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2020.02.19 ஆம் ி ி ற்றும் 10/2020 ஆம் இனக்  சுற்றுிருதத்ின் ஏற்தோடு லக் னோ  

னடனெனநப்தடுத்ப்தடு ிநது.  
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இனப்ன 01 

 

(A) லசி ட்ட தோடசோனன லக் ினடினோண தன்ததோருள் லதோட்டித்தோடர் (NSSC) – இனங்ன  

 ிணிச் சங் ம் டோத்தும் இனி லதோட்டித் தோடர் 

 

 (A.1)  லதோட்டிக் குழுக் ள் 

 

  இப்லதோட்டிோணது இண்டு ன ோண துப் திோிிணனக் த ோண்டோ   ீழ்ரும் ன ில் 

னடததறும். 

   1. னெனோது குழு (Group 1)  – ம் 6 – 11 ((து 10 – 16 ன) 

   2. இண்டோது குழு (Group 2)     – ம் 12 – 13 ( து 17 – 19 ன) 

 

 

 (A.2)  லதோட்டிின் ன்ன 

  

 (A.2.1) ஆம்த சுற்றுப் லதோட்டி ள் 

I. இது  ிணி தோி தோடர்தோண அடிப்தனட அநிினண ஆோயும் இனி (Online) 

னேனோ  னடததறும் ஒரு லதோட்டித் தோடோகும். இப்லதோட்டி ள் ன/ோ ோ ட்டத்ில் 

டோத்ப்தடும்.  

 

II. ன ட்டத்ினோண இனி (Online) லதோட்டி னப டோத்தும் டடிக்ன  னப 

லற்த ோள்து னத்ின்  ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்த ிடத்ிற்கு 

ததோறுப்தோண திிக்  ல்ிப் திப்தோபர்/ உிக்  ல்ிப்திப்தோபோின் ததோறுப்தோகும். 

ன ட்டத்ினோண லதோட்டி பில் உோி ஆ க் குனநந் னள்பி ட்டத்னத் ததறு ின்ந 

ோர் லக் ோ  ோ ோ ட்டப் லதோட்டி ள் டோத்ப்தடுலோடு அனண ோ ோ 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்த ிடத்ிற்கு ததோறுப்தோண திிக்  ல்ிப் 

திப்தோபர்/ உிக்  ல்ிப்திப்தோபர் டோத்துல் லண்டும்.   

 

III. எவ்ோதநணினும்  ினடக் ப்ததறு ின்ந ிண்ப்தங் பின் எண்ிக்ன  

னறுக் ப்தட்டோ   ோப்தடுோின் ோ ோ  ல்ிப் திப்தோபோின் அனுியுடன் 

ன ட்டத்ினோண லதோட்டி னப டோத்ோல் ோ ோ ட்டத்ில் ோத்ிம் லதோட்டி னப 

டோத் னெடியும்.  

 

 

 (A.2.2)   இறுிப் லதோட்டி 

 

I.        லற்தடி A.2.1 இல் குநிப்திடப்தட்ட உோி ஆ க் குனநந் னள்பி ட்டத்ன ததறு ின்ந 

ோர் லக் ோண இறுிப் லதோட்டி  ல்ி அனச்சின்  ல் ற்றும் தோடர்தோடல் 

தோில்நுட்தக்  ினபின் ி ோட்டலில் த ோழும்தில் டோத்ப்தடும்.   

 

II. இது இனி (Online) னேனோ  டோத்ப்தடும் ஒரு லதோட்டிோகும்.  ிணி 

ி ழ்ச்சி னப லதோட்டிோபர் ள் உருோக்  லண்டி அலலனப ிப்னட்டு 

டடிக்ன  லம் இனி (Online) னேனோ ல லற்த ோள்பப்தடும். 

[லதோட்டிோபர் ள் இனிப் (Online) லதோட்டிின் லதோது அர் ள் ங்கும் 

தில் லக்குோிோண தன் தோது ோப்ன திி னப (Backups) ம்சம் னத்ிருத்ல் 

லண்டும்.]    
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 (A.3)     லதோட்டி ிி ள்  

 

1. லதோட்டிில் தங்குததந ிண்ப்திக்கும் லதோட்டிோபர் லக்கு C/C++ அல்னது C# அல்னது Java 

தற்நி அடிப்தனடத் தபிவு இருத்ல் அசிோகும்.      

