
இலங்�கச் சன��யக �ச�சலிசக்  குடியரசு வர்த்தம�னப் பத்த����க 

(அரச�ங்கத்த�ன் அத�க�ரத்துடன் ப�ரசு��க்கப்பட்டது) 
 

பகுத� I :  �த�குத� (I)  - �ப�து 
 

அரச�ங்க அற�வ�த்தல்கள்   
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அத�  வ��சஷம�னது 
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අ�ක 2257/28 - 2021 �දස�ම්බර් මස 08 ��නි  බ��ද� -  2021.12.08 
2257/28 ஆம் இலக்கம் - 2021  ஆம்  ஆண்டு த��சம்பர் ம�தம் 08 ஆந் த�கத� புதன்க�ழ�ம 

 ச.வ.ப�. - 21/78 (XV) (ஆ) 
 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, பல்க�லக்கழகங்கள் சட்டம் 
 

21 ஆம் ப���வு மற்றும் 139 ஆம் ப���வுடன் �சர்த்து வ�ச�க்கப்படும் 27 (1) ஆம் ப���வ�ன் க�ழ�ன கட்ட�ள 
 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, பல்க�லக்கழகங்கள் சட்டத்த�ன் 27(1) ஆம் ப���வ�ன�ல் எனக்கு��த்த�க்கப் 
பட்ட தத்துவங்கள�ன் பய�னக்�க�ண்டு, கல்வ� அ�மச்சர் த��னஸ் குணவர்த்தன ஆக�ய ��ன், பல்க�லக்கழக 
ம�ன�யங்கள்  ஆ�ணக்குழுவ�ன் வ�தப்பு�ரய�ன்ம�து, �மற்�ச�ல்லப்பட்ட சட்டத்த�ன் 139 ஆம் ப���வ�ன் 
ஏற்ப�டுகள�ன் பய�னக்�க�ண்டு, �ச�ல்லப்பட்ட சட்டத்த�ன் 21 ஆம் ப���வ�ன் க�ழ் த�ப�க்கப்பட்ட பல்க�லக் 
கழக�ம�ன்ற�கக் கருதப்படுக�ன்றதும், இலங்�க, ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்க�லக்கழகத்த�ன் பீடங்க�ளயும் 
து�றக�ளயும் குற�த்து�ரக்க�ன்றதும், (க�லத்துக்குக்க�லம் த�ருத்தப்பட்டவ�ற�னதும்), 2009 ஆம் ஆண்டு �ம 
ம�தம் 28 ஆந் த�கத�ய 1603/35 ஆம் இலக்க அத�வ��சட வர்த்தம�ன�ய�ல் �வள�ய�டப்பட்டதும�ன 
கட்ட�ளக்க�ன அட்டவ�ண�ய, (2019, ஏப்ப�றல் 30 ஆந் த�கத�ய 2121/21 ஆம் இலக்க அத�வ��சட 
வர்த்தம�ன�ய�ல் �வள�ய�டப்பட்ட கட்ட�ளய�ற் குற�த்து�ரக்கப்பட்ட) அதன் ��ரல் I இலும் ��ரல் II இலுள்ள 
அதன் ���ர�த்த பத�வுகள�லும் க�ணப்படும் “இ�ணந்த சுக�த�ர வ�ஞ்��னங்கள் பீடம்” என்னும் வ�டயத்�த 
உடனடுத்துப் ப�ன்வருவத�னச் �சர்ப்பதன் மூலம் இக்கட்ட�ளய�ன�ல் த�ருத்துக�ன்�றன்:- 
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2A  

 

I �ක�ටස:(I) ��දය  - ශ්රී ��ක� රා���්ත්රික සම�ා�� ජ ාජයා�� අති වි��ෂ ��ස ප ්රය - 2021.12.08 

பகுத� I: �த�குத� (I) - இலங்�கச் சன��யக �ச�சலிசக் குடியரசு வர்த்தம�னப் பத்த����க - அத� வ��சஷம�னது  - 2021.12.08 

 ��ரல் I ��ரல் II 
 

 பீடம் து�ற 
 
பல் மருத்துவ வ�ஞ்��ன பீடம் 1. சமுத�ய பல் மருத்துவ சுக�த�ரத் து�ற 
  2. ம�ட்ப�க்கப் பல் மருத்துவத் து�ற 
  3. எல்ல�மடக்க�ய மற்றும் முத��ய�ர் பல் மருத்துவத் து�ற 
  4. வ�ய் மருத்துவ மற்றும் பற்கற்ற��ழயத் து�ற 
  5. வ�ய் ���ய�யல் து�ற 
  6. வ�ய் அறு�வ ச�க�ச்�சத் து�ற 
  7. து�ண மருத்துவ வ�ஞ்��னத் து�ற 
  8. அடிப்ப�ட வ�ஞ்��னத் து�ற 
  9. �சயற்�கப் பல்லியல் து�ற  
  
 
 த��னஸ் குணவர்த்தன, 
 கல்வ�  அ�மச்சர். 
 
�க�ழும்பு, 
2021, த��சம்பர் 03. 
 
EOG 12 - 0065 
 

 

இலங்�க அரச�ங்க அச்சுத் த��ணக்களத்த�ல் அச்ச�டப்பட்டது. 


