ�வால்�ம பல்கைல்்்ங்ை�ல  

ப்ற�வகதய�கனல ்ட�்ப�தத�ம ந்வ�லக்்க   

ேமறெ்ாா்கம: 

 

ம. �தறதடக�யா், மா �ா்க மரச பல்கலக்்்ங்ை�ல பதி் 

வசெனம ேபா் மா �ா்�ம ம�ா்ை் வபறே்ாா / 

பா்்ா�லா்�ம மா �ா்க தம் பல்கலக்்் ்றக்க 

்ாலததில ப்ி்�கத, பாலியல மற்ம பாலெிகல ்ார மாா 

�ல�க்்ை�ல ஈ்பபடால ஏறப்ம பலாபலல்கை 

ெல்்ிந்கைாா எல் சததியக்டதாசி �்்ப் 

்படாயமாக்்பபட்.  

 

1998த ஆம ஆண்ல ப்ி்�கதத சபடததிலத பபர்ாரம, ப்ி்�கத, 

பாலியல மற்ம பாலெிகல ்ார மாா �ல�க்்ை�ல 

ஈ்பபடதற�க �ற்�ாை�யா்கத ்ா ்பபடாலத

பல்கலக்்்ததிலி�ந் வ�ை�ேயற்்படல, ஏ� ��ட ்�்ிய 

சிக்த தணடகா எலப�ற்க�ம உபப்தத்ப்�ாட  

 

ஆ. ப்ி்�கத, பாலியல மற்ம பாலெிகல ்ார மாா 

�ல�க்்ைாலாா மாததாங்ல ெி�ாததிக்ாா வபா்ி�க்்க 

பபல்ணட�ா் உ��ாக்்பபடா:  

 

• ிலகலல ���்ம (wwwடugcடacடlk/rag) 

• 24/7 மக்்� கமயம  (0112123700) 

• பபரததிேய் மிலாஞசல �்�த்க (ragginghelp@ugcடacடlk & 

helpme@ugcடacடlk) 

• ”ம�சர் பா்்ா்� க்யடக்் பபரேயா்ததிறவ்ா” ICTAத

உத�பனடல ெ்வலால் மபப�ப�ததி வசெய்பப்கை்.இ் 

�பகர�பல உபேயா்த்க� ��ம. 

• ”பல்கலக்்்ததில ப்ி்�கத பாலியல, பாலெிகல 

்ார மாா �ல�க்்க �்ிதத மா �ா்�க்ாா 

த்�ல்க” எல் சிறே்் (Brouchure)த மற்ம ”ப்ி்�கத 

http://www.ugc.ac.lk/rag
mailto:ragginghelp@ugc.ac.lk
mailto:helpme@ugc.ac.lk
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�க்்பா்்கத ���்த்கத எவ�ா்த �க்�்” எலபகதத

�பைக�ம  மகச�படம மிக் ்ாவ ாை� (Videoதanimation) ஆ்ியா 

�திய மா �ா்�க� �்ங் உ��ாக்்பபடா. 

• ப்ி்�கத மற்ம பாலியல, பாலெிகல ்ார மாா �ல�க் 

பற்ியத  தர்ததைங்க உ��ாக்்பபடாட 

• ப்ி்�கத மற்ம பாலியல, பாலெிகல ்ார மாா 

�ல�க்்�க�   ிலகலல ���்மத  ில் மபப�ப�ததி 

வசெய்பபட்ட 

• ேமேல ப�தி (ம)த�பல �்ி்பபபடதல ப், மா �ா்கதமற்மத

ம�ா்ை�லத வபறே்ாா்ைாலத ி்பமிபடத சததியகத

்டதாசி்ைாாக�,த1998தஆம ஆண்ல ப்ி்�கத்க சபடததில 

ப் பல்கலக்்்ங்ை�ல �ல�க்்க, ப்ி்�கதத 

வசயறபா்்ை�ல ஈ்ப்�தல �பகை்்க / பலாபலல்க  

�்ித் ம�ா்க ம்ிநதி�்பகத உ்தி வசெ் வ்ாக�ம ி� 

ஆதாரமா்க வ்ாகை்ப்ம. 

 

இ. பல்கலக்்்ங்ை�ல  ப்ி்�கதயபகாத த்்பதற�மத

இலலாவதா்ிததற�மா் வபாலிஸ மற்ம சபடமா மதிபா 

திக க்ைததில பபரதிெிதி்கைனம உகைடக்ிய பலப�திசாாத

மதினயா மதி்ாரம மிக் ப ப் பகடதில் ெி்�்பபட். 

 

ஈ.  பல்கலக்்்ங்ை�ல ப்ி்�கத மற்ம பாலியல, பாலெிகல 

வதாடாபாாத�ல�க்்கை எதிாத் வ�ற்ித வ்ாகைததநதிரமாாத

தகலய�் ்கைத ��்பதற்ா்த ப்ி்�கதத மற்மத பாலியல,த

பாலெிகல வதாடாபாா �ல�க் சமப� ெி்ழ்்க, மக� 

�பயாபபததல ஆ்ியக� பற்ிய ஆெ்்க �லவா்க்்ப்தல. 

 

உ. பல்கலக்்் மா �ா்க மற்ம ஆை பயபா�க்ாா   

”பாலெிகலதத சமத்�மத மற்ம சம்தகம ேொக்ிய பய ம:-

பல்கலக்்்ங்�க� இகடயபலாாவதா� �ப்ா” எல் 

தகல்பபலாா  பல்கலக்்்ங்�க� இகடேய பாலிா சமத்�  

சம்தகமகத ்�தகத ேமமப்த்�தற்ாா ��டாநத 

ெி்ழதசிவயால்  ஆரமபபத் க�க்்பபட். 