 

 

லசி ட்ட தோடசோனன லக் ினடினோண தன்ததோருள் லதோட்டித்தோடர் (NSSC) தற்நி லனி  

ிதங் லக்கு 

 

னனர், 

இனங்ன   ிணிச் சங் ம் (CSSL), 

275/75, லதோசிோிர் ஸ்ோன்லி ிலேசுந்  

ோத்ன, 

த ோழும்ன 07.  

தோனனலதசி – 011-2592762/0114713290 

தோனன ல் – 011-2508009 

ின்ணஞ்சல் - - info@cssl.lk/ admin.exec@cssl.lk  

Web site - www.cssl.lk 

 

 

 

(A.4)     லதோட்டிக் ோ  திவு தசய்ல் ற்றும் ிண்ப்திக்கும் னெனந 

 

1. குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 ஆம் ி ி அல்னது அற்கு னென்ணர் உோி திோிவுக் ோண 

இனி (Online) ிண்ப்த தடித்ினண  ல்ி அனச்சின் (www.moe.gov.lk) என்ந 

இனபத்ிற்கு திலசித்து னப்தடுத்துல்.  

 

   இனி (Online) னேனோ  ிண்ப்திக்கும் லதோட்டிோபர் ள் தோடசோனன அிதோல் 

உறுிப்தடுத்ி எழுத்துனேனோண ிண்ப்தப் தடித்ினண னப்தடுத்ி லதோட்டிில் 

தங்குதற்றும் லதோது சர்ப்தித்ல் லண்டும். இற் ோண ிண்ப்த தடித்ினணயும் 

www.moe.gov.lk என்ந இனபத்ில் ததற்றுக் த ோள்ப னெடியும்.  

                                     

                                       அல்னது  

 

2. குநித் ருடத்ின் ல ோம் 30 ஆம் ி ி அல்னது அற்கு னென்ணர் ங் பது திோிவுக்குோிோண 

"REGISTRATION-NSSC” ிண்ப்த தடித்ினண னப்தடுத்ி அிதோின் தோிந்துனயுடன் 

திவுத் தோலில்  ீழ்ரும் னெ ோிக்கு அனுப்தி னத்ல்.  

 

                டி உனநின் இடதுதக்  லல் னேனனில் “Registration – NSSC” எணக் குநிப்திடுல் லண்டும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

லதோட்டிில் திவு தசய்ற் ோ  தன்தடுத் லண்டி னெ ோி 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தக்  ினப, 

 ல்ி அனச்சு, 

‘இசுருதோ’, 

தத்னெல்னன.  

 

 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தக் 

 ினப, 

 ல்ி அனச்சு, 

‘இசுருதோ’,  

தத்னெல்னன. 

தோனனலதசி -  011-2785821  

தோனன ல் -   011-2785821 

E-mail- ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 

 

mailto:info@cssl.lk
mailto:admin.exec@cssl.lk
http://www.cssl.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
mailto:ictchamps.2021@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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இனப்ன 02 

 

(B) இபம்  ிணி ிஞ்ஞோணி பின் லதோட்டித்தோடர் (YCS) – இனங்ன   ல் தோில்நுட்த 

ன த்தோில் ிறுணம் (FITIS) னேனோ  னடனெனநப்தடுத்ப்தடும் லதோட்டித்தோடர் 

 

 (B.1)  லதோட்டிப் திோிவு 

 

 இப்லதோட்டிோணது 3 திோிவு பின்  ீழ் 3 துப் திோிிணருக்கு  ீழ்ரும் ன ில் டோத்ப்தடும்.  

இனக் ம் துனந துப் திோிவு 

01  அடிப்தனட ன்ததோருள் 

இனபத்துடன் தோடர்னதடுத்ல் 

IOT (Internet of Things) தற்நி ஆக் ம்  

 தசற்ன  நுண்நிவு தோடர்தோண 

(Artificial Intelligence) ஆக் ம்  

 தோலதோ தோில்நுட்த ( Robotics) 

ஆக் ம்  

 கூட்டுத்  ல் தகுப்தோய்வு  (Big Data 

Analytics) தோடர்தோண ஆக் ம்  

1 து  ணிஷ்ட திோிவு  

ம் 6 – 8 (து 10 – 13)  

2 து  ணிஷ்ட திோிவு  

ம் 9 – 11 (து 14 – 16) 

சிலஷ்ட திோிவு  

ம் 12 – 13 (து 17 – 20) 

02  இனப (Websites) உருோக் ம்  

 டோடும் உள்பீட்டு (Mobile App) 

உருோக் ம் 

  ிணி உள்பீட்டு (Desktop App) 

