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  வனீ பமாழிைளும் ைைாச்ோைங்ைளுக்குமான கமயம் 128   -  129 

 ேர்வநதே  விவைாைங்ைளுக்ைான கமயம்  129 - 130 

 பதாகை மற்ற பதாடர் ைல்விப் பிரிவு 131 - 134 

 

பகுதி viii பபாது நிர்வாைம் 135 

 ேட்டமும்  ஆவணங்ைளும் 135 - 137 

 

பகுதி ix   நிதி பற்றிய  அறிக்கைைள்/ ைணக்ைாய்வாளரின் அறிக்கை   

  ிதி அறிக்கைைள் /விளக்ைங்ைள் 138 - 141 

 ைணக்ைாய்வாளை  ாயைத்தின் அறிக்கையும் பதிளும் 142 - 184 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 1 

 

 

பகுதி 1 
 
 
 
 
 
பபொது 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் ந ாக்கு  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைத்தின் பணி 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“நதசத்தின் முழு  ிகறவான அறிவாற்றலுக்கு 

உைந்கதயாை விளங்குதல்” 

“சமூைத்திற்குப் பணி புரிவதற்ைாை ைற்பித்தல், 

ஆய்வுைள் மற்றும் நசகவைளின் ஊடாை, 

அறிகவயும் திறகனயும் நமம்படுத்தல்” 
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உபவேந்தரின் பெய்தி 
 
2014ம் ஆண்டில், றுஷஹுண பல்ைகைக் ைழைம், பிரசித்தி பபற்ற பல்ைகைக் ைழைங்ைளின் 
வகரயறுக்ைப்பட்ட ைட்டகமப்புக்கு அகமய, அறிவுத் துகறைகள உறுவாக்ைல், அறிவிகன வியாபித்தல் 
மற்றும் சமூை நசகவைள் நபான்ற துகறைளில் வியக்ைத்தக்ை பங்ைளிப்பிகன வழங்ைி உள்ளது. பல்ைகைக் 
ைழைம், அதன் இைக்குைள், ைல்வி, ஆய்வுச் பசயற் திட்டங்ைளின்  இகணவு மற்றும் தர  ிகையிகன 
விருத்தி பசய்ததன் ஊடாை இவற்கற அகடய முடியுமாயிருந்தது. 
 
 ாட்டின் முன்ன்னியில் உள்ள ஒர் உயர் ைல்வி  ிறுவனம் என்ற வகையில் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம், 
பை அச்சுறுத்தல்ைளுக்கு இைக்ைாைி உள்ள ைாை ிகை மாற்றம், மீள்உறுவாக்ை வலு, மானிட சுைாதாரம், 
உணவு மற்றும் வதிவிட வசதி நபான்ற பிரச்சிகனைளுக்கு முழு உைைமுள் ஒன்றிகணந்து  ிகையான 
தீர்வுக்கு நதகவப்படும் புதுக் ைருத்துக்ைகள பதாடருதல், பரிநசாதகன பசய்வதில் பதாடர்ந்தும் சைை 
மட்டத்திளுமான புது வழிமுகறைகள அணுகுவதில் பதாடர்ந்தும் பசயல்பட்டு வருைின்றது.  
 
ஆைநவ, 2014 ஆம் வருடம், றுஹுண பல்ைகைக்ைழை “றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ஆய்வுச் பசயற் ிறகண 
வலுப்படுத்தும் பசயற் திட்டத்தின் ைீழ் ைல்விசார் துகறைளுக்கு ைிகடயிைான ஆய்வு இகணப்புக்ைகள 
உதவுவது மற்றும் ஊக்ைமூட்டப் படுத்துவதில் பதாடர்ந்தும் ஈடுபட்டு வருைின்றது. 
 
பை சர்வநதசக் ைருத்தரங்குைகள  டத்தியதன் மூைம்  ாங்ைள் சர்வநதச ஜவீிச் சமூைங்ைளுக்கு இகடநய 
எங்ைள் அணுகு முகறயிகன மீளவும் பிரதிபைிக்ை முடியுமாயிருந்தது. இவ்வருடத்தில் விவசாயம், 
பபாறியியல், விஞ்ஞானம் மற்றும் முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீங்ைளுக்கு ஐந்து சர்வநதச 
ைருத்தரங்குைகள  டத்தின. உயர்ைல்விக்ைான வாய்ப்பிகன நமலும் விருத்தி பசய்யும் ந ாக்குடன் ைசை 
படீங்ைளும் தமது படீங்ைளுக்குப் புது மாணவர்ைகள உற்நசர்ப்பிகன அதிைரித்துள்ளது.  
 
பல்ைகைக்ைழைம், ஐந்து புதிய பட்டக் ைல்வி பசயற் திட்டங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்ைான பைாள்கைைத் 
திட்டங்ைகள பல்ைகைக் ைழை மானிய ஆகண சகபயின் அனுமதிக்ைாக்ைச் சமர்ப்பித்துள்ளது.  
 
விகனத்திறன் விருத்திக்ைான பதாடர்  முயற்சியின் பிரதிபைனூடாை, றுஹூண பல்ைகைக்ைழைம், நதசிய 
உற்பத்திச் பசயைாக்ைத்தின் விநசட பாராட்டுதகையும் பபற்றுக் பைாண்டுள்ளது. 
 
இவ்வருடம், ைட்டட  ிர்மானச் பசயற்திட்டங்ைளில் பாரிய முன்நனற்றங்ைகள ைாட்டியுள்ளன. இவ்வருடம் 
மீன்பிடி மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞான பதாழில் நுட்ப படீத்தின் புதுக் ைட்டிட பதாகுதியின்  ஐஐ ைட்டம், 
ஆரம்பித்து கவக்ைப்பட்டதுடன் 2016 ஆம் வருட முடிவில் அகவ பயன் படுத்தப்படவுள்ளன. 
 
சைை படீங்ைளும், மற்றும் ைல்விசார் துகரைள், ைற்பித்தல், பரீட்கச  டத்துதல், ஆய்வு மற்றும் சமூைச் 
நசகவைள் உள்ளடக்ைிய சைை துகறைளிலும் சிறந்த பசயற்திறகனத் பதாடர்ந்தும்  ிகைப் படுத்தியுள்ளது.  
 
ைல்வி சார் ஊழியர்ைளில் அந ைமா நனார், தங்ைளது ஆய்வுக் ைண்டு பிடிப்புக்ைகள சர்வநதச 
ைருத்தரங்குைளில் முன்கவத்துள்ளதுடன் அவ் ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் மிைப் பிரசித்தபபற்ற சர்வநதச 
சன்ஞிகைைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்டும் உள்ளன.  
 
2014 ஆம் வருட ைாைத்தில், றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம்  ிர்வாை துகறயில் தன் பபாறுப்புணர்வு மற்றும் 
உள்ளடீ்டுத் பத ளிவுக்  பைாள்கைைகள நமலும்  ிகை  ிறுத்த முடியுமாயிருந்த்து. பல்ைகைக்ைழைம் 
மாணவர் குழப்ப  ிகை ைாரணமாை ஒரு  ாளாவது மூடப்படவில்கை என்பது குறிப்பிடத் தக்ை விடயமாகும். 
 
நூைைம், சர்வநதச விவாைரங்ைளுக்குமான கமயம், பதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு, பதாகை மற்றும் பதாடர் 
ைல்விப் பிரிவு மற்றும் உடற் ைல்வித் துகறைள் முக்ைிய பங்ைளிப்பிகன பதாடர்ந்தும்  வழங்ைி வருைின்றது. 
 ிர்வாைம் மற்றும்  ிதிசார்பான உப துகறைள் பல்ைகைக் ைழைத்தின் சீரான பசயற்பாட்டிற்குத் நதகவயான 
பங்ைளிப்பிகன வழங்ைியிருந்தன.   
 
பபாதுப் பட்டமளிப்பு விழா, திட்டமிடப்பட்ட படி குறிப்பிட்ட ைாைத்தில்  கட பபற்றது. ைல்விசார் அமர்வுைள் 
மற்றும் உபநவந்தரின் விருது வழங்கும் விழாவும் குறிப்பிட்ட ைாைத்தில்   கடபபற்றன. 
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பல்ைகைக் ைழைத்தின் பணியிகன  ிகறநவற்று முைமாை இவ்வருடாந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட 
சாதகனைள் ைல்விசார் மற்றும் ைல்விசார் என்ற இரு குழுக்ைள் உள்ளடக்ைிய எமது ஊழியர்ைளின் பாரிய 
ஈடுபாட்டின் ஊடாை பபறப்பட்டன.  
 
அவர்ைளது, பதாடர்ச்சியான ஈடுபாடு ஊடாை இவ் விகரவியக்ைத்கத எதர்வரும் வருடங்ைளிளும் சமனான 
உகழப்பு மற்றும் முயற்சிைளின் ஊடாை நமலும் பதாடர்வதற்கு  ாம் எதர்பார்க்ைிநறாம். 
 
 
 

 
 
 
நபராசிரியர் ைாமினி நசனா யக்ை 
உபநவந்தர். 
2016.10.11 
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ஆளுமை அதிகொரம் 
 
வேந்தர்                 –  சங்கைக்குறிய ராஜைீய பண்டித பல்ைத்தர ஶ்ரீ சுமணநஜாதி  நதரர் 

1. பல்மைக் கழக ைன்றம் 

உப நவந்தர் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் ைாமினி நசனா ாயக்ை 
துகண உப நவந்தர் ைைா ிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ன 
படீங்ைளின் படீாதிபதிைள்  
படீாதிபதி – விவசாயம் நபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ை 
படீாதிபதி – பபாறியியல் ைைா ிதி ப.ீடி.சி. பபநரரா 
படீாதிபதி – கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல்சார் 

விஞ்ஞானமும் பதாழிற் நுட்பமும் 
நபராசிரியர் திைக் பி.டி. ைமநை 
ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞானம் 
நபராசிரியர் ப.ீ நஹவநை 
நபராசிரியர் எஸ். வாவ்வநை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி நபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. பபநரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் 
ைைா ிதி சம்பத் குணவர்தன 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் சரத் நைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞானம் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ன 
படீாதிபதி – பட்டப்பின் பட்டக் ைற்கைைள் நபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 

 ியமன அங்ைத்தவர்ைள் 

சங்கைக்குரிய மாைிம்பட ஞானாநைை நதரர் 
திரு. புத்தப் பிரிய  ிைமுனி 
திரு. எம். ஜி. புன்சிநஹவா 
திரு. எம்.வி.ஜி. ரம்யச்சந்திரா குணநசைர 
திரு. ஆர்.நை. வரீசிரி ரத்னாயக்ை 
திரு. எச். ஜி. எஸ். ஜயநசைர 
திரு. ஜி. எஸ். எதிரிவரீ 
திரு. எச்.ஜ.ீ குணநசாம  
திருமதி. டப்ளியு. நை,நை, அத்துநைாரை  
திரு. சன்திரசிரி நஹவா ைண்டம்பி 
திரு. ஆர்.சி.தி. பசாய்ஷா 
ைைா ிதி. பி. ஏை ாயக்ை 
திரு. திஹான் சமரநசை 

பசனட் மன்ற அங்ைத்தவர்ைள்  
நபராசிரியர் (திருமதி) என். நஜ. தி. எஸ். 
அமரசிங்ை 
நபராசிரியர். பியசிரி விதானநை 

பதிவாளர் (பதவிப் பிரமானச் பசயைாளர்) 
 

திருமதி பி.எஸ். ைளுைம 
 

2. பல்கமைக் கழக பெனட் ெமப 

உப நவந்தர் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் ைாமின ீநசனா ாயக்ை 
துகண உப நவந்தர் ைைா ிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ன 
படீங்ைளின் படீாதிபதிைள்  
படீாதிபதி / விவசாயம் நபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 
படீாதிபதி /பபாறியியல் ைைா ிதி ப.ீடி.சி. நபநரரா 
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படீாதிபதி / கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல்சார் 
விஞ்ஞானமும் பதாழில்நுட்பமும். 

நபராசிரியர் திைக் பி.டி. ைமநை 
ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞானம் 
நபராசிரியர் ப.ீ நஹவநை 
நபராசிரியர் எஸ். வாவ்வநை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி நபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. பபநரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் 
ைைா ிதி சம்பத் குணவர்தன 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் சரத் நைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞானம் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ன 
படீாதிபதி – பட்டப்பின் பட்டக் ைற்கைைள் நபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 
நூைைர் திரு. ஆனந்த ைருணாரத்ன 
பதிவாளர் திருமதி. பி. எஸ். ைளுடம 

கற்மககள் துமறகளின் தமைேர்கள் 

ேிேெொய பீடம் 
தகைவர், விவசாய உயிரியியல் நபராசிரியர் நை.எல். வசன்த குமார 
தகைவர், விவசாய பபாருளியல் ைைா ிதி (திருமதி)  ிைன்த தி சில்வா 
தகைவர், மிருை விஞ்ஞானம் ைைா ிதி (திருமதி) என். கவ. ஹரிமுதுபைாட 
தகைவர், நபாை விஞ்ஞானம் திருமதி. எம்.நை. டி.நை. அமரசிங்ஹ 
தகைவர், உணவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பவியல் ைைா ிதி பி.எல்.என். ைக்ஷ்மன் 
தகைவர், மண்ணியில் ைைா ிதி (திருமதி) பி.சி. வல்பபாை 

பபொறியியற் பீடம் 

தகைவர், ைட்டுமான மற்றும் சுற்றாடற் பபாறியியல் ைைா ிதி ஜி. எஸ். கவ. தி. சில்வா 
தகைவர், மின்னியல் மற்றும் தைவற் பபாறியியல் ைைா ிதி எஸ். எச். நை. நை. குணவிக்ரம 
தகைவர், இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திற் 
பபாறியியல் 

ைைா ிதி. ஆர். எம்.ஏ புஷ்பகுமார 

தகைவர் அறிவித்துகரைளுக்கு அடங்ைிய ைற்கைைள் திருமதி எஸ்.என். மல்ைான்தி 
கடற்பறொழில் ைற்றும் கடல்ெொர் ேிஞ்ஞொன ைற்றும் பதொழிற் நுட்பம் 
தகைவர் மீன்பிடி மற்றும்     ீரிண வள விருத்தி ைைா ிதி (பசல்வி) நை. ஆர். ைமநை 
தகைவர்  ண்ணரீயல் ைைா ிதி ஆர். ஏ. மித்ரபாை 

 ைைா ிதி பி.என். ரணசிங்ை 

ைொனிடேியல் ைற்றும் ெமூக ேிஞ்ஞொன பீடம் 

தகைவர் பபாருளியல் ைைா ிதி பி. எம் சுமனரத்ன 
தகைவர், புவியியல் திரு. ஜி. பசனரத் 
தகைவர், வரைாறு மற்றும் பதால் ைைா ிதி எம். கவ. சன்ரசிரி 
தகைவர், பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற்கைைள் சங்கைக்குறிய ைைா ிதி யூ மஹிந்த நதரர் 
தகைவர், சிங்ைளம் நபராசிரியர் நை. ஜி. அமரநசைர 
தகைவர், சமூைவியல்  ைைா ிதி எஸ்.எஸ. நதனபது 

முகொமைத்துே ைற்றும் நிதிப் பீடம் 

தகைவர், ைணக்ைியல் ம்ற்றும்  ிதி திரு. எச். வி.டி. ஐ. அநபவிக்ரம 
தகைவர், முைாகமத்துவம் மற்றும் திரு ப.ீஈ.டி. நதசப்பிரிய சில்வா 

தகைவர் சந்கதப்படுத்தல் திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன 
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ைருத்துே பீடம் 

தகைவர், உடற்கூற்றியியல் ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ரம 
தகைவர் உயிரியில் இரசாயனம் ைைா ிதி (திருமதி) ஆர். பி. நஹவாவசம் 
தகைவர், சமூை மருத்துவம் நபராசிரியர் (திருமதி) நை.டி.சி.ஈ. ைியனநை 
தகைவர், குற்றவியற் மருத்தவம் ைைா ிதி ைிளிநபர்ட் பபநரரா 
தகைவர், மருத்துவம் நபராசிரியர் நை.டி. பதிரன 
தகைவர், நுண்ணுயிரியல் ைைா தி ஏ.டி.எஸ்.  ாைஹவத்த 
தகைவர், பபண்நணாயியல் சிநஷடநபராசிரியர் ஐ.எம்.ஆர். குணவர்தன 
தகைவர், குழந்கத ந ாயியல் நபராசிரியர் யூ.நை. ஜயன்த 
தகைவர், ஒட்டுண்ணுயிரியல் ைைா தி டி.சி. யஹதுபைாட 
தகைவர்,ந ாயியல்  ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 
தகைவர், மருந்தாக்ைவியல் ைைா ிதி எச்.எம்.எம்.நஹரத் 
தகைவர், உடல் இயங்ைியல் ைைா ிதி ஆர். எஸ்.நஜ. பைநனாரா 
தகைவர் அறுகவச் சிைிட்கசவியல் ைைா ிதி ஆர்.டப். பசனவிரத்ன 
தகைவர் மனந ாயியல் ைைா ிதி (திருமதி) ஜி.டி. புன்சிநஹவா 

ேிஞ்ஞொன பீடம் 

தகைவர், தாவரவியல் நபராசிரியர் சமன் அநபசிங்ை 
தகைவர், இரசாயனவியல் ைைா ிதி (திருமதி) வி.பி. புளுைஹபிஇய 
தகைவர், ைணணி விஞ்ஞானம்  ைைா ிதி டி.எஸ். இநையப் பபரும 
தகைவர், ைணிதவியல் ைைா ிதி எம். பி. ஏ. விநஜசிரி 
தகைவர் பபௌதிைவியல் ைைா ிதி நை. பி. எஸ். ஜயதிைை 
தகைவர், மிருைவியல்  நபராசிரியர் சுனிதா குணவிக்ரம 

வபரொெிரியர்கள்  

சிநரஷ்ட நபராசிரியர் ரன்சித் நசனரத்ன நயாை விஞ்ஞானம் பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் நராஹான் ராஜபக்ஷ விவசாய உயிரியல் பற்றிய நபராசிரியர்  
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் மஹிந்த விநஜரத்ன  விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர்  ஆர்.டி. பசனரத்ன மிருை விஞ்ஞான பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் டப்ளியு.டப்ளியு. டி. ஏ. 
குணவர்தன 

மிருை விஞ்ஞான பற்றிய நபராசிரியர் 

நபராசிரியர் (திருமதி) சி.எம்.  வரத்ன  விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் பி.எல்.ஏ.ஜி. அல்விஸ் விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 

நபராசிரியர் விஜித் எஸ். ஜயமஹ 
உணவியல் மற்றும் பதாழிநுட்பவியல் பற்றிய 
நபராசிரியர்  

நபராசிரியர் (திருமதி) வினதீா விநஜரத்ன 
உணவியல் மற்றும் பதாழிநுட்பவியல் பற்றிய 
நபராசிரியர் 

நபராசிரியர் மங்ைள டி பசாய்ஷா விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ஒஸ்ைர் அமரசிங்ஹ விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் எல்,எம். அநபவிக்ரம விவசாய பபாருளியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் நை. எல். வசன்த குமார விவசாய உயிரியியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் எஸ.டீ. வன்னயீாரச்சி மண்ணியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர்  நை. நை. ஜ. யூ. அருண குமார  நபை விஞ்ஞானம் பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் (பசல்வி) பி.ஆர்.டி. 
குமாரணதுங்ை   

மீன்னின உயிரியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
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சங்கைகுரிய நபராசிரியர் விநைபைாட அரியநதவ 
நதார் 

பபளத்த தர்ைவியற் பற்றிய நபராசிரியர் 

நபராசிரியர் ஏ. ஜ.ீ ருஹணீ7நஹவா பபளத்த ைற்கைைள் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை சிங்ைள பமாழி பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் நை.ஜி. அமரநசைர சிங்ைள பமாழி பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ப.ீ நஹவநை புவியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 

சங்கைகுரிய நபராசிரியர் மிதிைம  நசாரத நதார் 
பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற்கைைள் பற்றிய 
நபராசிரியர் 

நபராசிரியர் ஏ.நை.ஐ. ஜயசிங்ை சமூைவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் எஸ்.டப். அமரசிங்ை சமூைவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ப.ீ விதானாநை பபாருளியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் நஹமபாை ராமசிங்ை பபாருளியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ப.ீ எம். தயானன்த பபாருளியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் ஈ. ஏ. ைாமின ீபபான்நசைா ஆங்ைிள பமாழி பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் சுசிரித் பமன்டிஸ் மருத்துவப் நபராசிரியர் 
சிநரஷ்டநபராசிரியர் டி. ஆர். வரீசூரிய உடற் கூற்றியியல் பற்றிய நபராசிரியர்  
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் (திருமதி) எம். வ.ீ வரீசூரிய நுண்ணுயிரியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் சுஜவீா அமரநசன குழந்கத ந ாயியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் திைக் வரீரத்ன மருத்துவம் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் டி. ஜ.ீ  ா ாயக்ைார உடற்கூற்றியியற் பற்றிய நபராசிரியர்  
நபராசிரியர் இசுரானி இையப்நபரும உடற்கூற்றியியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) எல்.நை.ப.ீ மூந்துவ ந ாயியியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் எஸ்.நை.சி. விமைசுந்தர சமூை மருத்துவம் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) எல்.எம். பஹட்டிநஹவா மருந்தாக்ைவியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர் (பசல்வி) எச்.எம்.நை.நை. பத்திரன இரசாயனவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) நை.நை.ஏ.எஸ். யாபா பபளதீைவியற் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) என்.நஜ.தீ.எஸ். அமரசிங்ை மிருைவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் பி.எம்.சி.எஸ்.தி. சில்வா மிருைவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் எல்.ஏ.எல்.டப். ஜயநசைர ைணிதவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) பி.டி. அநபயசிங்ை தாவரவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 
நபராசிரியர் (திருமதி) டப்.டி.எஸ்.டி.நபரமசன்த்ர மிருைவியல் பற்றிய நபராசிரியர் 

பீடப் பிரதிநிதிகள் 

விவசாயம் திரு. எ.எல். சன்திை     ைைா ிதி ஏ. மானவடு 

பபாறியியல் 
ைைா ிதி எம்.ஆர். உடவைபபாை    ைைா ிதி 
என்.நை.பஹட்டியாரச்சி 

கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞான மற்றும் 
பதாழில்நுட்பவியல் 

ைைா ிதி (திருமதி) எச்.ப.ீ அசன்தி 

மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞானம் 
ைைா ிதி ஜி.டி.ஆர்.யூ. அநபயரத்ன  ைைா ிதி 
ஏ.நஜ.எம். சன்திரதாச 

முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதி 
திரு.டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன  ைைா ிதி 
(திருமதி) எம்.ப.ீஎப். மபாஸியா 

மருத்துவம் 
ைைா ிதி எம்.டி.சி.எஸ். குைரத்ன  ைைா ிதி 
பி.நஹவாவசம் 

விஞ்ஞானம் 
திரு. எஸ்.ஏ.எஸ். நைாரன்சுநஹவா  
சைநபராசிரியர் ஈ.ப.ீஎஸ். சன்தன 
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3. பல்கமைக் கழக அதிகொரிகள் 

உபநவந்தர் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் ைாமின ீநசனா ாயக்ை 
துகண உபநவந்தர் ைைா ிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ன 

பீடங்களின் பீடொதிபதிகள் 

படீாதிபதி / விவசாயம் நபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 
படீாதிபதி / பபாறியியல் ைைா ிதி ப.ீடி.சி. பபநரரா 
படீாதிபதி / கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல்சார் 
விஞ்ஞான பதாழில்நுட்பம் 

நபராசிரியர் திைக் பி.டி. ைமநை  ைைா ிதி ஆர். 
ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி / மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞானம் 
நபராசிரியர் ப.ீநஹவநை   நபராசிரியர் எஸ். 
வாவ்வநை 

படீாதிபதி / முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதி நபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ்.சி. பபநரரா 

படீாதிபதி / மருத்துவம் 
ைைா ிதி சம்பத் குணவர்தன   சிநரஷ்ட 
நபராசிரியர் சரத் நைைம்வசம் 

படீாதிபதி / விஞ்ஞானம் சிநரஷ்ட நபராசிரியர் டப்.ஜி.டி. தர்மரத்ன 
படீாதிபதி / பட்டப்பின் பட்டக் ைற்கைைள் நபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ 
நூைைர் திரு. ஆனந்த ைருணாரத்ன 
பதிவாளர் திருமதி. பி.எஸ். ைளுைம 
பதில்  ிதிவாளர் (துகண  ிதிவாளர்) திரு. ஏ.எம்.ஏ. சிரிவர்தன 

நிர்ேொக / நிதி ைற்றும் வேறு நிர்ேொகிகள் 

துகண பதிவாளர் / சட்டமும் ஆவணங்ைளும் திரு.ஜி.எல். எரத்ன  
துகண பதிவாளர் / பபாது  ிர்வாைம் திருமதி. சி. பசனவிரத்ன 
துகண பதிவாளர் / பரீட்கசைள் திருமதி. பி.எம்.எஸ்.பி. யாபா 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / மானிட மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞான படீம் 

திரு. நை. குணவர்தன 

சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / விவசாய படீம் திருமதி. எஸ்.நை.நை. முதைிநை 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / விஞ்ஞான படீம் திரு. பி.ஏ. பியல் நரனுை 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்விசார் திருமதி. எச்.ஜி.  ிைன்தி நதவிைா 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / பதாகை மற்றும் தூரக் 
ைல்விப் பிரிவு 

திருமதி. பி.ஜி.எஸ்.பி.  ா யக்ைார 

சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்வி சாரா திருமதி. நை.ஜி.சி.ஏ. பண்டாரதிைை 

சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைணக்கு மற்றும்  ிதி திருமதி. நை.வி.ஆர். வித்தியாரத்ன 

சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / உள்ளை ைணக்ைாய்வு திரு. ஓ.எை.வி.பி. அனுர 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / உள்ளை ைணக்ைாய்வு திரு. எஸ்.டப். பைாடிதுவக்கு  
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் நசகவைள் திருமதி. ஜி.ஏ. ஜைதி நஹம்மளி 
சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் நசகவைள் திரு. சி.பி.நை. எதிரிசிங்ை 
உதவிப் பதிவாளர் / முைாகததுவ மற்றும்  ிதிப் படீம் திரு.நை.ஜி.என். குமார 
உதவிப் பதிவாளர் /மருத்துவ படீம் திருமதி. வி. ஹிநராசினி பியதாச 
உதவிப் பதிவாளர் / கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல்சார் 
விஞ்ஞான பதாழில்நுட்ப படீம்  

திருமதி. டி.டி.ஜி. பதிரன 

உதவிப் பதிவாளர் / பட்டப்பின் பட்டக் ைற்கைைள் படீம் திருமதி. டி.எம்.எச்.சி. தச ாயக்ை 
உதவிப் பதிவாளர் / பபாறியியற் படீம் திரு. எல். இசுறு ைல்பநை 
உதவிப் பதிவாளர் / மாணவர் விவைாரங்ைள் பசல்வி. நஜ.ஏ.எம்.எஸ். விநஜரத்ன 
உதவிப் பதிவாளர் / பபாது  ிர்வாைம் திரு. டப்.டப். அனுர 
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உதவிப் பதிவாளர் / பபாது  ிர்வாைம் பசல்வி. ஜி.எச்.சி.  தீசானி 
உதவிப் பதிவாளர்  பசல்வி. வி.பி.எம். பிரநபாதி 
உதவிப்  ிதிவாளர்  திருமதி. பி.எச். சின்தா 
உதவிப்  ிதிவாளர் / விவசாய படீம் பசல்வி. எச்.பி. நஹவாரத்ன 
உதவிப்  ிதிவாளர் / வழங்ைல்ைள் பசல்வி. வி.ஜி.எம். பிரயங்ைிைா 
உதவிப்  ிதிவாளர் / பபாறியியற் படீம் பசல்வி. ஏ.எஸ்.ஐ. பபர்ணான்டு 
உதவிப்  ிதிவாளர் / மறுத்துவ படீம் பசல்வி. ஏ.எஸ்.ஐ. பபர்ணான்டு 
நவகைத்தளப் பபாறியிைாளர் ( ைட்டுமான9) திரு. எஸ். தியுனுநை 
பட்டகர பபாறியியைாளர் / பபாறியியற் படீம் திரு. ஏ.ஜி.நை.எம்.எஸ். சிரயன்த 
அத்தியட்சைர் / உடற்ைல்விப் பிரிவு திரு. பி.என். வரீசிங்ை 
பிரதம பாதுைாப்பு அதிைாரி திரு. எச்.என். டயஸ் 
பண்கண முைாகம அதிைாரி / விவசாய படீம் திரு. யு.பி. பபல்பாபைாட 

நூைகம் 

சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. என். பஹட்டியாரச்சி 
சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. யு.ஏ. ைால் பன்னிை 
சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் திருமதி. நதஜா குருப்புஆரச்சி 
சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் / விவசாய படீம் திருமதி. எஸ்.எல். ைம்மன்பிை 
சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் / பபாறியியற் படீம் திரு.நஜ.நஜ. குறுசிங்ை ஆரச்சிநை 
சிநரஷ்ட உதவி நூைைர் / மருத்துவ படீம் திரு.நை.டி,எஸ். புஷ்பகுமார 
உதவி நூைைர் திரு.நை.எச். ராம ாயக்ை 
உதவி நூைைர் திரு.ஐ.டி.நை.ஐ.  பபர்ணான்டு 
உதவி நூைைர் திருமதி. ஆர்.ஏ.பி.எஸ்.பசனவிரத்ன 
உதவி நூைைர் பசல்வி. பி.நை. ஜயநசைர 
உதவி நூைைர் திரு. பி.ஜி.என். குமார 

வேறு வெமேகள் 

அத்தியட்சைர் / பதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு ைைா ிதி ஏ.நஜ.எம். சன்திரதாச 
அத்தியட்சைர் / சர்வநதச விவைாரங்ைளுக்ைான பிரிவு நபராசிரியர் பி.ஜி.  ா யக்ைார 
அத்தியட்சைர் / பதாகைக் மற்றும் பதாடர் ைல்விப் 
பிரிவு 

நபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் /  வனீ பமாழிைள் மற்றும் 
ைைாச்சாரங்ைளுக்ைான பிரிவு 

ைைா ிதி (திருமதி) ஜி. எதிரிசிங்ை 

பல்ைகைக்ைழை ஒழக்ைாற்று ர் நபராசிரியர் பியசிரி விதானநை 
சிநரஷ்ட மாணவர் துகண நபராசிரியர் ஈ.பி.எஸ். சன்தன 
பதில் ஒருங்ைிகணப்பாளர் / ைைாச்சார கமயம் நபராசிரியர் (திருமதி) ஆர்.பி. தர்மா 
பிரதம மருத்துவ அதிைாரி  
பல் கவத்தியர் டாக்டர் (திருமதி) எஸ். அதபத்து 
பவளிவாரி மருத்துவ அதிைாரி / விவசாய படீம் டாக்டர் எம்.ஜி. ரவிசிங்ை 
பிரதம ஒருங்ைகணப்பாளர் / இகணய சுைாதார 
விஞ்ஞானம் 

சிநரஷ்ட நபராசிரியர் சரத் நைைம்வசம் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / MLS ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரடரத்ன 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் / மருந்தைம் ைைா ிதி (திருமதி) ஈ.ஐ.கவத்தியரத்ன 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் / தாதியியல் ைைா ிதி நை.ஜி. இநமன்த்ரா 
அத்தியட்சைர் / ஊழியர் பணி விருத்தி கமயம் நபராசிரியர் (திருமதி) சி.எம்.  வரத்ன 
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பகுதி 11 
 
ஊழியர் பற்றிய தகேல்கள் 
 
2014 டிசம்பர் 31ம் திைதி வகர. ஊழியர்ைளின் பமாத்த எண்ணிக்கை 
 
ஊழியர் பரவளின் முழு விபரங்ைள் 
 
1a.   கல்ேி ெொர் ஊழியர்கள் 
பதேி ேிே

ெொய 
பபொறி
யி 

கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 
/ெமூக 

முகொ
மைத்
துே 

ைருத்
துே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர்ைள் 1            1    2  
நபராசிரியர்ைள்  5 1 5 5 2 1   4 3 2 2 12 5 5 1 35 18 
துகணநபராசிரியர் 1                1  
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர் தரம் 1 4    2    10    9  6  31  
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர் தரம் 11 35  6  10 2   35  16 2 35  20  157 4 
விரிவுகரயாளர்   72 43       8 3 20  11  111 38 
தகுதிைான் விரிவுகரயாளர் 25 5 5  5    54 2 39 18 72 30 54 9 254 64 
                   

 
1.6 நூைக ஊழியர்கள்  
பதேி நிர்ேொ

க 
ேிேெொ
ய 

பபொறி FMST பட்டப்
பின் 

ெமூக 
ேிஞ்
ஞொன 

முகொ
மைத்
துே 

ைருத்
துே 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
நூைைர் 1                1 - 

சிநரஷ்ட உதவி நூைைர்   1  1          1  3 - 

உதவி நூைைர் 9              1  10  

                   

 
1.c கல்ேிெொர் ெகொய ஊழியர்கள் 
பதேி நிர்ேொ

கம் 
ேிே
ெொய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 

முகொ
மை 

ைருத்
தே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
விஞ்ஞான உதவு ர் 1  3 1   2      3      7 1 

ைணணி           2  5 2   12 1 19 3 

முகறகமப் 
பகுப்பாய்வாளர் 

1  1  1 1 1 1   1  1  1   2 7 2 

உடற்ைல்விக்ைான 
உபநதசைர் 

    1              1  

ஆங்ைிை பமாழி 
உபநதசைர் 

          9 7       9 7 
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பதேி நிர்ேொ
கம் 

ேிே
ெொய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 

முகொ
மை 

ைருத்
தே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
உதவி தள 
முைாகமத்தவர் 

    1 1           2 1 3 2 

முகறகம 
பபாறியியளாளர் 

  1                1  

வழிைாட்டற் உப 
நதசைர் 

6 3                 6 3 

                     

 
1 d நிர்ேொக ஊழியர்கள் 
பதேி நிர்ேொ

கம் 
ேிே
ெொய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 

முகொ
மை 

ைருத்
தே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
பதிவாளர் 1                  1 0 
துகணப் பதிவாளர் 2 1                 2 1 
 ிதிவாளர் 1 1                 1 1 
துகண  ிதிவாளர் 1                  1 0 
சிநர. உதவி 
பதிவாளர் 

5 1       1 1         6 2 

சிநர. உதவி 
பதிவாளர் 
(சட்டமும் 
ஆவணமும்) 

1                  1 0 

சிநர. உதவி 
 ிதிவாளர் 

1                  1 0 

உதவிப் பதிவாளர் 5 2 1  1  1    1  1  1  1  12 3 
உதவிப் பதிவாளர் 
(நூைை நசகவ) 

2                  2 0 

உதவி  ிதிவாளர் 3  1  1          1 1   6 1 
உதவி உள்ள 
ைணக்ைாய்வாளர் 

1                  1 0 

பிரதம ஒழுங்கு 
முகற பணிப்பாளர் 

1                  1  

உபநவந்தருக்ைான 
சிநரஷ்ட 
தனிப்பட்ட 
பசயளாளர் 

                  0 0 

பிரதம பாதுைாப்பு 
அதிைாரி 

1                  1 0 

அத்தியட்சைர் 
உடற்ைல்வி 

1 1                 1 1 

அத்தியட்சைர் 1 1                 1 1 
அத்தியட்சைர் 
ஒப்பந்தம் 

1                  1 0 

பண்கண 
முைாகமயாளர் 

  1 1               1 1 

பபாறுப்பாளர் 1 1 1 1               2 2 
தனிப்பட்ட 
பசயைாளர் 

1 1                 1 1 
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பதேி நிர்ேொ
கம் 

ேிே
ெொய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 

முகொ
மை 

ைருத்
தே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 
நவகைத் தள 
பபாறியியைாளர் 

2 2                 2 2 

நவகைத்தள 
பபாறியியைாளர் 
(ைட்டுமான) 

1 
 

   1 1             2 1 

பட்டகறப் 
பபாறியியைாளர் 

    1              1 0 

                     
 
1 – e கல்ேி ெொரொ ஊழியர்கள்  
பதேி நிர்ேொக

ம் 
ேிே
ெொய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

பட்டப்
பின் 

ைொனி
ட 

முகொ
மை 

ைருத்த
ே 

ேிஞ்
ஞொன 

முழு 

Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc Ac Vc 

பதாழிற் நுட்ப 
அதிைாரிைள் 

18 11 14  20 3 6    2    47 5 25 2 132 21 

எழுதுவிகனஞர் 
மற்றும்  இகணய 
தரங்ைள் 

141 24 12  33 2 3  2  21  10 2 49 2 8  279 30 

சிற்றூழியர் 
தரங்ைள் 

269 56 62 13 43  10  1  13  7  74 12 49 6 528 87 

                     
 
 
ஊழியர் இட ைொற்றங்கள் 
 
2014ம் வருடத்தில் இடம்பபற்ற ஊழிய இடமாற்றங்ைளின் பமாத்த பதாகை 
 
ைொற்றங்கள் அங்கத்தேர் பதொமக 

கல்ேிெொர் கல்ேி நிர்ேொக கல்ேி ெொரொ 

புது  ியமனங்ைள்   2 29 
 ிகைபடுத்தல்ைள்    5 
பதவி உயர்வுைள்    69 
மாற்றங்ைள்    20 
நசகவ  ீடிப்புக்ைள்    75 
ஒய்வு பபறல்ைள்    24 
நைாரி விைைள்ைள்    4 
பதவி ைாைிபடுத்தல் (பவளிநயற்றங்ைள்)     
எழு வருட நசகவயின் பின் விடுமுகறைள்    N/A 
ைற்கைைளுக்ைான விடுமுகறைள்      
ைற்கைைளுக்ைான விடுமுகறைள்  ீடிப்புக்ைள்     
ைருதரங்கு/மன்றங்ைள்/ பயிற்சி விடுமுகற     
இகடைாை விடுமுகற    N/A 
ஏழு வருட நசகவயின் விடுமுகறயின் பின் 
நசகவக்கு திருப்புதல் 

   N/A 

மரணங்ைள்     
விடுவிப்புக்ைள்  ிரந்தர     

தற்ைாைிை 
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பகுதி III 
 
ைொணேர் ேிேர அறிக்மக 
 
மாணவர் உற்நசர்ப்பு/ வடுதிவசதிைள்/  ிதி வசதிைள்/ மாணவர் மன்றங்ைள்/ சங்ைங்ைள் 

ேமக பீடம் 
 

இமண
ய 
சுகொதொர 
ேிஞ்ஞொ
ன 

வேறு முழு 

ேிேெொ
ய 

பபொறி கடற்
பறொழி
ல் 

ைொனிட 
ெமூக 

முகொ
மை 

ைருத்து
ே 

ேிஞ்
ஞொன 

மாணவர் 
உற்நசர்ப்பு 

211 227 48 443 318 162 295 61  1765 

பசன்ற 
வருடத்துடன் 
ஒப்பிடுகையில் 
மாணவர் 
உற்நசர்ப்பின் 
அதிைரிப்பு % 

-22.90% 10.98% 14.28% 30.88% -1.85% -3.57% 6.11% -17.56%  -
14.159% 

பமாத்த மாணவர் 
எண்ணிக்கை 

664 874 181 1761 1255 769 885 325  6714 

வழங்ைப்பட்ட 
விடுதி வசதிைள் 

537 379 77 697 323 614 422 44  3093 

வழங்ைப்பட்ட 
மஹபபாை 
உதவிப் பணம் 

249 480 74 536 572 556 304 109  2880 

உதவிப் பணம் 214 30 25 1045 490 8 232 81  2125 
மாணவர் மன்ற 
சங்ைங்ைளின் 
பதாகை 

1 8 3 1 1 3 8  4 29 

 
ைொணேர் ேிேகொரம் ெொர்பொன நியைனங்கள் 
 

பதேித்தர நிமை பதொமக 

ஒழுக்ைாற்றுனர் 01 
துகண ஒழுக்ைாற்றுனர் 05 
சிநரஷ்ட மாணவ ஆநைாசைர் 01 
மாணவ  ஆநைாசைர் 110 
ைல்வி சார் விடுதிப் பபாறுப்பாளர் 10 
ைல்வி சாரா விடுதி பபாறுப்பாளர் 18 

 
பரீட்மெகள் 
 
 ேிேெொய பபொறி கடற்பறொ

ழில் 
பட்டக் 
கல்ேி 

ைொனிட 
/ெமூக 

முகொ
மை 

ைருத்து
ே 

ேிஞ்
ஞொன 

ைழு 

திருத்தப்பட்ட 
விகடத்தாள்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

2000 11458        

பவ ளி அறிக்கைைள் 133 662        
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பபொதுப் பட்டைளிப்பு 
  
21 ஆவது வருடாந்த பபாதுப் பட்டமளிப்பு விழா, 2014 நம மாதம் 09 ஆம் மற்றும் 10 ஆம் திைதிைளில் 
 கடபபற்றன. 
 
             ேழங்கப்பட்ட பட்டங்கள்          பட்டதொரிகளின் எண்ணிக்மக 
பட்டப்பின் பட்டதாரிைள் 

ைைா ிதி 04 
தத்துவமானி 04  
வியாபார  ிர்வாை முதுமானி 10 
விவசாய பபாறுளியல் மற்றும் வள  03 
முைாகமத்துவம் சார்பான விஞ்ஞான முதுமானிப் பட்டம் 04 
உணவு விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் நுட்ப சார்பான விஞ்ஞான முதுமானி  01 
அணு உயிரியல் மற்றும் உயிரியற் பதாழில்நுட்ப விஞ்ஞான முதுமானி 01 
பபாறுளியல் சார்பான ைகை முதுமானி 107 

மருத்துவ மற்றும் அறுகவச் சிைிட்கச மாணி 126 
விஞ்ஞானமானி 455 
கடற்பறொழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞானமானி 24 
விவசாயவியற் விஞ்ஞான மானி 149 
பபாறிளியற் விஞ்ஞான மானி 203 
தாதியியற் விஞ்ஞானமானி  32 
ைணணி விஞ்ஞான மானி 19 
ைகைமானி 431 
               1887 
 

ேிரிேொக்கற் வெமேகள் 
 

01.  ைருத்துே நிமையம் 

      
ஊழியர் எண்ணிக்கை 

பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ அதிைாரிைள் - 02 
பற் அறுகவ மருத்துவர் - 01 
பதாழில் நுட்ப அதிைாரி - 01 
தாதி அதிைாரி - 01 
மருந்தாக்கு ர் - 01 

nghJr; Rfhjhu gupNrhjfu ; - 02 
பணியாளர் (ஆண்) - 01 
பணியாளர் (பபண்)  - 03 
சிற்றூழியர்ைள் - 03 

 
பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ அதிைாரிைள் 
நமற்பைாண்டநசகவைள் 
1. தினமும் 70-90ந ாயாளர்ைகளச் 

நசாதகனயிடல் (மாணவர்/ ஊழியர்ைள்) 

2. சைை உள்வாரி மற்றும் புதிதாை நசர்க்ைப்பட்ட 
மாணவர்ைளுக்கு பபாது மருத்துவச் 
நசாதகனைள்  

3. பல்ைகைக்ைழை ஊழியர்ைளுக்ைான 
மருத்துவச் நசாதகனைள் (நசகவ 
உறுதிப்படுத்துவதற்ைான) 

4. உளச்சார்ந்த மற்றும் அதுசார்பான 
ந ாய்ைளால் சார்பான அந ைமான 
மாணவர்ைளுக்கு ந ரத்திற்கு ந ரம் 
நதகவயான ஆநைாசகனைள் வழங்ைல் 

5. பை வித விகளயாட்டு  ிைழ்ச்சிைளின் நபாது 
பபாறுப்பான பங்ைளித்தல். 

6. ந ாயாளர்ைகள பபாது கவத்தியசாகைக்கு 
மாற்றியனுப்புதலும் பதாகைநபசியூடாை 
அவர்ைளுடன் பதாடர்படலும், பபாது 
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கவத்தியசாகைக்குச் பசன்று 
பார்கவயிடுதலும். 