 

ஊ.   பாலெிகல பற்ியதவ்ாகக்கயதம�லாக்்மதப்ி்�கததமற்மத

பாலெிகலத சமத்�மத சம்தகமத வதாடா�பபடத �ல�க்்�க�த

�்மவ்ா்க்்மத பல்கலக்்்த மபடத பாலெிகலத வதாடாபாாத 

ே்நதிர ெிகலயங்ை�ல  �கல்பபலால ில்  

உ��ாக்்பபட். 

 

எ.   உயா ்ல�பயபல பாலிா ெிகல பற்ிய ஆெ் மாொ் ில் 

�லவா்க்்பபட். 
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9. பட்தா�்ை�ி ஆங்றை ெமா்றய�ல ேப�ம ஆற்ல, எ�ததாற்ல 

மற்ம ெதா்பபா்ல தற்ி்கை வைப்பதற்ா்�ம ஆங்றை ெமா்ற 

்றப�ததல வ���கரயாைப்ை�ி ஆககமகய அதற்�ல்ச 

ெசயவதற்மா் இைஙக்் பல்கைல்்்ங்ை�ல ஆங்றை ெமா்ற 

்றப�ததல பக்்க உ�வால்்பட்ன. 

 

10. உயப்லவ� மற்ம ெந�ஞசாகை்க அகமசச�ி ஒ்�தி்ி 

மாணவப சங்ம, ்லவ� சாப மற்ம ்லவ� சாரா ஊ்றயப 

சங்ங்க்ி ெந�ங்றய உகரயா்ல்கல்ான தைம 

அகமல்்பட்ப. 

 

11. பல்கைல்்் அ�மதறல்த த்தற ெபற் மாணவப்கல், அவப்க 

பல்கைல்்்ல ்ற்ல ந்வ�லக்்கைத ெதா்ங் �ினப,  

ஆங்றைம மற்ம த்வல ெதா்றெடபம சமபசத்பட் ்றக்கய 

ஒிகைி ஊ்ா்ல ்ற்லெ்ாகை ஒிகைன�ல 

பா்்ப்தறெயாிக் உ�வால் நறதற ஒபல்்பட� ஒிகைன�ல 

பா்்ப்தறகயத தற்கமயான �க்ய�ல  பததற ெசயத 

மாணவப்கல் சாி்றதழ்க வ்ங்ற கவ்பதற்ம வசதற்க 

ெசயய்பட்ன. 

 

12. பல்கைல்்்ங்ை�ி உட்ட�மான அப�வ��ததற்க  

 

• �ல சி்ிதகசக ்படடம, வ்ா�ம� பல்கலக்்் ம�த்� ப�டம 

�பா 6,604 மிலலியல 

• வதா்ில�பப ப�டம  வ்ா�ம� பல்கலக்்்ம �பா 2,087 மிலலியல 

• வதா்ில�பப ப�டம  � ஜய�ாதா�ர பல்கலக்்்ம �பா 2,640 

மிலலியலை 

• �பத்கர மரங்த வதா�தி  ்ைா�் பல்கலக்்் �பஞ்ாா ப�டம 

�பா 500 மிலலியல 

• வமா்ப்� பல்கலக்்் திர�பய �பஞ்ாாங்க மற்ம 

வபா்ியபயல ்படடம �பா 439தமிலலியல 

• யாழ்பா  பல்கலக்்் ம�த்� ப�டததிற்ாா ்படடம �பா 700 

மிலலியல 

• யாழ்பா  பல்கலக்்் வதா்ி�பப ப�டக ்படடம �பா 525 

மிலலியல 

• உ்�க  பல்கலக்்் ம�த்� ப�ட 12 மா் ம்க�க ்படடம 

�பா 1,179தமிலலியல  

• இலஙக் �யமப பல்கலக்்் ம�த்� ப�டம �பா 3,229ட4த

மிலலியல 

• ம�த்�் பபட்பபல ்றக்்க ெி்�் ்படடம �பா 2,500 

மிலலியல 
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• தி�ே்ா மகல �ைா்ததிற்ாா ே்பேபாா �டம �பா 784.8 

மிலலியல 

• இலஙக் சபர்�� பல்கலக்்்ததிற்ாா ”பத�பய பயபாா 

� �ப்த திபடம” �பா 414.7 மிலலியல 

• இலஙக் சபர்�� பல்கலக்்்ததிற்ாா �ல்க ்படடம �பா 

371ட8தமிலலியல 

• இலஙக் வதல ்ி்க�் பல்கலக்்்ததிற்ாா வதா்ில�பப 

பபத்க்ாா ்படடத வதா�தி �பா 451 மிலலியல 

• ்ப�ல மரஙே்ற்்ற ்கல் பல்கலக்்்க ்படடத வதா�தி �பா 

775 மிலலியல 

• உ்�க  பல்கலக்்் வதா்ில�பப பபத்க்ாா ்படடத வதா�தி 

�பா 692தமிலலியல 

• பல்கலக்்்ங்ை�லத 23,200 மா �ா்க தங��தற்ா் 

ிவவ�ால்ி�ம 4 ம்க� மா்யபல 100 மக்்க வ்ாணடத  58 

�ப்தி்கைத தாபப்பதற்ா் �பா.2.857 மிலலியல வதாக் �த�் 

வசெய்பபட். 
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