உருோக் ம்   

  ிணி ினபோட்டு ி ழ்ச்சி 

(Computer Game Application) 

உருோக் ம் 

1 து  ணிஷ்ட திோிவு  

ம் 6 – 8 (து 10 – 13) 

2 து  ணிஷ்ட திோிவு  

ம் 9 – 11 (து 14 – 16)  

சிலஷ்ட திோிவு  

ம் 12 – 13 (து 17 – 20)  

03 ிநந்லதோட்டிப் திோிவு  

(ங் ப்தடும் ஒரு னெண்தோட்டு 

ினனனினண  ல் தோில்நுட்த 

அநிினணக் த ோண்டு உருோக் ப்தடும் 

ோோிப்தினூடோ  ீர்ப்தற் ோண ஆற்நல் 

தோடர்தில் அபவீடு தசய்யும் ஒரு லதோட்டிப் 

திோிோகும்.) 

குநித் ருடத்ில் ஒக்லடோதர் 

ோம் 31 ஆம் ி ிக்கு 16 

ிற்கு குனநோ ற்றும் 

21 ிற்கு லற்தடோ 

தோடசோனன ோர் ள்.  

  

  

  (B.2)  லதோட்டி ிி ள் 

I. லதோட்டிக் ோண ஆக் த்ினண ணிோ லோ அல்னது குழுோ லோ சர்ப்திக்  னெடியும். 

ஆக் ங் ள்  ண்டிப்தோ  சுோண ோோிப்தோ  இருத்ல் லண்டும். (ஒரு குழுில் இருக் க் கூடி 

ஆ க் கூடி ோர் பின் எண்ிக்ன  03 ஆகும்.) 

 

II. இற் ோண ஆக் ங் னப சிங் பம்/ ிழ் அல்னது ஆங் ின தோிில் சர்ப்திக்  னெடியும்.  

 

III. சர்ப்திக் ப்தடும் ஆக் ங் ள் னனப்திற்குோிோ  இருத்ல் லண்டுதன்ததுடன் ங் ப்தடும் 

 னோணது தோடசோனனக்  ட்டனப்திலனோ அல்னது சர்லச ட்டத்ிலனோ தன்தடுத்க் 

கூடி சிநந்  ருத்ினணக் ங் க் கூடி ஆக் ோ  இருத்ல் லண்டும்.   
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IV. ஒரு லதோட்டிோபர்/ குழு ஒரு ஆக் த்ினண ோத்ில சர்ப்திக்  லண்டும்.  

 

V. லதோட்டிக் ோண திவு ற்றும் ஆக் த்ினண சர்ப்திப்திற்கு B.3 இல்  ோப்தடும் 

அநிவுறுத்ல் லக் னோ  லற்த ோள்பப்தடுல் லண்டும்.   

 

VI. அந்ந் லதோட்டி லக்குோிோண அநிவுறுத்ல் பின் தடி னப்தடுத்ி இறுி ஆக் ங் ள் 

இண்டு தன் திி ள் (இண்டு இறுதட்டு ள்) னேனோ  சர்ப்திக் ப்தடுல் லண்டும். 

ஆக் த்துடன் அந் ஆக் ம் ஓட்டம் தசய்ப்தடுற் ோ  தின்தற்ந லண்டி தடினெனந னப 

ஆலனோசனண குநிப்ன போ  சர்ப்தித்ல் லண்டும். ஆக் த்ினண ஓட்டம் தன்தடுத்தும் ச ன 

தன்ததோருள் ஆலனோசனண னபயும் குநிப்தில் குநிப்திடுல் லண்டும் என்தலோடு ிலசட 

தன்ததோருள் ஆக் தணில் அற்குோிோண ச ன ிதங் னபயும் (Service Pack/Drivers/Correct 

Software Versions, etc...) இறுதட்டில் உள்படக் ி சர்ப்தித்ல் லண்டும். ன்ததோருள் ற்றும் 

தன்ததோருள் தோடர்தோண ஆக் ங் ள் வீடிலோ ஒபிப்திவு தசய்ப்தட்டு ச ன தடினெனந லம் 

ிதங் லடன் சர்ப்திக் ப்தடுல் லண்டும்.  