7. பாரிய ந ாய் தடுப்பு  ிைழ்ச்சிைளில் பங்கு 
பைாள்ளல் 

8. பல்ைகைக்ைழைத்தினால் வழங்ைப்படும் 
மருத்துவச் சான்றிதழ்ைகள சரி பார்த்தல் 

9. பல்ைகைக்ைழை நமைதிைாரிைளின் 
அகழப்பிற்நைற்ப நதகவப்படும் நபாது 
பல்ைகைக்ைழை விடுதிைகளயும், சிற்றுண்டிச் 
சாகைைகளயும் பார்கவயிடல் 

10. பல்ைகைக்ைழை நமைதிைாரிைளின் 
நவண்டுதல்ைளுக்கு அகமய ந ர்முைப் 
பரீட்கசைள் மற்றும் அதிைாரிைளின் கூட்ட 
அமர்வுைளில் பங்கு பைாள்ளல் மற்றும் 
மாணவர்ைள் மற்றும்  ிர்வாை ஊழியர்ைளின் 
ஒழுக்ைாற்றுப் பிரச்சிகணைகளத் 
தீர்ப்பதற்ைான மருத்துவ மன்ற அமர்வுைளில் 
பங்ைளித்தல் 

 
பபாதுத்  தைவல்ைள்  
1. மருத்துவ 

ய) பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள்  
 6985 
இ) பல்ைகைக்ைழை ஊழியர்ைள் 
 931 

உ) ைாயங்ைளுக்ைான சிைிட்கச வழங்ைள்
 767 

2. மருத்துவ நசாதகனைள் 
ய) நசகவ  ிரந்தரமாக்ைள்ைள் 
 20 
இ) நசகவ  ீடிப்பதற்ைான வழங்ைப்பட்ட 
மருத்துவ சான்றிதழ்ைள்  409 

3. விநசட மருத்துவ பரிநசாதகனைளுக்கு  
உற்படுத்தல்ைள் (பபாதுகவத்தியசாகை – 
மாத்தகற  172 

4. ஆய்வு கூடச் நசாதகனைள் 
ய)  ந ாய் மற்றும் மருத்துவ 
நதகவைளுக்ைாை இரத்த மற்றும் சிறு ீர் 
பரிநசாதகனைள்  655 

5.  பல் பற்றிய சிைிட்கசைள்  
  
ஆநைாசகனைளும் சிைிட்கசைளும் 
மாணவர்ைள் 4349 
ஊழியர்ைள்      
    999 

6.  ந ாய்த் தடுப்புச் சுைாதாரச் நசகவைள்  
பதாற்று ந ாய் தடுத்தல் 
ந ாய்  துண்மங்ைகளத் தடுத்தல்  
பபாதுச் சுைாதாரம்  
விசர்  ாய்க்ைடித் தடுப்பு 
உணவு பாதுைாப்பு 

 

02. உடற் பயிற்ெிக் கல்ேி 
 
படீங்ைளுக்கு இகடயிைான சுற்றுப் நபாட்டிைள்  ( 
2014 நம 24ம் திைதி முதல் ஜூன் 01 ஆம் திைதி 
வகர) 
 
படீங்ைளுக்கு இகடயிைான வருடாந்த 
விகளயாட்டுப் நபாட்டிைள் 2014நம மற்றும் ஜூன் 
மாதங்ைளுக்கு இகடநய  கடபபற்றன. 
விஞ்ஞான படீம், சைை துகறைளிலும் 
சன்பியன்ைளாை விளங்ைியது. பபாறியியல் படீம் 
மற்றும் விவசாய படீம் முகறநய 2 ஆம் மற்றும் 
3 ஆம்  இடங்ைகள பபற்றுக் பைாண்டன.  
 
பல்ைகைக்ைழைங்ைளுக்கு  இகடயிைான 
பவற்றிக் ைிண்ணப் நபாட்டிைள் (2014 நம 24 ஆம் 
திைதி முதல் பசப்டம்பர் 07 ஆம் திைதி  வகர) 
 

இப்  நபாட்டிைள் வருடத்தில் நமற்குறிப்பிட்ட 
ைாைங்ைளில் பை பல்ைகைக்ைழைங்ைளில் 
 கடபபற்றன. பாரம்தூக்குதல் (ஆண்) பவற்றிக் 
ைிண்ணப் நபாட்டிைகள றுஹூண பல்ைகைக்ைழை 
உள்ளரங்கு விகளயாட்டு திடைில், 2014 ஆைஸ்ட் 
03 ஆம் திைதி  ாங்ைள் ஒழுங்கு பசய்திருந்நதாம். 
 
எமது  ிகை  
 
பவற்றிக் ைிண்ணம்– ைரப்பாந்தாட்டம் (ஆண்) 
இரண்டாம்  ிகை – பாரம்தூக்குதல் (ஆண்) 
மூன்றாம்  ிகை – ைரப்பந்தாட்டம் (பபண்) 
3 ஆம் இடம்  – பசஸ் (ஆண்) எல்கை (பபண்) 
ைரப்பந்தாட்ட ஆண்ைள் குழு பதாடர்ந்து ஐந்து 
வருடங்ைளாைக் இவ் பவற்றிக் ைிண்ணத்கத 
சுவைீரித்து வந்துள்ளது. 
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ஊ பாடப றி – விஞ்ஞான படீம் (2014 – 
பசப்டம்பர் – டிசம்பர்) 
 
விஞ்ஞான படீத்தின்  இரண்டாம் வருட  
மாணவர்ைளுக்ைான பதரிவுப் பாடப றி 
ஒன்றிகன  ாங்ைள்  டாத்தி வந்துள்நளாம். 
முதல் பாடப றி சுைாதாரம் சார்பான உடல்  ைன் 
மற்றும்  ன்னிகை உள்ளடக்ைி பசயல் முகறப் 
பாட ப றியாை அகமந்துள்ளதுடன், 45 
மாணவர்ைள் இதில் பங்கு பற்றினர். இரண்டாம் 
பாடப றி 15 மணித்தியாையங்ைள் உள்ளடக்ைிய 
நைாட்பாடு அமர்வுைளும் 30 மணித்தியாளம் 
உள்ளடக்ைிய பசயல் முகற  அமர்வுைகளயும் 
பைாண்டன. இப் பாடப றி “ உடல்  ைன் மற்றும் 
சுைாதார முைாகமத்துவம்” என 
அகழக்ைப்பட்டிருந்தது.  

 
உைை பல்ைகைக் ைழை பவற்றிக் ைிண்ணப் 
நபாட்டிைள் (2014)  
 
பின்வரும் மாணவர்ைள் இைங்கை 
பல்ைகைக்ைழை குழுக்ைகளப் பிரதி ிதிப் படுத்தி 
உள்ளதுடன் பவற்றிக் ைிண்ணப் நபாட்டிைளிலும் 
பங்குபற்றி இருந்தனர். 
 
என்.எச்.என். – பபரமைால் – மானிடவியல் படீம் 
(வதீி ஒட்டம் உைண்டா) 
ப.ீஆர். என். சாரங்ை – விவசாய படீம் பாரம் 
தூக்குதல் – சியாங்ைமாய் தாய்ைாந்து 
பி.ஜி.கவ. மதுசங்ை – முைாகமத்துவ படீம் பாரம் 
தூக்குதல் – சியாங்மாய் தாய்ைாந்து 

 
 

03. ைஹபபொை ைற்றும் உதேிப் பணம் தேிர்ந்த புைமைப் பரிெில்கள் 
 
பபாறியியற் படீம். 
ஆஸநரைியாவின் பபாறியியல் படீம் இைங்கை 
பபாறியியைாளர் சங்ைத்தினூடாை (   ) முகறநய 
600 ஆஸ்நரைியா படாைர் பபறுமதி பைாண்ட 
இரண்டு புைகமப் பரிசில்ைகள ஒழுங்குைகள 
பசய்திருந்தது. Candle Aids இயக்ைத்தினூடாை வசதி 
குகறந்த 12 மாணவர்ைள் மதாந்தம் ரூபா. 1800.00 
பபறுமதியான புைகமப் பரிசில்ைகள பபற்றுக் 
பைாண்டனர். படீம் LANWA (Pvt) Ltd. ஊடாை 
மாதாந்தம் ஒவ்பவான்றும் ரூபா 2500.00 
பபறுமதியான 10 புைகமப்பரிசில்ைள் ஒழுங்கு 
பசய்திருந்தது.  
 
இதற்கு நமைதிைமாை பபாறியியற் படீ புைகமப் 
பரிசில்  ிறுவனமத்தின் ஊடாை ஒவ்பவான்றும் 

ரூபா. 1500.00 பபறுமதியான  ான்கு 
புைகமப்பரிசில்ைள் வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 
 
பல்ைகைக் ைழைத்தினால் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட 
ஒவ்பவான்றும் ரூபா 2500.00 பபறுமதியான ‘ 
ஜயமினி சமரவரீ’ புைகமப் பரிசில்ைகள இரண்டு 
மாணவர்ைளுக்கு பதாடர்ந்து 10 மாதங்ைளுக்கும், 
மதாந்தம் ஒவ்பவான்றும் ரூபா. 500/= 
பபறுமதியான ‘என்சினா விக்ரமநசைர’ புைகமப் 
பரிசிகை இரண்டு மாணவர்ைளுக்கும், மாதாந்தம் 
ஒவ்பவான்றும் ரூபா 1000.00 பபறுமதியான 
‘சன்திரபாை வரீநைான’ புைகமப்பரிசில்ைகள  
பதாடர்ச்சியாை இரண்டு வருடங்ைளுக்கும் ஒரு 
மாணவனுக்கு வழங்ைப்பட்டிருந்தது.
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பகுதி IV 
 

பீடங்களின் அறிக்மககள் 
 

ேிேெொய பீடம் 
 

பெயற் திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயணமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

புதிதாை 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டக் ைல்விப் 
பசயற்திட்டங்ைள் 

இல்கை  

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்ட 
பாடப றிைள்           
(பாட அைகுைள்) 

I. நபாை விஞ்ஞானத்துகறயில் புதிய அைகுைள் 
அறிமுைப் படுத்தப் பட்டன. விவசாயச் சுற்றுச் 
சூழியல் மற்றும்  ிகையான விவசாயம், 
 ீரின வாழ் தாவர முைாகமத்துவம். 

II. விவசாயப் பபாறியியற் துகற- அனர்த்த 
முைாகமத்துவம், ைாை ிகை மாற்றம் 
மற்றும் மாற்று வலு முைாகமத்துவம். 

III. புதுச் பசயற்முகறப் பயிற்சித் பசயற் 
திட்டங்ைள். 

IV. BOD / COD பகுப்பாய்வு, அறுவகட பிந்திய 
ஊண் முகறத் பதாடர், இயந்திரங்ைளுக்ைான 
உயிரின வாயு, பைவித உயிரினப் பல்திரன் 
அளவுைளின் ஊடாை உயிரின வலு உற்பத்தி, 
உைவு இயங்திரங்ைளின் ஏரிவறுச் 
பசயற்பாட்டுப் பகுப்பாய்வு,  ீர்ப் பாய்ச்சன 
முகறைளுக்ைான பசயல் விளக்ைக் ைளங்ைள், 
விவசாய உற்பத்திைகள உைர்வதற்ைான 
சூரிய வலு உைர் பற்றிய மதிப்படீு மற்றும் 
ைாபன் அடிச்சுவட்டுப் பகுப்பாய்வு. 

 

பதாழிக் 
ைல்விச்பசயற்திட்டங்ைள் 
அல்ைது விரிவாக்ைற் 
பாடப றிைள் 

இல்கை  

ைட்டண அறவடீ்டுப் 
பாடப றிைள் 

இல்கை  

சமூை நசகவைள் ஹம்பாந்நதாட்கடப் பிரநதசத்தில் ைிராமிய 
விவசாயத் பதாழில் நுட்ப மற்றும் நசகவ 
ைருமங்ைகளத் பதாடரல் மற்றும் அனர்த்த 
மீள்தாபனத் திறகன உறுவாக்ைல். 

 

பாடத்திட்ட விருத்தி, 
பாட அைகுைள் / மற்றும் 

I. ஊழியர் பணி விருத்திச் பசயற் திட்டத்தின் 6 
வது பிரிவு  டாத்தப்பட்டது. 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 18 

 

 

பெயற் திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயணமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

பாடங்ைகள விருத்தி 
பசய்தல் 

II. ‘சிறப்பான 18 நசகவைகள வழங்குமுைமாை 
மாணவ ஆநைாசகனப் பயிற்சி’ என்ற 
நதானிப் பபாருளில் மாணவர் மற்றும் 
ைல்விைள் ஆநைாசைர்ைளுக்ைான 
ஆநைாசகனைள் வழங்கும் பசயற்திட்டம் 
ஒன்று  டாத்தப்பட்டது. 

III. ‘ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைளுக்ைான 
பல்ைகைக்ைழை மனித வளங்ைள் மற்றும் 
உயர்மட்ட ஆய்வு கூட உபைரணங்ைளும் 
அவற்றின் நதகவ பற்றிய பசயைமர்வு’ 

IV. தகுதிைான விரிவுகரயாளர்ைளுக்ைான CCPDHE 
பாடப றிைள். 

V. ஊழியர் பணி விருத்தி  ிகைய 
மூைதனத்தின் ைீழ் ைல்விசார் 
அங்ைத்தவர்ைளுக்ைாை இரண்டு ஊழியர் பணி 
விருத்திச் பசயற்திட்டங்ைளும், ைல்வி சார் 
மற்றும் ைல்விசாரா ஊழியர்ைளுக்ைாை பசயற் 
திட்டங்ைளும்  டாத்தப்பட்டன. 

 
நதசிய 
அபிவிருத்திற்ைான 
பங்ைளிப்பு 

இல்கை  

சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு 

I. தாய்ைாந்து,ஆைிய அனர்த்த முைாகமத்துவ 
மற்றும் தயார்  ிகை  ிறுவனத்துடனான 
இகணப்பு. 

II. ஜப்பான், ரிநசா பல்ைகைக்ைழை மற்றும் 
யாழ்பாணப் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 
மாணவர் பரிமாற்றற் பசயற்திட்ட 
விளக்ைங்ைள். 

 
III. ைல்விசார் மற்றும் ஆய்வு 

இகணப்புக்ைளுடனான ஜப்பானயீ , சுவடீன் 
மற்றும் பங்ைளாநதஷ் மாணவர்ைளின் 
வருகை. 

 

குழுக்ைள் மற்றும் 
பங்ைளித்நதார் 
எண்ணிக்கை 

படீ மன்றத்தினால் உள்ளை தரக் ைாப்புறுதிக் குழு 
உருவாக்ைப்பட்டது. 

 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம் / அளவு)  

- நதசிய 
- சர்வநதச 

 பட்டக் ைள்வி மற்றும் 
பட்டப் பின் பட்டக் 
ைல்விப் பட்டதாரிைள் 
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பெயற் திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயணமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

 டாத்தப்பட்ட 
பசயைமர்வுைள் / 
ைர்த்தரங்குைள் / 
மா ாடுைள்          
(உள்ளூர் / பிராந்திய) 

விவசாயமும் சுற்றாடளும் பற்றிய சர்வநதச 
ைர்த்தரங்கு             2014 ந ாவம்பர் 27  

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் / 
ஆய்வாளர்ைள் 

பவளிவாரி 
 டவடிக்கைைள் 

I. விவசாய பபாறியியற் துகறயினால் உைை 
 ீர் தினம்  டாத்தப்பட்டது. 

II. பட்டக் ைல்வி பயிளும் மாணவர்ைளுக்ைாை  
JOB NET, உயர் தர ிகைத் பதாழில் வாய்ப்பு 
மற்றும் அரசாங்ை வர்த்தமானி 
பதாடர்புைகை விருத்தி பசய்தல். 

III. படீம், 10 பவளிவாரிச் பசயற் திட்டங்ைகள 
 ாடாத்தியது. இவற்றில்  ீண்ட ைாை 
பதாடர்ச்சியான பசயற்திட்டங்ைளாகும். உ+ம்  
ஆரம்பப் பாடசாகைைகள பசுகமப் 
பாடசாகைத் பசயற் திட்டங்ைளாை விருத்தி 
பசய்தல். 

 

இகணப்புச் திட்டங்ைள் I. ஜப்பான் – ருயுக்யூஸ் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 
ஊடான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MOU) (2011-
2015) 

II. ைல்வி மற்றும் ஆய்வு இகணப்புக்ைளுக்ைாை 
ைிழக்குப் பல்ைகைக்ைழை விவசாய 
படீத்தினுடனான ஒப்பந்தம் 
கைச்சாத்திடப்பட்டது. 

 

 

 

ஆய்வு ைொனியத்தகர் பபயர் பதொமக ேளங்கள் / பபறப்பட்ட 
பயன்ங்கள் 

NRC ரூபா 2.9 மில்ைியன் ைைா ிதி டி.ஏ.எல். லீைாமனி 
பட்டப்பின் பட்ட ஆய்வு 
மானியம் 

ஒவ்பவான்றும் ரூபா 1.5 மில்ைியன் ைைா ிதி டி.ஏ.எல். லீைாமனி                    
ைைா ிதி பி.சி. வல்பபாை 

HEIWA NAKAJIMA  ிறுவனம் ரூபா 5 இைட்சம்  
நதசிய விஞ்ஞான மன்ற 
ஆய்வு மானியம் 

ரூபா 2 மில்ைியன் ைைா ிதி டி.எல்,சி. பபான்நசைா 

புத்தாக்ை ஆய்வு மானியம் 
(பல்ைகைக்ைழை மாணியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவினால்) 

ரூபா 4 மில்ைியன் ைறுவாவின் ............................... 
தரவிருத்தி மற்றும் உற்பத்தி 

 

 

ேிருதுகளின் பபயர்  கொரணம் / பேளியீடு 
ஜனாதிபதி விருது 19நபராசிரியர் எஸ்.டி. வன்னியாரச்சி விஞ்ஞான பவளியிட்டிற்ைாை 
நதசிய ஆய்வு மன்ற விருது. ைைா ிதி டி.ஏ.எல். லீைாமனி விஞ்ஞான பவளியிட்டிற்ைாை 
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பவளியடீுைள்  மற்றும் அறிவு பரம்பல்ைள். 
 

ேமக எண்ணிக்மக 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிைான ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் 
குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 

21 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிளான ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் 
குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 

28 

நதசிய சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் (முழுகமயான குறுைிய) 10 

முழுகமயான  கட முகற பவளியடீுைள் 34 

வாய்பமாழி பவ ளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 43 

விளம்பர பவ ளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 17 

புத்தைங்ைள் 09 

புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 

நவறு பவ ளியடீுைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் 05 

பதிப்பாசிரியர்ைள் நவகைைள் 12 

 

 
 

பபொறியியற் பீடம் 
 
படீாதிபதியின் உகரயும் விமர்சனமும் 
 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை பபாறியியற் படீம் 2014 
ஆம் வருடத்தில் அதன் படீாதிபதியாை 2013 
ஜனவரி 01 ஆம் திைதி முதல் ைடகமயாற்றும் 
ைைா ிதி பி.டி.சி. பபநரராவின் தகைகமயின் ைீழ் 
இடர்பாடுைள் இன்றி மிைச் சிறப்பாைக் 
பசயற்பட்டள்ளது..  
 
படீத்தின் முதைாவது  வருடாந்த ஆய்வுக் 
ைருத்தரங்கு 2014 ஜனவரி 18 ஆம் திைதி  
“ ிகையான அபிவிருத்திைளுக்ைாை பபாறியியற்  
துகறயின் பபாதுப் பகடயான மாற்றங்ைள்” என்ற 
பதானிப் பபாருளில் மிை பவற்றிைரமாை 
 டாத்தப்பட்டது.  
 
பபாறியியற் படீத்திற்கு, அதன் 15 ஆவது பதாகுதி  
மாணவர்ைள் 223நபர், 2014 ஜனவரி 17 ஆம் திைதி 
அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன், அவர்ைளுக்ைான முதல் 
அகரயாண்டுக் ைல்விசார்  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 
2014 ஏப்ரல் 28 ஆம் திைதி ஆரம்பிக்ைப்பட்டன. 
 

2014ஆம்  ஆண்டிற்ைான படீம் ரூபா 146 மில்ைியன் 
பபறுமதியான விநசட மூைதன மானியத்கதப் 
பபற்றுக் பைாண்டது. இம் மூைதனங்ைள் படீத்தின் 
ஆய்வு கூடத்தின் ஆராய்ச்சிக்ைான 
உபைரணங்ைகளக் பைாள்வனவு பசய்வதற்கும், 
ஆய்வு கூட வசதிைகள விருத்தி பசய்வதற்கும் 
விநசடமாை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அத்நதாடு 
படீம் ைல்வி சார் ஊழியர்ைளுக்ைான எட்டுத் 
தனிப்பட்ட வடீுைகள உள்ளடக்ைிய இரண்டு 
பதாகுதி வடீுைகள  ிர்மானிப்பாதற்ைாை ரூபா 40 
மில்ைியன் பபற்றுக் பைாண்டது. அத்நதாடு 
பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் ஆகணக் குழு  
நமலும் ரூபா 20 மில்ைியன் பணத்கத படீத்தின் 
தற்நபாதுள்ள விடுதிைகள புணர் ிர்மானம் 
பசய்வதற்கு ஒதுக்ைீடு பசய்துள்ளது. 
 
பசன்ற வருடத்தில் ைிகடக்ைப்பபற்ற  
மூைதனங்ைகளக் பைாண்டு மாணவர்ைளுக்ைான 
புதிதாை உணவைத்தின்  ிர்மாண நவகைைகளப் 
பூர்த்தி பசய்ய படீத்திற்கு முடியுமாயிருந்தது. 
அத்நதாடு புதிய பரீட்கச மண்டபத்தின் 
திட்டமிட்ட பிரிவுைகள பூர்த்தி பசய்யவும் 
முடிந்தது. திட்டமிட்ட படி நைட்நபார்  கூடத் 
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பதாகுதியின்  ிர்மான நவகைைள் பூர்த்தி 
பசய்யப்பட்டுள்ளன.  
 
திட்டமிட்ட படி 100 அகறைகளக்  உள்ளடக்ைிய 
விடுதிக் ைட்டடம் (முதைாம் ைட்டம்)  மற்றும் 
புதிய நூைை ைட்டட  ிர்மான நவகைைகள மிைச் 
சிறப்பாை   கடபபற்று வருைின்றன. இதற்கு 
நமைதிைமாை உயர்ைல்வி அகமச்சின் துரித 
விடுதி பசயற்திட்டத்தின் ைீழ் நமலும் 100 
அகறைகள உள்ளடக்ைிய விடுதிக் ைட்டடத்திற்கு 
( இரண்டாம் ைட்டம்) நதகவயான பண ஒதுக்ைீடு 
பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றின்  ிர்மான 
நவகைைள் 2014 ஆைஸ்ட் மாதத்தில் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டன.  
 
படீத்தின்,பபாறியியற் ைல்வி 
 ிகையம்,பபாறியியற் ைல்வி பயிளும் 2 ஆவது 
மற்றும் 3 ஆவது வருட மாணவர்ைளுக்ைான 
மூன்று மாத ைாை கைத்பதாழில் பயிற்சிகய 
நதசிய பயிற்சி மற்றும் பயிற்சி  ிறுவனத்தின் 
உதவியுடன் இைங்கையின் பல்நவறுபட்ட 
கைத்பதாழில்  ிறுவனங்ைளின் ஊடாை வழங்ை 
ஒழுங்கு பசய்து இருந்தது.  
 
படீத்தின் ைல்வி சார் ஊழியர்ைளின் 
வழிைாட்டல்ைளுக்கு அகமய படீ மாணவ மன்றம் 
2014 ஆம் ஆண்டில் ைிரிைட் மற்றும் ைரப்பந்தாட்டப்  
நபாட்டிைள் சமூை இனக்ைத்திற்ைான ைைாச்சார 
 ிைழ்ச்சிைள், வருடாந்த விகட பபறும் 
 ிைழ்ச்சிைள் மற்றும் ைிறிஸ்மஸ ைநரால் 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் நபான்ற பைபசயற்பாடுைள் 
ஒழுங்கு பசய்திருந்தது. இதற்கு நமைதிைமாை 
பபாறியியற் படீ மாணவர் மன்றம் 2014 அக்நடாபர் 
18 ஆம் திைதி “தம்பர விய 2014” என்ற ஒர் 
ைைாச்சார ைண்ைாட்சிகயயும் ஒழங்கு 
பசய்திருந்தது.  
 
குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் பபாறியியற் சங்ைம் “ 
Spaghetti Bridge – 2014” என்ற  நபாட்டியிகன 2014  
பசப்டம்பர் மாதம் 24 ஆம் திைதி படீ வளாைத்தில் 
ஒழுங்கு  பசய்திருந்தது. இப் நபாட்டிைளுக்ைாை 
உயர் ைல்வி  ிறுவனங்ைகளச்  நசர்ந்த 
மாணவர்ைள் மற்றும் குடிசார் பபாறியியற் 
துகறகயச் நசர்ந்த பல்ைகைக் ைழை பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள் பங்ைளித்திருந்தனர். நமலும் 
இச் சங்ைம் படீ வளாைத்தில் ஒரு பதாழிற் 

சந்கதகயயும், பை அதிதி உகரைகளயும் 
ஒழுங்கு பசய்திருந்தது.  
 
தைவல் பபாறியியற் சங்ைம் (EIES) றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை பபாறியியற் பதாழில் நுட்ப 
 ிறுவ (IET) இன் றுஹுண பிரிவு மற்றும் தைவல் 
பபாறியியற் சங்ைத்தின் ஒத்துகழப்புடன் IEEE 
மாணவர் பிரிவு XBOTIX 2014 என்ற தன்னியக்ை 
பபாறியகமப்புப் நபாட்டி ஒன்றிகன ஒழுங்கு 
பசய்திருந்த்து. இப் நபாட்டி படீ வளாைத்தில் 2014 
ப ாவம்பர் 19ம் திைதி பல்ைகைக்ைழை 
பட்டக்ைல்வி மாணவர்ைள் மற்றும் பாடசாகை 
மாணவர்ைளின் பங்ைளிப்புடன்  கடபபற்றது.  
 
இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திப் பபாறியியல் 
துகறயின் றுஹுண பகழய மாணவர் சமூைம் 
மற்றும் மின் மற்றும் தைவல் பபாறியியல் 
துகறயின் றுஹுண பகழய மாணவர் சமூைம் 
2014 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது. 
 
2014ஆம் ஆண்டு ஒக்நடாபர் மாதத்தில் 
பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வநதச மா ாட்டு 
மண்டபத்தில்  கடபபற்ற “TECHNO – 2014” என்ற 
நதசிய பபாறியியற் மற்றும்   பதா ழில்  நுட்பக் 
ைண்ைாட்சியில் படீம் பங்குபற்றியது. இக் 
ைண்ைாட்சியில் படீத்தின் விற்பகனச் சாவடிைள் 
பல்ைகைக்ைழைங்ைளின் மிைச் சிறந்த விற்பகனச் 
சாவாடிைளுக்ைான தங்ை விருந்திகனச்  
சூவைீரித்துக் பைாண்டது. 
 
இக் ைண்ைாட்சிக்கு சமாந்திரமாை  பபாறியியற் 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைான பை நபாட்டிைள் 
 கடபபற்றன. படீம் இப்நபாட்டிைளில் மிைவும்  
ஆர்வத்துடன் பங்ைளித்ததுடன் ைணணி உதவி 
வடிவகமப்பு (CAD) நபாட்டியில் 1 வது 2 ஆவது 3 
ஆவது இடங்ைகளயும் ஹைாதன் (Hakathan) 
நபாட்டியில் 3 ஆம் இடத்கதயும் (மின்னியல் 
பபாறியியல் துகற மாணவர்ைளுக்ைான சபாைதி 
(Spagthi Bridage) நபாட்டியில் (குடிசார் பபாறியியற்  
மாணவர்ைளுக்ைான) 3ஆம் இடத்கதயும் 
பைான்ைீரீட் ைைகவ வடிவகமப்பு (குடி சார் 
பபாறியியற் துகற  மாணவர்ைளுக்ைான) 
நபாட்டியில் 3 ஆம் இடத்கதயும் 
பவன்பறடுத்தனர். அகனத்துமாை படீம் TECHNO- 
2014 ைண்ைாட்சியில் அதிைப் படியான விருதுைகள 
பவன்றது.  
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அத்துடன் படீம், 2014 ஆண்டில் 
படீங்ைளுக்ைிகடயிைான ைகை மற்றும்  டனப்  
நபாட்டியில் மிை ஆர்வத்துடன் பங்குபறிறியநதாடு 
குறுைிய ைகதக்ைான நபாட்டியில் 1 வது 
இடத்கதயும் குறுைிய திகரப்படப் நபாட்டியில் 1 
வது மற்றும் 2 வது இடங்ைகளயும்,  நசாநைா 
 டனப் நபாட்டியில் 3 ஆம் இடத்கதயும் 
பவன்றது. 
 
பபாறியியற் படீத்தின் IEEE மாணவர் ைிகள IEEE 
சர்வநதச புகைப்படப் நபாட்டியின் திருப்பு முகன 
(Landmark)  என்ற பதாகுதியில் மிைச் சிறந்த 
புகைப்படத்திற்ைான விருதிகன பவன்பறடுத்தது. 

 
நமலும் இவ்வருடம் ந ார்நவ  ாட்டின் அட்ைார் 
பல்ைகைக் ைழைம் ICT  மற்றும் 
மீள்புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஏரிவள  சார்பான 
துகறைளில் ைல்வி சார் ைனிஷ்ட ஊழியர்ைளின் 
விஞ்ஞான முதுமானிப் (M.Sc) பட்டக் ைல்வியிகன 
ைற்பதற்ைாை  ான்கு முழு ந ர புைகமப் 
பரிசில்ைள் வழங்ைியது.  
 
படீம் தாய்ைாந்து  ாட்டின் தமாசட் 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் சிரீன்நதான் சர்வநதச 
பதாழிற்நுட்ப  ிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்பிற்ைான 
ஒப்பந்தப் பத்திரத்தில் ஒன்றிளும் 
கைச்சாத்திட்டுள்ளது.

 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

  

புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பாடப றிைள் ( பாட அைகுைள்) 

மின்னியல் மற்றும் தைவல் 
பபாறியியற் துகற  
EE 7257 – நுண்ணிகழ ைட்புை  ார் 

தைவல் முகறகம. (TE) 
EE 8257 – பதாகைத் தைவல் வையத் 

தள அகமப்பு 

துகறயின் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

பதாகைக் ைல்வி  ிைழ்ச்சி பசயற் 
திட்டங்ைள் / அல்ைது பவளிவாரி 
பாடப றிைள் 

  

ைட்டண அறவடீ்டுப் பாட ப றிைள்   
சமூை நசகவைள் குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 

பபாறியியற் துகற 
I. ைணிதம் மற்றும் விஞ்ஞான 

ைற்கை துகறைளில் உயர்தர 
ைற்கைைகளப் பூர்த்தி பசயத 
மாணவர்ைளுக்ைாை 
பல்ைகைக்ைழை பட்ட  ிைழ்ச்சித் 
பசயற் திட்டங்ைள் மற்றும் 
பதாழில் பயிற்ச்சி ைற்கைைள்  
சார்பான வாய்ப்புக்ைள் பற்றிய 
பயிைரங்கை  டாத்துதல் 

II. ஜப்பானிய படாநயாமா ................. 
பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 
நதசிய  ீர் வழங்ைள் மற்றும் 
வடிைாைகமப்புச் சகபயின் 
உதவியுடன் வைிைாமப் 
பிரநதசத்தின்  ீடித்த சிறு  ீரை 
ந ாயினால் (CRD) பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைளுக்ைாை(100நபர்) சிறிய 
அளவிளான சமூை  ீர் வழங்கும் 
சிறு பபாறிைகள ஸ்தாபித்தல் 

 
 
 
 
பாடசாகை மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
பபாது மக்ைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

III. பைான்ைிறடீ் ைண சதுரங்ைள், 
மண் மாதிரிைள்  ீர் மற்றும் 
ைழிவு  ீர் மாதிரிைள் மற்றும் 
 ிர்மாணப் பபாருட்ைள் சார்பான 
ஆய்வுகூட நசாதகனைள் 
மற்றும் ஆநைாசகனைகள 
நபான்ற பசயல்ைகள 
நமற்பைாள்ளல்.  

பதன் மாைாண பல் 
அரசாங்ை மற்றும் நவறு 
பை  ிறுவனங்ைளினால் 
நமற்பைாள்ளப்படும் பல் 
வகையான அபிவிருத்தி 
திட்டங்ைளுக்ைான 
 ம்பைரமான ஆய்வு 
அறிக்கைைள் 
வழங்ைப்பட்டன. 

பாட  ிைழ்ச்சித் பசயற்திட்டங்ைள் 
(பாட அைகுைள் மற்றும் 
பாடங்ைள்) 

சூரிய ஒளி மின் விகச(PV) 
முகறகமக்ைான பாடத்திட்டம் 

DMME/ DEIE கயச் நசர் த 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்தி  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

I. ஊழியர் பணி விருத்தி 
 ிகையத்தினால்  டாத்தப்பட்ட      
 ிைழ்ச்சி பசயற் திட்டங்ைளில் 
ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் பங்கு 
பற்றினர் 

புதிதாை நசர்த்துக் 
பைாள்ளப்பட்ட ைல்விசார் 
ஊழியர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

1. ைைா ிதி எச்.சி. அம்பவத்த 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்தி 
பபாறியியற் துகறகயச் நசர் த 
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர். 
i. சூரிய முன்நனாடி ஒ ளி 

மின்விகச (PV) கூகற உச்சி 
பசயற் திட்டம், குழு 
அங்ைத்தவர் 

ii. சூரிய ஒளி மின் விகச (PV) 
முகறகமக்ைான நதசிய 
பாடத்திட்ட பசயற்குழுவின் 
அங்ைத்தவர். 

iii. ஆநைாசைர் – அறிவு வள 
 ிபுணர் –நதசிய உற்பத்திச் 
பசயைைம். 

iv. பதரிவுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவர் நதசிய உற்பத்தி 
சார்பான விருதுைள் 

2. ைைா ிதி ஜி.எஸ்.கவ.சி.  சில்வா 
 ிர்மாணப் பயிற்சி மற்றும் 
அபிவிருத்தி ( )  ிறுவனத்தின் 
 ிர்மானப் பயிற்சிைள் மற்றும் 
அனர்த்த மீள் ைட்ட வடிவகமப்பு 
மற்றும் வழிைாட்டல்ைளுக்ைான 
நூகை புதுப்பித்தளும் 
மீளாய்வுக்குமான குழுவின் 
அங்ைத்தவராை பசயற் படல் 

 

 
 
 
 
முதுமானி / பட்டச் ைல்வி 
மாணவர்ைள் சமூைம் 
 
முதுமானி/ பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
பாடசாகை மற்றும் 
தனியார்  ிறுவனங்ைள், 
சமூைம் 
 
பாடசாகை மற்றும் 
தனியார்  ிறுவனங்ைள், 
சமூைம் 
 

சர்வநதச மட்டதிைான பங்ைளிப்பு   
குழுக்ைள் மற்றும் 
பங்ைளித்நதார்ைளின் எண்ணிக்கை 

1. பபாறியியற் படீ  
மன்றம் – 52 அங்ைத்தவர்ைள் 
வடீ்டுக் குழு – 07 அங்ைத்தவர்ைள் 
விடுதிக் குழு – 23 அங்ைத்தவர்ைள் 
உணவைக் குழு – 23 
அங்ைத்தவர்ைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

அதிதி விடுதி முைாகமத்துவக் 
குழு – 07 அங்ைத்தவரைள் 
ஆய்வுக் குழு – 08 அங்ைத்தவர்ைள் 
பபாறியியற் படீ ைற்கைக்ை குழு 
08 அங்ைத்தவரைள் 
   முைாகமத்துவ குழு – 06 
அங்ைத்தவர்ைள் 
ைட்டட மற்றும் ைாணிக் குழு 07 
அங்ைத்தவர்ைள் 
ைல்வி சார் அமர்வுைகள ஒழுங்கு 
பசய்வதற்ைான குழு – 02 
அங்ைத்தவர்ைள் 
விகளயாட்டு ஆநைாசகன குழு 
– 02 அங்ைத்தவர்ைள் 
பல்ைகைக்ைழை மானிய ஆகணக் 
குழுவின் பசுகம ைட்டட குழு – 
01 அங்ைத்தவர் 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
ைைாச்சார  ிகையம் – 01 
அங்ைத்தவர் 

படீத்தின் சைை ஊழியர்ைள் 
மற்றும் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 
நதசிய 
சர்வநதச 

நதசிய 
i. இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 

பபாறியியற் துகறகயச் நசர்ந்த  
சிநரஷ்ட  விரிவுகரயாளர் 
ைைா ிதி என்.நை.பஹட்டியாரச்சி 
அவர்ைள், சிறிய அளவிளான 
எதிர் இயக்ை விகசப் 
பபாறியிகன விருத்தி 
பசய்தவற்ைாை ரூபா 
30000.00பபறுமதியான 
மூைதனத்கத இயந்திரவியற் 
பபாறியியைாளர் 
 ிறவனத்தினூடாைப் (I mech.E)  
பபற்றுக் பைாண்டார் 

ii. மின்னியற் பபாறியியற் துகறக்கு 
ஹம்பாந்நதாட்கட பிரநதச ைழிவு 
 ீர் பவ ளிநயற்றல் 
முகறகமக்ைான சுற்றாடற் 
பாதிப்பு (EIA)  பற்றிய மதிப்படீ்டு 
ஆய்விற்ைாை ரூபா 14600000/= 
வழங்ைப்பட்டது. 

iii. டச்சு கவத்திய சாகைக் ைட்டடத்  
பதாகுதிக்ைான  ைட்ட்ட 
வடிவகமத்தல்  மற்றும் 
நசகவைகள 
வடிவகமப்பதற்ைான 
ஆநைாசகனச் நசகவைளுக்ைாை 
குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகறக்கு ரூபா 
720,000/= வழங்ைப்பட்டது.  

 
 
படீம் மற்றும் ைல்விசார் 
ஊழியர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
மின்னியர் பபாறியியற் 
துகற படீம் மற்றும் 
ைல்விசார் ஊழியர் 
 
 
 
 
மின்னியல்  பபாறியியற்  
துகற மற்றும் ைல்வி சார் 
ஊழியர்ைள்  

விருதுைள்/ ஆக்ைவுரிகமைள்/ 
விநசட சாதகனைள்.  

குடுசார் மற்றும்  சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகற 
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பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

i. இத்துகறகயச் நசர்ந்த  சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர் ைைா ிதி 
ஜி.எச்.எம்.நஜ. சுபாசி, 2014 ஆம் 
ஆண்டிற்ைான மிைச் சிறந்த இளம் 
ஆய்வாளருக்ைான உப நவந்தரின் 
விருதிகன பவன்பறடுத்தார். 

ii. இத் துகறகயச் நசர்ந்த சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர்ைளான ைைா ிதி 
ஏ.எம்.என். அைைியவன்ன 
ைைா ிதி என்.எச். பிரியந்த 
மற்றும் ைைா ிதி (திருமதி) 
டப்.நை.சி.என். தயன்தி 
நபான்நறார் வருடத்தின் 
உபநவந்தரின் அதிைப் படியான 
விருதுைகளப் பவன்பறடுத்தனர் 

iii. இத் துகறயின் சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர்ைளான ைைா ிதி 
(திருமதி) டி.என். வன்னியாரச்சி 
அவர்ைளுக்கு “ ிகையான  ீர் 
ைட்டகமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் 
முைாகமத்துவ அனுபவத்கத 
ஒருங்ைிகனக்ைப்பட்ட  ீர் வள 
விருத்தி மற்றும் 
முைாகமத்துவம்” மிைச் சிறந்த 
பதாழிற் நுட்ப ஆய்வுக் 
ைட்டுகரக்கு சார்பான IESL ANTON 
விருது (35 வயதுக்கு நமற்பட்ட 
1வது இடம்)கன பவன்பறடுத்தல் 

iv. பபாறியியற் படீ பட்டதாரிைளான 
பசல்வி டப்.பி. ஜி. குமாரி 
மற்றும் திரு எஸ்.நை. ஈ. சன்ஜய 
நபான்நறார் 2013 ஆம் ஆண்டில் 
இைங்கையின் 
பல்ைகைக்ைழைம்ைளின் பூைற்பத் 
பதாழிற் நுட்பவியற் பபாறியியல் 
பசயல்திட்டத்திற்கு மிைச் சிறந்த 
பட்டக் ைல்வி பசயற் 
திட்டத்திற்ைான விருது 
பவன்பறடுக்ைப்பட்டது. இவ் 
ஆய்வுக் ைட்டுகரயின் 
தகைப்பாவது “ இைங்கையின் 
வருண்ட பிரநதசங்ைளில் 
பபாறியியல் முகறகமயில் 
மண்ணில் புகதத்தளுக்ைான 
பபாறுத்தமான பபாருட்ைகள 
பதரிவு பசய்தல்” பற்றியதாகும். 
இந்  ிைழ்ச்சி நபராதகனப் 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் 2014 ஜூன் 
26ஆம் திைதி  கடபபற்றது. 

v. இத் துகறகயச் நசர்ந்த சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர் ைைா ிதி ஜி.ஜி.டி. 
சமின்த தாய்ைாந்து 
பபங்பைாக்ைில் 11 வது 

படீத்தின் சைை ஊழியர்ைள் 
மற்றும் மாணவர்ைகள 
ஊக்ைமளித்தல் 
 
 
 
 
படீத்தின் சைை ஊழியர்ைள் 
மற்றும் மாணவர்ைகள 
ஊக்ைமளித்தல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
படீத்கதச்  சார்ந்த சைை 
ஊழியர்ைள் மற்றும் 
மாணவர்ைகள 
ஊக்குவித்தல் 
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பதன்ைிழக்ைாசிய  ீர் சுற்றாடல் 
(SEAWE) சை எழுந்தாளுக்ைான 
மிைச் சிறந்த விளம்பர விருது. 

vi. குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகறகயச் நசர்ந்த 
பின்வரும் மாணவர்ைளான 
டி.எம்.எஸ். ஆரச்சி, 
எச்.எம்.எல்.எஸ். பண்டார, 
எச்.எம்.பி. பாஷைர், எச்.டி.டி.பி. 
தயாரத்ன, ஒ.வி.என். துல்வின் 
மற்றும் ஆர்.எம். நை. எஸ். 
ைருணாரத்ன நபான்நறார் 
இைங்கை பபாறியியளாைர் 
 ிறுவனத்தின் இளம் அங்ைத்தவர் 
பிரிவின் இகணப்புடன் ஒழங்கு 
பசய்த நதசிய பபாறியியற் 
ைண்ைாட்சி, TECHNO – 2014 
வடிவகமப்பி நபாட்டிைளில் 
(Spaghetti Bridge) மூன்று  
பிரிவுைளில் 3 ஆம் இடத்கத 
பவன்பறடுத்தது. 

 மின்னியியல் மற்றும் தைவல்  
பபாறியியற் துகற 
 பின்வரும் மாணவர்ைளான 

டி.ஆர். மதுரசிங்ை, கவ.ஜி.டி. 
சாரங்ை, பசல்வி எச். ஈ.எஸ். 
சுமதிபாை மற்றும் ஆர். நை.டி. 
விரங்ை நபான்நறார், இைங்கை 
பபாறியியற்  ிறுவன  டாத்திய 
வருடாந்த நதசிய நபாட்டியில் 
மின்னியல் பபாறியியளுக்ைான 
மிைச் சிறந்த பட்டக் ைல்விச் 
பசயற்திட்டம் ஈ.டப். 
ைருணாரத்ன விருதிகன 
பவன்பறடுத்தது.  

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 
பபாறியியற் துகற 
 ைைா ிதி ஆர்.எம். ஏ. புஷ்பகுமார 

– 2014 ஜனாதிபதி ஆய்வு 
விருதுைள் 

 ைைா ிதி எச். சி. பி. 
ைருணாநசன,  ஆஸ்திநரைிய, 
குயின்ஸ்ைன்து பதாழிற் நுட்ப 
பல்ைகைக்ைழை பவ ளிவாரி 
புத்திஜவீி அங்ைத்தவர். 
ஆஸ்திநரைியா, பிறிஸ்நபன், 
குயின்ஸ்ைான்து பதாழிற் நுட்ப 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் தனது 
ைைா ிதி பட்ட ைற்றைின் நபாது, 
உயர்தர சாதகனைளுக்ைாை மிைச் 
சிறந்த உயர்மட்ட பட்ட ஆய்வு 
மாணவனுக்ைான விருது. (2014 
மார்ச்) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
படீத்தின் சைை ஊழியர்ைள் 
மற்றும் மாணவர்ைகள 
ஊக்குவித்தல் 
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 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகறகயச் நசர்ந்த 
(DCEE) பின்வரும் 
மாணவர்ைளான எம்.டப்.எஸ். 
பிரியசான்த, டி. டப். ராஜபக்ஷ், 
வ.ீஆர். எஸ். தி சில்வா, மற்றும் 
ஈ.எம்.டி. பி. பிநரமவர்தன 
நபான்நறார் பஹல்சிம் 
இைங்கை (தனியார்)  ிறுவனம் 
மற்றும் இைங்கை 
பபாறியியைாளர்   ிறுவனத்தின் 
(IESL) இளம் அங்ைத்தவர் 
பிரிவின் (YMS)  இகணப்புடன் 
ஒழுங்கு பசய்த நதசிய 
பபாறியியற் ைண்ைாட்சி – ( 
TECHNO 2014), (பைான்ைிறடீ் 
ைைகவ வடிவகமப்பு 
நபாட்டியில் ) 3ஆம் இடத்கத 
பவன்பறடுத்தது.  

