
மாணவரக்ளுக்கு வணக்கம், 
 

கல்விப் பபாதுத்தராதரப் பரீடச்ையில் ஆங்கிலத்தினை (ப ொது ஆங்கிலம் அல்ல) ஒரு 

பிரதான பாடமாக எடுக்காத மாணவரக்ளும், கல்விப் பபாதுத்தராதரப் பரீடச்ையில் 

ஆங்கிலத்திசன ஒரு பிரதான பாடமாக எடுத்து ஆனால் அந்தப் பாடத்தில் ஆகக் 

குசைந்தது ைாதாரண சித்தியிசனப் (S) பபைாத மாணவரக்ளும், யாழ்ப்பாணப் 

பல்கசலக்கழகத்தில் ஆங்கில இலக்கியத்திசன ஒரு பிரதான பாடமாக முதலாம் 

வருடத்திலல கை்க விரும்பின், அவரக்ள் கசலப் பீடத்தினால் நடாத்தப்படும் ஒரு 

நுசழவுத் லதரவ்ிசன எழுத லவண்டும்.  
 

இந்த நுசழவுத் லதரவ்ு எதிரவ்ரும் திங்கட்கிழனம நவம் ர ்மொதம் 23 ஆம் திகதி 2020 

அை்று முற் கல் 11 மணிக்கு online வழியொக இடம்பபறும். இந்தப் பரீடச்ைக்கான கால 

அளவு ஒரு மணித்தியொலம். இசணயம் மூலமாக உங்களுக்கு வழங்கப்படும் 

லகள்விகளுக்கான பதில்கசள ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு லமை்பட்ட தாள்களிலல நீங்கள் 

எழுதி, பின்னர ் அந்தத் தாள்கசள உங்களுசடய ஸ்மாரட் ் லபானின் உதவியுடன் 

படங்களாக எடுத்து, அந்தப் படங்கசள mahevarangan@yahoo.com என்ை மின்னஞ்ைல் 

முகவரிக்கு, பரீடச்ை முடிவுை்ை பின்னர ்உடனடியாக அனுப்பி சவக்க லவண்டும். நீங்கள் 

விசட எழுதும் தாளிலல உங்கள் பல்கசலக்கழகப் பதிவு இலக்கத்திசனயும், 

மின்னஞ்ைல் முகவரியிசனயும், பதாசலலபசி இலக்கத்திசனயும் பதளிவாகக் 

குறிப்பிடவும்.  
 

இந்த நுசழவுப் பரீடச்ையில் சித்தி பபறுபவரக்ள் பல்கசலக்கழகத்தில் முதலாம் 

வருடத்திலல ஆங்கில இலக்கியத்திசனக் கை்பதை்குத் தசகசம பபறுவர.் பரீடச்ையிலல 

நீங்கள் பபை்ை பபறுலபறு நவம்பர ் 25ஆம் திகதி அன்று அல்லது அதை்கு முன்பாக 

உங்களுக்கு மின்னஞ்ைல் மூலமாகலவா அல்லது பதாசலலபசி மூலமாகலவா 

அறிவிக்கப்படும்.  
 

இந்தப் பரீடச்ைக்காக உங்கசளத் தயாரப்டுத்துவதை்காக, மாதிரி வினாத்தாள் ஒன்றும் 

இத்துடன் இசணக்கப்படட்ுள்ளது.  
 

இந்தப் பரீடச்ை பதாடரப்ாக உங்களுக்கு ஏதாவது லகள்விகள் இருப்பின் ஆங்கில 

இலக்கியத்துசையின் விரிவுசரயாளர ் கலாநிதி மலகந்திரன் திருவரங்கனிசன 

0777149231 என்ை பதாசலலபசி எண்ணிலல பதாடரப்ுபகாள்ளவும். 
 

நன்றி.  

 
 
Dear Students, 

 
Those who did not take English (not General English) as a subject in the GCE AL examination and those 
who sat for the GCE AL examination in English but did not obtain at least an ordinary pass (S) in that subject 
are required to take an entrance test conducted by the Faculty of Arts, if they wish to take English Literature 
as a core subject in their first year at the University of Jaffna.  
 
This entrance examination will be held on Monday, the 23rd of November 2020 at 11 a.m. via online. 
The duration of this exam is one hour. You will have to write your responses to the questions that you will 
receive online on one or more sheets of paper, take snapshots of those sheets using your smartphone or 
any other appropriate device and send the image files to the email 
address mahevarangan@yahoo.com as soon as the examination is over. In your answer script, please 
write down your Registration Number, email address and phone number.  



 
Those who pass this examination will become eligible to take English Literature as a core subject in the 
first year. Your results will be announced to you via email or telephone on or before the 25th of November 
2020.  
 
A model exam paper is attached herewith in order to help you prepare for this exam.  
 
If you have any questions regarding this exam, please contact Dr. Mahendran Thiruvarangan on his phone 
number 0777149231. 
 
Thank you.  

 