 

VII.  ருத்ிட்ட ிப்னடு  ீழ்ரும் ிடங் னப அடிப்தனடோ க் த ோண்டு லற்த ோள்பப்தடும்.   

 

 சீோண ன்ன 

  ருத்ில் ோீிோண னென்னப்ன 

 தசற்தோடு ற்றும் தண்ன ள்  

 ோண ன்ன  

 சர்ப்தணம் தசய்ல் தற்நி தனடப்தோற்நல் 

 

 

இபம்  ிணி ிஞ்ஞோணி ள் லதோட்டித்தோடர் தற்நி லனி  ிதங் லக்கு  

         

 

னெ ோனோபர், 

இனங்ன   ல் தோில்நுட்த  

ன த்தோில் ிறுணம், 

4 ஆது ோடி, இனக் ம் 344, 

 ோலி வீி, 

த ோழும்ன 03.  

தோனனலதசி – 011-2577103 

E-mail -  ycs@fitis.lk     

Web site -  www.ycs.lk / www.fitis.lk 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தக் 

 ினப, 

 ல்ி அனச்சு, 

‘இசுருதோ’,  

தத்னெல்னன. 

தோனனலதசி -  011-2785821  

தோனன ல் -   011-2785821 

E-mail- ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 

 

mailto:ycs@fitis.lk
mailto:ictchamps.2021@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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(B.3)  திவு தசய்ல் ற்றும் ஆக் ங் னப சர்ப்தித்ல்  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லதோட்டிக் ோ  திவு தசய்ல் ஆக் ங் னப சர்ப்தித்ல் 

1.     குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 ஆம் ி ி 

அல்னது அற்கு னென்ணோ  உங் லக்குோி 

குழுிற் ோண இனி (Online) ிண்ப்தப் 

தடித்ினண  ல்ி அனச்சின் (www.moe.gov.lk) 

என்ந இனப னெ ோிக்கு அல்னது www.ycs.lk/ 

www.fitis.lk என்ந இனப னெ ோிக்கு 

திலசித்து னப்தடுத்துல்.   

 

         இனி (Online) னேனோ  

ிண்ப்திக்கும் லதோட்டிோபர் ள் தோடசோனன 

அிதோல் உறுிப்தடுத்ி எழுத்து னேனோண 

ிண்ப்தப் தடித்ினண னப்தடுத்ி 

லதோட்டிில் தங்குதற்றும் லதோது சர்ப்தித்ல் 

லண்டும். இற் ோண ிண்ப்தப் தடித்ினணயும் 

www.moe.gov.lk  என்ந இனபத்ில் அல்னது 

www.ycs.lk/ www.fitis.lk என்ந இனபத்ில் 

ததற்றுக் த ோள்ப னெடியும்.  

    

அல்னது 

 

  2. குநித் ருடத்ின் ல ோம் 30 ஆம் ி ி 

அல்னது அற்கு னென்ணோ   ினடக் க் கூடி 

ன ில் உோி திோிவுக்குோிோண "REGISTRATION-

YCS“ ிண்ப்தப் தடித்ினண னப்தடுத்ி 

அிதோின் தோிந்துனயுடன் திவுத் தோலில்  ல்ி 

அனச்சின்  ல் ற்றும் தோடர்தோடல் 

தோில்நுட்தப் திோிிற்கு  அனுப்தி னத்ல்.      

குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 ஆம் ி ி 

அல்னது அற்கு னென்ணோ   ினடக் க் 

கூடிோறு உருோக் ப்தட்ட ஆக் ங் ள், 

இறுதட்டு பில் ோத்ிம் 

உள்படக் ப்தட்ட இண்டு தன் 

திி லடன் “ENTRY SUBMISSION 

FORM–  YCS”  என்ந ிண்ப்த 

தடித்ினணயும் னப்தடுத்ி அிதோின் 

தோிந்துனயுடன் திவுத் தோலில்  ீழ்ரும் 

னெ ோிக்கு அனுப்தி னத்ல்.  

  

அல்னது 

 

குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 ஆம் ி ி 

அல்னது அற்கு னென்ணோ  ஆக் ங் னப 

சர்ப்திப்தற்கு  ல்ி அனச்சின் 

(www.moe.gov.lk) என்ந இனபத்ிற்கு 

அல்னது www.ycs.lk/ www.fitis.lk என்ந 

இனபத்ிற்கு திலசித்து 

இனி (Online)  னேனோ  லற்நம் 

(Upload) தசய்னண லற்த ோள்ப னெடியும் 

என்ததுடன் அத்துடன் “ENTRY 

SUBMISSION FORM –YCS” என்ந 

ிண்ப்த தடித்ினணயும் னப்தடுத்ி 

அிதோின் தோிந்துனயுடன் லற்நம் 

(Upload) தசய்ல்.   