 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகறகயச் நசர்ந்த 
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 
ைைா ிதி ஜி. எஸ். கவ. டி. 
சில்வா  ிகையான உள்ளகமந்த 
சுற்றாடல் பற்றிய 5 ஆவது 
சர்வநதச மா ாட்டின் ஒழுங்கு 
பசய்யும் விஞ்ஞானக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பசயைாற்றல் 

 இயந்திரவியல் மற்றும் 
உற்பத்திப பபாறியியற்  
துகறகயச் நசர்ந்த  சிநரஷ்ட  
விரிவுகரயாளர் ைைா ிதி 
சன்ஜவீ  விதாரண 
 IAESL ைைப்பின நமாட்டார் 

வாைனங்ைள் பற்றிய 
நபச்சுவார்த்கதைளுக்ைாை 
அகழக்ைப்பட்டார் 

 இைங்கை, மருத்துவ 
சங்ைத்தின்  ாநணாத் தகடக் 
ைாப்பு பற்றிய 
ைைந்துகரயாடைிற்கு 
அகழக்ைப்பட்டார் 

 ICIAES சர்வநதச பயைரங்ைின் 
(2014) சை தகைவர் 

 இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 
பபாறியியற்  துகறகயச் 
நசர்ந்த  திரு எல். நை.டி சிரிமல்  
ஸ்கபன், சான்டியாநைாடி, 
பைாம்நபாஸ்படைாவிை 
 கடபபற்ற 23 வது 
ைட்புைனுக்ைான சர்வநதச 
ஆகணக் குழு ைாங்ைிரசின் “ 
ஒநசான் வாயுக்கு தாவரங்ைளின் 
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இகைைள் ைாட்டும் தாக்ைம் 
பற்றி Optical Cohereule Topoqraphy 
biospekle sngnel   பகுப்பாய்வு 
பங்கு பைாள்ளல்  இச் பசயற் 
திட்டத்திகன  திரு. ஈ. எச். 
ஜயதுங்ை நமற்பார்கவ பசய்தார். 
இவ் விருது வழங்ைல் 2014 
ஆைஸ்ட மாதம் பைாழும்பு 
பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த 
சர்வநதச மண்டபத்தில் (BMICH) 
இைங்கை பபாறியியைாளர் 
 ிறுவனத்தின் அங்குரார்ப்பண 
மற்றும் பட்டமளிப்பு விழாவின்  
நபாது வழங்ைப்பட்டது.  

 டாத்தப்பட்ட ைருத்தரங்குைள்/ 
பயிைரங்குைள்/ மா ாடுைள்/ 
ைைந்துகரயால்ைள் 

i. குடிசார் மற்றும்  சுற்றாடற் 
பபாறியியற்  துகறகயச் நசர்ந்த 
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர் ைைா ிதி 
என்.எச். பிரியன்ைர அவர்ைள் 2014 
டிசம்பர் 18 ஆம் திைதி படீத்தின் 
 கடபபற்ற  ாட்டிற்கு 
பபாருத்தமான ைன ைழிவு 
முைாகமத்துவ முகறகமயிகன 
விருத்தி பசய்தல் பற்றிய 
இைங்கை – ஜப்பானிய விஞ்ஞான 
மன்றம் மற்றும் பதாழிற் நுட்பக் 
ைருத்தரங்ைின் ஒழுங்ைகமப்புக் 
குழுவின் தகைவராைச் 
பசயற்படல் 

ii. மின்னியல் மற்றும் தைவல் 
பபாறியியற் துகறயானால் 
ஒழங்கு பசய்யப்பட்ட உைை ைல்வி 
சார் கைத்பதாழில் ஆய்வு பற்றிய 
இகணப்பு  ிறுவனத்தின் 
கூட்டிகணப்புடன் மின்னியல் 
மற்றும் தைவல் பபாறியியற் 
பற்றிய சர்வாநதச மா ாடு – (ICAEIE 
– 2014) 2014 ஜூன் மாதத்தில்  
 கடபபற்றது.  

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகற சார்ந்த 
ஊழியர்ைள் மற்றும் பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள், மற்றும் 
பட்டப் 
பபாறியியைாளர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பதாழில்  ிறுவனங்ைள் 
மின்னியல் மற்றும் தைவல் 
பபாறியியற் துகற 
ஊழியர்ைள் மற்றும் பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள் 
 

பவளிவாரி  டவடிக்கைைள் இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 
பபாறியியல் துகறகயச் நசர்ந்த 
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர் ைைா ிதி 
சன்ஜவீ விதாரண 
 IEEE இன் உதவிச் பசயைாளர் 
 பதன்மாைாண  ிரந்தர 

எரிவளுக் பைாள்கைத் 
திட்டமிடல் பற்றிய 
பசயைரங்கு 

 கவத்திய சாகைைளுக்ைான 
குளிரூட்டுதல்ைளுக்ைான பதன் 
மாைாண சகபயின் ஆநைாசைர் 

i. குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 
பபாறியியற் துகற, 
நபராபதகனப் பல்ைகைக்ைழைம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 பதன்மாைணத்தின் 
 ிறுவனங்ைள் மற்றும் 
பதாழிற்சாகைைள் 
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மற்றும் நவறு பை  ிருவனங்ைள் 
மற்றும் ஜப்பானிய சய்டமா 
பல்ைகைக் ைழைத்தின் SATRES 
பசயற்திட்டத்தின் ைீழ் இகணந்த 
கூட்டிகணப்பு ஆய்வுக் 
 டவடிக்கைைகளத் பதாடரல் 
இதற்ைான மூைதனம் 2011- 2016 
வகர JICA மற்றும் JST 
வழங்ைியிருந்தது. 

இகணப்பு  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் ைைா ிதி சன்ஜவீ விநஜரத்ன 
 ஐக்ைிய இராச்சிய எஸ்டார் 

பல்ைகைக்ைழைம் மற்றும் 
ஜக்ைிய அபமரிக்ைா க்ளார்க்சன் 
பல்ைகைக்ைழைத்துடனான 
கூட்டிகணப்பு  ஆய்வுச் 
பசய்ற்திட்டங்ைள் 

ைைா ிதி ஜ.ீ ஐ.பி. பபநரரா 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 
பபாறியியற் துகற மற்றும் ஏக்ைன், 
நைார்ட் ஸ்டார் (தனியார்) 
 ிருவனத்துடன் கூட்டிகணப்பு 
ஆய்வுச் பசயற்திட்டங்ைள்.  

 

 

 
பவளியடீுைள் மற்றும் அறிவுப் பரம்பல்ைளும் 
 

ேமக எண்ணிக்மக 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிைான ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் 
குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 

12 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிளான ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் 
குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 

04 

நதசிய சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் (முழுகமயான குறுைிய) 09 

முழுகமயான  கட முகற பவ ளியடீுைள் 42 

வாய்பமாழி பவ ளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 41 

விளம்பர பவ ளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் - 

புத்தைங்ைள் 01 

புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 

நவறு பவ ளியடீுைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் - 

பதிப்பாசிரியர்ைள் நவகைைள் 06 
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 கடற்பறொழில் ைற்றும் கடல்ெொர் ேிஞ்ஞொனம் ைற்றும் பதொழில் 
நுட்பப் பீடம். 

 
படீாதிபதியின் உகரயும்  / மீளாய்வும் 
 
ைடற்பறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞான (B.Sc) 
பட்டக் ைல்விகயப் பயில்வதற்ைாை நசர்த்துக் 
பைாள்ளப்பட்ட ஒன்பதாவது பதாகுதி நசர்ந்த 38 
மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 189 அை 
அதிைரித்துள்ளது. படீத்தில் ஒன்பது முதுமானிப் 
பட்ட மாணவர்ைள், தத்துவ முதுமானி (M.Phil) 
பட்டக் ைல்வி ஆய்வுைகள நமற்பைாண்டுள்ளனர். 
 
படீத்தின் பமாத்த ஆளணிக் நைாப்பு 18 ஆை 
உள்ளதுடன், அவர்ைளில் 10 நபர் நசகவயில் 
ஈடுபட்டுள்ளதுடன். ஏகனநயார் ைற்கை 
விடுமுகறைளிளும் ஒரு சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர் மாற்றுப் பணி அடிப்பகடயில் 
ைடல்சார் சுற்றாடற் பாதுைாப்பு அதிைார 
சகபயிளும் (MEPA) இகணந்துள்ளார். 
இந் ிகையில் படீம், பவளிவாரி 
விரிவுகரயாளர்ைளின் நசகவகயப் பபற 
நவண்டியுள்ளது.  
 
படீத்திக்ைாைப் பூர்த்தி பசய்யப் பட்ட ைட்ட்ட 
பசயற் திட்டத்தின் முதற் ைட்டத்தின் ைீழ் 
 ிர்மானிக்ைப்பட்ட புதிய ைட்டட இட வசதி, 
படீாதிபதியின் அலுவைைம், மூன்று ஆய்வு 
கூடங்ைள், இரண்டு விரிவுகர மண்டபங்ைள், ஒரு 
நைற்நபார் கூடம், அருங்ைாட்சி அகற, மன்ற 
அகற, ைண்ணி ஆய்வு கூடம், ைைிவிசார் 
ஊழியர்ைளுக்ைான பபாது அகறைள், மாணவர் 
வாசிை அகற மற்றும் நவறு பை பணிவுைளுக்ைாை 
மூன்று அகறைள் நபான்றகவயின் 
பாவகணக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
 
ஓர் ஆய்வு கூட்டத்கத தவிர்த்து, ஏகனய 
ஆய்வுகூடங்ைளும் விரிவுகர மண்டபமும், 
நதகவயான தளபாடங்ைகளப் பபற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்டதன் பின் அவசரமாைப் 
பாவகணக்கு எடுக்ை முடியுமாயுள்ளது. நமலும் 
ைட்டடத் பசயற் திட்டத்தின் இரண்டாம் 
ைட்டத்திற்ைான அடிக்ைல் 
கவக்ைப்பட்டுள்ளத்த்துடன், அவற்றின் 
ைட்டிடங்ைள் மீன்பிடி மற்றும் ைடல்சார், 

 ன்னரீியல் வளத் துகற மற்றும் ைடல் சார் 
பூைற்பவியற் துகறைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்படவுள்ளன. 
 
 ன்னரீியியல் வளத் துகறயின் சிைபாடக் 
கைநூல்ைளின் பாடத்திட்டங்ைள் மீளாய்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளன. பாட அைகு  LM 4121 மீளாய்வு 
பசய்யப்பட்டு, அவற்றிற்கு நமலும் 3ரு அைகு 30 
நசர்க்ைப்பட்டு LIM 4122  பாட ப றியாை மீள பபயர் 
இடப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆழியியல் மற்றும் ைடல்சார பூைற்பவியல் 
மற்றும்  ீரியியல் மற்றும் பதாழிற்நூட்பவியல் 
சார்பான விநசட மட்டங்ைகள வழங்கும் 
ந ாக்குடன் படீம், ைடல் சார் மற்றும் 
 ன்னரீியியல் என்ற இரண்டு புதிய விஞ்ஞாமானி 
(B.SC) பட்டச் பசயற் திட்டங்ைளுக்ைான 
பைாள்கைத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்துள்ளதுடன், 
அகவ பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவின் அனுமதிக்ைாை ஏற்பைனநவ 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
 
ைடற்பறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞானம் 
பற்றிய விஞ்ஞானமானி (B.Sc) பட்டத்தின் 
பாடத்திட்டங்ைள் தற்பபாழுது மீளாய்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், புதிய திட்டக் 
பைாள்கைைளுக்கு அகமய ைடல் சார் மற்றும் 
 ன்னரீியியல் விருத்தியாட ப றியில் 
விநசடத்துவம் பபற விரும்பும் மாணவர்ைளுக்கு 
பதாடர வாய்ப்புக்ைள் வழங்ைப்படும். 
 
ைடல்சார் பபாறியியற் விஞ்ஞானமானி (B.Sc) பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பைாள்கைத் திட்டங்ைகள 
பசபனட் சகப மற்றும் றுஹுன பல்ைகைக்ைழை 
 ிர்வாை சகபயினர் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்  
அகவ, பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவிற்கு சமர்ப்பிப்பதட்ைாை பவளிவாரி 
விமர்சைர்ைளின் மீளாய்வு  டவடிக்கைைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
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படீம், தூர ைடல் ஆய்வுைளுக்ைான 
பபற்றுக்பைாள்ளப்பட்ட ைப்பளுக்ைான, 
ைப்பநைாட்டும் சான்றுதல் பத்திரத்கத மீன்பிடி 
அகமச்சினால் பபற்றுக் பைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், 
ஆய்வுக் ைப்பல், பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளின் 
பயிற்சி வகுப்புக்ைளுக்கும், இறுதி வருட 
மாணவர்ைளின் ஆய்வுச் பசயற் திட்டங்ைளுக்கும் 
பயன் படுத்த முடியுமாயுள்ளது. 
 
ைாைி, ைடற்பகடத் துகறமுைத்தில்  ங்கூரம் 
இடப்பட்டுள்ள இவ் ஆய்வுக் ைப்பகை, 
ைடற்பகடகய நசர்ந்த பகட வரீர் ஒருவரால் 
ைவணிக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 
 
TURIS மூைதனத்தின் ைீழ் இயந்திர மற்றும் 
உற்பத்தித் துகறயினால் உற்பத்தி பசய்யப்பட்ட 
 ீரியவை உபைரணங்ைள் பூர்த்தி 
பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அகவ ைடற்பறாழில் 
மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் 
நுட்ப படீ வளாைத்தில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
 
 ன்னரீியியல் வளத் துகறயிள் 
நமற்பைாள்ளப்படும் படீத்தின் நசகவ 
ஆய்வுகூடத்திற்கு, பைவித கைத் 
பதாழிற்சாகைைளில் இருந்து பபறப்படும்  ீரின 
மாதிரிைளுக்ைான  ீரின தர  ிகை அறிக்கைைகள 
வழங்குவதற்ைான சான்றுறுதி பத்திரத்திற்ைான 
அனுமதியிகன இைங்கை சுற்றாடற் அதிைார 
சகபயினால் பபற்றுக் பைாள்ளப்பட்டுள்ளது.  
 

பவளிவாரி  ிறுவனங்ைளின் ஏழு ஆய்வு பசயற் 
திட்டங்ைளுக்ைான மூைதனம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
(சய்ட்டமா, ஜப்பான், சுவடீன், உைை ைடல்சார் 
பல்ைகைக் ைழைம், ஐக்ைிய அபமரிக்ை 
உயிரினக்நைாள  ிறுவனம், நதசிய ஆய்வு 
மன்றம் (NRC), நதசிய விஞ்ஞான மன்றம் (NFS) 
மற்றும் நதசிய  ீர்வள ஆய்வுச் பசயற் திட்டம் 
(NARP)  
 
படீத்தின் ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள்,  ான்கு 
சர்வநதச குறியடீ்டு சன்ஞிகைைளுக்ைான ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைகளயும், ஐந்து குறியடீ்றிற சர்வநதச 
சன்ஞிகைக்ைான ஆய்வுக் ைட்டுகரைகளயும், 
 ான்கு முழு அளவிைான விமர்சன் ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைகளயும், 21 சுறுக்ைக் குறிப்புக்ைகளயும், 
புத்தைம் ஒன்று மற்றும் புத்தை அத்தியாயம் 
ஒன்று உற்பட நமலும்   ான்கு பதிப்பாசிரியக் 
ைருமங்ைள் அடங்ைிய பவளியடீுைள் ஏற்ைனநவ 
பிரசுரிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
 
நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை, படீத்தின் படீாதிபதி 
என்ற வகையில் 2014 டிசம்பர் மாதம் வகரயில் 
பதாடர்ச்சியாை ஆறு வருடங்ைள் உற்பட இரண்டு 
மாதங்ைள், ைல்விசார் அபிவிருத்திச் பசயற் 
திட்டங்ைள் மற்றும் உற்ைட்டகமப்புைளுக்கு மிைச் 
சிறந்த பங்ைளிப்பிகன உழங்ைியுள்ளநதாடு 
படீாதிபதி என்ற வகையில் தனது அலுவைை 
பதவிக் ைாைத்கத மிைச் சிறப்பாைப் பூர்த்தி 
பசய்துள்ளார். 

ஊழியர் பங்ைளிப்பும் சாதகனைளும் 
 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டக் ைல்விச்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை, 
இரண்டு புதிய பட்டக் ைல்வி  ிைழிச்சித் 
திட்டங்ைகள அறிமுைப் படுத்தும் 
 டவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 ைடல்சார் மற்றும்  ன்னரீிய 
விஞ்ஞாமானி (B.Sc) 

 ைடல்சார் நபாறியியற் 
பதாழிற்நுட்ப விஞ்ஞாமானி 
(B.Sc) 

 
 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

புதிதாை 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்திற்ைான 
பாடத் திட்டம் 

நபராசிரியர்  டி.பி.டி. ைமநை 
ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
ைைா ிதி எச்.பி. அசான்தி 
திரு. பி.டி.நை. ஆரச்சிநை 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

ைடல்சார் மற்றும்  ன்னரீியல் 
விஞ்ஞானமானி (B.Sc) பசயற்திட்டத்தில் 
 ீரியல் மற்றும் பதாழில் நுட்பவியல் 
பற்றிய   விநசட பட்டத் திட்டத்திற்ைான 
பாடத்திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டு பல்ைகை 
ைழை மானியங்ைள் ஆகணக்குழுவிற்கு 
சமர்பிக்ைப் பட்டுள்ளது. 
 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
 
 
 
 

ைைா ிதி பி.என. ரணசிங்ை 
திரு. ஜி.ஆர்.எல். பைாடிைார 
 
ைடல்சார் மற்றும்  ன்னரீியல் 
விஞ்ஞாமானி (B.Sc) பசயற்திட்டத்தில் 
ஆழியியல் மற்றும் ைடல்சார் 
பூைற்பவியல் விநசட பாடப் 
பாடத்திட்டங்ைகள தயாரித்து 
பல்ைகைக் ைழை மானியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவிற்குச் 
சமர்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்ட பாடப றிைள்      
(பாட அைகுைள்) 

ைைா ிதி பி.என். ரனசிங்ை 
I. படி ிகைப் பகுப்பியல் மற்றும் 

வண்டல் படிவியியல் (OCG 4162) 
II. ைடல்சார் விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான 

பூபபௌதீைவியல் (OCG 4171) 
 

 
 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

தற்நபாதுள்ள பட்ட  ிைழ்ச்சித் 
திட்டப் பாட ப றிைகள 
புணராய்வு பசய்தல் 

ைைா ிதி ஆர.ஏ. கமத்திரிபாை 
 ீரின முகறகமக்கு சார்பான 
பூைற்பவியல் மற்றும் புவியியல் 
இயல்புைள் பற்றிய அைகுைள் 
(LIM 4121) பாடப றி ( LIM 4122) 
 ன்னிரியியல் பாடப றிக்கு 
மாற்றியகமத்தல். 
 

 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

தூரக் ைல்வி  ிைழ்ச்சி 
திட்டங்ைள் மற்றும் 
விரிவாக்ைற் பாடப றிைள் 

  

ைட்டண அறவடீ்டுப் பாட 
ப றிைள் 

  

சமூை நசகவைள் ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
ைைா ிதி எச்.பி. அசான்தி 
மத்திய சுற்றாடற் அதிைார சகபயின் ைீழ் 
மீன்பிடி மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞான 
பதாழிற்நுட்ப ஆய்வு கூடத்கதப் பதிவு 
பசய்து  ீர் மற்றும் ைழிவு  ீர் 
பகுப்பாய்வுைகள நமற்பைாள்ளல். 
 

 
 
பிராந்திய பதாழிற் சமூைம் 

 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
பசுகம இரசாயனவியல் பாட ப றியின் 
உள்ளடக்ைங்ைகள முதன் முகறயாை 
விருத்தி பசய்தளும், 
பட்டக்ைல்விப்பாடப றிக் அைகுைகள 
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பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

 டாத்துதல் றுஹணீ பல்ைகைக் ைழை 
விவசாய படீம், விவசாய பபாறியியற் 
துகற 
 

ஊழியர் பணி விருந்தி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

ைைா ிதி நை.ஆர். ைமநை 
ஊழியர் பணி விருத்தி  ிைழிச்சி 
திட்டங்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல் 
 

ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திற்ைான 
பங்ைளிப்பு 

சிநரஷ்ட நபராசிரியர் பி.ஆர்.டி. 
குமாரணதுங்ை 
 நதசிய விஞ்ஞான முைாகமத்துவ 

மன்றத்தின் (NSF) அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல். 
 

 நதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் 
ஆழியியல் மற்றும் ைடல்சார் 
விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான குழுவின் 
தகைவராைச் பசயற்படல். 
 

 நதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் 
ஆய்வு ஆநைாகனக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல். 
 

 நதசிய  ீர்வள மற்றும் ஆய்வு 
 ிருவனத்தின் பதிப்பாசிரியர் 
மன்றத்தின் அங்ைத்தவர். 
 

 இைங்கை  ீரின விஞ்ஞானச் 
சன் ிகையின் பதிப்பாசிரியர் குழு 
அங்ைத்தவர். 
 

 2014 ஜகீை 07 ஆம் திைதி 
 கடபபற்ற விஞ்ஞானம் மற்றும் 
பதாழிற் நுட்பத் பதாடரிப் இரண்டு 
ஆண்டிற்கு ஒரு முகற  ிைழும் 
மா ாடு ஆரம்பித்து கவக்ைப்பட்டது. 
இந் மா ாட்டில்           
பவளியிடப்பட்ட நதசிய ஆய்வு 
மற்றும் அபிவிருத்திற்ைான முதலீடு 
சார்பான ைட்டகமப்பு- 2015 -2020 
பற்றிய அறிக்கையின் உணவு, 
நபாசாக்கு மற்றும் விவசாயம் 
சார்பான அத்தியாயத்கத 
தயாரிப்பதற்ைாய் பங்கு பற்றிய 
குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல். 

 
 
நதசிய விஞ்ஞான மன்றம் / 
பபாதுமக்ைள் 
 
 
பபாதுமக்ைள் 
 
 
 
 
பபாதுமக்ைள் 
 
 
 
நதசிய  ீர்வள மற்றும் 
ஆய்வு  ிறுவனம் 
 
 
பபாதுமக்ைள் 
 
 
 
 
 
 
பபாதுமக்ைள் 
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 நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
 ை.பபா.த. (உயர்தர) பதாழிற் நுட்பியல் 

பாடப றி 
 ை.பபா.த. (உயரதர) பமன்மகத 

பதாழிநுட்பவியல் 
விணாப்பத்திரத்கத தயாரித்தல் 

 வனவிைங்கு திகனக்ைளத்தினால் 
மிரிஸ்ஸ பிரநதசத்தின் திமிங்ைள 
மீனின பாதுைாப்பு பற்றிய 
ைைங்துகரயாடல் 

 விஞ்ஞானத்திற்ைான  ிகையியற் 
குழு 

 பதாழிற் நுட்ப பாடத்திட்ட 
 ிகையியற் குழு 

 
உயர்தர வகுப்பு மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
வனவிைங்கு திகணக்ைளம் 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழை 
மானியங்ைள் ஆகணக் குழு 

 ைைா ிதி பி.என். ரணசிங்ை 
நதசிய விஞ்ஞான மன்ற (NSF) 
ஆரம்பிப்பதற்ைான விஞ்ஞான 
ஆநைாசகனக்  குளுக்ைான குழு 
அங்ைத்தவர் 
 

 
 
நதசிய விஞ்ஞான மன்றம் 
(NSF) 

 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை மற்றும் 
ைைா ிதி எச்.பி. அசான்தி ீரின வாழ் 
உயிரினங்ைளில் எண்கணப் பரம்பைின் 
 ச்சியல் தன்கம பற்றிய நதசிய மட்ட 
அடிப்பகடத்தள தரவுைகள தயாதித்தல். 
இைங்கையின் ைகரநயாரப் 
பிரநதசங்ைளின் எண்கணப் பரம்பைின் 
 ச்சுயல் பற்றிய அடிப்பகடத்தள 
தரவுைகள தயாரித்தல் சார்பான பசயற் 
திட்டத்தின் புைனாய்வாளர் மற்றும் 
பிரதம புைனாய்வாளர் 
 

 
 
 
 
ைடல் சார் சுற்றாடற் 
பாதுைாப்பு அதிைார சகப 
(MEPA) 

 ைைா ிதி ஆர். ஏ. கமத்திரிபாை  
அணித் தகைவர் –  ீர் தர ிகை குழு ; 
இைங்கையின் துகறமுைம்ைளின் 
சார்பான அடிப்பகடத்தள தரவுைள்.  

ைடல் சார் சுற்றாடற் 
பாதுைாப்பு அதிைார சகப 
(MEPA) 

 திரு பி.டி.நை. ஆரச்சிநை. 
அணித் தகைவர் –  ீர் தர ிகை குழு ; 
இைங்கையின் துகறமுைம்ைளின் 
சார்பான அடிப்பகடத்தள தரவுைள். 

ைடல் சார் சுற்றாடற் 
பாதுைாப்பு அதிைார சகப 
(MEPA) 

 ைைா ிதி எச்.பி. அசான்தி 
அணித் தகைவர் –  ீர் தர ிகை குழு ; 
இைங்கையின் துகறமுைம்ைளின் 
சார்பான அடிப்பகடத்தள தரவுைள். 
 

ைடல் சார் சுற்றாடற் 
பாதுைாப்பு அதிைார சகப 
(MEPA) 

 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
திரு பி.டிநை. ஆரச்சிநை 
இந்து மைா சமுத்திர ைடநைார ைடல் சார் 
சுற்றாடைிருந்து பபறப்பட்ட சுற்றாடற் 
 ியதிைளின்  ிகையான அயதநடாப் 

அணுவள அதிைார சகப  
பபாதுமக்ைள் 
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பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

(Isotope) ைகள அளவிடுதளும் ைதிர் 
வசீ்சிகன ைண்ைாணிப்பிற்கு 
உதவுத்தளும் சார்பான இைங்கை அணு 
வள அதிைார சகப கூட்டிகணப்புடன் 
நதசிய அடிப்பகடத்தள தரவுைகள 
தாயரித்தல் 
 

சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு 

நபராசிரியர் டி.பு.டி. ைமநை 
 றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தில் 

சீனாவுடனான ஒர் இகணப்பு 
 ிகையத்திகன ஸ்தாபித்தல். 

 மூன்று சர்வநதச சன்ஞிகைைகள 
மீளாய்வு பசய்தல். 

 எமது ைடல் என்ற மா ாட்டில் 
இைங்கைகயப் பிரதி ிதித்துவப் 
படுத்தல். 

 ஜப்பான் சய்டத்மா 
பல்ைகைக்ைழைத்துடன் 
கூட்டிகணப்பு ஆய்வுச் 
பசயற்திட்டத்திகன விருத்தி 
பசய்தல் 

 கூட்டிகணப்பு ஆயவு  ிைழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்ைான பதன் சீனா ைடல் 
சார்  ிறுவனத்தில் பங்கு பைாள்ளல் 
 

 
உயர் ைல்வி 
 
 
ைல்வி சார் சமூைம் 
 
சர்வநதச சமூைம் 
 
 
உயர்ைல்வி 
 
 
 
 
உயர் ைல்வி 

குழுக்ைள் மற்றும் 
பங்குபற்றிநயார் எண்ணிக்கை 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
 தகைவர் – விகளயாட்டு 

ஆநைாசகனக் குழு – றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைம். 

 ஒருங்ைிகணப்பாளர் – சய்ட்திமா 
பல்ைகைக்ைழை – றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை பசயற் திட்டம் 

 பசயற்திட்ட அத்தியட்சைர் –  ைர 
அபிவிருத்தி பசயற்திட்டம் 

 ஒருங்ைிகணப்பாளர் – SCSIO – 
றஹுண பல்ைகைக்ைழை 
பசயற்திட்டம் 

 தகைவர் – ைற்கைைள் குழு 
 அங்ைத்தவர் – வைிைம பிரநதச 

நஹாட்டை ஒன்றிகன 
 ிர்மானிப்பதற்ைான மதிப்படீு 
பசய்தவற்ைாை மத்திய சுற்றாடல் 
அதிைார சகபயினால் 
 ியமிக்ைப்பட்ட பதாழில் நுட்ப 
மதிப்படீு (TEC) குழுவின் 
அங்ைத்தவர் 
 

 
 
உயர் ைல்வி 

 ைைா தி ஆர். ஏ. கமத்திரிபாை 
(படீாதிபதி – டிசம்பர் முதல் மீன்பிடி 
ைடல்சார் மற்றும் விஞ்ஞான பதாழில் 
நுட்பப் படீம்) 
 துகண ஒழுக்ைாற்று ர் – மீன்பிடி 

ைடல்சார் பதாழில் நுட்ப படீம் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

 தகைவர் – உபநவந்தரின் விருது 
மற்றும் படீாதிபதிைளின் 
விருதிற்ைான படீக் குழு 

 உள்ளை தர ைாப்புறுதிக் ைட்டகமப்பு 
(மீன் பிடி ைடல்சார் பதாழில் நுட்ப 
படீம்) 

 ICT படீ ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 
மீன்பிடி ைடல் சார் விஞ்ஞான 
பதாழிற் நுட்ப படீ HECT – UDG 
பசயற்திட்டம் 

 ஆய்வு விழுமியங்ைள் மற்றும் 
ஒழுக்க்நைடுைள் சார்பாை பசனட் 
சகபயினால்  ியமிக்ைப்ட்ட 
குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 

உயர் ைல்வி 

 ைைா ிதி நை. ஆர். ைமநை 
 ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ஊழியர் பணி 

விருத்திக் குழு 
 படீ ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பமன்கம 

திறகம கூறு, HECT பசயற்திட்டம் 
 படீ ஒரங்ைிகணப்பாளர் – 

புைகமப்பரிசில் குழு 
 அங்ைத்தவர் – உபநவந்தரின் விருது 

மற்றும் படீாதிபதிைளின் 
விருந்திற்ைான படீக் குழு 
 

 
 
 
 
உயர் ைல்வி 

 ைைா ிதி எச்.பி. அசான்தி 
 சிநரஷ்ட தசிவாளர் – மீன் பிடி 

ைடல்சார் விஞ்ஞான பதாழில் நுட்ப 
படீம் 

 சிநரஷ்ட மாணவர்  ஆநைாசைர் 
 ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ஆங்ைிை 

பமாழி பற்றிய HECT – UDG 
பசயற்திட்டம் 

 அங்ைத்தவர் – உபநவந்தரின் விருது 
மற்றும் படீாதிபதிைளின் 
விருந்திற்ைான படீக் குழு 
 

 
 
உயர் ைல்வி 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 
நதசிய  
சர்வநதச 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
I. நதசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் இைங்கை 
II. அபமரிக்ை படாைர் $ 10000.00 ைல்வி 

மற்றும் ஆரய்ச்சிக்ைான இகணப்பு 
 ிகையத்கத இஸ்தாபிப்பதற்ைாை 
 

 
உயர் ைல்வி 
 
உயர் ைல்வி 
 

 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
 NARA/2012/UR/FMST/01 முழுப் 

பபறுமானம் ரூபா. 3000000.00 
 

 
உயர் ைல்வி 

 ைைா ிதி யூ.ஏ.டி. ஜயசிங்ை 
 பல்வகை உைர்வைய  ீரினச் 

சூழைின் ைீழ் வாழும் Silver      
மற்றும் Bighead Carps     

 
 
சீன ஆய்வாளர்ைளுக்ைாை 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

மீனினங்ைளின் இகர நதடும் 
சுழைில்  ிகையான Isotape     
தனிமத்தின் படிவங்ைள் 

 இைங்கையின் மீன் மற்றும் மீன் 
பிடித்தல்; மதம் ைைாச்சாரம் மற்றும் 
வாழ்வியல் சார்பான 
முரண்பாடுைள்.  
 

 
 
 
ஐநராப்பிய 
ஆய்வாளர்ைளுக்ைாை 

பவளிவாரி  டவடிக்கைைள் நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
சிைாபத்தின் உவப்பு  ீர் ஏரியின் 
மீட்டாக்ைம் பற்றிய  ிைழ்ச்சித் திட்டம்.  
 

 
பிரநதச மக்ைள் 

 ைைா ிதி நை. ஆர். ைமநை 
ைல்விக் ைண்ைாட்சி /FMST/23/24 
அக்நடாபர் 2014  
(UDG கமன்கமத் திகறகம) 
 

பிரநதச பாடசாகை 
மாணவர்ைள் 

 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 
பதன் ைிழக்கு  ஆசிய சர்வநதச  
இகணப்பு ஆய்வு மற்றும் பயிற்சித் 
பசயற் திட்டத்தில் பங்கு பைாள்ளல். 
தாய்வான் நதசிய சிங்ஹாவ 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் சுற்றாடைின் 
 ிகையான தன்கம மற்றும் குகறந்த 
ைார்பன் பசுகம வலு பற்றிய ஆய்வு 
 

திட்டமிடப் பட்ட  ிைழச்சித் 
பாடத்திட்டத்தில் அறிவு 
மற்றும் அனுபவத்கத 
பயன்படுத்தல். 

இகணயச்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை  
பதற்கு ஆசிய தாவரத் நதாட்டங்ைள் 
பற்றி. 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

 ைைா ிதி பி.என். ரணசிங்ை 
நதசிய விஞ்ஞான மன்ற மானியம் – 
இந்திய சமுத்திர  ீண்ட ைாை ைடல் 
மட்ட மாறுபாடுைள் பற்றிய ஆய்வு. 
மானியம் – (RG/ OMR/ 01) ரூபா 5 
மில்ைியன் 
 

 
 
உயர் ைல்வி 

 நை.எச்.எம். ஏ. தீபானன்த. 
பல்ைகைக்ைழை மாணியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவினால் பயகர மானியம் 
 

 

 திரு. ஆர்.ஜி.ஏ. நராசான 
படீ மானியட் ரூபா 50,000.00 
 

 

விருதுைள்/ ஆக்ைவுரிகமைள்/ 
விநசட சாதகனைள் 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
சர்வநதசத் பதாடர்புைகள நமப்ப 
டுத்துனர் / சர்வநதச மா ாடுைகள 
திரட்டு ருக்ைான உபநவந்தரின் விருது.  
 

 
படீம் மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழைம் 

 ைைா ிதி பி. என் . ரணசிங்ை 
ஐக்ைிய அபமரிக்ைாவின், ஏரிவளத் துகற 
SERDP பசயற் திட்டம், வருடத்தின் மிைச் 
சிறந்த பசயற்திட்டக்குறிய விருது.  

 
ைல்வி சார் ஆய்வுைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

 நபராசிரியர் .பி.ஆர்.டி. குமாரணதுங்ை  
விஞ்ஞான ஆய்வுக்ைான ஜனாதிபதி 
விருந்து.  
 

 
ைல்வி சார் ஆய்வுைள் 

 திரு ஆர்.ஜி.ஏ. நரஷானா 
விஞ்ஞான ஆய்வுக்ைான ஜனாதிபதி 
விருந்து. 
 

ைல்வி சார் ஆய்வுைள் 

 டாத்தப்பட்ட பசயைரங்குைள்/ 
ைருத்டதரங்குைள்/ மா ாடுைள் 

நபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமநை 
ைாைியில் உவப்பு  ீர் ஏரி முைாகமத்துவ 
இகணவுறு பற்றிய பசயைமர்வு 
 

பிரநதச மக்ைள் 

 ைைா ிதி நை. ஆர். ைமநை 
 ீரியல் உயிரின வள முைாகமத்துவம் 
சார்பான இரண்டு  ாள் பசயைமர்வு  
 

 
ை.பபா.த. (சா/த) ஆசிரியர்ைள் 

 ைைா ிதி யூ.ஏ.டி. ஜயசிங்ை 
 பல்வகை உைர்வைய  ீரிண 

சுற்றாடளின் ைீழ் வதியும் சில்வர் 
(Silver), மற்றும் Bighead ைார்ப் வகை 
மீனினங்ைளின்  ிரந்தர 
ஐசநடாப்பளின் தாக்ைங்ைள் 

 இைங்கையில் மீன் மற்றும் ைடற் 
பறாழில் மதம்  ைைாச்சாரம் மற்றும் 
வாழ்வாதார முரண்பாடைள் 

 
 
சீன ஆய்வாளர்ைளுக்கு 
 
 
 
 
ஐநராப்பிய 
ஆய்வாளர்ைளுக்ைாை 

 
பவளியடீுைளும் அறிவுப் பரம்பல்ைளுைம் 
 
 வகை எண்ணிக்கை 
1. சர்வாநதச சன்ஞிகைைளில் பவளியான முழு அளவிைான ைட்டுகரைள் 

(நமற்நைாள் குறயீடீ்டுக்ைளுடன்)   
04 

2.  சர்வாநதச சன்ஞிகைைளில் பவளியான முழு அளவிைான ைட்டுகரைள் 
(நமற்நைாள் குறயீடீ்டு அடங்ைாத)   

04 

3. நதசிய சன்ஞிகைைளில் பவளியான ைட்டுகரைள் (முழுகமயான / ைறுைிய)   04 
4. முழுகமயான  கட முகற பவ ளியடீுைள் 03 
5. வாய் மூை வழங்ைள்ைள் 13 
6. விளம்பர வழங்ைள் 08 
7. புத்தைங்ைள் 01 
8. புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 
9.  நவறு பவ ளியடீுைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் 02 
10 பதிப்பாசியச் நசகவைள் 04 
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ைொனிடேியல் ைற்றும் ெமூக ேிஞ்ஞொனங்களுக்குைொண பீடம். 
 

படீாதிபதியின் உகறயும் / விமர்சனமும் 
 
ருஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் மாணவர் 
எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் ந ாக்கும் பபாழுது 
மாணிடவியல் மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞானங்ைளுக்குமான படீம், பல்ைகைக் 
ைழைத்தின் ஒர் பாரிய படீமாகும். இப் படீம் ஆறு 
ைல்விசார் துகறைகளயும், நமைதிைமாை ஆங்ைிள 
பமாழி ைற்பித்தற் பிரிவு, ைணணிப் பிரிவு,  வனீ 
ைைாச்சார மற்றும் பமாழி  ிகையம், ைைாச்சார 
 ிகையம், மற்றும் முரண்பாட்டுக் ைற்கைைள் 
 ிகையம் நபான்ற பை பிரிவுைகள 
உள்ளடக்ைியுள்ளது. படீம், ைகை இளமானிப் 
பட்டம் வகரயிைான ஆரம்பப் பட்டக் ைல்விச் 
பசயற்திட்டங்ைகள  டாத்தி வருவதுடன் ைல்வி 
அகரயாண்டுப் பாட அைகு முகற 
அடிப்பகடயின் ைீழ் 11 பாடவிதானங்ைளில் 
விநசட பட்டக் ைல்விதுகறைகள  டாத்தி 
வருைின்றது. 
 
படீத்தின் ைற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வுப் 
பரப்பபல்கை டிப்நளாமா, முதுமானி, தத்துவாமி 
மற்றும் ைைா ிதி நபான்ற பட்டப் பின் பட்டக் 
ைல்விப் பாடச் பசயற் திட்டங்ைளுக்கு 
வியாபிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 
நமலும் படீம் , சமூைத்தின் நதகவைகள எதிர் 
பைாள்ளுவதற்கு அகமய சான்றிதழ் மற்றும் 
டிப்நளாமா நபான்ற பை பவளிவாரிப் 
பாடத்திட்டங்ைகளயும்  டாத்துைின்றது. 
 
றுஹுண பிரநதசத்தின் வரைாற்றுச் சமூை 
எண்ணப் பதிவுைகள வலுப்படுத்துவதும் 
முன்கனய ைருத்துருகவ  ிகைப்படுத்தவும், 
நபணவும் நபண்டி வளங்ைகள முழு அளவிளும் 
பயன்படுத்தத் திடமான முயற்சியில் 
ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
நமலும் அதனூடாை பிரநதசத்தின் சமூை – 
பபாருளாதாரத் துகறைளின் விருத்திற்கும் 
பங்ைளிக்ை முடியுமாயுள்ளது.  
 
மானிடவியல் மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞானங்ைளுக்குமான படீம் பல் வகைப்பட்ட 
சம்பிரதாயங்ைளில் பசயற்படும் மானிட மற்றும் 
சமூை விஞ்ஞான பாடப றிைளுக்கு ஊடாை 
மாணவர்ைகள நதர்ச்சித் திறனுள்ள 
வாழ்வாதாரத்திற்கு நமலுயர்த்த முகனத்துள்ளது.

 
திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 

குறுகிய தகேல்கள் 
பயனமடவேொர் / 

ேிமளபயன் 
புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டக் ைல்வி பசயற்திட்டங்ைள் 

  

புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பாடப றிைள் (பாட அைகுைள்) 

வரைாற்றுத் துகற 
I. முதல்/ இரண்டாம் அகரயாண்டு 
II. முதல்/ இரண்டாம் அகரயாண்டு 
 
சமூைவியற் துகற 
I. மானிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞானருக்ைான ஆய்வு முகற 
பற்றிய பாட அைகு முகற அறிமுைப் 
படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற்கைைள் துகற 
I. 06 தைவல் பதாழில் நுட்பப் பிரிவு 

1. ைட்டாயப் பாடப  ி 
2. அடிப்பகட பாட ப றிைள் 

புவியியற் துகற 
1. GEO 11513: புவியியல் அடிப்பகடைள் 
2. GEO 12513: அடிப்பகட படவகரைகை 

 
 
 
 
 
 
 
1000  மட்டம் 
 
 
 
 
 
 
FDN 11532 419 
மாணவர்ைள் 
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திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

 
தூரக் ைல்விக் திட்டங்ைள் 
அல்ைது  பவளிவாரிப் 
பாடப றிைள் 

வரைாற்றுத் துகற 
i. விரிவுகரைள் மற்றும் நைள்விப்பத்திர 

தாயரித்தல். 
ii. சான்றிதழ் / டிப்நளாமா சிங்ைள 

பமாழித் துகற சிங்ைள, ப.ீஏ 

 

ைட்டண அறவடீ்டுப் பாடப றிைள் சமூைவியற் துகற 
i. சமூை அபிவிருத்தி சார்பான 

டிப்நளாமா பாடப றி மற்றும் 
முதுமானி பட்டபாடப  றி பதாடல் 

புவியியற் துகற 
i. அபிவிருத்தி திட்டமிடைில் ஒரு 

வருட பட்டபின் பட்ட டிப்நளாமா 
பபாருளாதாரத் துகற 

i. பபாருளியியல் முதுமானி M.A.  
சிங்ைள பமாழித் துகற ஆ 
நைாசகன வழங்ைள் 

 

சமூை நசகவைள் பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற்கைைள் துகற 
தர்ம அறவிளக்ைவுகற 
சமூை பதாழில் நுட்ப பிரிவு 

i. மின்னஞ்சல் 
ii. ஊது ைதிர் மின் பனுவல் பசய்தல் 

புவியியற் துகற 
பதன் மாைாணத்கதச் நசர்ந்த பாடசாகை 
மாணவர்ைளுக்ைாை ஆறு விரிவுகரைள் 
 

பபாதுமக்ைள் 

பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடஅைகுைள் / பாடங்ைள் 
விருத்தி பசய்தல்) 

சமூைவியற் துகற 
1. சைை பாட ப றிைளினதும் பாடத் 

திட்டங்ைள் ஒரு வருட ைாை இகட 
பவ ளியில் மீளாய்வு பசய்யப்பட்டன.  

தைவல் பதாழில் நுட்ப பிரிவு 
1. IT 

 

நதசிய அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

வரைாற்றுத் துகற 
i. ைா.பபா. த. (உயர்தர) விகடத் தாள் 

திருத்துதல் 
ii. இரண்டு விரிவுகரயாளர்ைள் பிரதான 

பரீட்சைர்ைளாைப் பங்கு பற்றினர். 
சமூைவியற் துகற 
i. இரண்டு ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

நதசிய மட்ட  ிறுவனங்ைளில் 
பிரதி ிதித்துவம் பசய்தனர்.  