தோலில் ிண்ப்தங் னப சர்ப்திக் ின்ந லதோது “Registration- YCS” எணவும் ஆக் ங் னப 

சர்ப்திக் ின்ந லதோது “Entry Submission – YCS” எணவும் உோி  டி உனநின் இடது தக்  லல் 

னேனனில் குநிப்திடுல் லண்டும்.  

லதோட்டிில் திவு தசய்ற்கு ற்றும் ஆக் ங் னப சர்ப்திப்தற்கு தன்தடுத் 

லண்டி னெ ோி 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தப் திோிவு, 

 ல்ி அனச்சு,  

‘இசுருதோ’, 

தத்னெல்னன. 

 

http://www.moe.gov.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
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இனப்ன 03  

(C) ஆசிோிர் ள் ற்றும் ஆசிோி ோர் லக் ோண “ஆக் னர்ோண ஆசிோிர் ள்” லதோட்டித் 

தோடர் –  ல்ி அனச்சின் னேனோ  னடனெனநப்தடுத்ப்தடும் லதோட்டித் தோடர்  

 

இப்லதோட்டிக்கு அசோங்  தோடசோனன ள் ற்றும் அச அனுி ததற்ந தோடசோனன பில் 

திோற்றும் ஆசிோிர் ள் ற்றும் லசி  ல்ிிற்  ல்லூோி பில், லசி லதோணோ டிப்லபோோ 

தோடதநினப் தின்தற்றும் ஆசிோி ோர் லம் ிண்ப்திக்  னெடியும்.   

 

  (C.1)  ஆசிோிர் லக் ோண “ஆக் னர்ோண ஆசிோிர் ள்” லதோட்டி - Teachers (T) 

   

திோிவு ஆக் ங் னப சர்ப்திக்  கூடி துனந ள் 

ிநந்   அடிப்தனட ன்ததோருள் இனபத்துடன் தோடர்னதடுத்ல் IOT (Internet 

of Things) தற்நி ஆக் ம்  

 தசற்ன  நுண்நிவு தோடர்தோண (Artificial Intelligence) ஆக் ம்  

 தோலதோ தோில்நுட்த ( Robotics) ஆக் ம்  

 இனப (Websites)  உருோக் ம்  

 டோடும் உள்பீட்டு (Mobile App) உருோக் ம் 

  ிணி உள்பீட்டு (Desktop App) உருோக் ம்   

 

      (C.2)   ல்ிிற்  ல்லூோி ஆசிோி ோர் லக் ோண “ஆக் னர்ோண ஆசிோிர் ள்” லதோட்டி - 

Teachers (T/T) 

   

திோிவு ஆக் ங் னப சர்ப்திக்  கூடி துனந ள் 

ிநந்  அடிப்தனட ன்ததோருள் இனபத்துடன் தோடர்னதடுத்ல் IOT (Internet 

of Things) தற்நி ஆக் ம்  

 தசற்ன  நுண்நிவு தோடர்தோண (Artificial Intelligence) ஆக் ம்  

 தோலதோ தோில்நுட்த ( Robotics) ஆக் ம்  

 இனப (Websites)  உருோக் ம்  

 டோடும் உள்பீட்டு (Mobile App) உருோக் ம் 

  ிணி உள்பீட்டு (Desktop App) உருோக் ம்   

 

 

          (C.3)  லதோட்டி ிி ள் 

I. ஆக் ோணது ணிதர் ஆக் ோ வும்  ண்டிப்தோ  சுோண ஆக் ோ வும் இருத்ல் 

லண்டும்.  

 

II. ஆக் த்ினண சிங் ப/ ிழ் அல்னது ஆங் ின தோிில் சர்ப்திக்  னெடியும்.  

 

III. சர்ப்திக் ப்தடும் ஆக் ம் னனப்திற்குோிோ  அனந்ிருத்ல் லண்டுதன்ததுடன் 

ங் ப்தடும் தசய்ிோணது தோடசோனனக்  ட்டனப்திற்கு சிநந்  ருத்ினணக் ங் க் 

கூடி ஆக் ோ  இருத்ல் லண்டும் 

IV. ஒரு லதோட்டிோபர் ஒரு ஆக் த்ினண ோத்ில சர்ப்திக்  னெடியும்.    

 

V.  லதோட்டிக் ோ  திவு தசய்ல் ற்றும் ஆக் ங் னப சர்ப்திப்தற்கு  ீழ்ரும் 

ஆலனோசனண ள் தின்தற்நப்தடுல் லண்டும்.  
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VI. அந்ந் லதோட்டி லக்குோிோண அநிவுறுத்ல் பின் தடி உருோக் ப்தட்ட ஆக் த்ினண 