சிங்ைள பமாழித் துகற 
i. ைா.பபா. த. (உயர்தர) நமற்பார்கவ 
ii. விநசட விரிவுகரைள் 

 

சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு  

வரைாற்றுத் துகற 
i. உயர்மாட்ட ைல்வி சார்பான மா ாடு 

(பாைிஸ்தான்)  
ii.  ான்கு மாதங்ைளுக்ைான பாடப றிப் 

பங்கு பற்றுதல் (பாைிஸ்தான்)  
பாைி மற்றும் பபளத்த ைற்கைைள் துகற 
i. தியான வகுப்புக்ைள் 

பவ ளி ாட்டவர்ைள்  
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திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 
பசயற்திட்டங்ைள் 

சமூைவியற் துகற 
i. இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் உயர் மட்ட 

ஆங்ைிை பாடப றிகயப் பின்பற்றல் 
பாைி மற்றும் பபளத்த ைற்கைைள் துகற 
i. விரிவுகரைள் வழங்ைப்பட்டன.  

 

குழுக்ைளும் பங்கு பற்றிநயார் 
எண்ணிக்கை 

வரைாற்றுத் துகற 
i. இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள்  ான்கு 

குழுக்ைாைாை பங்கு பற்றினர். 
சமூைவியற் துகற 
i.  ான்கு குழுக்ைள் (இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள்)  
பாைி மற்றும் பபளத்த ைற்கைைள் துகற 
i. சிை தைவல் பதாழில் நுட்ப பிரிவு  
i. 2 குழுக்ைள் 
ii. 2 குழுக்ைள் 
புவியியற் துகற 
i. உயர்மட்ட பட்டக்ைல்விக் குழுக்ைள் 

(இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள்) 

 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைமும் எண்ணிக்கையும்)  
 
 
பிராந்திய / சர்வநதச 

சமூைவியற் துகற  
i. NORHED ஐந்து வருடங்ைளுக்ைான CPDS 

மானியம் 70 மில்ைியன் (ஆய்வு 
மற்றும் ைல்வி) 

i. UGD – ைைா ிதி 
சிங்ைள பமாழித் துகற 
RND மானியம் 
NCAS மானியம் 
IDAS மானியம் 

 
 
 
 
 
 
சங்கைக் குரிய விஜித 

விருதுைள் / விநசட   
 டாத்தப்பட்ட பயைரங்ைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(உள்ளூர் / பிராந்திய)  

வரைாற்றுத் துகற 
i. ை. பபா. த (உயர்தர) ைருத்தரங்குைள் 

 டாத்தப்பட்டன. 
ii. ஆசிரியர்ைளுக்ைான ைருத்தரங்குைள் 

 டாத்தப்பட்டன. 
சமூைவியற் துகற 
i. ஒரு பிராந்திய பயிைரங்கு 

 டாத்தப்பட்டது. 
தைவல் பதாழில் நுட்பப் பிரிவு 
i. LMS ற்ைான மூன்று பயிைரங்குைள்.  

பபாருளியல் துகற 
 மூன்றாவது இைங்கை மா ாடு 

 
 
 
 
 
 
 
பபாருளியல் ஆய்வு – 
டிசம்பர் – 2014 

பவளிவாரி  டவடிக்கைைள்   
இகணயச் பசயற்திட்டங்ைள் சமூைவியற் துகற  

i. NORHED – CPDS உடன்    CLIT 
ii. பாைிஸ்தான் , ந ாபாள் டிரிபுவான் 

மற்றும்  ந ார்நவ வாழ்வியல் 
விஞ்ஞானவியல் 

iii. பபாருளியல் துகற ந ார்நவ அட்ைார் 
பல்ைகைக் ைழைத்துடன்  
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பவளியடீுைள் மற்றும் அறிவுப் பரம்பல்ைள் 
 
வகை எண்ணிக்கை 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவளியான முழு அளவிைான 
ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 

புவியியல் துகற  01 

சர்வநதச சன்ஞிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிளான 
ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 

சமூைவியல் துகற 01 
பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற். துகற 01 

புவியியல் துகற 01 
சிங்ைளம் துகற 01 

நதசிய சன்ஞிகைைளில் பவளியான ைட்டுகரைள் 
(முழுகமயான குறுைிய) 

வரைாற்று துகற 04 
சமூைவியல் துகற 04 

பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற் துகற 05 
முழுகமயான  கட முகற பவளியடீுைள்  

வாய்பமாழி பவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் வரைாற்று துகற 02 
சமூைவியல் துகற 06 
புவியியல் துகற 08 
சிங்ைள துகற 03 

விளம்பர பவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் வரைாற்று துகற 02 

புத்தைங்ைள் சமூைவியல் துகற 02 
பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற் துகற 01 

புவியியல் துகற 05 
சிங்ைளத் துகற 03 

புத்தை அத்தியாயங்ைள் சமூைவியல் துகற 05 

நவறு பவளியடீுைளில் பவ ளியான ைட்டுகரைள் வரைாற்று துகற 42 
பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற். துகற 10 

பதிப்பாசிரியர்ைள் நவகைைள் சமூைவியல் துகற 04 
பாைி மற்றும் பபௌத்த ைற். துகற 01 

 

 

 

 

முகொமைத்துே ைற்றும் நிதிப் பீடம் 
 
படீாதிபதியின் உகரயும் மீளாய்வும் 
 
முைாகததுவ  மற்றும்  ிதிப் படீத்தின், வியாபார 
 ிர்வாை இளமானி (BBA) பட்ட  ிைழ்ச்சித் திட்டம், 
இைங்கையின் முைாகததுவக் ைல்வியில்  
தகைகமத்துவத்கத தன் வசப்படுத்தியுள்ளது. 
எங்ைள்  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் மாணவர்ைளுக்கு 
தங்ைள் பதரிவுைளில் முதல் தர நதர்வாை 
முன்ன்னியில் வந்துள்ளதுடன், அவர்ைளது 
ைல்வியின் நபநரழுச்சிக்கும் முன்நனற்றத்திற்கும் 
தூண்டுதைாைவுள்ளது. வியாபாரச் சூழல் 
தீவிரமாை மாற்றமகடந்து உள்ளது. ஆைநவ படீம் 
என்ற வகையில்  ாங்ைள் விருப்பத் 

நதகவைளுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு உைந்த  
வகையில் ைல்விசார்  ிைழ்சித் திட்டங்ைளில் 
மாற்றங்ைகள பசய்வதற்கு அர்ப்பணித்துள்நளாம். 
 
வியாபார  ிர்வாை இளமானி (BBA) ப் 
பாடத்திட்டங்ைள், தற்ைாை வியாபாரத் 
நதகவைளுக்கு உைந்த வகையில்  ிைழ்ச்சித்  
திட்டங்ைளில் மாற்றங்ைள் பசய்வதுடன் எந்த 
நவார் சமூைத்தின் பபாருளாதார  
அபிவிருத்தியின்  வாழ்வாதாரத்திற்கும்  ஏற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்ட வணிக் ைல்வியிகன, புது 
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அபிவிருத்திற்கு உைந்த வகையில் மாணவர்ைகள 
ைற்பிப்பதற்கும் முடியுமாயுள்ளது.  
 
ஆைநவ வியாபாரக் ைல்வி சமூைத்தின் பதாழில்  
முகனவுைளின் அபிவிருத்தியிகன  நுணுக்ைமாை 
அறியத் நதகவப் படும் திறகன வழங்குைின்றது.  
 
வியாபார  ிர்வாை இளமானி (BBA) பட்ட  ிைழ்ச்சித் 
திட்டம் வணிை உைைில் தனக்கு முடியும் என்ற 
மணப்பான்கம உடன் தகைகமத்துவத்  
திறகமயிகன மாணவர்ைளிடத்தில் விருத்தி 

பசய்வதற்கும் நபாதுமான அறிவிகண வழங்கும் 
என  ான் என்னுைின்நறன். 
 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப்படீம் ைற்கை ப றிைளில் உங்ைளது ஆர்வம், 
தளரா ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஊடாை 
எங்ைளது ைல்விசார் பசயற்பாடுைளில் நமம்பட்ட 
 ிகையில் பசயைாற்ற எதிர்பார்ப்பநதாடு 
சமூைத்திற்கு பயனுள்ள மனித  மூைவளங்ைகள 
வழங்குவதன் ஊடாை பசயைாற்ற முடியும் 
என்பகத எதிர்பார்ைின்றது.  

 
ஊழியர் பங்ைளிப்பும் சாதகனைளும் 
 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம்/ 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ பயன் 
ேிமளவு 

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்ட 
பட்டக் ைல்வி 
 ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

  

புதிதாை அறி 
முைப்படுத்தப்பட்ட 
பாட ப  றிைள் 
(பாடஅைகுைள்) 

  

தூரக் ைல்வி 
 ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 
அல்ைது பவ 
ளிவாரிப் பாட ப  
றிைள் 

  

ைட்டண அறவடீ்டுப் 
பாடப றிைள் 

 திரு, எச்.வி.டி.ஐ. அநபவிக்ரம, PDMA/ MBA 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பசயற்திட்ட 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைவும், PDMA/ MBA – 102 
முைாகமத்துவ தீர்வுைளில் ைணக்ைீடுக்ைான 
பாடப  றி ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் பசயற்படல். 

 திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் மூைம்  டாத்தப்படும் 
முைாகமத்துவ  ிர்வாை முதுமானி (MBA) 
பட்டத்தின் பவ ளிவாரி  விரிவுகரயாளராைச் 
பசயற்படல் 

 திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார  றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ படீத்தினால் 
 டாத்தப்படும் மருந்தாக்ைவியற் இளமானி 
(B.Pharm) பாட ப  றியின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

 திரு ஏ. ஜி. தீபால், றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தினால்  டாத்தப்படும் வணிை 
 ிர்வாை முதுமானி (MBA) பட்டத்தின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியாரச்சிநை, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் முைாகமத்துவ மற்றும் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம்/ 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ பயன் 
ேிமளவு 

 ிதிப் படீத்தினால்  டாத்தப்படும் வணிை 
 ிர்வாை முதுமானி (MBA) பசயற் திட்டத்திற்ைான 
பவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

 திருமதி ஜி. ஏ.என். தர்ஷி றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப் படீத்தினால்  டாத்தப்படும் வணிை 
 ிர்வாை முதுமானி (MBA) பசயற் திட்டத்திற்ைான 
பவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

 திருமதி ஜ.ீஏ.என். தர்ஷி றுஹுண பல்ைகைக் 
ைழை மருத்துவ படீத்தினால்  டாத்தப்படும் 
மருந்தாக்ைற் இளமானி (B. Pharm) பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்திற்ைான பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

  திருமதி ஜ.ீஏ.என். தர்ஷி றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைம் முைாகமத்துவம் மற்றும் 
 ிதிப்படீத்தின் சந்கதப் படுத்தல் துகறயினால் 
 டாத்தப்படும் சந்கதப் படுத்தல் டிப்நளாமா 
 ிைழ்ச்சித்  திட்டத்தின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் பசயற்படல் 

 திரு நை. ஜி. பி.வி. குணரத்ன ஹம்பாந்நதாட்கட 
வணிை சமூைத்தினால் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட 
மிைச் சிறந்த முைவர் விருதின்  ீதிபதிக் 
குழுவின் அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல் 

 ைைா ிதி பி.ஏ.பி.எஸ் குமார, ைைா ிதி 
டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன மற்றும் திரு 
டப்.எம்.ஆர். ைக்சிரி நபான்நறார், றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை  முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் 
படீத்தினால்  டாத்தப்பட்ட வணிை  ிர்வாை 
முதுமானி பட்டத்தின் விரிவுகரயாளர்ைள் 
மற்றும் பரீட்சைர்ைளாைச் பசயற்பட்டனர். 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை விஞ்ஞான படீத்தில் 
துகறைளுக்கு இகடயிைான இகணப் பாட 
ப றிைளின் பவ ளி வாரி  விரிவுகரயாளராைச் 
பசயற்படல்.  

 ைைா ிதி பி.ஏ.பி. எஸ் குமார, ைைா ிதி  டி.எஸ். 
எல். டப். குணவர்தன, திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன, 
பசல்வி ஜி. பி.நை.  ிஷான்தி, திரு டப். எம். ஆர். 
ைக்சிரி மற்றும் திரு டி. ஆர். விநஜசுன்தர 
நபான்நறார் சந்கதப்படுத்தல் முைாகமத்துவ 
டிப்நளாமா பசயற் திட்டத்தின் விரிவுகர 
வழங்வதில் பசயற்பட்டனர்.  

 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ன றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை  விவசாய படீத்தில் 
துகறைளுக்கு இகடயிைான  இகணப்பட ப  
றிைளின் பவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் 
பசயற்படல் 

சமூை நசகவைள்  திரு எச்.வி.டி.ஐ.  அநபவிக்ரம நபருவகை – 
நபருவகை மத்திய ைல்லுரியின் வணிை 
தினத்திற்ைாை அறிவு வள  ிபுணராைச்  பங்கு 
பற்றல் 
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 திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார ைாைி சவுத்ைண்ட் 
ைல்லூரியின் பகழய மாணவிைள் சங்ைத்தின் 
ைணக்ைாய்வாளராைச் பசயற்படல் 

 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் ைாைி மாவட்டத்தின் 
பாடசாகைைளால்  டாத்தப்பட்ட இரண்டு 
வணிை தின  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் மற்றும் 
பசயைார்வம் தூண்டும் பயிைரங்ைளின்  அறிவு 
வள  ிபுணராைப் பங்கு பற்றல் 

 திருமதி நை.ஜி.பி.வி. குணரத்ன 
ஹம்பாந்நதாட்கட வணிை சமூைம் ஒழுங்கு 
பசய்த மிைச் சிறந்த பதாழில் முைவர்க்ைான 
பதரிவுக்ைான  ீதிபதிக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பசயைாற்றல் 

 திரு டப்.எம். ஆர். ைக்சிரி, திரு ஏ.சி. 
ைருணாரத்ன மற்றும் திரு டி. ஆர். விநஜரத்ன 
நபான்நறார் விவசாய படீம் ஒழுங்கு பசய்த 
ைளான் நவளான்கம விவசாயிைளுக்ைான 
விரிவுகரைகள வழங்ைினர் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன அவர்ைளால் விவசாய 
படீத்தின் மாணவர்ைளுக்கு பமன்கம திறகம 
பற்றிய ஒர் விரிவுகர  வழங்ைப்பட்டது. 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன அவர்ைள், விவசாய 
படீத்தின் பட்ட மாணவர்ைளின் இறுதி வருட 
ஆய்வுக் ைட்டுகரைகள நமற்பார்கவ பசய்தல். 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன பதன் மாைாண 
சகபயினால் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட 
பாடசாகைைளுக்கு இகடயிைான  இைக்ைியப் 
நபாட்டியின் மதிப்படீ்டுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல் 

பாடத்திட்ட 
அபிவிருத்தி (பாட 
அைகுைள்/ 
பாடங்ைளின் 
விருத்தி) 

 திரு எச். வி.டி. ஐ. அநபவிக்ரம முைாகமத்துவ 
மற்றும் இள  ிதிப்படீத்தினால்  டாத்தப்பட்ட 
வணிை  ிர்வாைமானி பாடத்திற்ைான பாடத் 
திட்ட விருத்தி  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் பங்கு 
பற்றல் 

 திருமதி எம்.எஸ்,  ா ாயக்ைார முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப்படீத்தின் பாடத்திட்ட மீளாய்வு 
மற்றும்  ிதித்துகறயில் PDBA / MBA 
பசயல்திட்டங்ைள் முைாகமத்துவ 
தீர்வுைளுக்ைாை ைணக்ைீடு என்ற பாட ப  றி கை 
நூல்ைகள வடிவகமப்பதில் பங்ைளித்தல். 

 திருமதி எம்.எஸ்,  ா ாயக்ைார முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப்படீத்தின் பாடத்திட்ட மீளாய்வு 
மற்றும் பசைவு மற்றும் முைாகமத்துவக் 
ைணக்ைீடு, பசயல் அணுகு முகற 
முைாகமத்துவ ைணக்ைீடு என்ற தகைப்பிைான 
பாட அைகுைகள வடிவகமப்பதில் பங்கு பற்றல் 

 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால், முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப்படீத்தினால் அராசங்ை  ிதி மற்றும் 
ைணக்ைாய்வு சார்பான பாடஅைகுைகள 
வடிவகமப்பதில் மற்றும் பிராந்திய 
அரசாங்ைத்திற்ைான டிப்நளாமாவின் பாடத்திட்ட 
மீளாய்விற்கு பங்ைளித்தல். 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 46 

 

 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம்/ 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ பயன் 
ேிமளவு 

 திருமதி எச்.ஏ.சி. ஜவீன்தி பாடத்திட்ட 
விருத்தியில் ைருத்துக்ைள், ஆநைாசகனைள் 
மற்றும் நுண்நணாக்ைளில் பங்ைளித்தல் 

 திருமதி எச்.ஏ.சி. ஜவீன்தி  ிதி சார்பான உகரப் 
பகுப்பாய்வு விருத்திக்கு உதவுதல் 

 திருமதி. டி.ஏ.என். ஆர். ஜயவர்தன 
முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப்படீத்திற்ைான 
 டாத்தப்படும் வணிை  ிர்வாை இளமானி 
பாடத்திற்ைான பாடத்திட்ட அபிவிருத்தியில் 
பங்ைளித்திருத்தல். 

 ைைா ிதி டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன 
முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப்படீத்தினால் 
 டாத்தப்பட்ட பாடத்திட்ட மீளாய்விற்ைான 
தகைவராைச் பங்ைளித்தல் 

 வணிை  ிர்வாை இளமானி(BBA) பாடத்திட்ட 
மீளாய்வு ; பின்வரும் அங்ைத்தவர்ைள் (BBA) 
பாடத்திட்ட மீளாய்வில் பங்ைளித்திருந்தனர். 
1. ைைா ிதி பி.எ.பி.எஸ். குமார 
2. ைைா ிதி டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன 
3. பசல்வி ஜி.பி.நை.  ிசான்தி 
4. திரு. டப்.எம். ஆர். ைக்சிரி 
5. திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன 
6. திரு எம்.என். எம். ிஸ்மி 

ஊழியர் பணி 
விருத்தி  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

 திரு ஏ.ஜி. தீபால், 2014 ஜுன் மாதத்தில் 
இைங்கை AAT   ஒழுங்கு பசய்த இைங்கையின் 
அரசாங்ைத் துகற  ியமனங்ைள் பற்றிய 
அறிமுைம் பற்றிய மூன்று  ாள் பயிைரங்ைிள் 
பங்குபற்றல் 

 திரு ஏ.ஜி.தீபால் றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
ைல்வி சாரா ஊழியர்ைளுக்ைான கூட்டு முயற்சி 
மற்றும் பசயைாற்றல் திறகம விருத்தி மற்றும் 
முகனப்பிகன விருத்தி பசய்தல் பற்றிய 
பயிைரங்ைின் அறிவுவள  ிபுணராைச் பங்கு 
பற்றல் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன ைல்வி சார் 
ஊழியர்ைளுக்ைான HETC மானியத்தின் ைீழ் 
ைருத்தாக்ைல் மற்றும் தைவல் நதட்டம் பற்றிய 
ஆய்வுப் பயிைரங்ைிகன ஒழுங்கு பசய்தல். திரு 
டப்.எம்.ஆர். ைக்சிரி , இப்பயிைரங்ைின் அறிவு 
வள  ிபுணராைச் பசயற்பட்டார். 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் உயர் ைல்விக்ைான 
திகறகம விருத்திக்ைான (CC PDHE)   
சான்றுறுதிப் பாடப  றியின் அறிவு வள 
 ிபுணராைச் பசயற்படல் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன ஊழியர் பணி விருத்தி 
 ிகையத்தின் படீ ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
பசயற்படல் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன (CC PDHE)  
பசயற்திட்டத்தின் ைீழ் இரண்டு பாட அைகுைகள 
(பாட அைகு 09 மற்றும் 10 ) ஒருங்ைிகனத்தார். 
மற்றும் ஒவ் நவார் பாட அைகுைளுக்ைான 
பயிைரங்குைகள ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டிருந்தது. 
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நதசிய 
அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

 பின்வரும் ைல்விசார் ஊழியர்ைள் ைா.பபா.த. 
உயர்தர பரீட்கசயின் ைணக்ைியல் 
பாடத்திற்ைான பிரதான பரீட்சைர்ைளாைச்  
ைடகமயாற்றினர்.  
திரு.கவ. ஏ.எம்.பி. மானவக் ஷ 
திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அநபவிக்ரம 
திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார 
திரு ஏ.ஜ.ீ தீபால் 
ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியாரச்சிநை 
திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி 
திரு நை. ஜி. பி.வி. குணவர்தன 
திரு ஜி.நை. சி. ஜவீன்தி 

 பின்வரும் ைல்வி சார் ஊழியர் அங்ைத்தவர்ைள் 
ைா.பபா. த. உயர்தர பரீட்கசயின் ைணக்ைியல் 
பாடத்திற்ைான சை ைட்டுப்பாட்டாளர்ைளாைச் 
ைடகமயாற்றினர். 
திரு. கவ. ஏ. எம்.பி. மானவக்ஷ 
திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் – ைாைி மாவட்டம் 

 பின்வரும் ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் ைாைி 
மாவட்டத்தில் உயர்தர வகுப்பு ைணக்ைியல் 
பாட ப  றியின் ஆசிரியர்ைளுக்கு பயிைரங்கு 
பங்கு பற்றிய ைற்பித்தல் குழுவின் 
அங்ைத்தவர்ைளாைப் பங்கு பற்றினர் 
திரு.கவ. ஏ.எம்.பி. மானவக் ஷ 
திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அநபவிக்ரம 
திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார 
திரு ஏ.ஜ.ீ தீபால் 
ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியாரச்சிநை 
திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி 
திரு நை. ஜி. பி.வி. குணவர்தன 
திரு ஜி.நை. சி. ஜவீன்தி 

 திரு கவ. ஏ. எம். பி. மாணவங்ஷ பரீட்கசைள் 
மற்றும் மதிப்படீ்டு திகனக்ைளத்தினாை 
 டாத்தப்பட்ட ைா.பபா. த உயர்தர பரீட்கசயின் 
ைணக்ைியல் பாடத்தில் மீள் ஆய்வு 
 டவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றல் 

 திரு ஏ.ஜ.ீ தீபால் பரீட்கசைள் மற்றும் மதிப்படீ்டு 
திகனக்ைளத்தினாை  டாத்தப்பட்ட ைா.பபா. த 
உயர்தர பரீட்கசயின் ைணக்ைியல் பாடத்தில் 
மீள் ஆய்வு  டவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றல் 

 திருமதி எம்.எஸ்.  ா யக்ைார பரீட்கசைள் 
மற்றும் மதிப்படீ்டு திகனக்ைளத்தினாை 
 டாத்தப்பட்ட ைா.பபா. த உயர்தர பரீட்கசயின் 
ைணக்ைியல் பாடத்தில் மீள் ஆய்வு 
 டவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றல் 

 ைைா ிதி பி.ஏ.பி.எஸ். குமார, ைைா ிதி 
டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன, பசல்வி ஜ.ீ பி.நை. 
 ிஷாந்தி, திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ன மற்றும் திரு 
டி. ஆர் விநஜசுன்தர நபான்நறார் ைா.பபா. த 
உயர்தர பரீட்கசக்ைான வியாபார ைற்கைைள் 
பாடத்தின் பிரதம பரீட்சைர்ைளாைச்  
ைடகமயாற்றினர் 
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 திரு. டப்.எம். ஆர். ைக்சிரி மாத்தகற மாவட்ட 
சுற்றுைா அபிவிருத்தி மன்றத்தின் அங்ைத்தவர். 

சர்வநதச 
மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு  

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் இைங்கை வயம்ப 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் முதைாவது சர்வநதச 
மா ாட்டில் விமர்சைராைச் பசயைாற்றல் 2014 

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் இைங்கை ைளனி 
பல்ைகைக்ைழைத்தினால் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட 
ஐந்தாவது சர்வநதச மா ாட்டில் இைங்கையின் 
பட்டியல் இடப்பட்ட வணிை  ிர்வனங்ைளின்  ிதி 
சார்பான பசயற்பாடுைளில் கூட்டு முகற 
ஆளுகமயின் மிைச் சிறந்த  கட முகற 
ஒழுங்குைளுக்கு இகயந்து அகமவதன் தாக்ைம் 
(பக்ைம் 22-23)  

 யூ.நை.டி. சமன் குமாரி, எம்.நை. 
வன்னியாரச்சிநை (2014) இைங்கையின் வணிை 
வங்ைிைளின்  ிதி சார்பான பசயற்பாடுைளுக்கு 
உரிகமத்துவம் பாதிக்குமா? ஒர் CAMEL 
அடிப்பகட ஆய்வு” இல்ஙகை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை 11 வது ைல்வி சார் அமர்வில் 
பவ ளியிடப்பட்டது. 

 எம்.நை. வன்னியாரச்சிநை, டி. எஸ். ைம்மத்த 
ைமநை மற்றும் கவ. சுசுைி (2014) “ இைங்கையின் 
வணிை வங்ைிைளுக் ஐக்ைிய அபமரிக்ைா நமல் 
 ீதிமன்ற பிர்ச்சிகனயின் தாக்ைம் அது 
உரிகமத்துவப் பிரச்சிகனயா? “ இைங்கை 
மாத்தகற, (ICME) 2014 முைாகமத்துவம் மற்றும் 
பபாருளாதாரம் சார்பான 3ஆவது சர்வநதச 
மா ாட்டில் ஆய்வுக் ைட்டுகரயாை பவ ளியிடப் 
பட்டது.  

 எச். எம்.சி. புஷ்பகுமார, எம்.நை. 
வன்னியார்ச்சிநை, டு.எஸ்.யூ. பரீிஸ் மற்றும் 
ஆர். எல். சமன்த (2014) “ அரச துகற 
 ிருவனங்ைளில் தைவல் முகறகமயின் 
பவற்றிக்ைான  ிர்ணயங்ைள்; இைங்கை 
மாத்தகற மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 
 ிருவனங்ைள்ை பற்றிய ஒர் விநசட 
ைண்நணாட்டம்” இைங்கை மாத்தகற (ICME)  
2014 முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளாதாரம் 
சார்பான 3 ஆவது சர்வநதச மா ாட்டில் ஆய்வுக் 
ைட்டுகர பவளியிடப்பட்டது.  

 வி. குணவர்தன (2013) இைங்கை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் 
பபாருளாதாரம் சார்பான 2 ஆவது சர்வநதச 
மா ாட்டில் ஆய்வுக் ைட்டுகர பவ 
ளியிடப்பட்டது.  

 திரு. ஜி.நை.சி. ஜவீன்த இைங்கை 
முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளாதாரம் 
சார்பான 3ஆவது சர்வநதச மா ாட்டில் 
தகைவராைச் பசயற்படல் 2014 

 திரு. ஜி.நை.சி. ஜவீன்த இைங்கை 
முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளாதாரம் 
சார்பான 3ஆவது சர்வநதச மா ாட்டில் குழு 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல் 2014 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 49 

 

 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம்/ 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ பயன் 
ேிமளவு 

 ைைா ிதி பி.ஏ.பி. எஸ். குமார, தனது ஏழு வருட 
நசகவயின் பின் வருட விடுமுகறயில் பிஜி 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் வியாபாரம் மற்றும் 
பபாருளியல் ைல்லூரியின் ைடகம புரிதல்.  

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன பாைிஸ்தான் 
பபாருளியல் மற்றும் முைாகமத்துவம் சார்பான 
வணிைம் பற்றிய சர்வநதச சஞ்சிகையின் 
கைப்பிரதிைகள மீளாய்வு பசய்தல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை விவசாய படீத்தில் சர்வநதச 
மாணவர் ைருத்தரங்ைின் மதிப்படீ்டுக் குழுவின் 
குழு அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் 

பங்குபற்றிய 
குழுக்ைள்/ பங்கு 
பற்றிநயார் 
எண்ணிக்கை 

 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அநபவிக்ரம பல்ைகைக்ைழை 
அபிவிருத்தி மானியத்திற்ைான (UDG) படீ 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்பட்டார் (இருபத்து 
ஒன்றாவது நூற்றாண்டிற்ைான உயர்ைல்வி 
பசயற் திட்டத்தின் (HETC ) ICT  கூறு) 

 திருமதி எம். எஸ்.  ா யக்ைார 12வது ைல்வி சார் 
அமர்வுைள் மற்றும் உபநவந்தரின் விருதுக் 
குழுவின் அங்ைத்தவராைச் பசயைாற்றல் 

 திருமதி எம். எஸ்.  ா யக்ைார இைங்கை 
பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவம் மற்றும் 
பபாருளியல் பற்றிய 3ஆவது சர்வநதச 
மா ாட்டின் (ICME- 2014)   ிதிக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் ைடகமயாற்றினார். 

 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால், முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் 
படீத்தின் மாணவர் ஆநைாசைராைச் 
பசயற்பட்டார் 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் 11 வது ைல்வி சார் அமர்வு 
மற்றும் 10 வது உபநவந்தரின் விருது – 2012/2014 
பிரதான பதிப்பாசிரியராைச் நசகவயாற்றினார். 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை இைங்கை 
முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளியல் சார்பான 
3ஆவது சர்வநதச மா ாட்டின் 
ஒருங்ைிகணப்பாளராை நசகவயாற்றல் – 2014 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை ைணக்ைியல் 
மற்றும்  ிதி பற்றிய சர்வநதச மா ாட்டின் 
விஞ்ஞான் குழுவிற்ைான அங்ைத்தவராைச் 
நசகவயாற்றல் 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் பதிப்பாசிரியர் குழு 
அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் – 2013-2014 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை 
முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதிச் சஞ்சிகையின் 
பதிப்பாசிரியர் குழு அங்ைத்தவராைச் 
நசகவயாற்றல் 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை 
முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி பற்றிய 3ஆவது 
சர்வநதச மா ாட்டின் மீளாய்வாளராைச் பங்கு 
பற்றியிருந்தார். 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை 
முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளியல் பற்றிய 
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3 ஆவது சர்வநதச மா ாட்டின் 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் நசகவயாற்றல்.  

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை வைய 
சர்வநதச மா ாட்டின் மீளாய்வாளராைச் 
நசகவயாற்றல் 

 ைைா ிதி எம்.நை. வன்னியார்ச்சிநை. திருமதி 
ஜ.ீஏ.என். தர்ஷி பல்ைகைக்ைழை அபிவிருத்தி 
மானியத்திற்ைாை படீ அங்ைத்தவராைச் 
நசகவயாற்றல். இருபத்து ஒன்றாவது 
நூற்றாண்டிற்ைான உயர்ைல்வி (HETC) பசயற் 
திட்டத்தின் ஒழுக்ைாற்றுக் கூறு. 

 திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் 11வது ைல்வி சார் 
அமர்வின் மீளாய்வாளர் மற்றும் 10வது 
உபநவந்தரின் விருது, 2013-2014 

 திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி வயம்ப 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதி சார்பான சஞ்சிகையின் மீளாய்வாளராைச் 
பங்குபைாள்ளல் 

 திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப் படீத்தின் பாடத்திட்ட மீளாய்வுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பங்கு பற்றல் 

 திருமதி ஜி.ஏ.என். தர்ஷி இைங்கை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை – முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி 
பற்றிய 3 ஆவது சர்வநதச மா ாட்டின் தங்கு 
வசதிக்ைான குழுவின் ைடகமயாற்றல் (ICME – 
2014) 

 திரு. நை. ஜி. வி.பி. குணரத்ன (ICME – 2014) 
பசயற்பாட்டுக் குழுவின் தகைவராைச் 
பசயைாற்றல்.  

 திரு. நை. ஜி. வி.பி. குணரத்ன முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப் படீத்தினால் ஒழுங்கு பசய்த 11 
ஆவது ைல்வி சார் அமர்வின் ஒழுக்ைாற்றுக் 
குழுவின் அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் 

 திருமதி எச்.ஏ.சி. ஜவீன்தி, ைைாச்சார  ிகைய 
படீப் பிரதி ிதியாைக் ைடகமயாற்றல் 

 திருமதி டி.ஏ.என்.ஆர். ஜயரத்ன முைாகமத்துவம் 
மற்றும் பபாருளியல் பற்றிய 3ஆவது சர்வநதச 
மா ாட்டின் (ICME – 2014) பசயைாற்றுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல். றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப்படீத்தினால்  டாத்தப்பட்டது.  

 திருமதி டு.ஏ.என். ஆர். ஜயரத்ன 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் விகளயாட்டு 
ஆநைாசகனக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக் 
ைடகமயாற்றினார். 

 திரு. ஜி.நை. சி. ஜவீன்த  றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் 
படீத்தின் மாணவர் ஆநைாசைராை 
நசகவயாற்றல். 

 திரு டப். எம். ஆர். ைக்சிரி பல்ைகைக்ைழை 
ஆசிரியர்ைள் சங்ை (FUTA)  ிகறநவற்றுக் 
குழுவின் அங்ைத்தவர்.  
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 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதி மற்றும் மானிட மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான படீத்தின் 
ஆசிரியர்ைளுக்ைான படீத்தின் 
ஆசிரியர்ைளுக்ைான சங்ைத்தின் உப 
தகைவராைச் நசகவயாற்றல். 

 திரு. டப்.எம்.ஆர். ைக்சிரி மற்றும் ைைா ிதி 
டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தன நபான்நறார் 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப்படீத்தின் வணிை முதுமானி (MBA) 
திட்டத்தின் ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 

 திரு டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன 
சந்கதப்படுத்தல் முைாகமத்துவ 
டிப்நளாமாவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 திரு. டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தன மற்றும் திரு. 
டி. ஆர். விநஜசுன்தர நபான்நறார் 
முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீத்தின் 
மாணவர் ஆநைாசைராைச் நசகவயாற்றல் 

 ைைா ிதி டி.எஸ். எப்.டப். குணவர்தன, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை பதாகைக் ைல்வி ைற்றல் 
பிரிவின் படீ ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
நசகவயாற்றல்.  

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன, UDG இன் பமன்கமத் 
திறகம கூறின் பல்ைகைக்ைழை 
 டவடிக்கைைளின் ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
நசகவயாற்றல்.  

 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ன பதாழில் வழிைாட்டற் 
ஆநைாசைராைவும், பதாழில் வழிைாட்டற் 
பிரிவின் படீப் பிரதி ிதியாைவும் 
நசகவயாற்றல். 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன றுஹுண 
முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி சார்பான 
சன்ஞிகையின்  பதிப்பாசிரியர் குழு 
அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப் படீத்தின் ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திக் 
குழுவின் அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன சர்வநதச 
விவைாரங்ைளுக்ைான கமயத்தின் (CINTA) படீப் 
பிரதி ிதியாை நசகவயாற்றல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை ைகை மன்றத் (ைைா மண்டைய) 
தின் தவிசாளராைச் நசகவயாற்றல். 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன  டன மற்றும் இைக்ைிய 
நபாட்டிைகள ஒழுங்கு பசய்யும் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல். 

 திரு. எம்.என்.எம்.  ிஸ்மி படீத்தின் இன 
ஒற்றுகமயின் ஒருங்ைிகணப்பாளராை மற்றும் 
படீத்தின் பதாழிற் பயிற்சி அதிைாரியாைக் 
ைடகமயாற்றல் 

பபறப்பட்ட 
மானியங்ைள் 
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ேிமளவு 

(ந ாக்ைம்/ அளவு) 
நதசிய 
சர்வநதச 
விருதுைள்/ 
ஆக்ைவுரிகமைள்/ 
சாதகனைள் 

திருமதி எச்.ஏ.சி. ஜவீன்தி ந ார்நவ அட்ைார் 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் அபிவிருத்தி 
முைாகமத்துவத்தில் விஞ்ஞான முதுமானி 
(M.Sc)  பட்டத்கத பூர்த்தி பசய்தல் 

 

 டாத்தப்பட்ட 
பசயைரங்குைள் 
/ைருத்தரங்குைள்/ 
மா ாடுைள் நதசிய/ 
பிராந்திய 

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால், படீத்தின் இறுதி வருட 
மாணவர்ைளுக்ைாை சிறந்த தனிச் சிறப்புப் 
பட்டியல் () ஒன்றிகன எவ்வாறு தயாரிப்பது 
மற்றும் ந ர்முைப் பரீட்கசைளுக்கு பசயல் 
முகறயில் சிறப்பாை நதாற்றுவது எவ்வாறு 
என்பது பற்றிய ைருத்தரங்குைகள  டாத்தல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன பல்ைகைக்ைழை 
அபிவிருத்தி மானியத்தின் (UDG) ைீழ் ைல்வி சார் 
ஊழியர்ைளுக்கு பமன்கம திகறகம பற்றிய 
மூன்று  ாள் வதிவு பயிைரங்ைிகன ஒழுங்கு 
பசய்தல் 

 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ன, மாணவர்ைளுக்ைான 
பமன்கம திகறகம பற்றிய மூன்று  ாள் 
பயிைரங்ைிகன ஒழுங்கு பசய்தல். (விஞ்ஞான, 
விவசாய மற்றும் மீன்பிடி ைடல்சார் விஞ்ஞான 
பதாழிநுட்ப படீம்) 

 

பவளிவாரி 
 டவடிக்கைைள் 

 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அநபவிக்ரம, ஸ்தாபன 
அகமப்பியல் தகைகமத்துவம் சார்பான 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் (BBA 4202) தன்னுறுதி 
சிந்தகன மற்றும் தைவல் முகறகம பற்றிய 
பசயைரங்ைிகனக் ஒருங்ைிகனத்தல் 

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் . ஸ்தாபன அகமப்பியல்  
தகைகமத்துவ  ிைழ்ச்சித் திட்டதின் ைீழ் (BBA 
4202) அரசாங்ை துகறைளில் தகைகமத்துவம் 
மற்றும் தைவல் முகறகம பற்றிய 
பசயைமர்விகன ஒழுங்கு பசய்தல் 

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் பைாழும்பில் பை நவறுபட்ட 
 ிறுவனங்ைளில் மூன்று  ாள் பதா ழில் 
பயிற்ச்சி  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் பங்கு 
பைாள்ளும் மாணவர்ைகள  
அவதானிப்பதற்ைான நமற்பார்கவயாளராை 
பங்கு பற்றினார் 

 “ஊருக்குச் சந்கத” (Gama  Marketing) இைங்கை  
சந்கதப் படுத்தல்  ிறுவனத்துடனான (SLIM) 
மீன் மிகைக் பைாகட சார்பான முைவர்  ிைழ்ச்சி  

 

இகணச்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

  

நவறு 
 டவடிக்கைைள் 

 திரு. ஏ.ஜி. தீபால், றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் சைை படீங்ைளிலும், 
துகறைளிலும் சங்ைங்ைள், ைழைங்ைள், 
சமூைங்ைள் மற்றும் சங்ைங்ைளினால் 
சமர்பிக்ைப்பட்ட  ிதி சார்பான கூற்றுக்ைள் 
மற்றும் அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வு பசய்தல் 

 திரு ஏ.ஜி. தீபால் பைாழும்பு மூைதனச் 
சந்கதயினால்  டாத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு 
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பசயல்திட்டத்தின் அறிவு வள  ிபுணராைச் 
பசயைாற்றல் 

 
பவளியடீுைளும் அறிவுப் பரம்பல்ைளும் 
 

வகை எண்ணிக்கை 
பிரசுரிக்ைப்பட்ட புத்தைங்ைள்  ஏ.சி. ைருனாரத்ன (2014) “நுைர்நவார் மநனாதிரத்திற்ைான 

ைாரணிைள் பற்றிய ஒர் விமர்சனம்” நஜர்மனி, LAP LAMBERT ைல்வி 
சார் பிரசுரிப்பு, ISBN 978-3-659-59563-9  

சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் 
முழு அளவிைான குறியடீ்டு 
அடங்ைிய முழுக் 
ைட்டுகறைள் அல்ைது 
குறுைிய தைவல்ைள் 

 ஆர்.சி. உசான்த, ஏ.டப்.ஜயரத்ன மற்றும் பி.ஏ.பி. சமன்த குமார 
(2014) “நசகவத்தர  ிகை நுைர்நவாரின் புைணுணர்வுத் திறன்”  
இைங்கையின் அரச வங்ைிைளில் SERVPERF ன்  கடமுகற 
பயன்பாடு; ஐநராப்பிய வியாபார மற்றும் முைாகமத்துவ 
சஞ்சிகை 6(4) 72-81 

 எல்.வி. ஜயதிைை, பி.ஏ.பி. சமன்த குமார, பி. விதானநை மற்றும் 
பி.எல்.எஸ். பபர்ணாண்டு (2014) பபண் முைாகமத்து ர்ைள் மற்றும் 
அரச மற்றும் தனியார் துகறக்கு அவர்ைளது நமல்ந ாக்ைிச் 
பசல்வதற்ைான தனிப்பட்ட தகடைள்” ைளனி முைாகமத்துவ 
சஞ்சிகை, 2 (1), 92-112 

சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் 
பவளியான நமற்குறியடீு 
அற்ற முழு அளவிைான 
ைட்டுகரைள் அல்ைது 
குறுைிய தைவல்ைள் 

 ஏ.சி. ைருணாரத்ன (2014) “ நுைர் நவார்ைளின் பரிமாற்றம் ஏன்? 
கையடக்ை பதாகை நபசி பதாழிற்சாகை” ஆசிய – பசுபிக் 
சந்கதப்படுத்தல் மீளாய்வு ( பதாகுதி 1, பக்ைம் 37-46) 

 ஏ. சி. ைருணாரத்ன “நசகவ தர  ிகை மற்றும் நுைர்நவார் 
எண்ணப் நபாக்கு ;SERVQUAL   மாதிரியின் ஏற்புத்தன்கம வணிை 
மற்றும் முைாகமத்துவ சார்பான உைைைாவிய சஞ்சிகை 
(பதாகுதி 1, இை 1 பக்ைம் 20 

 ஈ.பி. சிவிைி மற்றும் ஏ.சி. ைருணாரத்ன (2014) “ நுைர்நவார் இனப் 
பண்பாட்டு கமயப் படுத்தல் இைங்கையின் இளம் சந்த்தியினரின் 
மனப் பாங்கு “ e-வணிைத்தின் புைனாகும் மனப்பாங்கு சார்பான 
உைைைவிய  சஞ்சிகை, சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் நுைர்நவார் 
மநனாவியல், (பதாகுதி 1 இை 1 பக்ைம் 1 -15)   

 நதசிய சஞ்சிகைைளில் 
பவளியான முழு 
அளவிைான குறுைிய 
தைவல்ைள் 

  

பவளியடீுைளின் முழு 
ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

 டி.பி. அநபசூரிய மற்றும் பி.ஏ.பி. சமன்த குமார (2014) “தைவல் 
பதாழிற் நுட்பப் பட்டக்ைகளப் பற்றிய மாணவர்ைளின் எண்ணப் 
நபாக்கு; இைங்கையின் தனியார் துகற பல்ைகைக்ைழைங்ைளின் 
ஊடான ந ர்ருணர்வுச் சாட்சிைள்” 3 வது சர்வநதச 
முைாகமத்துவம் மற்றும் பபாருளியல் மா ாடு ICME 2014 
முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதிப் படீம் றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம் 
மாத்தகற 

 பி.ஏ.பி. சமன்த குமார, ஆர்.எம்.டப் அமர்தா மற்றும் என் பரட்டி 
(2014) “ சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் நுைர்நவார்  நுைர்நவார் 
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ப றிப்படுத்தளுக்கும் இகடயிைான பதாடர்புைள்; ஆசிய பசுபிக் 
சூழ் ிகை  ஊடான ந ர்வுணர்வுச் சாட்டசிைள்” வியாபாரம் 
மற்றும் தைவல் முகறகம சார்பான 5 ஆவது சர்வநதச 
மா ாட்டின் பவ ளியடீுைள் (ICBI 2014) வணிை மற்றும் 
முைாகமத்துவ ைற்கைைள், ைளனி பல்ைகைக் ைழைம், இைங்கை 

 பி.ஏ.பி. சமன்த குமார மற்றும் டி.எஸ்.எல்.டப் குணவர்தன (2014) 
சந்கத ப றிப்படுத்தளும் முகனவர் ப  றிப்படுத்தளும் சார்பான 
பசயற்பாடுைள் இைங்கையில் சிறு மற்றும் மத்திய தர ஆகட 
உற்பத்தியாளர்ைள் பற்றிய ஆய்வு” முைாகமத்துவம் மற்றும் 
பபாருளியல் சார்பான 3ஆவது சர்வநதச மா ாட்டின் பவ 
ளியடீுைள் ICME – 2014 முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீம், 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம், இைங்கை 

 ஏ.சி, ைருணாரத்ன மற்றும் யு.பி.எஸ். ஆர் விநஜவர்தன (2014) “ 
நுைர்நவார் மநனாதிறனுக்கு ஊக்ை ஆதரவுைளின் தாக்ைம்” 11 
ஆவது ைல்வி சார் அமர்வு, றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம்.  