ஓட்டம் தசய்ற் ோ  தன்தடுத் லண்டி ச ன  தன்ததோருள் ஆலனோசனண னபயும் 

அநிவுறுத்ல் குநிப்தோ  சர்ப்தித்ல் லண்டும் என்ததுடன் ிலசட தன்ததோருள் 

ஆக் தணில் அற்குோிோண ச ன ிதங் னபயும் சர்ப்தித்ல் லண்டும். இறுி 

ஆக் ோணது இண்டு தன் திி போ   (இண்டு இறுதட்டு பில்) சர்ப்திக் ப்தட 

லண்டுதன்ததுடன். ன்ததோருள் ற்றும் தன்ததோருள் தோடர்தோண ஆக் ங் ள் 

வீடிலோ ஒபிப்திவு தசய்து ச ன தடினெனந லம் ிதங் லடன் சர்ப்திக் ப்தடுல் 

லண்டும். 
 

 ‘ஆக் னர்ோண ஆசிோிர் ள்’ லதோட்டி தற்நி லனி  ிதங் னபப் ததறுற்கு 

 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தக்  ினப, 

 ல்ி அனச்சு, 

‘இசுருதோ’,  

தத்னெல்னன. 

தோனனலதசி -  011-2785821  

தோனன ல் -   011-2785821 

E-mail- ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 
 

 (C.4)  திவு தசய்ல் ற்றும் ஆக் ங் னப சர்ப்தித்ல்  

 

லதோட்டிக் ோ  திவு தசய்ல் ஆக் ங் னப சர்ப்தித்ல் 

 1.        குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 ஆம் ி ி அல்னது அற்கு 

னென்ணோ  உங் லக்குோி திோிவுக் ோண இனி (Online) 

ிண்ப்தப் தடித்ினண  ல்ி அனச்சின் இனபத்ின் 

(www.moe.gov.lk) இன னெ ோிக்கு திலசித்து 

னப்தடுத்துல்.   
 

             இனி (Online) னேனோ  ிண்ப்திக்கும் 

லதோட்டிோபர் ள் தோடசோனன அிதோல் உறுிப்தடுத்ி எழுத்து 

னேனோண ிண்ப்தப் தடித்ினண னப்தடுத்ி லதோட்டிில் 

தங்குதற்றும் லதோது சர்ப்தித்ல் லண்டும். இற் ோண 

ிண்ப்தப் தடித்ினணயும் www.moe.gov.lk  என்ந 

இனபத்ில் ததற்றுக் த ோள்ப னெடியும்.  
    

அல்னது 

 

2. குநித் ருடத்ின் ல ோம் 30 ஆம் ி ி அல்னது அற்கு 

னென்ணோ   ினடக் க் கூடி ன ில் உங் லக்குோி 

திோிவுக்குோிோண "REGISTRATION - TEACHERS (T)”  

ிண்ப்தப் தடித்ினணலோ அல்னது "REGISTRATION - 

TEACHERS (T/T) தடித்ினணலோ உோி தோிந்துனடன் திவுத் 

தோலில்  ீழ்ரும் னெ ோிக்கு  அனுப்தி னத்ல். 

குநித் ருடத்ில் ல ோம் 30 

ஆம் ி ி அல்னது அற்கு 

னென்ணோ   ினடக் க் கூடிோறு 

உருோக் ப்தட்ட ஆக் ங் ள், 

இறுதட்டு பில் ோத்ிம் 

உள்படக் ப்தட்ட இண்டு தன் 

திி லடன் அிதோின் அல்னது 

துன லந்ோின் தோிந்துனயுடன்  

“ENTRY SUBMISSION FORM–

TEACHERS (T)”  என்ந ிண்ப்த 

தடிம்   அல்னது “ENTRY 

SUBMISSION FORM–TEACHERS 

(T/T)”  என்ந ிண்ப்த 

தடித்ினண னப்தடுத்ி 

அிதோின் தோிந்துனயுடன் திவுத் 

தோலில்  ீழ்ரும் னெ ோிக்கு 

அனுப்தி னத்ல்.   