 

 

 

ைருத்துே பீடம் 
 

படீாதிபதியின் உகரயும் மீளாய்வும் 
 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

புதிதாை 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டக் ைல்வி  ிைழ்சித் 
திட்டம் 

  

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்ட பாடப றிைள். 
(பாட அைகுைள்) 

  

பதாகைக் ைல்வி  ிைழ்சித் 
திட்டங்ைள் அல்ைது பவ 
ளிவாரிப் பாடப றிைள் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற்  துகற 
I. மருத்துவ ஒட்டுண்ணுயிரியற் 

டிப்நளாமா, மருத்துவ முதுமானிப் 
பயிளு ர்ைள். 

 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
i. பவ ளிவாரி விரிவுகரயாளர் 

பைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 
பல்ைகைக்ைழைம் 

ii. 2014 நம மருத்துவ முதுமானி 
 ிறுவனத்தின்(PGIM),M.D    பகுதி ii இன் 
பயிளு ர்ைளுக்கு ஆய்வு ைட்டுகரைள் 
வகரதல், பவ ளியடீுைள் பற்றிய 
தீர்வியை ைணிப்புக்ைள்,  ஆய்வுச் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற்  துகற 
பைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை 
மருத்துவ முதுமானி 
 
 
 
 
மைப் நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயிற் முதுமானிப் 
பயிளு ர்ைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

பைாள்கைச் பசயற்திட்டம் பற்றிய 
தீர்வியல் ைணிப்புக்ைள் சார்பான 
விரிவுகரைள் மற்றும் பயிற்சி 
அமர்வுைள் 

iii. 2014, நம, பைாழும்பு மருத்துவ 
முதுமானி  ிறுவனத்தின் (PGIM),M.D 
பகுதி ii இன் பயிளு ர்ைளுக்கு ஆய்வுச் 
பசயற் திட்டங்ைள் தீர்வியல் ைணிப்பு, 
ஆய்வுச் பைாள்கை திட்டங்ைகள 
வகரதல், ந ாய் ைணிப்பு மற்றும் 
திகரயிட்டு விமர்சித்தல் ைட்டுப்பாடு 
மாதிரி சுவடுைள் பற்றிய விரிவுகரைள் 
மற்றும் பயிற்சி அமர்வுைள் 
 

ைைா ிதி எம்.எப்.எம். ராமீஸ்  
i. 2014 ஏப்ரல் மருத்துவ முதுமானி 

 ிறுவனத்தின் மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் M.D பகுதி i மற்றும் 
பகுதி ii ற்ைான துகறசார் ஏடுைகள 
சுற்றாய்வு மற்றும் நமற்நைாள்ைள் 
வகரதல், பற்றிய  பசயைமர்வுைள். 

ii. 2014 நம மருத்துவ முதுமானி 
 ிறுவனத்தின் மைப் நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் M.D பரீட்கசயின் 
பகுதி i மற்றும் பகுதி ii ற்ைான  
ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் மற்றும் பவ 
ளியடீுைள் சார்பான தீர்வியல் 
ைணிப்புக்ைள் பற்றிய பயிற்சி 
பசயைமர்வு. 
 

ைைா ிதி டி.எல். டப். தச ாயக்ை 
i. 2014 ஏப்ரில் மருத்துவ முதுமானி 

 ிறுவனத்தினால் மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் M.D பகுதி i மற்றும் 
பகுதி ii  ற்ைான துகர சார் ஏடுைகள 
சுற்றாய்வு மற்றும் நமற்நைாள் 
வரகதல் பற்றிய பயிற்சி பசயைமர்வு  

ii. 2014, நம மருத்துவ முதுமானி 
 ிறுவனத்தின் மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் M.D பகுதி i மற்றும் 
பகுதி ii  ற்ைான ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைகள மற்றும் பவ ளியடீுைள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
மைப்நபறு மற்றும் 
பபண்நணாயியற் துகரகயச் 
நசர்ந்த முதுமானிப் ட்ட 
பயிலுனர்ைள். 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

சார்பான தீர்வியல் ைணிப்புக்ைள் 
பற்றிய பயிற்சிச் பசயைமர்வு  

i. ைைா ிதி நை.ஏ. குணரத்ன– 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் விரிவுகரயாளர் 
மற்றும் பரீட்சைர் 

ைைா ிதி எஸ். குைரத்ண 
நஜ. ஏ.பி. தம்மிக்ை 
ைைா ிதி எம்.எப்.எம். ராமிஸ் 
ைைா ிதி டி.எல்.டப். தச ாயக்ை 
ைைா ிதி எம்.ஏ.ஜி. இநரஷா 
விரிவுகரயாளர்ைள்; பைாழும்பு 
பல்ைகைக்ைழைம், மருத்துவ முதுமானி 
பட்ட  ிறுவனம், இன விருத்தி சுைாதாரம் 
பற்றிய டிப்நளாமா, இளம் 
வயதினருக்ைான சுைாதாரக் கைநூல்ைள்.  

ii. ைைா ிதி எஸ். குைரத்ண, நஜ. ஏ.பி. 
தம்மிக்ை, ைைா ிதி நை.ஏ. குணரத்ன, 
ைைா ிதி எம்.எப்.எம். ராமிஸ், ைைா ிதி 
டி.எல்.டப். தச ாயக்ை, ைைா ிதி எம்.ஏ.ஜி. 
இநரஷா.  
விரிவுகரயாளர்ைள்; விஞ்ஞானமானி (B.SC) 
தாதியல் பட்டக் ைல்விச் பசயற் திட்டம். 
 

 
 
 
 
 
மருத்துவ அதிைாரிைள் 
 
 
 
 
 
துகண  ிகை மருத்துவ 
பட்டக் பசயற் திட்டத்தின் 
தாதியியற் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

ைட்டண அறவடீ்டுப் 
பாடப றிைள் 

  

சமூை நசகவைள் உடற் கூற்றுயியல் 
i. பாைினவியல் ஆய்வு கூடம்; 
 (அ) அடிப்பகட விந்துப் பகுப்பாய்வு 
 (ஆ) உள்ளை ைருப்கப பகுப்பாய்வு 
 (இ) குர்நசாக் மிைர் பரிநசாதகன 
 (ஈ) புணர்வின் பின்கனய பரிநசாதகன 
ii.  ஆண்ைளின் பசழிப்பற்றகமக்ைான 
நசகவைள்/மருத்துவ நசகவ 
iii  விந்து பற்றிய MARIgGபரிநசாதகன 
iv  விந்து பவளிநயற்ற பின்னரான 
மூத்திரப் பகுப்பாய்வு(PEVA)   
vகுறுைிய வகைப்படுத்தல் மற்றும்Rb 
ஆக்ைக் கூறு. 
Vi  VDRL பரிநசாதகன  (Syphilis RPP 
பரிநசாதகன ) 
Vii HIV I மற்றும்   II ந ாய் 
தடுப்புக்ைளுக்ைான பரிநசாதகன        
(HIV I மற்றும்IIAb) 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

Viii Hepstitis B புறக் கூறு ந ாய்தடுப்புக் 
ைாரணி பற்றிய பரிநசாதகன (Hbs Ag) 
iX.  விந்து Hyaluronan  Binding Assay (HBA)  
 
X. விந்து வங்ைி 
  - விந்து உற்புகுத்தற்  ிைழ்ச்சித் திட்டம் 
  - நதகவப்படும் பபாழுது விந்து 
மாதிரிைகள வழங்ை முடியாத ைணவன் 
மார்ைளுக்ைான விநசட  ிைழ்ச்சிைள்  
  - விநசட மருத்துவக் ைண் ைாணிப்பின் 
ைீழ் உள்ள ஆண்ைளுக்ைான விநசட 
 ிைழ்ச்சிைள். உ+ம் நவதியியல்  
 
மூைக்கூறு மரபியல் ஆய்வுகூட 57 
நசகவ 
ைைா ிதி எல்.பி. எல். பிரநபாதா  
 
அண்ண முைவாய் பிளவு ;- ைைா ிதி 
எல்.பி. எல். பிரநபாதா 
சமூை மருத்துவ நசகவ 
தாய்மார் மற்றும் குழந்கத சுைாதார 
மருத்துவ மகனச் நசகவைள் 
பாடசாகை  சுைாதார நமற்பார்கவ 
சமூை இகணப்பு  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள். 
நபராசிரியர் எஸ்.டப். -   
சமூை Ophthalmology நசகவ 
ைைா ிதி பி.பி. பாைியல் ைல்வி பற்றிய 
சமூை விரிவுகரைள் 
ைைா ிதி டி.பி.  – குடும்பச் சுைாதாரச் 
நசகவைள் 
ைைா ிதி – என்.எப். – இனப் பபருக்ைச் 
சுைாதாரக் ைல்வி மற்றும் பாடசாகைைள் 
 
குற்றாய்வு மருத்துவ துகற 
சிறுவர் வன்முகறைள், பாைியல் 
குற்றங்ைள் மற்றும் வதீி நபாக்குவரத்து 
ைாரணமாை ஏற்படும் உட்குகைப்பு 
 ிகைைகள தடுப்பது சார்பான பபாது 
விரிவுகரைள் மற்றும் பத்திரிகைக்ைான 
ைட்டுகரைள். 
 
மருத்துவத் துகற 
நபராசிரியர் எஸ். நைைம்வசம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
தூரப் பிரநதசங்ைளில் வாழும் 
பபாதுமக்ைள், அரச மற்றும் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

DXA ஊடுைதிர் படபமடுப்பு வசதிைள் 
 
ைைா ிதி எச்.எம்.எம்.நஹரத் 
 ீரிளிவு ஆய்வுப் பிரிவு மற்றும் 
ைருவளர்ச்சிக் ைாை  ீரிளிவு மருத்துவ  
மகனச் நசகவ,  ீரிளிவு மற்றும் அது 
சார்பான ந ாய்ைளுக்ைான பராபரிப்பு 
பற்றிய சமூை நசகவைகள வழங்ைல் 
நமலும் பபாது மக்ைளுக்ைான உைந்த 
பசைவினம் பற்றிய சிை புைனாய்வுைகள 
வழங்ைல் 
 
ைைா ிதி அநராஷா திசா ாயக்ை 
பவ ளிவாரி மருத்தவர் – பதன் இைங்கை 
ைடற்பகடத் தளம் – பூஸ்ஸ 
 
ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
ஒட்டுண்ணுயிரியற் ந ாய்  ிவாரணச் 
நசகவைள் (MDS)இைவச மற்றும் ைட்டண 
என்ற இரண்டு வகை.  
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
ைைா ிதி நஜ.ஏ.பி. தம்மிை 

1. சுைாதாரக் ைல்விச் பசயற் 
திட்டங்ைள் 

ைைா ிதி டி.எல். டப். தச ாயக்ை 
1. சுைாதாரக் ைல்விச் பசயற் 

திட்டங்ைள் 
 

தனியார் துகறகயச் நசர்ந்த 
ஊழியர்ைள் மற்றும் 
பாடசாகை மாணவர்ைள் 
 
அரசாங்ை மருத்துவச் 
சாகைைளில் உள்ள 
ந ாயாளர்ைள் ; 2014 
வருடத்தில் 1200 
ந ாயாளர்ைள் ஊடுைதிர் 
நசாதகனைளில் 
உற்படுத்தப்பட்டனர்.  
 
 
 
 
 
நுண்ணுயிரியியற் துகற 
கவத்தியசாகை 
ந ாயாளர்ைள் மற்றும் 
பவளிவாரி ந ாயாளரைள்  
 இரண்டு நுண்ணுயிரினக் 

ைாரணிைள்; (ஒரு குடல் 
சார்பு மற்றும் ைல்லீரல் 
சார்பான) 

 இரண்டு Wuchererig ban 
croftiைாரணிைள் மற்றும் 
Dirofilariarepensசார்பான 
இரண்டு நதால் பற்றியகவ 
ைண்டு பிடுக்ைப்பட்டன. 
சந்நதைத்திற்ைிடமான 
மநைரியா ைாரணிைள் , 39 
பமல்ைியதும் 
தடிப்பானதுமான படைங்ைள் 

 AOC க்ைான 15 ைழிவு 
மாதிரிைள் 
பரீட்சிக்ைப்பட்டன 

 நுண்ணுயிரியற் ந ாய் 
ைாரணிக்ைான ஈரல் 
விகழைள் 
பரீட்சிக்ைப்பட்டன.  

 Pneumocystis Jiroveceந ாய் 
தாக்ைத்திற்ைான ஐந்து 
மூச்சுக் குழாயின் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

குழம்புைள் 
பரிநசாதிக்க்பட்டன. 

 யாகணக் ைால்ந ாய்க்ைான 
மூன்று பரிநசாதகனைள் 
(ICT, Stripநசாதகன, மூத்தர 
Ab) ைாைி படதுவில் 241, 
ைாைி உனவடுன வில் 390, 
ஹாமுநை வத்கதயில் 462 
ைாரணிைள் 
பரிநசாதிக்ைப்பட்டன. 
பமாத்தமாை  ம்பைரமான 
ைாரணிைள் 43 
ைண்டறியப்பட்டதுடன் 
இவற்றில் Wuchereriabancrofti 
micro filarial ைாரணிைள் 6 
 ம்பைரமானகவவும் 
ைண்டறியப் பட்டன.  

 மாதந்த பூச்சியியல் 
அளகவயிடல்ைள் 
மாத்தகற பிரநதசத்தில் 
நமற்பைாள்ளப்பட்டன. 
பசப்பமிடப்பட்ட 
கூறுபடுத்தல் ஊடாை எட்டு 
 ம்பைரமான யாகணக்ைால் 
ந ாய் ைாரணிக்ைான 
நுளம்பின் முட்கடப் 
புழுக்ைள் ைாணப்பட்டன. ஒ 
ளிக் ைவணிப்பு 
நமற்பைாள்ளப்பட்டது. 
ஏறத்தாழ ஏப்பரல் 
மாதங்ைளில் பை 
 ம்பைரமான  ீர் மத் 
நதக்ைங்ைள் ைாணப்பட்டன. 
புதிய 15  ின  ீர் 
யாகனக்ைால் ந ாய் 
ைாரணிைள் 
ைண்டறியப்பட்டது. 
அகவயாவும் சமூை வதி 
அடிப்பகடயிைான 
பராமரிப்பு (CHBC)க்கு 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டதுட
ன் மருத்திவ மகனயில் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

அவற்கற பதாடரவும் 
அறிவுகர வழங்ைப்பட்டது.  

 குழந்கத ந ாயியற் துகற  
i. பபாது குழந்கத மருத்துவ மகனச் 

நசகவைள்- பசவ்வாய் மற்றும் 
வியாழக்ைிழகம ைளில் 

ii. சிறு ீரை மருத்துவ மகனச் நசகவைள் 
– புதன்ைிழகம ைளில் 

iii. மூச்சுத் திணறல் (Asthma) மருத்துவ 
மகனச் நசகவைள் –ஒன்று விட்ட ஒரு 
பவள்ளிக்ைிழகமைளிளும் 

iv. அை ஆக்குவிகன மருத்துவ  மகனச் 
நசகவைள் மாதத்திற்கு ஒரு முகற 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற ; நபராசிரியர் 
மிரானி வி. வரீசூரிய 
i. ஒட்டுண்ணுயிரியற் ந ாய் 

விசாரகணைள் 
ii. யாகணக் ைால்ந ாய்த் ஒழிப்புத் 

திட்டத்தின் ைீழ் பரவல் இடமாற்ற 
மதிப்படீ்டு அளகவயிடல் (PELF) 

iii. யாகனக் ைால் ந ாய் மருத்துவ  
மகனச் நசகவைள் 

ைைா ிதி டி. சி. யஹதுபைாட 
i. ஒட்டுண்ணுயிரியற் ந ாய் 

விசாரகணைள் 
ii. யாகணக் ைால்ந ாய்த் ஒழிப்புத் 

திட்டத்தின் ைீழ் பரவல் இடமாற்ற 
மதிப்படீ்டு அளகவயிடல் (PELF) 

iii. யாகனக் ைால் ந ாய் மருத்துவ  
மகனச் நசகவைள் 

 

 
ைாைிமாவட்ட யக்ைைமுல்ை 
பிரநதசச் பசயைைப்  
பிரிகவச் நசர்ந்த  புதிதாை 
விவாை மாைிய நஜாடிைள்  

 ந ாயியற் துகற 
ைராபிடிய நபாதன கவத்திய சாகையின் 
நபராசிரியர்ைளுக்ைான பிரிவில் வரைாற்று 
ந ாயியல் மற்றும் உயிர் அணு சார்பான 
நசகவைள். 1519 வரைாற்று ந ாயியற் 
மற்றும் 336 உயர் அணு சார்பான 
ந ாயியற்  மாதிரிைள் நவதி 
முகறப்படுத்தப்பட்டு அறிக்கைள்  
வழங்ைப்பட்டன.  
பதன்மாைாண  மற்றும் சப்ரைமுவ  
மாைாணங்ைளுக்ைான  வரைாற்று 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

இரசாயன ந ாய் தகடைாப்பு ஆய்வு கூடச் 
நசகவைள்.  
(739 தகடைாப்பு பதிவடீ்டு இரசாயன 
பரிநசாதகனைள் நமற்பைாள்ளப்பட்டதுடன் 
அறிக்கைைளும்  சமர்ப்பிக்ைப்பட்டன. ) 
மருந்தாக்ைவியற் துகற 
நபராசிரியர் எம். கவ.  
ந ாய் தடுப்பு இன்சுயிைின் (FBC) மற்றும்  
OGTT நசகவக் ைருமங்ைள்.  
 
யாகணக் ைால் ந ாய், ஆய்வுப்  பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு 
ைைா ிதி  டி.சி.  யஹதுபைாட 
i. ஒட்டுண்ணுயிரியற் ந ாய் 

விசாரகணைள் 
ii. யாகணக் ைால்ந ாய்த் ஒழிப்புத் 

திட்டத்தின் ைீழ் பரவல் இடமாற்ற 
மதிப்படீ்டு அளகவயிடல் (PELF) 

iii. யாகனக் ைால் ந ாய் மருத்துவ  
மகனச் நசகவைள் 

அணு மருத்துவப் பிரிவு 
 பதன் மாைாணத்தின் ைளுத்தகர 

பிரநதசத்தில் புதுப் பிறப்புக் பைடயச் 
சுரப்பி குகறவிகன ஒ ளித் 
திகரயாட்டல் 

 பமானராைகை மற்றும்  இரத்தினபுரி 
மாவட்டங்ைளில் பிறப்பின் நபாதன 
ந ாய்ைகள ைண்டறிதல். 
 

பாடத்திட்ட விருத்தி 
பாடப றிைள் 
சீர்படுத்தல்ைள் பிரிவுைள் / 
பாடங்ைள் 

உடற் கூற்றியியல் துகற 
மருந்தாக்ைவியற்  பட்டக் ைல்விப்  பாடத் 
திட்டம் ( தற்நபாதுள்ள 3H) 120 பாட 
அைகுைகளக் பைாண்ட பாடத்திட்ட 
மீளாய்வுைள் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டுள்ளன.  
எதிர்ைாை மாணவத் பதாகுதியிகனக்ைான 
மருந்தாக்ைத் பட்டத்தின் புதிய 
பாடத்திட்டம் (6வது பதாகுதி  முன் 
பதாடங்ைி) ைட்டகமப்பு மற்றும்  
மதிப்படீ்டு வகரயகரைள்  மீளாய்வு 
பசய்யப்பட்டன. பாடத்திட்ட மீளாய்வு 
பதாடர்ைன்றது.  
 
உயிரியியற் இரசாயன துகற 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

1. உயிரியியற் இரசாயனத் துகறகயச் 
நசர்ந்த ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைளான 
நபராசிரியர். நை.ஏ.பி.டப். ஜயதிைை, 
ைைா ிதி ஆர்.ப.ீ நஹவா வசம், 
ைைா ிதி என்.டி.  ாபாபைாட, ைைா ிதி 
ஏ.பி. அத்த ாயக்ை, ைைா ிதி சி.எம். 
விக்ரமதிைை, ைைா ிதி ஜி. ஈ.டி. 
பசாய்ஷா மற்றும் பசல்வி எம். ஆர். 
பி. ஹசன்ை நபான்நறார் சைளரும் 
உயிரியியற்  இரசாயன பாடத்திட்ட 
மீளாய்விற்ைா 2014 வருடத்தில் 
 கடபபற்ற அமர்வுத் பதாடர்ைளில் 
பங்கு பற்றினர். 

2. நபராசிரியர் நை.ஏ.பி. டப். ஜயதிைை 
அவர்ைள் 
35 ஆம் பதாகுதி மாணவர்ைளுக்கு 
கையளிப்பதற்ைான 
Neurtransmitterஇரசாயனம் 2013 பற்றிய 
விரிவுகரக் குறிப்புக்கைத் 
தயாரிைத்தளும் குறிக்நைாள்ைகள 
விருத்தி பசய்தளும்.\ 

3. ைைா ிதி ஆர்.பி. நஹவா வசம், 
ைைா ிதி எ.பி. அத்த ாயக்ை 
நபான்நறார் மருத்துவ மருந்தாக்ைற் 
பதாழில்  நுட்பவியல் (MLS) பட்டச் 
பசயற் திட்டத்திற்ைாை மிருை வியற் 
ஆய்வு ஆக்ைக் கூறுைள் பற்றிய 
குறிக்நைாள்ைகள  விருத்தி பசய்தல். 
  

ைைா ிதி ஆர்.பி. நஹவாவசம் 
குறுதி நவதியியல் விகன மாற்று பற்றிய 
விரிவுகரக் குறிப்புக்ைகள மீளாய்வு 
பசய்தளும்  விரிவுகரக் குறிப்புக்கைகற 
தயாரித்தளும். 
ைைா ிதி ஏ.பி. அத்த ாயக்ை 
உணவு மற்றும் பத்திய உணவு வகை 
பற்றிய  விரிவுகரக் குறிப்புக்ைகள 
தயாரித்தல் மற்றும்  
ைைா ிதி சி.எம். விக்ரமதிைை 
இயல்பாை அகமந்துள்ள குறுதி 
நவதயியல் விகன மாற்றுத் தவறுைள் 
பற்றிய விரிவுகரக் குறிப்புக்ைகள 
தயாரித்தல். 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 
சமூை மருத்துவத் துகற 
நபராசிரியர் எஸ்.டப் – தாதியியற் 
மாணவர்ைளுக்ைான சமூை ஒப்பகடைள். 
நபராசிரியர் சி. எல். – வயம்ப 
பல்ைகைக்ைழை பயன் முகற நபாசாக்குத் 
துகறக்ைான பாடத்திட்ட விருத்தி. 
ைைா ித பி.பி. –  கட முகற விஞ்ஞானப் 
பாடப றி 
ைைா ிதி பி.வி.டி. T B கை நூல் 
விருத்தியில் பங்கு பைாள்ளல் 
ைைா ிதி டி.பி - T B கை நூல் 
விருத்தியில் பங்கு பைாள்ளல் 
ைைா ிதி டி.பி.  – தாதியியற்  
விஞ்ஞானமாணி (B.Sc)  பாடத்திட்ட 
விருத்திக் குழு அங்ைத்தவர்.  
 

 குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற  
குற்றாய்வு மருத்துவ 
பாடத்திட்டத்திற்ைான பதாடர் மதிப்படீுைள் 
அறிமுைப் படுத்துவதற்ைான பூர்வாங்ை 
ைைந்துகறயாடல்ைள்  கடபபற்றன.  
 
நுண்ணுயிரியற் துகற 
i.  ிகையான ைற்றல் கைநூல்ைள் (FLM’s) 

மற்றும் ப றிப்படுத்தப்பட்ட சுயமாைக் 
ைற்றகை (SDSL) நமற்பார்கவ பசய்தல் 

ii. ஆக்ைத் திரிவிற்ைாை மதிப்படீுைள். 
iii. MCQ ஒப்பகடைளில் சரியான / 

பிகழயான  மற்றும் தனிப்பட்ட மிைச் 
சிறந்த பதில் 

iv. துைன் ைகறபடு மதிப்படீு 
v. CIL – TB கை நூல் 
 
 
 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற. 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 
MBBS இறுதிப் பரீட்கசக்ைான புதிய 
ைட்டகமப்பிகன விருத்தி பசய்தல்  
 
ைைா ிதி டி.எல். டப் . தச ாயக்ை 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
3 ஆம் மற்றும் 4 ஆம் 
மருத்துவ மாணவர்ைள் 
 
 
 
நுண்ணுயிரியற் துகற 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 
3ஆம் வருட மருத்துவ 
மாணவர்ைளுக்ைான 
விரிவுகரைகளக் ைற்றைில் 
வலுப் படுல் பயன்பாடுத்தல் 
பதாடரல் 
 
றுஹுண பல்ைகைக் 
ைழைத்தில் 3ஆம் வருட 
மருத்துவ மாணவர்ைளின் 
வருட இறுதிக்ைான 6 ஆவது 
மற்றும் 7 ஆவது MCQ 
உள்ளடக்ைிய  ஒப்பகடைளின் 
ஆக்ைத் திரிவி மதிப்படீுைள் 
 டாதட்தப்பட்டன.  
 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 3 
ஆம் வருட மருத்திவ 
மாணவர்ைளுக்ைான OSPE  
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

உப குழுவின் அங்ைத்தவர் பட்டக் ைல்வி 
பாடத்திட்டத்திற்ைான குடும்ப மருத்துவம் 
பற்றி பதாகுதியிகன விருத்தி பசய்தல் 
 

 கடமுகறைள்.  மிைச் 
சிற்ந்த பின்னூட்டல் 
உடனான கை நூல் பதாடர்ல் 

ஊழியர் பணி விருத்தி  
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

உடற் கூற்றியியல் துகற 
மருந்தாக்ைற் மானி (BPharm) பட்டச்  
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைல்வி சார்  
ஊழியர்ைளுக்ைான மருந்தாக்ை மருத்துவ 
மகனச் நசகவைள் பற்றிய பயைரங்ைிகன 
ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டது. ைைா ிதி ஈ. ஐ. 
கவத்தியரத்ன. 
சமூை மருத்துவத் துகற 
ைைா ிதி பி.பி. – ைல்வி சார் 
அங்ைத்தவர்ைளுக்ைான புள்ளிவிபரவியல் 
மற்றும் ஆய்வு முகற பாடப றி 
ைைா ிதி பி.பி. FAIMER  அதி புைகமப் 
பரிசில் (மருத்துவ ைல்விக்ைாை) 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 
i. மஹநமாதகர நபாதனா கவத்திய 

சாகையின் (THMG) ைல்வி சார் 
பிரிவின் அங்ைத்தவர்ைளுக்ைான CPD 
பசயற்திட்டம் ைிழகமயிளும் 
 டாத்தப்பட்டது.  

ii. இைங்கை இனப்பபருக்ைச் சுைாதார 
ஆய்வு பற்றிய நதசிய 
ஒருங்ைிகணப்புக் குழுவின் பைாழும்பு 
பணிக்குழுவினால்  டாத்தப்பட்ட 
ஆய்வு முகறகம பற்றிய பயிைரங்கு 
பவ ளியடீு சார்பான தீர்வியல் 
ைணிப்பு பற்றிய பயிற்சி அமர்வு 
ைைந்துகரயாடல் மற்றும் 
விரிவுகரைளுக்ைான அறிவு வள 
 ிபுணர்.  

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற  
ைாைா ிதி ஜானை நபன் 
1. றுஹுண பல்ைகைக்ைழை ஊழியர்  

பணி விருத்தி  ிகையத்தினால் 
 டாத்தப்பட்ட உயர் உயர்ைல்வியின் 
திறகம விருத்தி பற்றிய (CCPDHE)  
சான்றிதற் பாடப றிச் 
பசயற்திட்டதிகனப் பூர்த்தி பசய்தல் 
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ந ாயியற் துகற 
சிநரஷ்ட  ஊழியர் பதாழிற் நுட்ப 
அதிைாரி, திருமதி தம்மிை குணவர்தன 
QA/AC.WS – SLCH/ MRI பயிைரங்ைில் பங்கு 
பற்றல். 
மருத்தாக்ைவியற் துகற.  
நபராசிரியர் எம்.எச்.  
ைல்விசார்  ஊழியர்ைளுக்ைான பபண்கமத் 
திகறகம (பன்முை அறிவாற்றல்) பற்றிய 
விரிவுகரைகள  டாத்தல் 
ME  மற்றும் SDU 
(றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்) 
மருத்துவ படீ ஊழியர்  
 

நதசிய அபிவிருத்திற்ைான 
பங்ைளிப்பு  

உடற் கூற்றுயியற் துகற 
ERPMபரீட்கசயின் பரீட்சைர் – ைைா ிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ரம 
அறுகவச் சிைிச்கச  பகுதி பரீட்கசக்ைான 
பரீட்சைர் – 
ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ைரம  
பைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 
பல்ைகைக்ைழை பதரிவுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவர்- 
ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ரம 
பபாதுச் சுைாதார பரிநசாைதர்ைளுக்ைான  
பயிற்சி  ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளர்.  
ைைா ிதி பி.எம். பராட்ரிபைா  
இைங்கை எலும்புப் பபாழிவு   ிகை 
ந ாயியற்  சங்ைத்தின் பசயைாளர். 
ைைா ிதி பி.எம் . பராட்ரிநைா 
 
சமூை மருத்துவத் துகற 
நபராசிரியர் சி.எல்.- அங்ைத்தவர் நதசிய 
நபாசாக்கு  ஒருைிகணப்புக் குழு 
 
குற்றாய்வு மருத்துவ துகற 
நதசிய சிறுவர் பாதுைாப்பு அதிைார 
சகபயின் உதவியுடன் றுஹூண 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற வளாைத்தில் 
நைட்புை சாட்சி பதிவுப் பிரிவின் 
 டவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப் பட்டன. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
குற்றாய்வு மருத்துவ துகற 
விநசடமாை பதண் 
மாைானத்தில் வாழும் 
வன்முகறக்கு உற்பட்ட 
சிறுவர்ைள் மற்றும் 
அவர்ைளுகடய குடும்பங்ைள் 
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மருத்துவ துகற 
ைைா ிதி அநராஷா திசா ாயக்ை 
இைங்கை மருத்துவ ைல்லூரிக்ைான 
பவளிவாரி பிராந்திய ைல்விசார்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 
 
நுண்ணுயிரியயற் துகற 
மருத்துவ முதுமானிப்பட்ட  ிறுவனத்தின் 
(PGIM) நுண்ணுயிரியள் மற்றும் ந ாயியல் 
பற்றிய ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 
 
MD டிப்நளாமா – பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 
மற்றும் பயிற்று ர். PGIM க்ைான மருத்துவ 
நுண்ணுயிரியியற் பரீட்கசைள்.  
 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 

i. அங்ைத்தவர் -  முைாகமத்துவக் 
குழு,  
பைாழும்பு  பல்ைகைக் ைழை 
மருத்துவ முதுமானி பட்ட 
 ிறுவனம் 

ii. பரீட்சைர் மற்றும் அங்ைத்தவர்- 
பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை, 
மருத்துவ முதுமானிப் பட்ட 
 ிறுவனத் மைப்நபாற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற்ைான ைற்கைைள் 
மன்றம். 

iii. அங்ைத்தவர் – பைாழும்பு மருத்துவ 
முதுமானிப் பட்டக் ைல்வி 
 ிறுவனத்தின் ஒழக்ைாற்று 
மீளாய்வுக் குழு 

iv. ஆநைாசைர் – சுைாதார அகமச்சின் 
குடும்ப சுைாதார பசயைைம் 
 டாத்திய நதசிய தாய்மார் மரண 
மற்றும் இறக்கும் இயல்பு 
சார்பான மீளாய்வு பசயல்திட்டம் 
, இைங்கை மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் ைல்லூரி 

v. தகைவர் . இைங்கை இனப் 
பபருக்ைச் சுைாதார ஆய்வு பற்றிய 
நதசிய ஒருங்ைிகணத்தல் 

 
 
 
 
 
 
நுண்ணுயிரியயற் துகற 
ைைா ிதி அஜித் தி.எஸ். 
 ாைஹவத்த  , பைாழும்பு 
பல்ைகைக் ைழைம். PGIM 
 
பைாழும்பு , பல்ைகைக் 
ைழைம் , PGIM 
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குழுவிற்ைான றுஹூண பணிக் 
குழு 

vi. உதவிப் பதிப்பாசிரியர் – 
 இைங்கை மருத்துவ 

சன்ஞிகை அங்ைத்தவர் - 
இைங்கை மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் 
சன்ஞிகையின் பதிப்பாசிரியர் 
குழு 

 மருத்துவ முதுமானி பட்ட 
 ிறுவன சன்ஞிகை 

 ைாைி மருத்துவ சன்ஞிகை 
vii. அங்ைத்தவர் – மருத்துவம் 

சார்பான ைற்கைைள் குழு , 
றுஹணீா பல்ைகைக் ைழை 
முதுமானிப் பட்ட ைற்கைைள் 
படீம் 

 
ைைா ிதி எம்.டி,சி,எஸ். குைரத்ன 
அங்ைத்தவர் -   MCQ  ஆக்ைக் கூறுைள் 
பதாகுதி ,  MD  பகுதி II  மைப்நபற்று 
மற்றும் பபண்நணாயியப் பரீட்கச  
 
ைைா ிதி நஜ.ஏ.பி. தம்மிை 
அங்ைத்தவர் – சுைாதார அகமச்சின் 
தாய்மார் சுைாதாரம் மற்றும் குடும்பத் 
திட்டத்திற்ைாை பதாழிற் நுட்ப  
ஆநைாசகனக் குழு, சுைாதார அகமச்சு 
 
ைைா ிதி நை.ஏ. குணரத்ன 
அங்ைத்தவர் – மருத்துவ படீங்ைளுக்ைான  
MCQ பபாது விணாத்தாளின் மைப்நபற்று 
மற்றும் பபண்நணாயியர் சார்பான ஆக்க்க் 
கூறுைள், 2014 பரீட்கசைள் 
 
ைைா ிதி டி.எல்.டப். தச ாயக்ை 
படீ ஒருங்ைிகணப்பாளர் – இைங்கையின் 
துறித மரண பின் விசாரகனக்ைான  IUD 
நசகவைகள  ிறுவனமய மாக்ைல்  
 
குழந்கத ந ாயியற் துகற 
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1 குழந்கத ந ாய் சார்பான உயர்மட்ட 
வாழ்வியல் ஒத்துகழப்புச் பயிற்சி 
திட்டங்ைகள (APLS) டாத்துதல் 
 
11 மைப்நபற்றுக்கு முந்திய உயர்மட்ட 
வாழ்வியல் ஏதநுகழப்புச் பயிற்சித் 
திட்டங்ைகள  டாத்துதளும் , (NALS) பாடம் 
3,4,5 மற்றும் 7 அைகுைகள CCPHD 
 டாத்துதல் 
 
ஓட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
நபராசிரியர் மிரானி வி. வரீசூரிய 
இைங்கையில் மநைரியா ந ாய் ஒழித்தல் 
மற்றும் அதன் மீள் அறிமுைத்கத ைட்டுப் 
படுத்தளும் பசயல் முகற ஆய்வு 
முன்னுரிகமைகள வகர விளக்ைணம் 
பசய்தல்.அங்ைத்தவர் 
 
ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட 
இைங்கையில் மநைரியா ந ாய் ஒழித்தல் 
மற்றும் அதன் மீள் அறிமுைத்கத ைட்டுப் 
படுத்தளும் பசயல் முகற ஆய்வு 
முன்னுரிகமைகள வகர விளக்ைணம் 
பசய்தல்அங்ைத்தவர் 
 
ந ாயியற் துகற 
1. நதசிய புற்று ந ாய்  ிைழ்ச்சித் திட்ட 

பதிநவடு 
நபராசிரியர் எல்.நை.பி. மூந்துவ 
ைைா ிதி டி.ஜி. ைியனநை 
 

2. நதசிய சான்றுறுதி  ிைழ்ச்சித் 
திட்டம்SLAB 
ஆய்வுகூட மதிப்படீு- ைருத்தரங்குைள் / 
பயிைரங்ைளுக்ைான சான்றுறுதி 

3. SLAB  ைான தைவல் நதட்ட வகை 
பற்றிய  ிபுணத்துவக் குழு 
ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 

 
ைைா ிதி ஐ.டி. சிரிவர்தன 
 தர  ிகை மற்றும் சான்றுறுதித் தர 

 ிகை (QC / QA )பற்றிய நதசிய 
பயைரங்ைின் அறிவு வள  ிபுணர். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ஓட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
நதசிய மநைரியா ஒழிப்பு 
அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் மிை ஆர்வத்துடன் 
பங்கு பைாள்ளல். 
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ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 
 SLAA , ஒழுங்ைாற்று விமர்ைனத்தின் 

சான்றுறுதி குழு, ைணக்ைாய்வுப் 
பயிற்சிைள் 

 
ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 
மருத்துவ முதுமானி பட்ட  ிறுவனம் 
CBLS - ந ாயியற் பயிற்சிக்ைான 
பரீட்சைர்ைள்.  
ந ாயியற் டிப்நைாமா, MD  நபராசிரியர் 
எம்.நை.ப.ீ மூந்துவ, CBLS பயிற்சியளத்தில், 
பரீட்சைர்ைள், டிப்நளாமா, மற்றும்  MD 
குறுதியியப் பயிளு ர்ைள்-  
நபராசிரியர் எம்.நை.ப.ீ மூந்துவ 
ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 
ைைா ிதி ஐ.டி. சிறிவர்தன. 
 
மருந்தாக்ைவியற் துகற 
நபராசிரியர் எம்.எச். தாஹ உற்பத்திைகள 
வணிை மயமாக்ைல் பசயற்திட்டம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. ைாைா ிதி எஸ். 
எஸ்.நஜ. TURIS  ிைழ்ச்சித் திட்டம் 
 

சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு 

சமூை மருந்துத் துகற 
1. பசயல் கமயம் – இைங்கை SAARC  

உணவுைள் 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
சுனாமி அனர்த்ததின்  பின்  
அ ாகதைகள ைண்டறிதல் பற்றி மதிப்படீு. 
இைங்கையில் 10 வருட ைாை 
முன்நனற்றங்ைள், பதன்பைாரிய நசால் 
2014 அக்நடாபர்  கடபபற்ற குற்றாய்வு 
விஞ்ஞானங்ைளின் சர்வநதச சங்ைத்தின் 
மூன்று வருட அமர்வில் 
முன்கவக்ைப்பட்டது.  
 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற்  
துகற  
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 
i. அங்ைத்தவர் –WHO வழிக்நைால் 

விருத்திக் குழுக்ைள் 

 
 
 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
ஆசிய பசுபிக் மருத்துவ 
சட்ட  ிறுவனங்ைளில் 
அங்ைத்தவர்ைள் பிராந்திய 
மட்டத்தில் அனர்த்த 
முைாகமத்துவ  
பைாள்கைைகள புதுப்பித்தல். 
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ii. உப தகைவர் – மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் சார்பான 
பதன்னாசியா மன்றம்\ 

iii. பசயல்கமயம், WHO இனப் பபருக்ைச்  
சுைாதார நூைைம், உைை சுைாதார 
 ிறுவம், பஜனவீா 

iv. விமர்சைர் - WHO இனப் பபருக்ைச்  
சுைாதார நூைைம், 

v. விமர்சைர் – மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற் சன்ஞிகை, ஆசிய 
பசுபிக் மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியற்  ிறுவனம் (AOFOG)  

vi. அங்ைத்தவர் –இனப்பபருக்ை உள்ளை 
சுரப்பியல் மற்றும் AOFOGஇன் 
குழந்கத பபறும் ஆற்றல் குகறந்த 
சமூைம்.  

vii. அங்ைத்தவர் –AOFOG யின் தாய்கம 
மற்றும் பூர்வ பிரசவ குழு 

viii. பதிப்பாசிரியர் – மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியல் பதிப்பாசிரியர் 
குழு, பபாைந்து, மருத்துவக் ைற்கை, 
பதற்கு ஆசிய மைப்நபற்று மற்றும் 
பபண்நணாயியல்  ிறுவனம் 

ix. பதிப்பாசிரியர் –FIGO – SAFOG – SLCOG 
– 2014 மா ாட்டு பவ ளியடீுைள் 

 
 ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

நபராசிரியர் மீராணி வி. வரீசூரிய 
சர்வநதச கூட்டிகணப்புக் ைற்கைைகளத் 
பதாடர்வதற்ைாை நமைதிை மானியம் 
வழங்ைப்பட்டது. 
ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட 
சர்வநதச கூட்டிகணப்புக் ைல்விகய 
 டாத்துவதற்ைாை ஆய்வ உப விருதிகன 
பவன்பறடுத்தல் 
யாகணக்ைால் ந ாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு 
ைைா ிதி டி.சி யஹதுபைாட, பிரிவின் 
தகைவர் சர்வநதச கூட்டிகணப்புக் 
ைல்விகய  டாத்துவதற்ைாை ஆய்வ உப 
விருதிகன பவன்பறடுத்தல் 
 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
 ிறுவனம், ஐக்ைிய 
அபமரிக்ைா, பவாசிங்டன்னில் 
மற்றும் மிைின்த நைட் 
 ிறுவனம். ஆய்வு உப 
விருந்து பவாசிங்டன் 
பல்ைகைக்ைழைம் 14 -159, 
 ிகை; சை. விமர்சைர். 
தகைப்பு; 
இைங்கையில் பாரிய அளவில் 
பரந்த பிரநதசங்ைளில் 
யாகணக்ைால் ந ாய் தடுப்பு 
மற்றும் நுண்ணானு ந ாய் 
ைாரணிச் நசாதகனைளுக்கும் 
சமூை விழிப்புணர்வு பற்றி 
முழு  ிகற மாதிரி ஆய்வுைள். 
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நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 
ைாைம் ; மூன்று மாதங்ைள் 
2014 பபப்ரவரி முதல் 
பபறுமானம் ; அபமரிக்ை 
படாைர் 3542/= 

குழுக்ைள் மற்றும் 
பங்ைளித்த அங்ைத்தவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

உடற் கூற்றியற் துகற 
 குழு அங்ைத்தவர் – ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சனக் குழு –நபராசிரியர் ஐ. 
இையப் பபரும 

 குழு அங்ைத்தவர் – மருத்துவ 
ைற்கைைள் குழு - நபராசிரியர் ஐ. 
இையப் பபரும 

 சுய உதவி  ிதி – சிநரஷ்ட ததிவாளர் – 
ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ைரம 

 துகண ஒழுக்ைாற்று ர் - ைைா ிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ைரம 

 சிநரஷ்ட ததிவாளர்- ைைா ிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ைரம 

 ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திக் 
பைாடுப்பனவுக் குழு அங்ைத்தவர் - 
ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ைரம 

 உணவைக் குழு அங்ைத்தவர் - ைைா ிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ைரம 

 பவ ளிவாரி பதரிவு 
மாணவர்ைளுக்ைான 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் ைைா ிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ைரம 

 CINTA விற்ைான படீப் பிரதி ிதி 
ைைா ிதி எம்.பி. சமரவிக்ைரம 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி  ிகையக் 
குழுவின் தகைவர் – ைைா ிதி ஈ.ஐ. 
கவத்தியரத்ன 

 மருந்தாக்ை மானி(B.Phar) ைல்வி சார் 
குழுவின் தகைவர் ைைா ிதி ஈ.ஐ. 
கவத்தியரத்ன 

 இகணயச் சுைாதார விஞ்ஞானச் 
 ிைழ்சித் திட்டங்ைகள படீ தர  ிகை 
படத்துவதற்ைான முன் பமாழிவுக் குழு 
அங்ைத்தவர் ைைா ிதி ஈ.ஐ. 
கவத்தியரத்ன 

 பசயைாளர், றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
மருத்துவ ைல்லூரி பகழய மாணவர் 
சங்ைம் ைைா ிதி ஈ.ஐ. கவத்தியரத்ன 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 அரசாங்ை மருத்துவ சங்ைத்தின் 
 ிர்வாை குழுவின் (GMA) இகணப் 
பதிப்பாசிரியர்ைைா ிதி ஈ.ஐ. 
கவத்தியரத்ன 