 

 டி உனநின் இடது தக்  லல் னேனனில் TEACHERS (T) அல்னது TEACHERS (T/T) எணவும் 

உங் லக்குோி லதோட்டிப் திோினயும் ோ ோத்ினணயும் குநிப்திடுல் லண்டும்.  

mailto:ictchamps.2021@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
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(D)  ததோது அநிவுறுத்ல் ள்  

 

I. தோடசோனன ட்டத்ினோ  தபிவூட்டல் – இனப்ன 01, 02 ற்றும் 03 இல் 

குநிப்திடப்தட்டோறு ச ன லதோட்டி லக்குோண திவு ள் ற்றும் ஆக் ங் னப 

சர்ப்தித்ல்; ஒவ்தோரு லதோட்டிக்கும் உோிோ  குநித் ி ிில் அல்னது அற்கு 

னென்ணர் சர்ப்திக் ப்தடல் லண்டும். அவ்ோறு குநித் ி ிக்கு  ினடக் ப் ததநோ 

ிண்ப்தப் தடிங் ள் ற்றும் ஆக் ங் ள் ஏற்றுக் த ோள்பப்தடோட்டோது.    

 

II. லதோட்டி ிப்னடு – லற்தடி லதோட்டி ள் அனணத்ிற்குோண ிப்னட்டு டடிக்ன  ள் 

த ோழும்ன தல் னனக்  த்ின்  ிணிக்  ல்ிப் திோிின் னேனோ  லற்த ோள்பப்தடும். 

(டுர் குோத்ின் ீர்ப்லத இறுிோணோகும்.) லதோட்டி ிப்னடு ள் இனி 

(Online) னேனோ வும் ோர் னப னத்தும் எண இண்டு ி பிலும் 

லற்த ோள்பப்தடவுள்பண.  

 

III. லசி ட்டத்ில் சோன்நிழ் ங்கும் ி ி தோடர்தினோண ிடங் ள் அந்ந் 

ருடத்ில் அநிிப்தற்கு டடிக்ன  எடுக் ப்தடும்.  

 

IV. இது தோடர்தில் தபிிடப்தட்டுள்ப 2020.02.19 ஆம் ி ி 10/2020 ஆம் இனக்  

சுற்றுிருதத்ின் 04 ஆது தந்ி தோடர்தில் உங் பது  ணத்ினண தசலுத்வும்.  

 

V. லற்தடி லதோட்டிக்த ண ஆசிோிர் ள், ஆசிோி ோர் ள் ற்றும் தோடசோனன 

ோர் னப தங்குதற்ந னப்தற்கு அசிோண டடிக்ன  னப 

லற்த ோள்லோறு ச ன அிதர் ள், ன ற்றும் ோ ோ  ல்ிப் திப்தோபர் ள் 

வுடன் அநிவுறுத்ப்தடு ின்நணர்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லதோட்டிில் திவு தசய்ற் ோ  ற்றும் ஆக் ங் னப சர்ப்திப்தற்கு தன்தடுத் 

லண்டி னெ ோி 

 ல்ிப் திப்தோபர், 

 ல் ற்றும் தோடர்தோடல் தோில்நுட்தப் திோிவு, 

 ல்ி அனச்சு,  

‘இசுருதோ’, 

தத்னெல்னன. 
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(E)  த ோிட் 19 தோற்றுலோய் ினனன  ோோ  ச ன லதோட்டி லம்  ீழ்ரும் சு ோோ 

தோிந்துன னப தின்தற்நிோ  டோத்ப்தடுல் லண்டும்.  

 

 லசி ட்ட தோடசோனன லக் ினடினோண தன்ததோருள் லதோட்டித்தோடர்  ( NSSC) 

 ன/ ோ ோ/ லசி ட்டத்ில் லதோட்டி னப டோத்துற் ோண அநிவுறுத்ல் ள் : 
 

I. ன/ ோ ோ ட்டத்ினோண  இனி (online) லதோட்டி னப டோத்துன ில் 

தோீட்னச ினனங் போ  இங்கும்  ிணி ிஞ்ஞோண கூடங் பில் சு ோோ 

தோிந்துன லக் னோ  சனே  இனடதபி லதப்தட்டு ண்டதத்ினுள் ஒரு டனில் 

இருக் க் கூடி ஆ க் கூடி ோர் பின் எண்ிக்ன ன ீர்ோணித்து தோீட்னசக்த ண 

 ட்டம்  ட்டோ  ோர் னப அனப்தற்கு டடிக்ன  தற்த ோள்பப்தட லண்டி 

அலலனப தோீட்னச னப டோத்தும் ி ி ள் தோடர்தில் திலசத்ின் சு ோோ 

ருத்து அலுனர் அலுன த்ிற்கு அநிித்ல் லண்டும்.  
 

II. தோீட்னச ண்டதத்ிற்குள் நுனற்கு னென்ணர் சர்க் ோிட்டு ன  னபக்  ழுவுல், 

னெ க்  சம் அில் ற்றும் சனே  இனடதபினப் லதணுல் லதோன்ந த ோிட் 19 

தோற்றுலோய் ினனனிலிருந்து தோது ோப்ன ததறும் ன ில் டடிக்ன  ள் 

தின்தற்நப்தடுல் என்ததுடன் திலசத்ின் ததோதுச் சு ோோ தோிலசோ ோின் 

ஆலனோசனணின் அடிப்தனடில் டடிக்ன  னப லற்த ோள்லல் லண்டும்.    

 

       இபம்  ிணி ிஞ்ஞோணி லக் ோண லதோட்டித்தோடர் (YCS) 

 குழு ஆக் ங் னப தோடசோனன ட்டத்ில் ோோிப்தற் ோண அநிவுறுத்ல் ள் : 

   

I. குழு ஆக் ங் ள் ோோிப்தின் லதோது ஒவ்தோரு குழு உறுப்திணருக்கும் தி ள் 

ஒதுக் ப்தட்டு த ோிட் 19 தோற்றுலோய் ினனன  ோோ  தின்தற்நப்தட லண்டி 

சனே  இனடதபினப் லதணுல், னெ க் சங் ள் அில் லதோன்ந சு ோோ தோது ோப்ன 

டடிக்ன  னப தின்தற்றுல் தோடர்தில் தபிவுதடுத்ல் லண்டும்.  

 

II. அனணத்து சந்ர்ப்தங் பிலும் சு ோோ னத்ி அலுனர் அலுன த்ில் னென்ணநிிப்னச் 

தசய்து ததோதுச் ச ோோ தோிலசோ ோின் அநிவுறுத்லுக்கு அனோ  தசற்தடுல் 

லண்டும். 

 லதோட்டி ிப்னடு னப லற்த ோள்ற் ோண அநிவுறுத்ல் ள் :    

I. னெல் சுற்நின்  லதோட்டி ிப்னடு ள் இனி (Online) னேனோ  

லற்த ோள்பப்தடுதுடன் லசி ட்ட லதோட்டி ிப்னடு லக்கு ோர் னப 

அனக் ின்ந லதோது சு ோோ ஆலனோசனண லக் னோ  ஒரு ோனபக்கு அனக் க் 

கூடி ஆ க் கூடி ோர் எண்ிக்ன ிணர் அனக் ப்தட்டு  ட்டம்  ட்டோ  

ிப்னட்டு டடிக்ன  ள் லற்த ோள்பப்தடுல் லண்டும்.    

 

II. லதோட்டிக் ோண ிப்னடு இடம்ததறு ின்ந இடத்ிற்கு ருன  ருற்கு னென்ணோ  

சர்க் ோிட்டு ன  னபக்  ழுவுல், னெ க்  சம் அில் ற்றும் லதோட்டி ிப்னடு 

இடம்ததறு ின்ந சந்ர்ப்தத்ில் சனே  இனடதபினப் லதணுல் ஆ ிற்னநக் 

 னடப்திடித்ல் அசிோகும்.  
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      ‘ஆக் னர்ோண ஆசிோிர் ள்’  லதோட்டித் தோடர் 

 

  லதோட்டி ிப்னடு னப லற்த ோள்ற் ோண அநிவுறுத்ல் ள் : 

I.    இந் லதோட்டிக் ோண ிப்னடு ள் லசி ட்டத்ில் லற்த ோள்பப்தடும். அத்துடன் 

லதோட்டிக்த ண ஆசிோிர் னப அனக் ின்ந லதோது சு ோோ அநிவுறுத்ல் பின் 

அடிப்தனடில் ஒரு ோனபக்கு அனக் க் கூடி ஆ க் கூடி எண்ிக்ன ிணர் 

ோத்ிம் அனக் ப்தட்டு  ட்டம்  ட்டோ  ிப்னட்டு டடிக்ன  னப 

லற்த ோள்பல்.   

 

II.    லதோட்டி ிப்னடு இடம்ததறு ின்ந இடத்ிற்கு ருன  ருற்கு னென்ணோ  

சர்க் ோிட்டு ன  னபக்  ழுவுல், னெ க்  சம் அில் ற்றும் லதோட்டி ிப்னடு 

இடம்ததறு ின்ந சந்ர்ப்தத்ில் சனே  இனடதபினப் லதணுல் ஆ ிற்னநக் 

 னடப்திடித்ல் அசிோகும்.  