 நூைை குழு அங்ைத்தவர் ைைா ிதி 
பி.எம். பராட்ரிநைா 

 நைட்நபார் கூடக் குழு அங்ைத்தவர் – 
ைைா ிதி பி.எம். பராட்ரிநைா 

 
உயிரியற் இரசாயனத் துகற 

1. நபராசிரியர் நை. ஏ. பி. டப். 
ஜயதிைை அவர்ைள் பின்வரும் 
ைடகமைகள நமற்பைாண்டார்ைள் 
அ) சன்ஞிகைக் குழு அங்ைத்தவர் 
ஆ) வருடாந்த அமர்வுைளின் 

அங்ைத்தவர் ( ஐந்து 
அங்ைத்தவர்) 

இ) ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 
2. ைைா ிதி ஆர்.பி.நஹவாவசம் 

பின்வரும் ைடகமைகள 
நமற்பைாண்டார் 
அ) பசனட் சகப அங்ைத்தவர் 
ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு 

அங்ைத்தவர் 
இ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 
ஈ) படீ வடீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் 
உ) நூைை குழு அங்ைத்தவர் 
ஊ) ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 

3. ைைா ிதி எம்.டி.  ாபாபைாட 
பின்வரும் ைடகமைளில் 
ஈடுபட்டார்  
அ) CD மற்றும்  EC குழுக்ைளின் 
அங்ைத்தவர் 
ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு 
அங்ைத்தவர் 
இ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 
ஈ) வடீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் 
உ) நூைைக் குழு அங்ைத்தவர் 

4.  ைைா ிதி  ஏ.பி. அத்த ாயக்ை பின்வரும் 
ைடகமைளில் ஈடுபடல் 
அ) இைங்கை ஆய்வு கூடச் 
விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான சங்ைத்தின் 
 ிகறநவற்றுக் குழு அங்ைத்தவர் 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

ஆ) படீ தைவல் பதாழில் நுட்பக் குழ 
அங்ைத்தவர் 
இ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு 
அங்ைத்தவர் 
ஈ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 

4. ைைா ிதி  சி.எம். விக்ரமதிைை 
பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 
அ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு 
அங்ைத்தவர் 
ஆ) நூைைக் குழு அங்ைத்தவர் 
இ) ME மற்றும் SDU குழு 
அங்ைத்தவர் 
ஈ) தைவல் பதாழிற் நுட்பக் (IT) 
குழு அங்ைத்வர் 
உ) உணவைக் குழு அங்ைத்தவர் 
 

5. பசல்வி எம். ஆர்.பி. ஹசன்ை, 
பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 
அ) ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 
ஆ) வடீ்டுக்குழு அங்ைத்தவர் 
இ) நூைைக் குழு அங்ைத்தவர் 
ஈ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு 
அங்ைத்தவர் 

சமூை மருத்துவத் துகற 
 நபராசிரியர் எஸ்.டப் ; ஒழுக்ைாற்றக் 

குழு, பாடத்திட்ட விருத்திக் குழு, 
மருத்துவக் குழு 

 நபராசிரியர் சி.எல். ; தகைவர் ஆய்வு 
மற்றும் உயர் மட்ட பட்டங்ைளுக்ைான 
குழு 

 ைைா ிதி பி.,பி. –நைட்நபார் கூடக் குழு 
– தகைவர், ஆய்வு மற்றும் உயர் 
மட்ட பட்டங்ைளுக்ைான  குழுவின் 
அங்ைத்தவர், PIC – IRQUEபசயற் திட்டம் 

 ைைா ிதி டி.பி. – ஆய்வு மற்றும் உயர் 
மட்ட பட்டக் ைல்விக் குழு 
 

 குற்றாய்வுத் மருத்துவத் துகற 
பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 
மதிப்படீ்டுக் குழு 

i. (CD) மற்றும்  (EC)– 01 
ii. ஒழுக்ைாற்று விமர்சனக் குழு  

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
குறிப்பிட்ட 
பல்ைகைக்ைழைங்ைளின் 
ஆய்வு மற்றும் திகறகம 
விருத்தி  டவடிக்கைைகள  
பமறு கூட்டல். 
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iii. றுஹுண பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 
ைற்கைைள் குழு 01 

iv. பட்ட முதுமானி  ிறுவனத்தின் 
குற்றாய்வு மருத்துதிற்ைான 
ைற்கைைள் குழு – 01 

v. இைஙகை மருத்துவச் சங்ைம் (SLMA) – 
பசயற் குழு – 01 
 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 
ைைா ிதி அஜித் தி. எஸ்.  ாைஹவத்த 
 அங்ைத்தவர் பாடத்திட்ட மீளாய்வுக் 

குழு 
 பசயைாளர் – ஒழுக்ைாற்று மீளாய்வுக் 

குழு, மருத்துவ படீம் 
 பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் றுஹுண 
பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீ , 
மருத்த்துவ ஆய்வு கூட விஞ்ஞான 
பாத்திட்டத்தின் ந ாயியற் துகற 

 அங்ைத்தவர் –PGIM  ரம்பியல் மற்றும் 
நுண்ணுயிரியல் ைற்கைக் குழு 

மைப்நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 
i. பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு 
ைைா ிதி எம்.டி.சி,எஸ் குைரத்ன 
i. (B.SC) விஞ்ஞான இள மானி தாதியற் 

ைல்விசார் குழு 
ii. (B.Pham) தாதியியற் இளமானி 

ைல்விசார் குழு 
ைைா ிதி நை. ஏ., குணரத்ன 
 நைட்நபார் கூடக் குழு, குழந்கத 

ந ாயியற் துகற 
 குழந்கத ந ாயியற் ைற்கைக் குழு 

(PGIM) – 2 
 முைாகமத்துவக் குழு (PGIM) – 1 
 இைங்கை குழந்கத மருத்த ர் 

ைல்லூரி (SLCP) – 1 
 ைாைி மருத்துவ சங்ைம் (GMA) -2 
 பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு (CD, EC) -6 
 நைட்நபார் கூடக் குழு -1 

 
 
 
 
 
 
 
 
நுண்ணுயிரியல் துகற 
ைைா ிதி அஜித் தி.எஸ், 
 ாைஹவத்த மருத்துவ படீம் 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் 
மருத்துவ படீம் றுஹுண 
பல்ைகைக் ைழைம்  
 PGIM பைாழும்பு பல்ைகைக் 
ைழைம்   
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 நூைைக் குழு -1 
 ஆய்வு மற்றும் உயர் பட்டக் ைல்விக் 

குழு -2 
 பல்ைகைக் ைழை பரீட்கசைள் 

 டாத்துவதற்ைான படீ மன்ற உப 
குழு – 2 

 ஒழங்ைாற்று விமர்சனக் குழு – 2 
 சுைாதார அருங்ைாட்சிக் குழு -1 
 மருத்துவக் ைல்வி (ME) ஊழியர் 

பணிவிருத்தி குழு (SDU)   க்ைான 
ஆநைாசகனக் குழு’ – 2 

 படீ ஆய்வுக் குழு - 1  
 இைங்கை பூர்வ பிரசகவ சங்ைம் – 1 
 வடீ்டுக் குழு -1 
 அங்க்தவர் – இைங்கை பரம்பல் 

ந ாய்ைளுக்ைான ஆநைாசகனக் குழு 
– 1 

 அங்ைத்தவர் SLCP- குழந்கத Nephrology 
உப குழு 

 ந ாயுடன் புதிதாை பிறக்கும் 
குழந்கதைளுக்ைான பிறப்பு பராமரிப்பு 
பற்றிய  ஆநைாசகணக் குழு – 1 

 புதுப் பிறப்பு மற்றும் தாய்மார் 
சுைாதார  பதாழில் நுட்ப 
ஆநைாசகனக் குழு – 1 

 பிறப்பு குகறபாடு மற்றும் தடுப்ப 
மற்றும் ைட்டுப்பாட்டுக் குழு -1 

 குடும்ப சுைாதாரம் பற்றிய நதசிய 
குழு – 1 

 பிறப்பின் குகறபாடு தடுத்தலும் 
ைட்டுப்படுத்தளுக்குமான குழு – 01 

 பாலூட்டல், விருத்தி, பாதுைாப்பு, 
மற்றும் உதவுதல் சார்பான  - 1 

 இைங்கை  ியதிைள் (நைாகவ) 
மற்றும் பபயர் சூட்டப்பட்ட 
பபாருட்ைகள சந்கதப்படுத்தளுக்ைான 
நதசிய குழு – 01 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 
நபராசிரியர் மிராணி வி. வரீசூரிய  
i. அங்ைத்தவர் – றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை, பசனட் சகப. 
ii. சர்வநதச ஆய்வு சார்பான றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை பிரதி ிதி – (13)  
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட 
i. பிரிவு ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற , MLS -2 
(1) 

ii. திரட்டு ர் – ஆய்வு மற்றும் உயர் 
ைல்விைளுக்ைான குழு – (14) 

iii. தகைவர் – ைற்கைைள் 
பபாருட்ைளுக்ைான குழு – (8) 

iv. தகைவர் – நைடநபார் கூட குழு – (6) 
v. அங்ைத்தவர் – விஞ்ஞான மானி 

(B,SC)  தாதியற் குழு 
vi. அங்ைத்தவர் மரபணு மருத்துவ 

 ிகையக் குழு  - (10) 
vii. அங்ைத்தவர் – சுைாதார அருங்ைாட்சிக் 

குழு – (6) 
viii. அங்ைத்தவர் – படத்திட்ட விருத்தி 

(CD) மற்றும் (EC) மதிப்படீு குழு  
ix. அங்ைத்தவர் ME மற்றும் SDU குழு 
x. திரட்டு ர் – ைல்வி சார் 

அமர்வுைளுக்ைான நவகளக்நைற்ற 
குழு 

xi. அங்ைத்தவர் தைவல் பதாழில் நுட்பக் 
குழு (IT)  

xii. அங்ைத்தவர் – 10 ஆவது ைல்வி சார் 
அமர்வுைளின் மற்றும் 9 ஆவது 
உபநவந்தரின் விருதுைளுக்ைான குழு 
– (9) 

xiii. படீப் பிரதி  ிதி- 11 வது பல்ைகைக் 
ைழை ைல்வி சார் அமர்வு மற்றும் 10 
வதுநவந்தரின் விருதுக் குழு  (12) 

ந ாயியற் துகற 
 பாடத்திட்ட விருத்தி(CD) மற்றும் 

பதிப்படீ்டுக் (EC) குழு 
ைைா ிதி ஐ.டி. சிரிவர்தன  
ைைா ிதி நை.ஏ.சி. விக்ரமரத்ன 

 தரக் குழு – நபராசிரியர் எல். 
நை,பி,மூந்துவ, ைைா ிதிநை.ஏ.சி . 
விைரமரத்ன 

 ைற்கைக் குழு- நபராசிரியர் எல். 
நை,பி,மூந்துவ, ைைா ிதி ஐ.டி. 
சிரிவர்தன, ைைா ிதிநை.ஏ.சி . 
விைரமரத்ன 

 ERC - ைைா ிதிநை.ஏ.சி . விைரமரத்ன 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 
ைைா ிதி நஜ.என். ;-  
அங்ைத்தவர் –  

I. பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 
மதிப்படீ்டுக் குழு (CD மற்றும் EC) 

II. நைட்நபார் கூடக் குழு  
III. மருத்துவ படீத்தின் HETC பசயற் 

திட்டத்தின் தைவல்பதாழில் நுட்ப 
(IT) ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி ஐ.ஏ. ;- அங்ைத்தவர் 
I. நூைைக் குழு 
II. உணவைக் குழு 

யாகணக் ைால் ந ாய் ஆய்வு பயிற்ச்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு ைைா ிதி டி.சி. 
யஹதுபைாட 
i. பிரிவு ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற , MLS -2 
(1) 

ii. திரட்டு ர் – ஆய்வு மற்றும் உயர் 
ைல்விைளுக்ைான குழு – (14) 

iii. தகைவர் – ைற்கைைள் 
பபாருட்ைளுக்ைான குழு – (8) 

iv. தகைவர் – நைடநபார் கூட குழு – (6) 
v. அங்ைத்தவர் – விஞ்ஞான மானி 

(B,SC)  தாதியற் குழு 
vi. அங்ைத்தவர் மரபணு மருத்துவ 

 ிகையக் குழு  - (10) 
vii. அங்ைத்தவர் – சுைாதார அருங்ைாட்சிக் 

குழு – (6) 
viii. அங்ைத்தவர் – படத்திட்ட விருத்தி 

(CD) மற்றும் (EC) மதிப்படீு குழு  
ix. அங்ைத்தவர் ME மற்றும் SDU குழு 
x. திரட்டு ர் – ைல்வி சார் 

அமர்வுைளுக்ைான நவகளக்நைற்ற 
குழு 

xi. அங்ைத்தவர் தைவல் பதாழில் நுட்பக் 
குழு (IT)  

xii. அங்ைத்தவர் – 10 ஆவது ைல்வி சார் 
அமர்வுைளின் மற்றும் 9 ஆவது 
உபநவந்தரின் விருதுைளுக்ைான குழு 
– (9) 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

xiii. படீப் பிரதி  ிதி- 11 வது பல்ைகைக் 
ைழை ைல்வி சார் அமர்வு மற்றும் 10 
வதுநவந்தரின் விருதுக் குழு  (12) 

xiv. மருத்துவக் ைல்வி (ME) மற்றும் 
ஊழியர் பணி விருத்திப் (SDU)  
பிரிவு குழு – 2 

xv. படத்திட்ட விருத்தி (CD) மற்றும் (EC) 
மதிப்படீு குழு – 2 

xvi. குடும்ப மருத்துவ விருத்திக் குழு – 2 
xvii. ஊழியர் பணி விருத்தி (SDC)  

முைாகமத்துவக் குழு – 1 
xviii. ஊழியர் பணி விருத்தி (SDC) 

 ிைழ்ச்சித் திட்ட குழு - 1 
 

 பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம்/ மற்றும்/ பதாகை 

நதசிய 
சர்வநதச 

உயிரியியற்  இரசாயனத் துகற 
i. ைைா ிதி ஜி.ஈ.டி. தி . பசாய்சா, 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்கத 
சர்வநதச மட்டத்திற்கு பரிமாற்றம் 
பசய்தல் ைைா ிதி பட்ட ஆய்வு ரூபா 
2 மில்ைியன் 

ii. பசல்வி, எம். ஆர். பி. ஹசன்ை, 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ஆய்வு 
மானியத்திைிருந்து ரூபா 85500/= 

 
சமூை மருத்துவத் துகற 
 நபராசிரியர் சி.எல். – நதசிய ஆய்வு 

மன்றம் இைங்கை 
 ைைா ிதி பி.பி. –நதசிய IRQUE  ரூபா 

37000/= + ரூபா 45000/= 
 ைைா ிதி பி.வி. – டியுக் – றுஹுண 

கூட்டிகணப்பு- அபமரிக்ை படாைர் 
8000 

 IRQUE பசயற் திட்டம் ரூபா 50000/= 
நுண்ணுயிரியியற் துகற 
டியுக்- றுஹுண இகணச்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டத்தினூடாை Febril ந ாய் ஆய்வு 
ைாய்ச்சல் சார்பான ந ாய் ைற்கைைள் 
மற்றும் பதாழுந ாய் ைற்கைைள். 
குழந்கத ந ாயியற் துகற 
i. ைைா ிதி ஐ.வி.நதவசிரி ஜனாதிபதி 

விருதிகனப் பபற்றுக் பைாள்ளல் – 
விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி 2011-2012 

சுைாதார அகமச்கச நசர்ந்த 
மருத்துவ அதிைாரிைள் 
மற்றும் படீத்கதச் நசர்ந்த 
விண்ணப்பதாரிைள்ை 
மருத்துவ மாணவர்ைள்.  
 
 
 
 
 
சமூை மருத்துவத் துகற 
i. ைைா ிதி பட்ட ஆய்விச் 

பசய்ற்திட்டத்திகன 
நமற்பைாள்வதற்ைான 
மூைதனம்  

ii. இைங்கையின் 
மருத்துவத் 
தாவரங்ைளிைன் பற்றி 
ஔத் திகரயிடல் 
பதரிவு பசய்யப்பட்ட 
மனிதர்ைளின் 
ஒட்டுண்ணுயிரினங்ைளுக்
ைாை தாக்ைம் பற்றி 
பதாடர்ந்து 
நமற்பைாள்ளப்படும் 
ஆய்வுச் பசயற் திட்டம் 
நுண்ணுயிரியற் துகற 
மருத்த்துவ படீம் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

ii. ைைா ிதி ஐ.வி.நதவசிரி அதி புைகமப் 
பரிசிகைபபற்றுக் பைாள்ளல். FAIMER 
ஐக்ைிய அபமரிக்ைா பிைபடல்பியா   
 

றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைம்.  

 ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
1. TURIS மானியம், றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம், மானியம் ைைா ிதி 
டி.சி. யஹதுபைாட “ இைங்கையில் 
 ிண ீர் யாகணக் ைால் ந ாய் 
ஒழிப்பிகன உறுதிபசய்தல்” நுளம்பு 
பதாற்று ந ாய்க் ைாரணிைள் மூத்திரம் 
சார்பான Immuno diagriosis 
அடிப்பகடயாைவும் ந ாய் ைாரணி 
நுளம்புைளின் Wuchereria Bancrofti ைகள 
ைண்டறிவதற்ைாை மரபணு Zeno 
diagrosis அடிப்பகடயாைப் 
பயன்படுத்தல் பற்றிய ஆய்வுச் 
பசயற் திட்டம் 

2. ஜப்பானிய அராசங்ை மானியம் (2012) 
TAS இல் பதாடர்வதற்ைாை அபமரிக்ை 
படாைர் 6000.00 

3. ஜக்ைிய அபமரிக்ைா,பவஷிங்டன் 
பல்ைகைக்ைழைத்தினூடாை பில் 
மற்றும் மிைிந்த நைட்ஸ்  ிறுவன 
மானியம் ஆய்வு உப விருது (WV. -14-
159) “ இைங்கையில் பாரிய 
அளவிைான மருந்து 
பாவகனப்படுத்தப்பட்ட 
பிரநதசங்ைளின் யாகனக் ைால்ந ாய் 
தடுப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் நசாதகன  
சமூை விழிப் புணர்ச்சி சார்பான முழு 
 ிகற மாதிரி ஆய்வுச்  பசயற் 
திட்டத்தில் நமற்பைாள்வதற்ைாை 
பபறுமானம். அபமரிக் படாைர் 12652/= 
+ 3542/= 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 
நபராசிரியர் எம். எச்.  
2015 வரவு – பசைவுத் திட்டம் நதசிய 
மானியம் – ரூபா 15 மில்ைியன் 
ைைா ிதி நஜ.என்.  
குறுதி சார் விகன மாற்றம் பற்றிய 3 
ஆவது சர்வநதச ைாங்ைிரசில் 
பங்குபற்றுவதற்ைாை சர்வநதச பயண 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
1. மானியத்தின் ைீழ் 

சர்வநதச ைைா ிதி 
அநபட்சைர் தனது உயர் 
மட்ட பட்டக்ைல்வி 
ஆய்வுைகள 
ஆரம்பித்தல்.  

2. இதுவகர அவர் இரண்டு 
குறுைிய ஆய்வுக் 
ைட்டுகர 
தயாரித்துள்ளனர் அவரது 
எழுதப் பட்டு மீளாய்வு 
பசய்யப்படும் 

3. ஜப்பானிய 
மானியத்தின்கைப்பிரதி 
தயாரிக்ைப்படுைின்றது. 

4. ஐக்ைிய அபமரிக்ைாவில் 
இச் பசயற் திட்டத்தின் 
வாய்பமாழி பவ ளியடீு 
சர்வநதச அமர்வில் 
எடுக்ைப்பட்டது.கைநயற் 
பிரதி ஏற்ைனநவ 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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மானியம் பதன் பைாரியா அபமரிக்ை 
படாைர் 1000 US (Atheroscteosis)  
 

 யாகணக் ைால் ந ாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு 
1. TURIS மானியம், றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம், மானியம் ைைா ிதி 
டி.சி. யஹதுபைாட “ இைங்கையில் 
 ிண ீர் யாகணக் ைால் ந ாய் 
ஒழிப்பிகன உறுதிபசய்தல்” நுளம்பு 
பதாற்று ந ாய்க் ைாரணிைள் மூத்திரம் 
சார்பான Immuno diagriosis 
அடிப்பகடயாைவும் ந ாய் ைாரணி 
நுளம்புைளின் Wuchereria Bancrofti ைகள 
ைண்டறிவதற்ைாை மரபணு Zeno diagrosis 
அடிப்பகடயாைப் பயன்படுத்தல் பற்றிய 
ஆய்வுச் பசயற் திட்டம் 

2. ஜப்பானிய அராசங்ை மானியம் (2012) 
TAS இல் பதாடர்வதற்ைாை அபமரிக்ை 
படாைர் 6000.00 

3. ஜக்ைிய அபமரிக்ைா,பவஷிங்டன் 
பல்ைகைக்ைழைத்தினூடாை பில் 
மற்றும் மிைிந்த நைட்ஸ்  ிறுவன 
மானியம் ஆய்வு உப விருது (WV. -14-
159) “ இைங்கையில் பாரிய 
அளவிைான மருந்து 
பாவகனப்படுத்தப்பட்ட பிரநதசங்ைளின் 
யாகனக் ைால்ந ாய் தடுப்பு மற்றும் 
நுண்ணுயிர் நசாதகன  சமூை விழிப் 
புணர்ச்சி சார்பான முழு  ிகற மாதிரி 
ஆய்வுச்  பசயற் திட்டத்தில் 
நமற்பைாள்வதற்ைாை பபறுமானம். 
அபமரிக் படாைர் 12652/= + 3542/= 

மருத்துவ ைல்வி (ME) மற்றும் ஊழியர் 
பணி விருத்திப் பிரிவு (SDU) 
மருத்துவக் ைல்விக்ைான FAIMER சர்வநதச 
அதி புைகமப் பரிசில் இரண்டு வருட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்திகனப் பூர்த்தி பசய்தல் 
 

 

விருதுைள்/ 
ஆக்ைவுரிகமைள்/ விநசட 
சாதகனைள் 

உயிரியியற் இரசாயனத் துகற 
1. நபராசிரியர் நை.ஏ.வி.டப் ஜயதிைை 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 73 ஆவது 
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வருடாந்த அமர்வில் மிைச் சிறந்த 
வாய்பமாழி பவளியடீ்டிற்ைாை விருது.  

2. ைைா ிதி, ஆர்.பி. நஹவாவசம், 
இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்தின் நசர் 
 ிக்பைாஸ் ஆட்டிைை வாய்பமாழி 
பவளியடீு  

3. ைைா ிதி சி.எம். விக்ரமதிைை 
இைங்கை  இருதய சங்ைத்தின் 
விஞ்ஞான அமர்வு 2014 மிைச் சிறந்த 
வாய்பமாழி பவளியடீு. 

சமூை மருத்துவத் துகற  
ைைா ிதி பி.பி. – றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வில் மிைச் 
சிறந்த வாய்பமாழி பவளியடீு 
(மருத்துவம்) 
மருத்துவத் துகற 
நபராசிரியர் எஸ்.நைைம் வசம், ஜனாதிபதி 
பசயற் திறன் விருது 2014 
நுண்ணுயிரியற் துகற  
ைைா ிதி அஜித் தி எஸ்  ாைஹவத்த, 
விஞ்ஞான பவ ளியடீுைளுக்ைான 
ஜனாதிபதி விருது 
மைப் நபற்று மற்றும் பபண்நணாயியற் 
துகற 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன. 
i. விஞ்ஞான பவ ளியடீுைளுக்ைான 

நதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் 
பசயற்திறன் விருது 

ii. விஞ்ஞான பவ ளியடீுைளுக்ைான 
ஜனாதிபதி விருது – 2011 

குழந்கத ந ாயியற் துகற 
i. ைைா ிதி பி.பி. ஜயவர்தன, 
மிைச் சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைான 

விருதிகன பபற்றுக் 
பைாள்ளல்(வாய்பமாழி) ைாைி 
மருத்துவச் சங்ைம் – 2014 

ii. நபராசிரியர் யு.நை. ஜயன்த இைங்கை 
குழந்கத ந ாயியற் மருத்து ர் 
சங்ைத்தின் அதி புைகமப்பரிசிகன 
பவன்று எடுத்தல் 
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நபராசிரியர் சுஜவீ அமரநசன 
இைங்கை குழந்கத ந ாயியற் மருத்த ர் 
ைல்லூரியின் அதி புைகமப் பரிசிகன 
பபற்றுக் பைாள்ளல் 
ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 
நபராசிரியர் மிராணி வி. வரீசூரிய 
i. விஞ்ஞான ஆய்வஞைளுக்ைான 

ஐனாதிபதி விருது.(2014) ஆய்வுக் 
ைட்டுகர(2001) ஒட்டுண்ணுயிரியற் 
சர்வநதசம், 60,493-397 

ii. விஞ்ஞான ஆய்வுைளுக்ைான 
ஜனாதிபதி விருது – (2014) ஆய்வுக் 
ைட்டுகர (2011) ஒட்டுண்ணுயிரியல்  
சர்வநதசம் 60 (393-493) இைங்கையில் 
 ிண ீர் யாகணக்ைால் ந ாயிகன 
ஒழிப்பதகன உறுதிப் 
படுத்துவதற்ைான புது மானிடப் பிரிவு 
சார் ந ாய் தாக்ைவியற் வழி முகற’ 
இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்தின் 
126ஆவது வருடந்த மருத்துவ 
ைாங்ைிரஸ், 2013 ஜுகை 9 – 13 பவ 
ளியடீ்டிற்ைான வில்சன் பரீிஸ் 
விருது. 

ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட  
i. இைங்கையில்  ிண ீர் யாகணக்ைால் 

ந ாயிகன ஒழிப்பதகன உறுதிப் 
படுத்துவதற்ைான புது மானிடப் பிரிவு 
சார் ந ாய் தாக்ைவியற் வழி முகற’ 
இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்தின் 
126ஆவது வருடந்த மருத்துவ 
ைாங்ைிரஸ், 2013 ஜுகை 9 – 13 பவ 
ளியடீ்டிற்ைான வில்சன் பரீிஸ் 
விருது. 

ைைா ிதி உநபக்சா ரத்னபாை 
ஐக்ைிய இராச்சிய சர்வநதச ஆய்வு 
விருது, 2014 ைைா ிதி (Ph.D) பட்டக் ைல்வி 
யிகனத் பதாடர்வதற்ைாை 
மருந்தாக்ைவியற் துகற இவிருது ஐக்ைிய 
இராச்சிய ைிவபூல் உைர்வல்ைய 
மருத்துவக் ைல்லூரி (LFSC) 
அைட்சியப்படுத்தப்பட்ட உைர் வைய 
ந ாய்ைளுக்ைான  ிகையம்(CNTD) பபற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்டது  
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ைைா ிதி எஸ்.எஸ்.நஜ.  
விஞ்ஞான பவ ளியடீ்டுக்ைான ஜனாதிபதி 
விருது 
திருமதி என்.எஸ். 
விஞ்ஞான ஆய்வுக்ைான ஜனாதிபதியின் 
விருது  
 
யாகணக் ைால்ந ாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு  
இைங்கையில்  ிண ீர் யாகணக்ைால் 
ந ாயிகன ஒழிப்பதகன உறுதிப் 
படுத்துவதற்ைான புது மானிடப் பிரிவு சார் 
ந ாய் தாக்ைவியற் வழி முகற’ இைங்கை 
மருத்துவ சங்ைத்தின் 126ஆவது வருடந்த 
மருத்துவ ைாங்ைிரஸ், 2013 ஜுகை 9 – 13 
பவ ளியடீ்டிற்ைான வில்சன் பரீிஸ் விருது 
மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் பணி 
விருத்திப் பிரிவு 
FAIMER சர்வநதச அதி புைகமப் பரிசில் 
ஐக்ைிய அபமரிக்ைா (USA)  
அணுமருத்துவப் பிரிவு  
ைைா ிதி மன்ஜுைா பஹட்டியாரச்சி 
குகழந்கதைளுக்கு  தாய்ப்பால் ஊற்றுவது 
சார்பான மதிப்படீ்டுச் பசயற் திட்டத்தின் 
நதசிய ஒருங்ைிகணப்பாளராை 
 ியமிக்ைப்படல் 
 

 டாத்தப்பட்ட 
பசயைமர்வுைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(நதசிய / பிராந்திய) 

சமூை மருத்துவத்  துகற 
நபராசிரியர் எஸ்.டப்.  
நவதகனைள் பற்றிய விஞ்ஞான 
அமர்விற்ைான பவ ளியடீுைள்  
பபராபதனிய – ைண்டி 
ைைா ிதி பி.பி.  இனப் பபருக்ைச்  
சுைாதாரப் பயிைரங்குைள். 
ைைா ிதி பி.வி. ; அறிவு வள  ிபுணர், நுண 
 ீரியியர் பயிலு ர்ைளுக்ைான ஆய்வு 
முகறப் பயிற்சி அறிவள  ிபுணர் 
சுவாசிப்பு பற்றிய பிரச்சிகனைள் ைாைி 
நதாட்டத் சுைாதாரத் பதாழிைாளர் 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
பதன்மாைாண பிரதான அகமச்சிரின்  ிதி 
உதவியுடன் “ மரண முகறகமைள் 
மற்றும் பிணப் பரிநசாதகனைள் 

மருத்துவத்  துகற 
ைைா ிதி சி. நபாத்தி ாயக்ை 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

பபாருத்தமான முகறைளில் ைாைி 
மாத்தகற ஹம்பாந்பதாட்கட 
மாவட்டங்ைகளச் நசர்ந்த மரண 
விசாரகண அதிைாரிைள், நமைதிை 
 ீதிபதிைள்  மற்றும் பபாைிஸ் அதிைாரிைள் 
நமற்பைாள்வது எவ்வாறு என்பது பற்றி 
ைைந்துகரயாடல்ைகள  டாத்தல் 
மருத்துவத் துகற 
 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் 
ஊழியர் பணி விருத்திப் 
பிரிவுைளுக்ைான ைற்பித்தல் 
திறகமைள் பற்றிய பசயைமர்வில் 
அறிவு வள  ிபுணராைச் பசயற்படல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் ஊழியர் 
பணி விருத்தி பிரிவு  டாத்திய CC 
PDHE பாடப றியின் பிரிவு iii இற்ைான 
அறிவு வள  ிபுணர் 

ைைா ிதி அநராஷா திசா  ாயக்ை  
ைாைி, மருத்து ர் ைல்லூரியின் பிராந்திய 
அமர்வு 
மைப்நபற்று மற்றும் பபண் ந ாயியற் 
துகற 
நபராசிரியர் மைிக் குணவர்தன 
 FIGO – SAFOG – SLCOG சர்வநதச 

மா ாடு பைாழும்பு அக்நடாபர் 2014 
 விஞ்ஞான முகறயில் ைட்டுகர 

வகரதல் மற்றும் பவ ளியடீுைளின் 
விமர்சன முகறயிைான ைணிப்பு 
பற்றிய பூர்வ ைாங்ைிரஸ் பசயைமர்வு  

குழந்கத ந ாயியற் துகற  
i.  உயர்மட்ட குழந்கத வாழ்வியல் 

பிகழப்பாதாரம் (APLS) பயிற்சி 
பசயற்திட்டங்ைள்  டாத்துதல் 

ii. உயர் மட்ட பூர்வ பிரசவ வாழ்வியல் 
பிகழப்பாதாரத்திற்ைான  பயிற்சித் 
பசயற் திட்ட  டாத்துதல் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
நபராசிரியர் மிராணி வி. வரீசூரிய 
1. பவளியிட்டாளர் ;  

ைண்டி மருத்துவ சங்ைத்தின் 36 
ஆவது வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 
மற்றும் பபான்விழாக்ைளின் “உைர் 
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எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

வைய மருத்துவத்தின் தற்நபாகதய 
பபாதுப் பகடயான மாற்றங்ைள்” 
பற்றிய ைைந்துகரயாடல்  ிண  ீர் 
யாகணக்ைால் ந ாயின்ன 
ஒழிப்பிகன ந ாக்ைி இது 
இைங்கையின் ஒர் பவற்றிைரமான 
ைகதயா? பபராபதனிய, 
பைாண்நனருவ தாவர மரபணு வள 
 ிகையத்தில்  டாத்த 
ைைந்துகரயாடல் 2014 பபப்ரவரி 5 
ஆம் – 8ஆம் திைதிைளில் 

2. ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட 
ைண்டி மருத்துவ சங்ைத்தின் 36 
ஆவது வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 
மற்றும் பபான்விழாக்ைளின் “உைர் 
வைய மருத்துவத்தின் தற்நபாகதய 
பபாதுப் பகடயான மாற்றங்ைள்” 
பற்றிய ைைந்துகரயாடல்  ிண  ீர் 
யாகணக்ைால் ந ாயின்ன 
ஒழிப்பிகன ந ாக்ைி இது 
இைங்கையின் ஒர் பவற்றிைரமான 
ைகதயா? பபராபதனிய, 
பைாண்நனருவ தாவர மரபணு வள 
 ிகையத்தில்  டாத்த 
ைைந்துகரயாடல் 2014 பபப்ரவரி 5 
ஆம் – 8ஆம் திைதிைளில் 

பசல்வி உநபக்ஷா ரத்னபாை 
1. பங்குபற்று ர் ;- ஜப்பான்  ாைசாைி 

உைர் வைய மருத்துவ ஜப்பானியச் 
சங்ைம் 54 ஆவது வருடாந்த 
விஞ்ஞான அமர்வு  

மன ந ாயியற் துகற 
2014 வருடத்தில் துகறகயச் நசர்ந்த 
பின்வரும் அங்ைத்தவர்ைள் பை 
மா ாடுைள், ைைந்துகரயாடல்ைள் மற்றும் 
பயிைரங்குைளில் பங்கு பற்றினர். 
நபராசிரியர் ஜ.ீஎச். சான்தன ீ
 இந்திய மனந ாயியற் சமூை 

வருடாந்த நதசிய மா ாடு 2014, 
இந்தியாவில் 

 இைங்கை மன ந ாய்  ிபுணர் 
ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி சார் 
அமர்வு 2014 
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எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைமத்தின் 
வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வு – 2014 

 இைங்கை மன ந ாய்  ிபுணர்ைளின் 
பிராந்திய ைாைாண்டுக் ைல்விசார் 
அமர்வு, 2014 

ைைா ிதி ஜி.டி. புன்சிநஹவா 
 ைாைி மருத்துவச் சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வு – 2014 
 இைங்கை மனந ாய்  ிபுணர்ைளின் 

பிராந்திய ைாைாண்டு ைல்வி சார் 
அமர்வு 2014 

 மனந ாயியற் முதுமானிப் பட்டக் 
ைல்விக்ைான பயிளு ர்ைகளப் 
பயிற்சித்தல் பற்றிய பசயைமர்வு 

 பாடத்திட்ட விருத்தில் மீளாய்வுச் 
பசயைமர்வு  

 உைை சுைாதார  ிறுவனம் (WHO)  
சுைாதார அகமச்சின் 
கூட்டிகணப்புடன் மன ந ாய் 
 ிபுணர்ைளின் ைல்லூரியினால் 
ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட உளச் 
சுைாதாரம் பற்றிய உளச் சைாதாரம் 
மற்றும் உளவியல் திகறகம 
விருத்தி பசயற்திட்டத்கத பதாடரல்.  

 உைை சுைாதார  ிறுவனம் (WHO)  
சுைாதார அகமச்சின் 
கூட்டிகணப்புடன் மன ந ாய் 
 ிபுணர்ைளின் ைல்லூரியினால் 
ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட உளச் 
சுைாதாரம் பற்றிய உளச் சைாதாரம் 
மற்றும் உளவியல் திகறகம 
விருத்தி பசயற்திட்டத்கத பதாடரல். 

ைைா ிதி, ஐ.எச். ராஜபக்ஷ  
 அபமரிக்ைா ஐக்ைிய  ாடுைள் நதசிய 

சுைாதார  ிருவனம் ஒழங்கு பசய்த 
மூகள சார் பற்றிய மா ட்டில் பங்கு 
பைாள்வதற்ைான அதிபுைகமப் 
பரிசில் 

 மன ந ாயியற் நைாளாறு பற்றிய 
Synapse மா ாடு 

 மன ந ாயியற்  ிபுணர் ைல்லூரியின் 
வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வு 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 இைங்கை மருத்துவ சங்ை வருடாந்த 
ைல்விசார் அமர்வு 

 இைங்கை மருந்த ர் சங்ை வருடாந்த 
ைல்வி சார் அமர்வு 

 ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த 
ைல்விசார் அமர்வு  

அறுகவச்  சிைிட்கசத் துகற 
அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற ைராபிடிய 
நபாதன கவத்தியசாகையில் அறுகவச் 
சிைிட்கச ந ாயளர் வாட்டுக்ைளுக்ைான 
மதாந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு இயல்பு 
 ிகை மற்றும் வருடாந்த அமர்வுைகள 
ஒழங்கு பசய்தல் 
ைைா ிதி எஸ்.ஏ.சி. நசனாதீர 
 ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் – 2014 
 இைங்கை  ரம்பியல் சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்விசார் அமர்வுைள் – 
2014 

 இந்திய பசன்கனயில்   கடபபற்ற 
 ரம்பியற் மநனாவியல் 
புணருந்தாபன மா ாடு 2014 ஆைஸ்ட 
29-31  

 2014 அக்நடாபர் 29-31 ஆம் 
திைதிைளில் தாய்ைாந்து 
பாங்பைாக்ைில்   கடபபற்ற “87 
ஆசிய பசுபிக் பிரநதசத்த திற்கும் 
பதன் ைிழக்கு ஐநராப்பிய  ாடுைளில் 
மநனா சுைாதார  ிபுணர்ைளுக்ைான 
ஐக்ைிய  ாடுைளின் சான்றுறுதிப் 
பயிற்சி 

ைைா ிதி நை. எம். எஸ். ஏ,நை. ஜயநசைர 
 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் வருடாந்த 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் – 2014 
 இைங்கை மனந ாய்  ிபுணர்ைளின் 

பிராந்திய ைாைாண்டுக் ைல்வி சார் 
அமர்வுைள் – 2014 

 மனந ாயியற் முதுமானிப் பட்டக் 
ைல்வி பயிளு ர்ைளுக்கு 
பயிற்சியளித்தல் பற்றிய  
பசயைமர்வு 

 பாடத் திட்ட மீளாய்வுச்  பசயைமர்வு 
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பயன்ேிமளவு 

யாகனக் ைால்ந ாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு 
 பங்கு பற்று ர் ;- றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை ைாைி மருத்துவ படீம் 
மருத்துவ ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 
பணி விருத்திப் பிரிவு  டாத்தும் 
“மருத்துவக் ைல்வியில் உைைைாவிய 
விருத்தியுடன் றுஹுண மருத்துவ 
பாடப றியின் இகணப்பு சார்பான 
பயிைரங்ைிகன  டாத்துதல் (2013 
ஜுன்) 

 பங்ைளித்நதார் ;- றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை மருத்துவக் ைல்வி 
மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திப் 
பிரிவு  டாத்திய  பைாள்வனவு 
சார்பான   கடமுகறைள் பற்றிய 
பயிைரங்கு – 2013 நம 
 

பவளிவாரி  டவடிக்கைைள் உடற் கூற்றியியற் துகற 
 அத்தியட்சைர் /CINTA – நபராசிரியர் 

பி.ஜி.  ா ாயக்ைார 
 அங்ைத்தவர் – அடிப்பகட விஞ்ஞான 

ைற்கைைள் குழு 
 அங்ைத்தவர் – PGIM – உடற் 

கூற்றுயியற் ைற்கைைள் குழு  - 
நபராசிரியர் பி.ஜ.  ா யக்ைார 

 MOIC – இன விருத்தி உயிரியற் 
ஆய்வு கூடம் 

 ைைா ிதி பி.எம். பராட்ரிபைா துகண 
சிநரஷ்ட மாணவர்  ஆநைாசைர் – 
ைைா ிதி பி.எம். பராட்ரிநைா  

  ான்ைாம் வருட மருத்துவ 
மாணவர்ைளின் பபாது 
மருத்துவ ர்ைான  ியமனம். 

 2014 அக்நடாபர்  கடபபற்ற 
படீங்ைளுக்கு ைிகடயிைான  டனம் 
மற்றும் இைக்ைிய் நபாட்டியின் படீ 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ன 
 பதிப்பாசிரியர் – ைாைி மருத்துவ 

சங்ைம் – ைைா ிதி ஈ.ஐ. 
கவத்தியரத்ன 

 மருத்துவப் படீப் பிரிதி  ிதி 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

 விகளயாட்டு  ஆநைாசகனக் குழு – 
ைைா ிதி ைஹிரு பிரநபாதா 

 
உயிரியற் இரசாயனத் துகற 
1. ைைா ிதி, ஆர்.பி. நஹவாவசம் 

விஞ்ஞான மான (MLS) மருத்துவ 
ஆய்வுகூட ைற்கைைள் பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்ட  மாணவர்ைளுக்கு 
விரிவுகரைகள  டாத்துதல் 

2. ைைா ிதி ஏ.பி. அத்த ாயக்ை 
விஞ்ஞானமானி MLS மற்றும் 
விஞ்ஞானமானி B. Pharm பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் 
விரிவுகரைள்  டாத்துதல். 

3. ைைா ிதி எம்,டி.  ாபாபைாட 
விஞ்ஞானமானி MLS மற்றும் 
விஞ்ஞானமானி B. Pharm பட்ட 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் 
விரிவுகரைள்  டாத்துதல் 

4. ைைா ிதி சி.எம். விக்ரமிைை 
B. Pharm  ிைழ்சித் திட்டத்திற்ைான 
பவளிவாரி விரிவுகரயாளர் 

5. ைைா ிதி எம்.டி.  ாபாபைாட ைைா ிதி 
ஏ.பி. அத்தனாயக்ை மற்றும் ைைா ிதி 
சி.எம் விக்ரமதிைை நபான்நறார் 
மாணவர் ஆநைாசைர்ைளாைச் 
பசயைாற்றினர்.  

6. ைைா ிதி ஆர்.பி. நஹவா வசம், 
ைைா ிதி ஏ.பி. அத்த ாயக்ை, மற்றும் 
ைைா தி சி.எம் விக்ரமதிைை 
நபான்நறார் மருத்துவ 
மாணவர்ைளுக்ைான 
ப றியாளர்ைளாைச் பசயைாற்றல் 

 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
1. யாழ்பாணப் பல்ைகைக் ைழைம் 

மற்றும் பைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 
பல்ைகைக்ைழைம்ைளில் குற்றாய்வு 
மருத்துவம் சார்பான பட்டக் ைல்விக் 
ைற்பித்தல்ைளில் பதாடர்ச்சியான 
பங்ைளிப்பு 

2. ைாைி மற்றும் மாத்தகற உள்ள 
தாதிமார் பயிற்சி பாடசாகைைளில் 

 
 
 
உயிரியற் இரசாயனத் துகற 
 
MLS மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
MLS மற்றும்  
B. Pharm மாணவர்ைள் 
 
 
 
MLS மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
B. Pharm மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
1. யாழ்பான மற்றும் 

பைாத்தைாவை பாதுைாப்பு 
பல்ைகைக்ைழை 
மருத்துவ மாணவர்ைள் 
 

2. ைாைி மற்றும் மாத்தகற 
தாதிமாணவர்ைள். 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 90 

 

 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
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பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

குற்றாய்வு மருத்துவம் பற்றிக் 
ைற்பித்தல் 
 

மருத்துவத் துகற 
1. நபாதன கவத்திய சாகை, ைண்டி, 

 ரம்பியல் மருத்துவ மகனச் 
நசகவ 

2. மஹநமாதர நபாதன கவத்திய 
சாகை மற்றும் ைண்டி நபாதன 
கவத்தியசாகை  ரம்பியல் 
மருத்துவ சார்பான உகரயாடச் 
ைடகம. 

 
நுண்ணுயிரியியற் துகற 
மருத்துவ முதுமானி  ிறுவன (PGIM) 
மருத்துவ நுண்ணுயிரியற் பற்றிய 
முதுமாணி டிப்நளாமாவிற்ைாை  ரம்புத் 
துகறயில் கைநூல் மருத்துவ 
நுண்ணுயிரியற் டிப்நளாமா கைநூல் 
 
குழந்கத ந ாயியற் துகற 

1. தகைவர் – இைங்கை  குழந்கத 
ந ாயியற் மருத்து ர் ைல்லூரி 
SLCP 01 

 
ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீ 
அதிைார பூர்வமான பவ ளியடீு, றுஹுண 
மருத்துவ சஞ்சிகையின் முன் 
பக்ைத்திற்ைான வடிவகமப்பு 
யாகணக் ைால்ந ாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீ 
அதிைார பூர்வமான பவ ளியடீு, றுஹுண 
மருத்துவ சஞ்சிகையின் முன் 
பக்ைத்திற்ைான வடிவகமப்பு 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
நுண்ணுயிரியியற் துகற 
பைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை  
முதுமானி மருத்துவ 
 ிறுவனம் PGIM 
 
 

இகணத்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 
 ஆஸ்திநரைியாவின் சார்ள்ஸ் 

டார்வின் பல்ைகைக் ைழை 
மருத்துவ ைல்லூரியுடன் 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 
மருத்துவ படீத்தின் ஒருவர் 
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ஆஸ்திநரைியாவில் ைைா ிதி 
பட்டக் ைல்வியிகன 
ஈடுபடுைின்றார். 

 ைைா ிதி ஈ.ஐ. கவத்தியரத்ன 
ந ாய் தடுப்பூசி பயிற்சி  ிைழ்ச்சித் 
திட்டம் ைைா ிதி பட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாைத் பதாடர்ைிறது.  

 
உயிரியியற் இரசாயனத் துகற 
i. ைைா ிதி ஆர்.பி. நஹவாவசம்  

பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை மானிட 
மரபனு பிரிவில்  டாத்திய 
பசயைமர்வில்” மானிடத் துண்டுக் 
ைைன்ைளில் பயன்படுத்தளும் ந ரடி 
பயிற்சிக்குமான பயிைரங்கு 
பங்குபற்றல் 

ii. ைைா ிதி ஏ.பி. அத்த ாயக்ை 
பைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை 1 BMB இல் 
மரபனு உயிரியியற் பதாழிற் 
நுட்பங்ைள் சார்பான பயிற்சிப் 
பாடப றி 

சமூை மருத்துவத் துகற 
ைைா ிதி பி.பி. டியுக் – றுஹுண 
ஒருங்ைிகணப்பு ஆய்வு  ிகையம்  
ைைா ிதி என்,எப் மருத்துவம் 
படம் டர்ஹம் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 
கூட்டிகணப்புச் நசகவைள் 
ைைா ிதி சி.நஜ.டப். ;-  
ஐக்ைிய ராச்சிய, ஸ்பைாட்ைாந்து அபர்டீன் 
பல்ைகைக் ைழைத்துடன் அரச மருத்துவ 
சுைாதார ஆய்வுக் குழு (குழந்கத 
பாலூட்டல் பற்றிய) கூட்டிகனப்பு ஆய்வு 
 
ைைா ிதி பி.வி.தி.- டியுக் –றுஹுண  
ஆய்வுக் கூட்டிகணப்பு ஜக்ைிய ராச்சிய 
அபர்டீன் பல்ைகைக் ைழை 
பதாற்றுந ாயியற் குழுவுடனான 
கூட்டிகணப்புக் ைற்கைைள்.  
 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
 றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

இகணயச் சுைாதார விஞ்ஞானமானி 
பட்ட  ிைழ்ச்சித் திட்ட் 

 
 
 
 
 
 
 
 
உயிரியியற் இரசாயனத் 
துகற 
எதிர் ைாைத்தில் முதுமானிப் 
பட்ட மானியங்ைளின் 
வழிைாட்டல்ைளுல் இவ் 
வாய்வு பிரநயாசனப்படும். 
பட்ட மாணவர்ைள் எதிர்ைாை 
ஆய்வு  டவடிக்கைைளுக் 
அறிவு மற்றும் திகறகமகய 
பய்ன்படுத்தப்படும்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
இகணயச் சுைாதார 
மருத்துவ  மாணவர்ைள் 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

மாணவர்ைளுக்கு குற்றாய்வு 
மருத்துவம் பற்றிக் ைற்பித்தல் 

 
மருத்துவத் துகற 
ைைா ிதி அநராஷா திசா ாயக்ை 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் ;- பதற்ைாசிய 
மருத்துவ  ச்சுயியல் ஆய்வுக் 
கூட்டிகனப்பிற்ைான பதன் பிராந்திய 
ஆய்வு  ிகையம் 
 
நுண்ணுயிரியற் துகற 
ைைா ிதி அஜித் தி. எஸ்.  ாைஹவத்த – 
டியுக் றுஹுண இகணயச்  ிைழ்ச்சித் 
திட்டம் 
 
குழந்கத ந ாயியற் துகற 
 டியுக் – பல்ைகைக் ைழை இகணய 
 ிைழ்ச்சித் திட்டம்  
 
ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
i. அய்சி மருத்துவ பல்ைகைக் ைழைம் 

அய்சி ஜப்பான்  
ii. பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 
துகற 

iii. CNTD- UK, உைர் வைய மருத்துவம் 
சார்பான ைிவர்பூல் ைல்லூரி  

iv. ஐக்ையி அபமரிக்ைா பவாஷிங்டன் 
பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைா ிதி டி.சி. யஹதுபைாட 
i. அய்சி மருத்துவ பல்ைகைக் ைழைம் 

அய்சி ஜப்பான்  
ii. பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 
துகற 

iii. CNTD- UK, உைர் வைய மருத்துவம் 
சார்பான ைிவர்பூல் ைல்லூரி  

iv. ஐக்ையி அபமரிக்ைா பவாஷிங்டன் 
பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைா ிதி ஜானை  ரூபன் 
i. அய்சி மருத்துவ பல்ைகைக் ைழைம் 

அய்சி ஜப்பான்  

 
 
 
மருத்துவத் துகற 
ைைா ிதி சி.நை. நபாதி ாயக்ை  
ஆய்வு பவ ளியடீிைள், ஆய்வு 
அபிவிருத்தி, ஊழியர் பயிற்சி 
அளித்தல் 
 
 
நுண்ணுயிரியற் துகற 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் 
மருத்துவ படீம் 
 
 
 
 
 
 
ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 
  ிண  ீர் யாகனக் ைால் 
ந ாய் விழிப்புணர்வு  ிைழ்ச்சி 
மருத்துவ படீம், பைாழும்பு 
ைண்டுபிடிக்ைப்பட சைை 
மநைரியா ைாரணிைள் 
எங்ைளது ஆய்வு கூடத்தில்  
 
Aps, TAS, APCR 
 
 ிண  ீர் ந ாயாளர் சார்பான 
மநனா சுைாதார ைற்கைைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
பயன்ேிமளவு 

ii. பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 
மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 
துகற 

iii. CNTD- UK, உைர் வைய மருத்துவம் 
சார்பான ைிவர்பூல் ைல்லூரி  

iv. ஐக்ையி அபமரிக்ைா பவாஷிங்டன் 
பல்ைகைக் ைழைம் 

யாகனக் ைால் ந ாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் நசகவப் பிரிவு  
i. அய்சி மருத்துவ பல்ைகைக் ைழைம் 

அய்சி ஜப்பான்  
ii. பைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 
துகற 

iii. CNTD- UK, உைர் வைய மருத்துவம் 
சார்பான ைிவர்பூல் ைல்லூரி  

iv. ஐக்ையி அபமரிக்ைா பவாஷிங்டன் 
பல்ைகைக் ைழைம் 

 
 சமூை மருத்துவத் துகற 

நபராசிரியர் சி.எல் – நபராசிரியர் சன்ரானி 
ைியனநை 
நபாராசிரியர் எஸ்.டப் –நபராசிரியர் சமன் 
விமை சுந்திர 
ைைா ிதி பி.பி. – ைைா ிதி பிநைஷா 
பபநரரா 
ைைா ிதி பி.வி. – ைைா ிதி பி.வி.த. சில்வா 
ைைா ிதி சி.நஜ. டப் – ைைா ிதி சி.நஜ. 
விநஜசிங்ை 
ைைா ிதி டி.பி. – ைைா ிதி தியைி 
பபான்னம்பபரும 
ைைா ிதி என்.எப். ைைா ிதி  யனா 
பபர்ணாண்டு 
 
மருந்தாக்ைவியற் துகற 
ைைா ிதி எம்,எச் – ைைா ிதி மனிக்பஹட்டி 
நஹவா ைைா ிதி, எஸ்.எஸ். நஜ. ைைா ிதி 
எஸ்.எஸ். ஜயசிங்ை ைைா ிதி பி.எல்.ஜி.சி. – 
ைைா ிதி பி.எல்.ஜி.சி- ைியனநை, திருமதி 
என்.எஸ். திருமதி என்.எஸ். சமர ாயக்ை, 
திருமதி ஏ.ஜி.பி. – திருமதி ஏ.ஜி. புன்யைதா 
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பவளியடீுைள் மற்றும் அறிவுப் பரம்பல்ைள் 
 
 வகை எண்ணிக்கை 
1 சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிளான ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள்(நமற் நைாள் குறியடீுைளுடன்) 
21 

2 சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிளான ைட்டுகரைள் 
(நமற்நைாள் குறியடீுைள் அடங்ைாத) 

13 

3 நதசிய சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் (முழுகமயான/ 
குறுைிய) 

23 

4 முழுகமயான  கட முகற பவ ளியடீுைள் 10 
5 வாய் மூை வழங்ைள்ைள் 89 
6 விளம்பர வழங்ைள் 48 
7 புத்தைங்ைள் 07 
8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 
9 நவறு பவ ளியடீுைளில் பவ ளியான ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 19 
10 பதிப்பாசிரியச் நசகவைள் 25 

 

 

 

ேிஞ்ஞொன பீடம் 
 

 
படீாதிபதியின் உகரயும் மீளாய்வும்/ நபராசிரியர், டப்.ஜி.டி. தர்மரத்ன அவர்ைள் 
 
ைணணி விஞ்ஞான இளமானி (B.Sc) விநசட பட்டக் 
ைல்வி, (3+1 வருட  ிைழ்ச்சித் திட்டம்) இவ் 
வருடம், மூன்றாவது வருட பரீட்கசயின் 
மாணவர் பதரிவின் பின் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 
விஞ்ஞான இளமானி (B.Sc) பாடத் திட்டத்தின் 
முக்ைிய மீளாய்வுைள், ஒரு அகரயாண்டுத் 
பதாழிற் பயிற்சியுடன் முக்ைிய மீளாய்வுைள், ஒரு 
அகரயாண்டுத் பதாழிற் பயிற்சியுடன் அடங்ைிய 
 ான்கு வருட பட்டக் ைல்வித் திட்டமாை பூர்த்தி 
பசய்யப்பட்டு அறிமுைப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 
 
பதாழிற் நுட்பவியல் பாடப றியின் ைீழ் புதிய 
மூன்று பட்டக் ைல்வித் திட்டங்ைகள 
வழங்குவதற்ைாை பல்ைகைக் ைழை மானியங்ைள் 
ஆகணக்குழுவின் திட்டக் பைாள்கைைள் 
சமர்ப்பிக்ைப் பட்டுள்ளதுடன் ைட்டட பசயற் 
திட்டத்திற்ைான அனுமதியிகனயும் 
எதிர்பார்த்துள்ளது. 2013 ஆம் ஆன்டு 
ஸ்தாபிக்ைப்பட்ட பதாழிற் பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு 
ஒருங்ைிகணப்பு  ிகையம் (ITRCC) இவ் வருடம் , 
மிைச் சிறந்த முன்நனற்றத்கதக் ைாட்டியுள்ளது. 
இவ் வருடம், பை மாணவர்ைள், விஞ்ஞான 

இளமானி (B.Sc) பபாதுப்பட்ட 24, விநசட பட்ட 
மாணவர்ைள் 32 மற்றும் ைணணி விஞ்ஞான 
இளமானி (B.Sc) 33 பட்ட மாணவர்ைள் பதாழிற் 
பயிற்சி அல்ைது ஆராய்ச்சி பசயற் திட்டங்ைகள 
பூர்த்தி பசய்தனர் மற்றும் சிை மாணவர்ைள் 
தனியார் துகறைளில் பதாழில் வாய்ப்புக்ைகளயும் 
பபற்றிருந்தனர். 
 
2014 ஆம் ஆண்டில், பல்ைகைக் ைழை 
மானியத்தின் ைீழ் (UDG) ைிகடக்ைப் பபற்ற 
மாணியம், மாணவர்ைளின் பல்வகை 
பசயற்பாடுைளுக்ைாை மிைப் பயனுள்ள வகையில் 
பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது. மாணவர்ைளுக்கு 
ப ருங்ைக் கூடிய வகையில் சைல் 
ைணணிைளிளும் இரண்டு சுய ைற்றுக்ைான 
பமன்கம திகறகம பதாகுப்புக்ைள், ஆங்ைிள 
மற்றும் பமன்கமத் திகறகம பயிற்சிைளுக்ைாை 
பபாருத்தப் பட்டுள்ளன.  
 
QIG ைணணிச் சாளரம் 2 ற்ைான நபாட்டி 
மானியத்தின் ைீழ் ைிகடக்ைப் பட்ட மூைதனம், 
விரிவுகர மண்டபங்ைள், பட்டகறைள் மற்றும் 
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மிருைசாகை மரபணு ஆய்வுகூடபமான்கற 
 ிறுவுதல் மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் ஆய்வுகூடம் 
ஒன்று மற்றும் பை அத்தியவசிய 
உபைரணங்ைகளக் பைாள்வனவு பசய்வதற்குப் 
பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரூபா 25 மில்ைியனில் 
ஏறத்தாள 70% ஏற்பைனநவ 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
QIG ைணணிச் சாளரம் 4 ; நபாட்டி மானியத்தின் 
ைீழ், ைிகடக்ைப்பபற்ற (ரூபா 40 மில்ைியன்) 
மூைதனத்தின் ஏறத்தாள 60% , ைண்ணி 
மின்னியியல் ஆய்வுகூடம் மற்றும் 
மாணவர்ைளின் பசயற் திட்டப் 
விருத்திைளுக்ைாைப் நதகவப்படும் அத்தியவசிய 
உபைரணங்ைகளக் பைாள்வனவு பசய்வதற்கு 
ஏற்பைனநவ பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
சிை மூைதனங்ைள், புதுக் ைண்டுபிடிப்பிப்பன, 
அப்பம் தயாரிக்கும் இயந்திரத்கத, ஆய்வு மற்றும் 
அபிவிருத்தி சார்பான நதசிய முைவர்  ிறுவனம் 
(NERD)  ஊடாை சந்கதப் படுத்துவதற்ைாைப் 
பைிர்ந்துளிக்ைப் பட்டுள்ளது.  
TURIS மானியத்தின் முதல் வட்டத்தின் ைீழ் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்ட சிை ஆய்வுச் பசயற்திட்டங்ைள், 
மிைச் சிறப்பாைப் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 
சிை மாணவர்ைள், தங்ைளுகடய ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைகள சமர்ப்பித்திருந்தனர். புதிய TURIS 
மானியத்தின்  ிதி உதவியின் ஊடாை, 
பவளி ாட்டுப் புது மாணவன் ஒருவன் , 
95நபராசிரியர், மங்ைள டி சில்வா வின் 
நமற்பார்கவயின் ைீழ் தனது ைைா ிதி (Ph.D) 
பட்டத்திகன CERN  இல் CMS ஆய்வு ஊடாைப் 
பூர்த்தி பசய்துள்ளதுடன், இைங்கைப் பல்ைகைக் 
ைழைத்கதச் நசர்ந்த பட்டதாரி மாணவர் ஒருவர், 
அவ்வாறான ஓர் பட்டத்திகனப் பூர்த்தி பசய்த  
முதல்  முகறயாகும். ைைா ிதி நை. 
மாசநைாராவினால்,2014 ஆம் வருடத்தின் மிைச் 
சிறந்த இளம் ஆய்வாளருக்ைான உப்நவந்தரன் 
விருது பபறப்பட்டது. 
 
ைணணி விஞ்ஞானத் துகறயின் ைட்டிடத்தின் 
இரண்டாம் ைட்டத்தின்  ிர்மான நவகைைள் 
பதாடர்ைின்றன. படீத்திற்ைான உணவைத்துடனான 
தைவல்  ிகையத்திகனக்  ைட்டுவதற்ைான 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பைாள்கை திட்டம், 
அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளது. முைாகமத்துவ தைவல்  

முகறகமயின் (FOSMIS)  தயாரிக்ைப்பட்ட புதிய 
கைநூல், இவ் வருடத்தில், இகணயத்தளத்தின் 
ஊடாை புதிய மாணவர்ைள் பதிவு பசய்வதற்கு 
சிறப்பாைப் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 
 
படீம், 2014 ஆண்டு ைண்டுபிடுப்பு மற்றும் 
புத்தாக்ைங்ைளுக்ைான ைண்ைாட்சி / நபாட்டி, 2014, 
மிைச் சிறப்பாை ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இரண்டு  ாள் ைண்ைாட்சியின் நபாது, பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள் மற்றும் மாத்தகற ைல்வி 
வளயத்தின் பாடசாகை மாணவர்ைளின் 
பங்ைளிப்பு மிைச் சிறப்பாை இருந்தது. 
ைண்ைாட்சியின் இரண்டாம்  ாளில் மாத்தகற 
வையத்தின் உயர்தர மாணவர்ைளிகடநய வினா 
விகடப் நபாட்டிைள்  டாத்தப்பட்டன. றுஹுண 
சர்வநதச விஞ்ஞான மற்றும் பதாழிற் நுட்பவியல் 
சார்பான முதைாவது மா ாடு (RISTCON - 2014) மிை 
பவற்றிைரமாை ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டு இருந்தது. 
நபராசிரியர், எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ மற்றும் 
நபராசிரியர் மங்ைள டி சில்வா நபான்நறார் 
ஜனாதிபதி விருதுைகள பபற்றுக் பைாண்டதுடன் 
ைைா ிதி  ஜினநசன நஹவநை, நதசிய ஆய்வு 
மன்றத்தின் (NRC) சிறப்பு விருதிகனப் பபற்றுக் 
பைான்டார். ைணிதவியற் துகற இந்தியா மற்றும் 
நவறுபை இைங்கைப் பல்ைகைக் ைழைங்ைளின் 
புத்திஜூவிைளின் மாணவர்ைள் மற்றும் 
பதாழிற்துகறப் பிரதி ிதிைளின் பங்ைளிப்புடன் 
பதாழிற்துகற சார்பான பிரச்சிகனைகள 
தீர்க்குமுைமாை  ான்கு  ான் ைற்கைைள் குழு 
அமர்வுைள் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டு இருந்தன. 
 
இவ் வருடம், றுஹுண விஞ்ஞானச் 
சஞ்சிகையின் மின்னிய்யற் பிரதி பிரசிரிக்ைப்பட்டு 
இருந்தது. இரண்டு சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர்ைள், 
நபராசிரியர்ைள் பதவிைளுக்கு பதவி உயர்வு 
பபற்றதுடன், ஒரு நபராசிரியர்,  சிநரஷ்ட 
நபராசிரியராைப் பதவி உயர்வு பபற்றார். இவ் 
வருடத்தில் ைல்விசார் மற்றும் ைல்விசாரா பை 
பவற்றிடங்ைள்  ிரப்பட்டுள்ளன. 
 
வசதி குகறந்த வரிய மாணவர்ைளுக்கு  ிதி 
உதவி வழங்குமுைமாை, புைகமப் பரிசில் 
மூைதனம் ஒன்று ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது. 
நபராசிரியர், எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ அவர்ைள், இம் 
மூைதனத்திற்ைாை ரூபா 2,80,000.00 பணத் 
பதாகைகய  வழங்ைியிருந்தார். 2014 ஆம் 
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வருடத்தில் றுஹூண ைணிதவியற்  ிறுவனம் 
ைல்விக்கு உதவுவதற்ைாை புைகமப் பரிசில் 
பசயற் திட்டம் பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 
பாடசாகை மாணவர்ைளுக்கு 45 புைகமப் 
பரிசில்ைகள வழங்ைி இருந்தது. 
 
2014 – விஞ்ஞான படீ தினம், மிைச் சிறப்பாை 
ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டது. இவ் வருடம், விவாத 
நபாட்டிைள், பிரித் விழா  ிைழ்ச்சி, புதுவருட 
 ிைழ்ச்சி, சங்ைீத  ிைழ்ச்சி, வர்ணச் சித்திரக் 
ைண்ைாட்சி, புகைப்படக் ைண்ைாட்சி, மற்றும் 
பதாழிற் சந்கத நபான்ற மாணவர்ைளுக்ைான பை 
 ிைழ்ச்சிக்ைள் ஒழுங்கு பசய்யப் பட்டிருந்தன. 
படீத்தின் இரண்டு மாணவர்ைள் ைகதப் 
புத்தைங்ைகள பவளியிட்டு இருந்த்நதாடு, 
நபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ அவர்ைளின் 
நமற்பார்கவயின் பிரதிபைனாை மாணவர்ைள் குழு 
ஒன்று, “தளபு  நட” என்று அகைக்ைப்பட்ட 
 ாடைத்கத அரங்நைற்றினர். றுஹுண விஞ்ஞான 
ஆய்வு வட்டம் மற்றும் Gravel Club  என்ற இரண்டு 
மாணவர் சங்ைங்ைள் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டன. 

நபராசிரியர் ஈ.பி.எஸ. சந்தன அவர்ைளின் 
96நமற்பார்கவயுடன் பை சமூைச் 
பசயற்திட்டங்ைள் மாணவர்ைளினால் 
 டாத்தப்பட்டநதாடு, இச் பசயற்திட்டங்ைளில் சிை 
வற்றிற்கு, தனியார் துகரகயச் நசர்ந்த 
 ிருவனங்ைள் பண உதவிைள் வழங்ைியிருந்தன. 
மாணவர் குழு ஒன்று, வயல்  ிைங்ைளிள் 
சம்பிரதாய மண்ணின் நபாசாக்குறுைளின்  
வகைமுகறகய பரீட்சிக்கும் பசயற் 
திட்டத்திகன நமற்பைான்டதுடன் , அதன் 
பிரதிபைன்ைள் நதசிய  ிைழ்ச்சியின் நபாது 
பிரசுரிக்ைப்பட்டு இருந்தது. ைணணி 
விஞ்ஞானவியற் துகற, மாத்தகற குடிசார் உயர் 
 ீதிமன்றத்தில் மின்னியல் வழங்குத் (e-filling) 
பதாடரும் முகறகமகய விருத்தி பசய்துள்ளது. 
 
பாடத் திட்ட விருத்தி, ஆய்வு பயன் 
விகளவு,நதசிய நசகவைள், பல்ைகைக் ைழை 
நசகவைள் மற்றும் தனிப்பட்ட  துகறைளின் 
சர்வநதச பங்ைளிப்புைள் பற்றிய முழு விபரங்ைள் 
அட்டவகன இை. 06 ல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 
ஊழியங் பங்ைளிப்பும் சாதகனைளும் ஒவ்நவார் துகரைளுக்குமான உசித தைவல்ைள் பவவ்நவறாை 
வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

 
 
தொேரேியற் துமற  
 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

பாடத்திட்ட விருத்தி          
( பாடப றிைள் / பாட 
அைகுைகள விருத்தி 
பசய்தல்) 

 
BOT 1231, BOT 2221, BOT 3242, BOT 4142,    
BOT 4202, BOT 3122,BOT 1222, BOT 2122,     
BOT 3132, BOT 5132, BOT 5263, BOT 5021 

 
விஞ்ஞான படீ மாணவர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திற்ைான 
பங்ைளிப்பு 

 மரபணு உயிரியியல் பற்றிய 
ை.பபா.த. உயர்தர மாணவர்ைளுக்ைான 
ைருத்தரங்ைள்  டாத்தப்பட்டன. 
 

 மாணவர்ைளுக்ைான பதாழில் 
வழிைாட்டற்  டவடிக்கைைள் 
ஒங்ைிகணக்ைப்பட்டது. 

உயர்தர வகுப்பு மாணவர்ைள் 
மற்றும் ஆசிரியர்ைள் பரந்த 
அரிகவப் நபறல் 
 
பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைான பதாழில் 
வாய்ப்புக்ைள் / பதாழில் 
மற்றும்  ிறுவனங்ைளுக்ைான 
பயன்ைள் 

பங்கு பற்றிய குழுக்ைளும் 
அங்ைத்தவர்ைள் 
எண்ணிக்கையும் 

எட்டு அங்ைத்தவர்ைள், பிரசாரக் குழு, 
RISTCON – 2015 பதாழில் வழிைாட்டல், 

படீம் மற்றும் மாணவர்ைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

ஆய்வு , பமன்கம திகறகம விருத்தி, 
பாடத்திட்ட விருத்தி 

பபறப்பட்ட  மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம் / பதாகை) நதசிய – 
சர்வநதச 

மூன்று விஞ்ஞான படீ மானியங்ைள், 
ஆய்வுைளுக்ைாை ஒவ்பவான்றும் ரூபா 
50,000.00 

மானியம் பபறு ர் , 
மாணவர்ைள் மற்றும் 
இைங்கையர்ைள் 

விருதுைள் / ஆக்ைவுரிகமைள் 
/ விநசட சாதகனைள் 

 ைைா ிதி நை. மாசநைாராை  
நதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் (NRC) 
சிறப்பு விருதினிகய பபற்றுக் 
பைாள்ளல் மற்றும் 2014 – மிைச் 
சிறந்த இளம் ஆய்வாளர், 
உபநவந்தரின் விருது. 

 நபராசிரியர் புஷ்பா அநபசிங்ை 
ஆய்வுப் அதி புைகமப் பரிசிகை 
பபற்றுக் பைாள்ளல்- 2015 
 

பல்ைகைக் ைழை ஆய்வு 
விருத்தி 

 டாத்தப்பட்ட ைருத்தரங்குைள் 
/ பசயைரங்குைள் மா ாடுைள் 

RISTCON – 2015 மாணவர் கமயக் 
ைற்றல்ைள்  கடபபற்றன. 

விஞ்ஞான படீத்தின் 
அங்ைத்தவர்ைள், அறிவு வள 
 ிபுணர் 

இகண  ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் மருத்தாக்ைத் நதகவைளுக்ைாை தாவர 
இரசாயனய்ைள் சார்பான பகுப்பாய்வு, 
ஐக்ைிய ராச்சிய, ைார்டிப பல்ைகைக் 
ைழைம். 

இரண்டு  ாடுைளும் 

 
இரெொயனேியற் துமற 
 

நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

சமூை நசகவைள் I.  டாத்தப்பட்டது -  இரசாயனவியற் 
நசகவ ஆய்வு கூட்டத்தினூடாை 
அரசாங்ை / தனியார் துகற 
 ிறுவனங்ைள்/ 
பதாழிற்சாகைைளுக்ைான  ீர் 
பகுப்பாய்வு. 

II. ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டது –  
றுஹூண பல்ைகைக் ைழை ஆசிரியர் 
சங்ை (RUSTA) ஊடாை நராஹன 
வித்தியாையத்திற்குப் புத்தைங்ைள் 
 ன்பைாகட 

III. ஒருங்ைிகனப்பாளர்- 
பாடசாகைைளில் சீை பாவண 
 ிைழ்ச்சித் திட்டம் 

IV. மத்தவத்த, தர்மாயத்தனவில் தன்த 
தாதுக் ைண்ைாட்சி ஒருங்ைிகணப்பு 

i. பதன் மாைாணத்தின் 
அரச மற்றும் 
கைத்பதாழில் துகற 
 
 
 

ii. பாடசாகை 
மாணவர்ைள் 
 
 
 

iii. பாடசாகை 
மாணவர்ைள் 
 

iv. பபௌத்த சமூைம் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

பாடத்திட்ட அபிவிருத்தி        
( பாடப றிைள்/ பாட 
அைகுைள் / பாடங்ைள் 
விருத்தி) 

i.  ான்ைாம் வருட பட்ட  ிைழ்ச்சி 
திட்டத்திற்ைான பாடத்திட்டம் பூர்த்தி 
பசய்யப்பட்டது. 

ii. CHE 4242 ற்ைான  ாநனா 
இரசாயனவியல் அறிமுைப்படுத்தப் 
பட்டது. 

 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 
 ிைழ்ச்சித்  திட்டங்ைள் 

i. மாணவர்ைள் கமயக் ைற்றல் பற்றிய 
பயிைரங்ைளில் பங்கு பைாள்ளல் 

ஊழியர்ைள் மற்றும் பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

i. நதசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி 
(RED) முதலீட்டு ைட்டகமப்பின் 
அறிவு வள  ிபுணராைச் 
நசகவயாற்றல்  உைந்துகைப் பகுதி – 
சுற்றாடல் 

ii. இைங்கையின் ஆய்வு மற்றும் 
அபிவிருத்திக்ைான ஐந்து வருட 
திட்டத்திற்ைான ஆவணங்ைகள 
தயாரித்லுக்ைான BICOST அமர்வில் 
பங்கு பற்றல். 

iii. ைா.பபா. த. (உயர்தர) மதிப்படீ்டுக் 
குழுவில் பங்கு பற்றல் 

iv. மாத்தகற சுஜாதா வித்தியாையம், 
மாத்தகற சான்த்நதாமஸ் 
வித்தியாைய விஞ்ஞான தினத்தின் 
அறிவு வள  ிபுனர். 

v. நபராசிரியர் பதிரண,நதசிய ஆய்வு 
மன்றத்தின் அங்ைத்தவர். 
 

vi. நபராசிரியர் பதிரண இரசாயவியற் 
 ிறுவனத்தின் மன்ற அங்ைத்தவர். 

 
 
 
vii. நபராசிரயர் பதிரண; SLAAS இன் மன்ற 

அங்ைத்வர் 
 
 
 
 

viii. நபராசிரியர் பதிரண ; SLAAS இன் 
ஒழுக்ைாற்றுக் குழு மற்றும் பபாது 
ஆராய்ச்சிக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 
 

 
 
 
 
 
ii. அரசாங்ை துகற, 

பல்ைகைக்ைழைங்ைள் 
மற்றும் கைத்பதாழில் 
துகற 

 
iii. உயர்தர மாணவர்ைள் 
 
iv. உயர்தர விஞ்ஞான பாடம் 

சார்பான மாணவர்ைள் 
மற்றும் ஆசிரியர்ைள் 

 
v. நதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் 

ஆய்வு மற்றும் 
அபிவிருத்தி 

vi. இரசாயனவியற்  ிறுவனம் 
நமற்பைாண்ட இரசாயண 
சார்பான 
 டவடிக்கைைளில் 
பங்குபைாள்ளல் 

vii. SLAAS ஊடாை 
இைங்கையின் 
விஞ்ஞானத்தின் விருத்தி 
சார்பான 
 டவடிக்கைைளில் 
ஈடுபடல் 

viii. மிைச் சிறந்த தர ஆய்வு 
மற்றும் ஆய்வு 
ஒழுக்ைாற்று 
விழிப்புணர்விற்ைான 
அறிகவ வழங்ைல் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது 
குறுகிய தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / 
ேிமளபயன் 

ix. ராசிரியர் பதிரண ; SLAAS விஞ்ஞான 
ைல்விக் குழுவின் தகைவர் 

ix. சமூை மற்றுமஅ 
பபாருளாதார பயன் 
விகளவுைளுக்ைாை 
விஞ்ஞான ைல்வி 
வழங்ைல் 

பங்குபற்றிய குழுக்ைள் 
மற்றும் எண்ணிக்கையும் 

i. ைாைஅட்டவகணக் குழு அங்ைத்தவர்  
-01 

ii. RISTCON – 2015  குழுவின்  
பசயைாளர்  - 01 

 
iii. புதுக் ைண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

பத்தாக்ைக் குழு – 01 
iv. பல்ைகைக்ைழை வடீ்டுக் குழு – 01 
v. விகளயாட்டு ஆநைாசகன மன்றம் 

– 01 
vi. விஞ்ஞான படீத்தின் TEC – 01 
vii. ஆய்வுக் குழு ைற்கைைள் குழு – 01 
 
viii. ைல்விசார் விடுதிப் பாதுைாவைராைச் 

பசயைாற்றல் – 03 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
மற்றும் ைல்வி சார் 
ஊழியர்ைள் 
வல்ைமடம வளாை 
பல்ைகைக்ைழை சமூைம் 
பல்ைகைக்ைழை மாணவர் 
சமூைம் 
விஞ்ஞான படீ மாணவர்ைள் 
மற்றும் ஊழியர்ைள் 
ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 
மற்றும் முதுமானிப் பட்ட 
மாணவர்ைள் 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம் / பதாகை) 
நதசிய  
சர்வநதச 

i. றுஹுண பல்ைகைக்ைழை ஆய்வு 
மானியம்  ரூபா 25000/= உயிரியல் 
டிசல் பற்றிய ஆய்வு 

ii. TURIS மானியம் – ரூபா 1.8 
மில்ைியன, ைடுபில் தாவரத்தின் 
புற்றுந ாய்த் தடுப்புக்  ைாரணிைகளக் 
ைண்டறிதல் (F>. LEUCOPYRUS)  

ஊழியர்ைள் பல்ைகைக்ைழை 
சமூைம். 

விருதுைள்/ ஆக்ைவுரிகமைள்/ 
விநசட சாதகனைள் 

ைைா ிதி,நஜ.நஹவநை, நதசிய விஞ்ஞான 
மன்றத்தின் விருதிகனப் பபற்றுக் 
பைாள்ளல். – 2014 விஞ்ஞான 
பவளியடீுைளுக்ைாை 2012 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம் 
மற்றும் பபறு ர் 

 டாத்தப்பட்ட 
பயிைரங்குைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(உள்ளூர்/ பிராந்திய) 

i. எங்ைள் மாணவர்ைளுக்ைான ஐக்ைிய 
அபமரிக்ைாவில் முதுமானிப் பட்டக் 
ைல்வி வாய்ப்புக்ைள்  பற்றிய 
ைைந்துகரயாடல் 

 
 

ii. பைாழும்பு 99நதவிைா மஹா 
வித்தியாையத்தில் உயர்தர வகுப்பு 
மாணவர்ைளுக்ைான பயிைரங்ைிகன 
 டாத்தல் 

iii. தகைவர் – RISTCON -2014 

இரசாயணவியல் பட்டக் 
ைல்வி மாணவர்ைள், 
விஞ்ஞான படீத்தில் 
ஆர்வமுள்ள நவறு துகற 
மாணவர்ைள் 
 
பாடசாகை மாணவர்ைள் 
 
படீம் மற்றும் 
பங்குபற்றிநயார்ைள் 
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கணணி ேிஞ்ஞொனத் துமற 
 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் 
பயன் ேிமளவு 

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்டக் ைல்வி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்  

ைணணி விஞ்ஞான இளமானி (விநசட) 
பட்டம் ; இது மூன்றாம் வருடத்தில் பவ 
ளிநயறுவதற்ைான வாய்ப்பு உள்ள 3+1 
பட்டக் ைல்வித் திட்ட்மாகும். முதல் 
மூன்று வருடங்ைளினதும் மாணவர்ைளின் 
பசயைாற்றகை அடிப்பகடயாைக் 
பைாண்டு வகரயறுக்ைப்பட்ட பதாகை 
மாணவர்ைள் பதரிவு பசய்யப்படும்.  
 

விஞ்ஞான படீத்தின் 
மாணவர்ைள், ைணணி 
விஞ்ஞான இளமானி (B Sc) 
பட்ட திட்டத்துக்குச் நசர்த்துக் 
பைாள்ளப்பட்து. 

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்ட பாடப றிைள் 
(பாட அைகுைள்)  

ைண்ணி விஞ்ஞான இளமானி (B Sc) பாடத் 
திட்டத்திற்ைான 13 பாட அைகுைள் 
(அட்டவகண 01 பார்க்ைவும்) 
 

B Sc (விநசட) பட்ட 
மாணவர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திக்கு 
பங்ைளிப்பு 

மாத்தகற குடி சார் நமன் முகறயடீ்டு 
உயர்  ீதி மன்றத்திற்ைான இைத்திரன் 
வழக்குத் பதாடரும் (e- filling) 
முகறகமகய விருத்தி பசய்தல் 

மாத்தகற CAHC உயர் 
 ீதிமன்ற ஊழியர் மற்றும் 
பபாது மக்ைள், 
சட்டத்தரணிைள் 
 

பங்குபற்றிய குழுக்ைள் 
மற்றும் அங்ைத்தவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

i. UCTIT – பல்ைகைக்ைழை 
ஒருங்ைிகணப்பாளர்  - 01 அங்ைத்தவர் 
– (திரு அருண நைாரன்சு நஹவா) 

ii. LEARN ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 01  (திரு 
அருண நைாரன்சு நஹவா)  

iii. ைணணி பயன்பாட்டு  ிரந்தர குழு 
அங்ைத்தவர்  - 01 (தகைவர்/ ைணணி 
விஞ்ஞானம்) 

 

பல்ைகைக்ைழை சமூைம், 
 
 
பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் 
 
 
பல்ைகைக்ைழை சமூைம். 

 டாத்தப்பட்ட 
பசயைமர்வுைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(உள்ளை/ பிராந்திய) 

i. ைணணி விஞ்ஞான 
மாணவர்ைளுக்ைான மயிக்நரா பசாப்ட் 
(Micro soft) பதாழிற் நுட்ப பசயைரங்கு 
(2014, அக்நடாபர் 18-19) – உள்ளை 

ii. CAA இல் மற்றும் பதாழிற் நுட்ப 
அதிதிைளுக்ைான வன்பபாருள் மற்றும் 
வகையப்புக்ைளின் மின்னணுக் 
நைாளாருைகள ைண்டு பிடித்தல் 
பற்றிய பசயைமர்வு 

ைணணி  விஞ்ஞானத்கத 
ஒரு பாடமாை பின்பற்றும் 
ைணணி  
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அட்டவகண  01 ைண்ணி விஞ்ஞான இளமான (BCS) பட்ட பாட அைகுைள் 
 
பொட வகொமே பொட பநறித் தமைப்பு அைகுகள்   

எண்ணிக்மக 
பிரதொன / பதரிவு 

CSC 4112 ஆராய்ச்சி ைருத்தரங்கு 2 பிரதான 
CSC 4122 ஆய்வு முகறயியல் 2 பிரதான 
CSC 4133  ரம்பணு வகையகமப்பு 3 பிரதான 
CSC 4046 தனி  பர் ஆய்வுச் பசயற் திட்டம் 6 பிரதான 
CSC 4152 விகணத்திட்ப ைகளஉருவாக்ைல் மாதிரி 2 பிரதான 
CSC 4162 வியாபார புத்திஜவீிைளுக்ைான தரவு 

அைல்வுைள் 
2 பிரதான 

CSC 4172 உயர் பசயற்பாடு ைணணிப் பயன்பாடு சார்பான 2 பிரதான 
CSC 4212 ைணணி பமாழி  ிர்மானம் 2 பிரதான 
CSC 4222 நசகவ முன்னிட்ட ைணணிப் பயன்பாடு 2 பிரதான 
CSC 4232 முகறசார் முகறைள் மறிசம் பமன்பபாருள் 2 பதரிவு 
CSC 4242 பசயறிகை அறிவாற்றல் 2 பிரதான 
CSC 4252 உயிரியியல் பமய்ம்கம 2 பதரிவு 
CSC 4262 ைணணி விஞ்ஞானத்தின் பதரிவு பசய்யப்பட்ட 

தகைப்புக்ைள் 
2 பதரிவு 

 
கணிதேியல் துமற  
 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

சமூை நசகவைள் i. பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் மற்றும் 
பாடசகை மாணவர்ைளுக்ை 25 
புைகமப்பரிசில்ைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

ii. ைிராமிய பிரநதசங்ைளில் மூன்று 
பாடசாகை நூைைங்ைள்  
இஸ்தாபிக்ைப்பட்டன.  

பாடசாகை மற்றும் 
பல்ைகைக் ைழை மாணவர்ைள் 
 
 
 
பாடசாகை மாணவர்ைள் 

பாடத் திட்ட விருத்தி (பாட 
அைகுைள்/ பாங்ைள் விருத்தி) 

புதிய சுற்று ிருபத்திற்கு அகமய சைை 
புதிய பாடத்திட்டங்ைளும் மீளாய்வு 
பசய்யப்பட்டன. 

பல்ைகைக் ைழை மாணவர்ைள் 

நதசிய அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

பைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் புதிய பாடத்திட்ட 
விருத்தியில் பங்குபைாள்ளல் 

பல்ைகைக் ைழை மாணவர்ைள் 

சர்வநதச பங்ைளிப்பு பவளி ாட்டுப் பல்ைகைக்ைழைங்ைளில் 
ஆய்வாளர்ைளின் கூட்டிகணப்புடன் 
சர்வநதச பசயைமர்வு ஒன்றிகன  ஒழங்கு 
பசய்யப்பட்டது 

நதசிய பதா ழில் 
 ிறுவனங்ைள் ைல்வி 
சார்அங்ைத்தவர்ைள் 
ஆய்வு மாணவரைள் 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம் / பதாகை) 
நதசிய  
சர்வநதச 

50,000/- + 6,24,000 ரூபா  
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

 டாத்தப்பட்ட பசயைமர்வுைள் 
/ைருத்தரங்குள்/ மா ாடுைள் 
உள்ளூர் / பிராந்திய) 

பதா ழிற்துகறக்ைான புள்ளி விபரவியல் 
மற்றும் ைணிதவியற் ைற்கைைள் குழு 

பிராந்திய பதா ழிற் துகறைள்/ 
ைல்வி சார்  ஊழியர்ைள் 
ஆய்வு மாணியம்  

 
பபௌதகீேியற் துமற 
 
நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

புதிதாை அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்டக் ைல்வி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

பபௌதீைவியற் துகற, பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட 
மின்னியற் பாடத் திட்ட மீளாய்வு உற்பட 
விஞ்ஞான இளமானி பட்டத்திற்ைான 
மூன்று பாடப றிைகற பதாடர்வதற்கு 
பபௌதீை வியற் துகற ஒழுங்கு 
பசய்துள்ளது. 

 

புதிதாை 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பாடப றிைள் 

QIG சாளர 4 மனியத்தின் ைீழ் புதுப் பாட 
ப றிைள் விருத்தி பசய்யப்பட்டுள்ளன.  
PHY 4.92 பபாறியியற் அடிப்பகடைள் 
பட்டகர பயிற்சிைள் 

பபௌதீை வியற் விநசட பட்ட 
மாணவர்ைள், 2015 இல் 
வழங்ைப்படும் 

பதாகைக் ைல்வி  ிைழச்சித் 
திட்டங்ைள் அல்ைது 
பவளிவாரி பாடப றிைள் 

i. ைைா ிதி நஜ.ஏ.பி. நபாதிைா இைங்கை 
சப்ரைமுவ பல்ைகைக் ைழைத்தில் பவ 
ளிவாரி விரிவுகரயாளர் 

ii. நபராசிரியர் நை.நை. ஏ. எஸ் யாபா, 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 
படீத்தின் இகணச் சுைாதார  ிைழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் நசகவயாற்றல் 

iii. திரு. எஸ்.எஸ். அநபவிக்ரம 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 
படீத்தின் இகணச் சுைாதார  ிைழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் நசகவயாற்றல் 

iv. திரு. ஈ.எம். ரணதுங்ை, பவ ளிவாரி 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் மாத்தகறக் 
ைிகளயின் பவ ளிவாரி 
விரிவுகரயாளராைச் நசகவயாற்றல் 

 
 
 
இைங்கை பவ ளிவாரி 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் பட்ட 
மாணவர்ைள், மற்றும் 
றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் 
மருத்துவ படீ மாணவர்ைள். 

சமூை நசகவைள் i. திரு. எஸ.எஸ். அநபவிக்ரம 
விஞ்ஞான படீத்தின் மாணவர் 
ஆநைாசைராைக் ைடகமயாற்றினார் 

ii. ைைா ிதி நஜ. ஏ. பி. நபாதிைா, 
பாடத்திட்ட மீளாய்வு ைல்வி 
இளமானி (பபௌதிைவியல் பாடம்), 
நதசிய ைல்வி  ிறுவனம். (NIE) 

 
 
 
 
 
 
பாடசாகை ஆசிரியர்ைள் 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

- பசயற்பாட்டு ஒருங்ைிகணப்பாளர் 
QIG சாளர 4 மனியம். 

- சிநரஷ்ட தசிவாளர் – விஞ்ஞான 
படீ மாணவர் மன்றம், மற்றும் 
பபௌத்த சங்ைம். 

- ஒருங்ைிகணப்பாளர் ITRCC , 
விஞ்ஞான படீம் 

iii. நபராசிரியர்,நை.நை. ஏ. எஸ் யாபா, 
- பல்ைகைக்ைழை அபிவிருத்தி 

மானியம்(UDG) – றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைம் 

- QIG சாளரம் 4 ஒருங்ைிகணப்பாளர் 
- QIG சாளரம் 2 பசயற்பாட்டு 

ஒருங்ைிகணப்பாளர், விஞ்ஞான 
படீம், றஹுண பல்ைகைக்ைழைம் 

iv. நபராசிரியர் நை.நை. ஏ.எஸ் யாபா, 
மார்புப் புற்றுந ாய் விழிப்புணர்ச்சி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின்  தகைவராைச் 
பசயைாற்றல் 

v. ைைா ிதி என்.எம். விக்ரமநை, 
ப றிப்படுத்து ராைக் ைடகமயாற்றல் 

vi. திரு. ஈ. எம். ரணதுங்ை, விஞ்ஞான 
படீத்தின் மாணவர் ஆநைாசைராைக் 
ைடகமயாற்றல்  
 

 
 
 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள், 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம் 

பாடத்திட்ட விருத்தி (பாட 
அைகுைள்/ பாடங்ைள் 
விருத்தி) 

1. பாட மீளாய்வுைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட்துடன், புதுப் பட்ட 
திட்டத்தின் சிறந்த முன்நனற்றங்ைள் 
அகடய முடிந்த்து. (மூன்றாம் 
வருடத்தில் பவ ளிநயருவதற்ைான 
அகமப்புடன்  ான்கு வருட பட்டக் 
ைல்வி) 

2016 ஆம் ஆண்டில் நசர்துக் 
பைாள்ளப்படும் புதிய 
மாணவர்ைள் புதிய 
துகறைளினூடாை 
வாய்ப்புக்ைகள 
உறுவாக்குவதன் மூைம் 
பயனகடவர். 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

1. நபராசிரியர் நை.நை.ஏ. எஸ். யாபா 
மற்றும் ைாை ிதி மஹ ாம 
நபான்நறார் விஞ்ஞான படீத்தில் 
 கடபபற்ற மாணவர் கமயக் ைற்றல் 
மற்றும் ைற்பித்தல் சார்பான 
பயிைரங்குைளில் பங்கு பற்றினர். 

இது சைை ஊழியர்ைளினதும் 
ைற்பித்தல் சார்பான 
ஆற்றல்ைகள விருத்தி 
பசய்வதற்கு பபரிதும் 
பயனுள்ளதாை அகமந்தது. 

நதசிய அபிவிருத்திக்ைான 
பங்ைளிப்பு 

i. நபராசிரியர் தர்மரத்தன, நதசிய 
ஆய்வு மன்ற (NRC)  மதிப்படீு 
பசய்வதற்ைாை  ியமிக்ைப்பட்ட 
குழுவின் அங்ைத்தவராச் 
நசகவயாற்றல் 

நதசிய ஆய்வு மன்ற தர 
 ிகை விருத்தி 
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பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

ii. நபராசிரியர், தர்மரத்ன 
இைங்கைக்ைான நதசிய ஆய்வு 
மற்றும் அபிவிருத்தி மூைதன 
திட்டத்கத  விருத்தி பசய்வதற்ைாை 
 ியமிக்ைப்பட்ட உப குழுவின் 
தகைகம தாங்ைல் 

உைந்துகைத் துகறைள் ; 10; அடிப்பகட 
விஞ்ஞானங்ைள் விருத்தியகடந்து 
வரும் பதா ழிநுட்பவியல் மற்றும் 
ஆய்வு அகமச்சினால் நதசிய 

iii. நபராசிரியர் தர்மரத்ன விஞ்ஞான 
முதுமானி  ிறுவனத்தின் (PAIS) 
மன்றத்திற்ைாை விஞ்ஞானத்திற்ைான 
 ிகையியற் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் பபயர் குறித்து 
 ியமிக்ைப்பட்டவர் 

iv. நபராசிரியர் தர்மரத்ன ைா.பபா. த. 
(உயர்தர) பரீட்கசயின் மற்றும் ச.ை. 
ைட்டுப்  பாட்டாளராைச் 
நசகவயாற்றல் 

v. நபராசிரியர் தர்மரத்ன இைங்கை 
பபௌதிைவியைாளர்  ிறுவனத்தின் 
(IPSL)  பபௌதீைவியற்  சஞ்சிகையின் 
பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைச் நசகவயாற்றல் 

vi. நபராசிரியர் தர்மரத்ன, நபராசிரியர் / 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர்  
பதவிைளுக்ைான பவ ளிவாரி 
மதிப்படீ்டாளராைவும், பதரிவு 
மன்றங்ைளுக்ைான  பல்ைகைக்ைழை 
மானியங்ைள் ஆகணக் குழுவின் (UGC) 
பபயர் குறித்து  ியமிக்ைப்பட்டார்.  

vii. ைைா ிதி, மஹ ாம, பபௌதீைவியல் 
மற்றும் வானியியல் மற்றும் 
ஒைிம்பியாட் நபாட்டிப் பரீட்கசைகள, 
2014 இல்  டாத்துதல் 

viii. ைைா ிதி  மஹ ாம, மாத்தகற 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை, 
பபௌதீைவியற் துகறயில் 2014 மார்ச் 
19 மற்றும் 21 ஆம் திைதிைளில் 
 கடபபற்ற ஊடுைதிர்வியல்  மற்றும் 
அணு ஆற்றல் சார்ந்த அவசர 
தாக்ைங்ைளுக்ைான முன்நனற்பாடு 

நதசிய விஞ்ஞான  மற்றும் 
பதாழிற்நுட்ப அபிவிருத்தி 
 
 
 
 
நதசிய விஞ்ஞான  மற்றும் 
பதாழிற்நுட்ப அபிவிருத்தி 
 
 
விஞ்ஞான அபிவிருத்தி 
முதுமானிக் ைற்கைைள் 
 
 
 
 
பபௌதீைவியல் மதிப்படீுைள் 
 
 
 
தரமான ஆய்வுைகள பவ 
ளியிடுதல் 
 
 
 
பபௌதீைவியல் நபராசிரியர் / 
சிநரஷ்ட நபராசிரியர்ைகள 
 ியமித்தல் 
 
 
 
 
இது பதன் மாைாணத்தின் 
மாணவர்ைளுக்கு மிைவும் 
அவசியமானதாை இருந்தது 
 
இைங்கையின் வற்றாத 
எரிபபாருள் பாவகண பற்றிய 
அறிவிகன இைங்கைப் 
பாடசாகை மாணவர்ைள் 
இகடநய விருத்தி 
பசய்வதற்கு இது மிைவும் 
உதவியாை அகமந்தது 
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பற்றிய பசயைமர்வின் 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஒழுங்கு 
படுத்து ராைச் பசயற்படல் 

ix. ைைா ிதி மஹ ாம, ஜக்ைிய  
அபமரிக்ைா, சிவா ன்தன் ஆய்வு 
கூடத்தின் உதவியுடன் ஒழங்கு 
பசய்யப்பட்ட பாடசாகை 
மாணவர்ைளுக்ைான ைட்டுகரப் 
நபாட்டியிகன ஒழங்கு பசய்யும் 
குழுவின்  அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல் 

x. நபராசிரியர் தர்மரத்ன, ைைா ிதி 
ஜயதிைை, ைைா ிதி மஹ ாம, 
ைைா ிதி  நபாதிை, மற்றும் ரணதுங்ை, 
ைைா ிதி சாரங்ை பபநரரா நபான்நறார் 
ைா.பபா.த (உயர்தர) பரீட்கச திருத்தக் 
குழுவின் பிரதம விகடத்தாள்  
பரீட்சைர்ைளாைச் ைடகமயாற்றல். 

xi. ைைா ிதி சாரங்ை, திரு. எஸ்.எஸ். 
அநபவிக்ரம, திரு. ஈ.எம். ரணதுங்ை 
மற்றும் நபராசிரியர் நை.நை.ஏ. எஸ். 
யாபா நபான்நறார்  றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை மற்றும் மாத்தகற 
ைல்வி வையத்கதச் நசர்ந்த 
மாணவர்ைளுக்ைான வருடாந்த புதுக் 
ைண்டுபிடிப்பு மற்றும் புத்தாக்ை 
ைண்ைாட்சியதிகண ஒழுங்கு 
பசய்தனர் 

xii. திரு. ஈ. எம் ரணதுங்ை விஞ்ஞான 
படீத்தின் மாணவர் ஆநைாசைராை 
ைடகமயாற்றினார்  

 

 
 
 
இவ் இரண்டாவது 
பசயைமர்வு ைல்வி சார் 
மற்றும் ைல்வி சாரா, மற்றும் 
பாடசாகை மாணவர்ைளுக்கு 
மிைவும் பயன்பட்டன.  
 
 
 
ைல்வித் திகணக்ைளம் 
 
மாத்தகற வையப் பாட 
சாகை மாணவர்ைள் மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் 
பங்கு பற்றிய நதாடு இக் 
ைண்ைாட்சிக்கு வருகை 
தந்நதார் பாரிய பயன்ைகள 
பபற்றனர். 
 
 
 
 

சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு 

i. ைைா ிதி நஜ. ஏ. பி. நபாதிைா சீனாவில் 
ஷாங்ஹாய் இல்  கடபபற்ற 
மின்னல் தாக்ைப் பாதுைாப்பு பற்றிய 
சர்வநதச மா ாட்டில் பங்குபற்றல் 

ii. நபராசிரியர் நை.நை. ஏ.எஸ். யாபா, 
இந்திய நைாசியில்  ாநனா அமர்வில் 
பங்கு பற்றல் 

இைங்கையில் மின்னல் 
தாக்ை ஆராய்ச்சிைகள 
விருத்தி பசய்தல் 
 
கூட்டிகணப்பு ஆய்வு 
 ிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 
விருத்தி பசய்தல். 

பங்கு பற்றிய குழுக்ைள் 
மற்றும் அங்ைத்தவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

i. நபராசிரியர் தர்மரத்ன; துகணச் சட்ட 
மீளாய்வ, பதரிவுக் குழுக்ைள் மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழைத்தின்  ிர்வாை சகப 
மற்றும் பசனட் சகபயின் 
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 ியமிக்ைப்பட்ட பை குழுக்ைளில் 
பசயைாற்றல் 

ii. ைைா ிதி மஹ ாம, உயர் ைல்விக்ைான 
குழு; விஞ்ஞான முதுமானி (M. Sc) 
பட்ட ைல்வி ஒழுங்கு பசய்யும் குழு 
மற்றும் விஞ்ஞான படீத்தின் தைவல் 
பதாழில் நுட்பை (IT) குழுவின் 
அங்ைத்தவர் 

iii. ைைா ிதி ஜயதிைை, மாணவர் 
நைாரிக்கைைளுக்ைான உப குழுக்ைளின் 
(6 அங்ைத்தவர்) அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல் 

iv. ைைா ிதி ஜயதிைை, பல்ைகைக்ைழை 
அபிவிருத்தி மானியம் (UDG) தின் பல் 
பதாழிந் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுக்ைள் 
மற்றும் QIG சாளரம்  W2 மானியம் 
(ஒவ்பவான்றும் 3 அங்ைத்தவர்ைள்) 
குழுக்ைளில் தகைவராைச் பசயற்படல் 

v. ைைா ிதி ஜயதிைை, பதாழிற் நுட்ப 
மதிப்படீ்டுக் குழுத் தகைவராைச் 
 ியமிக்ைப்பட்டார். றுஹுண  
பல்ைகைக்ைழை வல்ைமடம் 
வளாைத்திள் உள்ள குளிரூட்டி 
இயந்திரங்ைளுக்ைான பராமரிப்பு 
மற்றும் 106நசகவ உடன்படிக்கை 
(மூன்று அங்ைத்தவர்ைள்) 

vi. ைைா ிதி மஹ ாம துகறத் தகைவர் 
மற்றும் ைற்கைைள் குழு, ஆய்வுக் குழு 
மற்றும் HETC திட்டக் பைாள்கை 
வகரதல் குழு நபான்றகவைளில் 
அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல் 

vii. ைைா ிதி ஜயதிைை, 2014 ஆைஸ்டில் 
துகறத் தகைவராை  ியமிக்ைப்படல் 

viii. ைைா ிதி நபாதிைா ITRCC 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைச்  
ைடகமயாற்றல். 

ix. ைைா ிதி நபாதிைா விஞ்ஞான படீ 
உயிரியியற் பதாழிற் நுட்ப 
மதிப்படீ்டுக் குழுவின்  தகைவர் 

x. ைைா ிதி ஜயதிைை, விஞ்ஞான படீ 
பபௌதீை விஞ்ஞானங்ைள் பதாழிற் 
நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவர் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக்ைழைம், படீம், 
ஊழியர்ைள் மற்றும் 
மாணவர்ைள் 
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பயன்ேிமளவு 

xi. ைைா ிதி சாரங்ை புதுக் ைண்டுபிடிப்பு 
மற்றும் புத்தாக்ைக் குழுவின் தகைவர் 

xii. திரு அநபவிக்ரம புதுக் ைண்டு 
பிடிப்புக்ைள் மற்றும் புத்தாக்ைக் 
குழுவின் அங்ைத்தவர் 

xiii. நபராசிரியர் நை.நை.ஏ.எஸ். யாபா, 
விகளயாட்டு ஆநைாசகன மன்றம், 
பட்டமளிப்பு விழா ஒழுங்ைகமக்கும் 
குழு, RITSCON நபான்ற பை 
குழுக்ைளில் நசகவயாற்றல் 

xiv. திரு ஈ.எம். ரணதுங்ை, புதுக்ைண்டு 
பிடிப்பு மற்றும் புத்தாக்ைக் ைண்ைாட்சி, 
2014, குழு அங்ைத்தவராைச் 
நசகவயாற்றல் 

xv. திரு. ஈ.எம் ரணதுங்ை பதாழிற் 
துகறக்ைான புள்ளிவிபரவியல் 
மற்றும் ைணிதவியற் பற்றிய ைற்கை 
குழு அமர்வின் குழு அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல் (SGMMSI -2014) 

xvi. ைைா ிதி நை.பி.எஸ் ஜயதிைை 
ைல்விசார் அமர்வுைள் மற்றும் உப 
நவந்தரின் விருது, 2014 ற்ைான படீப் 
பிரதி ிதி 

பபறப்பட்ட 
மானியங்ைள்(ந ாக்ைம் 
/எண்ணிக்கை) 
நதசிய 
சர்வநதச 

i. ைைா ிதி நஜ. ஏ.பி. நபாதிைா – இரண்டு 
பயண மானியங்ைள் (நதசிய 
விஞ்ஞான மன்றம்/ றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைம்) 

ii. ைைா ிதி மஹா ாம,  ிவ்நடானியா 
பதாகை ந ாக்ைி ஒன்றிகன  
தயாரித்தல் மற்றும் வடிவகமத்தல் 
சார்பான ஆய்விற்ைாை விஞ்ஞான 
படீத்தினால் ரூபா 50000.00 மானியம் 
வழங்ைப்பட்டது.  

iii. நபராசிரியர்நை.நை.ஏ. எஸ். யாபா 
ஐக்ைிய இராச்சிய NF –POGO இருந்து 
 ாநனா அமர்வில் பங்கு 
பற்றுவதற்ைாை பயண மானியம் 
பபற்றுக் பைாள்ளல் 

iv. திரு ஈ. எம். ரணதுங்ை,  ிவ்நடானியா 
பதாகை ந ாக்ைி ஒன்றிகன  
தயாரித்தல் மற்றும் வடிவகமத்தல் 
சார்பான ஆய்விற்ைாை விஞ்ஞான 

 
ICPL -2014 பங்குபைாள்ளல் 
 
 
 
இத் துகறக்கு 
பயனளிக்ைவுள்ளது 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

படீத்தினால் ரூபா 50000.00 மானியம் 
வழங்ைப்பட்டது. 

விருதுைள் / 
ஆக்ைவுரிகமைள் / விநசட 
சாதகனைள் 

 ைைா ிதி என்.எம். விக்ரமநை RITSCON -
2014 இல்  வகுதி D யில் மிைச் சிறந்த 
வாய்பமாழி வழங்குதளுக்ைான 
இரண்டாம் இடத்கத பவன்பறடுத்தல் 

 

 டாத்தப்பட்ட 
பயிைரங்குைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(உள்ளை மற்றும் பிராந்திய) 

i. நபாராசிரியர் தர்மரத்ன 10 சார்பாை ஒர் 
முன்கவப்கப நமற்பைாள்ளல். BICOST 
– 2014 இல் அடிப்பகட விஞ்ஞானங்ைள் 
பதாழிற் நுட்ப மற்றும் நதசிய 

ii. ைைா ிதி மஹா ாம விஞ்ஞான 
படீத்தில்  2014 ஜனவரி  கடபபற்ற 
ஏழாவது விஞ்ஞான 
ைைந்துகறயாடைில் இரண்டு குறுைிய 
ஆய்வுக் ைட்டுகர 
முன்கவக்ைப்பட்டது. 

iii. ைைா ிதி மஹா ாம 2014 மார்ச் 
மாதத்தில் றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தில்  கடபபற்ற 10 
ஆவது பல்ைகைக்ைழை  ைல்வி சார் 
அமர்வுைகள குறுைிய ஆய்வுக் 
ைட்டுகர முன்கவத்தார். 

iv. ைைா ிதி மஹா ாம 2014 ஏப்ரல் 16ஆம் 
மற்றும் 17 ஆம் திைதிைளில் 
யாழ்ப்பான பல்ைகைக்ைழைத்தில் 
 கடபபற்ற பமல்ைிய படை சூரிய 
நைாசங்ைள் மற்றும் அவற்றின் 
விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் 
நுட்பவியல் சார்பான 3 ஆவது 
பசயைரங்ைில் பங்கு பைாள்ளல் 

v. ைைா ிதி நபாதிை ஐந்து  
பதாழிற்சாகைைளுக்ைான 
பயணங்ைளில் பங்கு பற்றல் 

vi. ைைா ிதி சாரங்ை மாணவர் கமய 
ைற்றல் சார்பான பசயைமர்வு – 2014 
பங்கு பைாள்ளல் 

vii. ைைா ிதி ஜயதிைை, இைங்கை அணு 
சக்தி அதிைார சகபயினால் 
 டாத்தப்பட்ட ஊடு ைதிரியக்ை மற்றும் 
அணு அவசர ிகைைளுக்கு  பதில் 
அளிப்பதற்ைான முன்நனற்பாடுைள் 
பற்றிய பசயைமரவில் பங்கு 
பைாள்ளல் 

நதசிய ஆய்வு மற்றும் 
அபிவிருத்தித் திட்டம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
ைைா ிதி மஹா ாம மற்றும் 
பபௌதீை வியற் துகற 
 
 
 
 
ைைா ிதி மஹா ாம மற்றும் 
பபௌதீைவியற் துகற 
 
 
 
 
 
 
ைைா ிதி மஹா ாம மற்றும் 
பபௌதீைவியற் துகற 
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நிகழ்ச்ெித் திட்டம் , 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர்/ 
பயன்ேிமளவு 

viii. நபராசிரியர் நை.நை. ஏ. எஸ். யாபா, 
பல்ைகைக்ைழை ஊழியர்ைளுக்ைான 
பமன்கம திறகம விருத்தி 
பசய்வதில்  பயிளு ர்ைகளப் 
பயிற்சித்தல் பற்றிய மூன்று  ாள் 
பசயைமர்வு மற்றும் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைான பமன்கம திறகம  
பற்றிய அறிமுைம் சார்பான ஒரு  ாள் 
பசயைரங்குைகள  ஒழுங்கு பசய்தல் 

ix. திரு. ஈ.எம். ரணதுங்ை 2014  ஜனவரி 
விஞ்ஞான படீத்தில்  கடபபற்ற 
ஒன்பதாவது விஞ்ஞானக் 
ைைந்துகறயாடைில் இரண்டு குறுைிய 
ஆய்வுகள முன்கவத்தல் 

 பவளிவாரி  டவடிக்கைைள் i. ைைா ிதி மஹா ாம 2014 ஜுகை 31 
ஆம் திைதி வகர துகறத் தகைவராை 
ைடகமயாற்றினார் 

ii. ைைா ிதி ஜயதிைை 2014 ஆைஸ்ட் 
01ஆம் திைதி துகறத் தகைவராை 
 ியமிக்ைப்பட்டார் 

iii. பபௌதீைவியற் துகற பபௌதிை வினா 
விகடப் நபாட்டி ஒன்றிகன ஒழுங்கு 
பசய்திருந்தது.  

iv. ைைா ிதி ஜயதிைை ைைா ிதி நஜ. 
ஏ.பி.நபாதிைா, RITSCON 2014  இன் 
மீளாய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல் 

v. ைைா ிதி நஜ. ஏ. பி.நபாதிை, இைங்கை 
பபௌதிைவியைாளர்  ிருவனத்தின் 
(IPSL), விமர்சைர் 

vi. ைைா ிதி ஜயதிைை RITSCON 2014 
மதிப்படீ்டாளராைச் பசயைாற்றல். 

பபௌதிைவியற் துகற 
 
 
மாத்தகற வைய உயர்தர 
விடுப்பு மாணவர்ைள் 
பங்குபற்றினர் 
 
பபௌதிைவியற் துகற 
 
இைங்கையின் 
பல்ைகைக்ைழைங்ைள் மற்றும் 
ஆய்வு  ிருவனங்ைள் 
 
இைங்கையின் 
பல்ைகைக்ைழைங்ைள் மற்றும் 
ஆய்வு  ிருவனங்ைள் 

 
ைிருகேியற் துமற 
 
நிகழ்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

பதாகைக் ைல்வி  ிைழ்சித் 
திட்டங்ைள் அல்ைது பவ 
ளிவாரிப் பாடப றிைள் 

i. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி. எஸ். 
அமரசிங்ை, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் பைாரிய 
பமாழிக் ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
நசகவயாற்றல் 

மாணவர்ைள் 
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நிகழ்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

ii. நபராசிரியர் டப். டி. எஸ. டி. 
நபரமசந்திர, றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 
நஜர்மானிய பமாழி 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
நசகவயாற்றல் 

சமூை நசகவைள் i. நபராசிரியர் ஈ.பி.எஸ். சன்தன, 
சம்பிரதாய மருத்துவம், உணவு 
மற்றும்  ைமான வாழ்வு “என்ற சமூை 
விழிப்புணர்வுச் பசயற் திட்டத்திகன 
பசயற்படுத்தல் 

மாத்தகற ரஸ்ஸன்பதனிய 
ரத்தபுரி, ஹிந்தல்பைன 
பிரநதச மக்ைள் 

பாடத் திட்ட அபிவிருத்தி 
பாடப றிைள் பாடங்ைள் 
விருத்திைள் 

i. ைைா ிதி டு.எச.என். முனசிங்ை, பாட 
உள்ளடக்ைங்ைகளப் புதுப்பித்தல்,  
ZOO 2152: மிருைப் புவியியல் மற்றும் 
பரிணாமம் 
ZOO 2262: மரபணு 
ZOO 4152: உயிரியல் புவியியல் 
மற்றும் ZOO 4133: புதிய 
உள்ளடக்ைத்கத அறிமுைப் படுத்தல் 
விநசடத்துவ பாடப றி ; மீன் 
உயிரியல் மற்றும் மீன் பிடித்தல்; பாட 
உள்ளடக்ைம் புதுப்பித்தல்; மீன் 
சுைாதாரம் மற்றும் முைாகமத்துவம்  

உயிரியியல் II ைட்ட 
மாணவர்ைள் 
 
 
விநசட பட்டப் பாடப றி 
மாணவர்ைள் 

இகண  ிைழ்சித் திட்டங்ைள் 
 

i. பபௌதிைவியற் துகற, ஐக்ைிய 
அபமரிக்ைா இைிநனாயிஸ் 
சிவானந்தன் ஆய்வு கூடத்துடன் 
இகண  ிைழ்ச்சித் திட்டத்திகன 
நமற்பைாள்ளல் 

ii. பபௌதிைவியற் துகற ைைா ிதி நை. 
மஹ ாம வினால் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட 
ஜக்ைிய ராச்சியத்தின் பசபளீ்ட் ஹளம் 
பல்ைகைக்ைழைத்துடனான இகண 
 ிைழ்சித் திட்டங்ைள் 

iii. ைைா ிதி நபாதிைா, பைாழும்புப்  
பல்ைகைக்ைழை அணு ஆய்வு 
கூடத்துடன் மின்னல் தாக்ைம் பற்றி 
ஆய்வுக்ைான  இகண  ிைழ்ச்சித் 
திட்டம். 

iv. ைைா ிதி என்.எம். விக்ரமநை 
நபராசிரியர் டப்.ஜி.டி தர்மரத்ன 
ஒழுங்கு பசய்த TIFR  மற்றும் CERN 
இகணப்புக் கூடாை CMS   
பரிநசாதகனைளுக்ைான தனது 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம்  
 
 
 
யாழ்ப்பாணப் 
பல்ைகைக்ைழைம் 
 
அடிப்பகடக் ைற்றல்ைள் 
 ிருவனம் Cds/ CdTc 
மின்னியல் நசர்வுைகள 
பற்றிய தத்துவ முதுமானி 
(M.Phil) பசயற் திட்டத்திற்ைான 
ைைா ிதி மஹா ாம மற்றும் 
நபராசிரியர் ரவி ராஜ் 
நபான்நறார் விநசட பசயல் 
முகறப் பயிற்சிைள் 
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ஆய்வுைகள CERN இல் பதாடர்ந்து 
நமற்பைாள்ளல்  

ஊழியர் பணி விருத்திச் 
 ிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் 

i. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி.எஸ். 
அமரசிங்ை அறிவு வள  ிபுணராைச் 
நசகவயாற்றல் – மாணவர் கமய 
ைற்றல் பசயைமர்வு – 2014 விஞ்ஞான 
படீம், 2014 நம 26 

ii. நபராசிரியர் நை.பி.எஸ் குணவிக்ரம, 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 
ஊழியர்  பணி விருத்திப் பாடப றி 
CCPHE – 2014 இன் அறிவுகர 
 ிபுணராைப் பங்ைளிப்பு 

iii. நபராசிரியர் எச்.ஈ.சி. நவைிரிய 
2014.12.03 ஆம் திைதி விஞ்ஞான 
படீத்தில் ைல்வி சார் 
ஊழியர்ைளுக்ைான  டாத்தப்பட்ட  
மாணவர் கமய ைற்றல் பற்றிய 
பசயைமர்வின் ஒருங்ைிகணப்பாளர்  

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 

நதசிய அபிவருத்திற்ைான 
பங்ைளிப்பு 

i. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி.எஸ். 
அமரசிங்ை 2013 ப ாவம்பர் மாதம் 
முதல் இைங்கை திறந்த 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் இயற்கை  
விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான படீத்தின், படீ 
மன்றத்தின் பவ ளிவாரி 
அங்ைத்தவராைக் பதாடர்ந்தும் 
ைடகமயாற்றல் 

ii. நபராசிரியர் எம்.ஜி.வி. விக்ரமசிங்ை, 
பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள்  
ஆகணக் குழுவின் சமூை இணக்ை 
ப றிப் படுத்தற் குழுவின் 
அங்ைத்தவராை பசயைாற்றல் 

iii. நபராசிரியர் எச்.சி.ஈ.நவைிரிய, 
இைங்கை மத்திய சுற்றாடல் அதிைார 
சகபயின் “படங்கு அனர்த்தக் 
ைட்டுப்பாடுக் ைான புதிய நுட்பங்ைகள 
ைண்டறிதல் பற்றிய குழுவின் 
அங்ைத்வராைச் பசயைாற்றல் 

iv. நபராசிரியர் ஈ.பி.எஸ். சன்தன 
ஆயுர்நவத மருத்துவத்தில் நதசிய 
ஆய்வு பசயற்திட்ட விருத்திக்ைான 
அறிவு வள  ிபுணராைப் பங்ைளிப்பு 

v. ைைா ிதி டி.எச்.என். முனசிங்ை 
மா ாட்டு பவ ளியடீுைளின் 

திறந்த பல்ைகைக்ைழைம். 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் 
ஆகணக்குழு 
 
 
 
பபாது மக்ைள் 
 ாவின்ன பண்டார ாயக்ை 
ஞாபைார்த்த ஆய்வு  ிருவனம் 
 
 
 
ஆய்வுச் சமூைம் 
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மீளாய்வு ராைச் பசயற்படல் (SLAASS, 
SLAFAR மற்றும் NARA) 

vi. ைைா ிதி டி.எச்.என். முனசிங்ை, 
இைங்கை விஞ்ஞான முன்நனற்ற 
சங்ைத்தின் ( SLAAS) D பிரிவின் குழு 
அங்ைத்தவர் 

    
சர்வநதச மட்டத்திைான 
பங்ைளிப்பு  

i. நபராசிரியர் டப்.டி.எஸ.டி. பிநரம 
சந்திர பைன்யா ICEPE   மற்றும் UK CABI 
யினால் இகணந்து பிரசுரிக்ைப்படும் 
உைர் வைய பூச்சு விஞ்ஞானம் பற்றிய 
சர்வநதச சஞ்சிகையின் 
பதிபாசிரியர்ைள் குழு மற்றும் 
விஞ்ஞானம் மற்றும் ைல்வி சார் பவ 
ளியடீு படும் விவசாய ஆராய்ச்சி 
பற்றிய உைை சஞ்சிகையின் 
பதிப்பாசிரியர் குழு அங்ைத்தவராைச் 
பசயைாற்றல் 

ii. நபராசிரியர் நை.பி.எஸ். குணவிக்ரம 
சிற்றுயிரின உயிரியல் மற்றிய 
ஆசியச் சஞ்சிகையின் ஆ நைாசகனக் 
குழு அங்ைத்தவராைச் பசயைாற்றல் 

iii. ைைா ிதி டி.எச்.என் முனசிங்ை Plos one 
மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞானங்ைள் 
பற்றிய சர்வ நதச சஞ்சிகையின் 
மீளாய்வு ராைச் பசயைாற்றல் 
 

ஆய்வு சமூைம் 

குழுக்ைள் மற்றும் 
பங்குபற்றிய அங்ைத்தவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

i. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி,எஸ் 
அமரசிங்ை அங்ைத்தவர் 21 ஆவது 
பபாதுப் பட்டமளிப்பு விழா 
ஒழுங்ைகமப்புக் குழு, 2014 றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை  ிர்வாை மன்றத்தின் 
பசனட் பிரிதி  ிதி, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை விஞ்ஞான படீக் குழு, 
தகைவர்  தற்ைாைிை 
ஊழியர்ைளுக்ைான பபாது 
வழிமுகறைள் தயாரிப்பதற்ைான 
 ியமிக்ைபட்ட குழு, தகைவர் 
விஞ்ஞான படீ விஞ்ஞான முதுமானி 
பட்ட  ிைழ்ச்சி திட்ட விருத்திக் குழு, 
தகைவர் மீளாய்வுக் குழு, றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை சர்வநதச 
மயமாக்ைளுக்ைான மானியம் (TURIS)  
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ii.  நபராசிரியர் என்.நஜ. தி. எஸ். 
அமரசிங்ை, நபராசிரியர் டப்.டி.எஸ். டி. 
பிரமசந்திர, நபராசிரியர் நை.பி. எஸ். 
குணவிக்ரம, றுஹுண விஞ்ஞானச் 
சஞ்சிகையின் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 
அங்ைத்தவராைக் பதாடர்ந்து 
பசயைாற்றல் 

iii. நபராசிரியர் என்.ஜி.தி. எஸ். 
அமரசிங்ை, நபராசிரியர் டப்.டி.எஸ்.டி. 
பிநரமசந்திர, நபராசிரியர் 
பி.எம்.சி,எஸ். தி. சில்வா, மற்றும் 
நபராசிரியர் நை. பி.எஸ் குணவிக்ரம 
நபான்நறார் படீ ஆய்வுக் குழுவின் 
அங்ைத்தவர்ைளாைச் பசயைாற்றினர்.  

iv. நபராசிரியர் என்.நஜ.டி.எஸ். 
அமரசிங்ை, நபராசிரியர் பி.எம்.சி,எஸ். 
தி. சில்வா, நபராசிரியர் நை.பி. எஸ். 
குணவிக்ரம, மற்றும் நபராசிரியர் 
எச்.சி.ஈ.நவைிரிய நபான்நறார் 
விஞ்ஞான ைற்கைக் குழுவில் 
நசகவயாற்றினர் 

v. நபராசிரியர் என்.நஜ.டி.எஸ். 
அமரசிங்ை, நபராசிரியர் பி.எம்.சி,எஸ். 
தி. சில்வா, நபராசிரியர் நை.பி. எஸ். 
குணவிக்ரம, ைைா ிதி டப். ஏ. எச்.பி. 
குருநை, மற்றும் டி.எச். என். முனசிங்ை 
நபான்நறார்  படீ மன்றத்தின் 
பாடத்திட்ட 
ஒருங்ைிகணப்பாளர்ைளாைச் 
பசயற்பட்டனர். 

vi. நபராசிரியர் என்.நஜ.டி.எஸ். 
அமரசிங்ை, ஆநைாசகனக் குழு 
அங்ைத்தவர், நபராசிரியர் நை.பி.எஸ். 
குணவிக்ரம, பதிப்பாசிரியர் மற்றும் 
ஒருங்ைிகணப்புக் குழு அங்ைத்தவர் 
மற்றும் ைைா ிதி டி.எச்.என் முனசிங்ை 
RISTON - 2014  சர்வநதச மா ாட்டின் 
பசயைாளராைச் பசயைற்றினார். 

vii. நபராசிரியர் டப்.டி.எஸ்.டி. 
பிநரமசந்திர, விஞ்ஞான படீ ஆங்ைிை 
பமாழி ஒருங்ைிகணப்பாளர்; றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை, நஜர்மிய பமாழி 
ஒருங்ைிகணப்பாளர்; றுஹுண 
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பல்ைகைக்ைழை  றுஹுண நசகவய 
பசயற்திட்டம் , றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை ைைாச்சார  ிகைய  
 ிகறநவற்றுக் குழு அங்ைத்தவர், 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சஞ்சிகை 
(JUR) பதிப்பாசிரியர் குழு அங்ைத்தவர், 
2014 விஞ்ஞான தின  ிைழ்ச்சித் 
தகைவர், பல்ைகைக்ைழை 
அபிவிருத்தி மானியத்தினால் (UDG) 
ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட “நுர்தய மற்றும்  
 ாடைம் ைீ ரச வின்தனய” என்ற சங்ைீத 
 ிைழ்ச்சியின் பசயற்பாட்டு 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் “Toastmasters Gavel 
Club”   இன் பசயற்பாட்டு 
ஒருங்ைிகணப்பாளர். 

viii.  நபராசிரியர் நை.பி.எஸ். குணவிக்ரம 
2014 மார்ச் இல்  கடபபற்ற 11 வது 
ைல்வி சார் அமர்வு மற்றும் 10 ஆவது 
உபநவந்தரின் விருது  ிைழ்ச்சி 
ஒருங்ைிகணப்புக் குழு மற்றும் 
பதிப்பாசிரியர்  குழுவில்  
நசகவயாற்றல் 

ix. நபராசிரியர் எம்.ஜி.வி. விக்ரமசிங்ை 
பல்ைகைக்ைழை மானிய இனக்ை 
ஒருங்ைிகணப்பாளர், சமூை ஒற்றுகம 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் மற்றும் LLRC 
குழுவின் சிபார்சுைளுக்கு அகமய 
சமூை ஒற்றுகம  சார்பான பாடத்திட்ட 
வகரவிற்ைாை  ியமிக்ைப்பட்ட 
குழுவின் தகைவராக்ச் பசயற்படல் 

x. நபராசிரியர் எம்.ஜி. சி. விக்ரம சிங்ை 
2014  டன மற்றும் சங்ைீதப் 
நபாட்டிைளுக்ைான படீ 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் பசயற்படல் 

xi. நபராசிரியர் எச்.சி.ஈ. நவைிரிய, HETC 
யின் ைீழ் QIG சாளரம் W2RI   
மானியத்தின் ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
பசயற்படல் 

xii. ைைா ிதி டப்.ஏ.எச்.பி. குருநை 
விஞ்ஞான படீ பமன்கமத் திறகம 
விருத்திற்ைான பசயற்பாட்டு 
ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 
பசயற்பட்டார்.  



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 115 

 

 

நிகழ்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

பபறப்பட்ட மானியங்ைள் 
(ந ாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 
நதசிய  
சர்வநதச 

i. நபராசிரியர் டப்.டி.எஸ்.டி. பிநரமசந்திர 
2014 மார்ச் 15ஆம் – 16ஆம் திைதிைளில் 
மநைசியாவில் பைாளளம்பூரில் 
 கடபபற்ற விஞ்ஞான ஆய்வில் 
பற்றிய 1வது சர்வநதச மா ாட்டில் 
வாய் பமாழி அமர்வில் மிைச் சிறந்த 
விஞ்ஞான ஆய்வுப் பத்திரத்திற்ைான 
விருதிகன பவன்பறடுத்தார். 

ii. நபராசிரியர் பி.எம். சி.எஸ் தி. சில்வா 
2009 மற்றும் 2010 ஜனாதிபதி விருது 
பபற்றுக் பைாள்ளல், 2014 இல் 
ஜனாதிபதி விருது வழங்ைப்பட்டது.  

iii. நபராசிரியர் ஈ.பி.எஸ். சன்தன 2014 
ஆண்டில் பபாது ைவாய அதி 
புைகமப்பரிசிலுக்ைான விருதிகன 
வழங்ைப்பட்டது. 

iv. ைைா ிதி டி.எச். என். முனசிங்ை  
மநைசியா நைாளளம்பூரில் 2014 மார்ச் 
15-16 ஆம் திைதிைளில் பர்ள் சர்வநதச 
நஹாட்டைில்  கடபபற்ற விஞ்ஞான 
ஆய்வுைளின் பவ ளிப்பட்டுத் 
நதான்றும் மாற்றங்ைள் சார்பான 
சர்வநதச  மா ாட்டில் “ இைங்கையின் 
மரபணுவியல்  நவறுபட்ட 
உருவனப்பில் ஒன்றுபட்ட Penaeus 
Monodon எண்ணிக்கை என்ற 
தகைப்பிைான ஆய்வுக் ைட்டுகரக்கு 
மிைச்  சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைான 
விருது (அமர்வு) பபற்றுக் பைாள்ளல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சாதகனைள் 
 
 
 
 
 
ஐக்ைிய ராச்சிய டர்ஹம் 
பல்ைகைக்ைழைத்தில் தங்ைி 
ஆய்வு நமற்பைாள்ளல் 
 
 
 
குறுைிய பவ ளியடீைள் 
சாதகனைள் 
 
 
 
 
 
 

 கடபபற்ற பசயைமர்வுைள்/ 
ைருத்தரங்குைள்/ மா ாடுைள் 
(சர்வநதச/ நதசிய) 

i. பல்ைகைக்ைழை அபிவிருத்தி 
மானியத்தின் / இன ஒருகமப்பாடு 
சார்பான ஒருங்ைிகணப்பாளர், 
நபராசிரியர் எம்.ஜி.வி. விக்ரமசிங்ை, 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் சமூை 
ஒற்றுகம சார்பான பாட 
கைநூல்ைகள வகரதல் மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழை 
மாணவர்ைளிக்ைிகடநய சிந ைித்துவம் 
மற்றும்  ம்பிக்கைகய 
ைட்டிபயழுப்புதல் பற்றிய 
பசயைமர்கவ  டாத்தல் 

 
 
 
பல்ைகைக்ைழை மாணவர் 
சமூைம் 
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நிகழ்ெித் திட்டம் / 
நடேடிக்மக 

எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 
தகேல்கள் 

பயனமடவேொர் / பயன் 
ேிமளவு 

ii. ைைா ிதி டி.எச். என். முணசிங்ை 
இைங்கையின் மத்திய சுற்றாடற் 
அதிைார சகப ஒழுங்கு பசய்த உைை 
உயிரின பல்வகைகம தினம் – 2014 
(2014-05-22) கத பயாட்டி ைாைி 
ரும்மஸ்ஸை நசபாபைத் ஞாபைார்த 
 ிைழ்ச்சியின் பசயைமர்வின் அறிவு 
வள  ிபுணராைச் பசயற்படல் 

 
 
பதன் மாைாணத்கதச் நசரந்த 
பதரிவு பசய்யப்பட்ட 
பாடசாகைைளின் 
மாணவர்ைள் 

பவளிவாரி  டவடிக்கைைள் i. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி. எஸ். 
அமரசிங்ை ஹம்பாந்நதாட்ட வணிை 
சமூைம் ஒழுங்கு பசய்த மிைச் சிறந்த 
பதாழிற் முைவர் பத ரிவுக்ைான 
 ீதிபதிக் குழுவின்  அங்ைத்தவராைச் 
பசயற்படல் 

ii. நபராசிரியர் என்.நஜ. தி. எஸ். 
அமரசிங்ை 2014.11.15ஆம் திைதி 
ஸ்தாபிக்ைப்பட்ட றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை பகழய மாணவர் 
சமூை (பைாழும்பு )  ஆநைாசகனக் 
குழு  அங்ைத்தவராைச் பசயற்படல் 

iii. நபராசிரியர் நை.பி.எஸ். குணவிக்ரம, 
7வது BICOST (இருவருடத்திற்கு 
ஒருமுகற  டாத்தப்படும் விஞ்ஞான 
மற்றும் பதாழிற் நுட்ப)  ிைழ்ச்சி 
நதசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி 
மூைதன ைட்டகமப்பு 2015-2020  
பதாழிற் நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி 
அமர்வு. 

iv.  நபராசிரியர் எம். ஜி.வி. விக்ரமசிங்ை 
ைிழக்கு மாைாண 
பல்ைகைக்ைழைத்திற்கு வருகை தந்து 
மாணவர்ைகள சந்தித்து அவர்ைளது 
சம்பிரதாயம், ைைாச்சாரம் மற்றும் 
வாழ்வியல் பற்றிய மரபுைகள 
பைிர்ந்து ஒருங்ைிகனத்தார் 

v. ைைா ிதி டி.எச்.என். முனசிங்ை உைை 
சுற்றாடற் தினத்கத ஞபாைார்த்தமாை 
2014.06.04 ைாைி ரிட்ச்மன் ைல்லூரியில்  
 கடபபற்ற பாடசாகை பசயற் 
திட்டத்தின் அறிவு வள  ிபுணராைப் 
பங்குபைாள்ளல் 

 
 
 
 
 
 
பகழய மாணவர் சமூைம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பாடசாகை ஆசிரியர்ைள் 
மற்றும் மாணவர்ைள் 
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பவளியடீுைளும் அறிவுப் பரம்பல்ைளும் 
 
 ேமக எண்ணிக்மக 

1 சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிைான ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் குறியடீுைளுடன்) 

19+75  

2 சர்வநதச சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான முழு அளவிைான ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைள் (நமற்நைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 

13 

3 நதசிய சஞ்சிகைைளில் பவ ளியான ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் (முழுகமயான / 
குறுைிய) 

10 

4 முழுகமயான  கடமுகற பவ ளியடீுைள் 13 
5 வாய் மூை வழங்ைல்ைள் 42 
6 விளம்பர வழங்ைல்ைள் 22 
7 புத்தைங்ைள் 02 
8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 
9 நவறு பவ ளியடீுைளில் பவ ளியான ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 01 
10 பதிப்பாசிரியச் நசகவைள் 11 

 

 

 

 

பட்டப் பின் பட்டக் கற்மககள் பீடம் 
 
படீாதிபதியின் உகர 
 
பட்டப் பின் பட்டக் ைற்கைைள் படீம் அதன் 
மூன்றாவது வருடத்கத தற்பபாழுது பூர்த்தி 
பசய்துள்ளது. பசன்ற வருடத்தில் புதுப் பட்டப் 
பின் பட்ட ஆய்வுப் பட்டங்ைளுக்கு 28 மாணவர்ைள் 
பதிவாைியுள்ளதுடன், இது வகர 267 பட்ட ஆய்வு 
மாணவர்ைள் அனுமதி பபற்றுள்ளனர். (உ+ம்  
முதுமாணி ஆய்வு, தத்துவமானி ைைா ிதி) 
(அட்டவகண 01). 2014 ஆம் ஆண்டில் பட்டப்பின் 
பட்டக் ைல்விக் ைற்கை பாடப றிைள் 300 மாணவர் 
புதிதாை பதிவாைியுள்ளதுடன் 2014 வருடத்தில் 
ைற்கை பாடப றிைளுக்கு நசர்த்துக் பைாள்ளப்பட்ட 
மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 491 ஆை இருந்த்து. 
(அட்டவகண 02) 
 
2014 ஆம் ஆண்டில் பட்டப்பின்  பட்டக் ைற்கைைள் 
படீத்தின் மாணவர் எண்ணிக்கை 768 ஆை 
இருந்தது. ( ஆய்வுச் பட்டச் பசயற் திட்டங்ைள் 
மற்றும் ைற்கை பாடப றிைள் உற்பட) நமலும், 
குறிப்பிட்ட வருடத்தில் 151 மாணவர்ைள் தங்ைளது 
பட்டப்பின் பட்டங்ைகளப் பூர்த்தி பசய்துள்ளதுடன் 
பசன்ற பட்டமளிப்பு விழாவின் நபாது அவர்ைள் 

பட்டமளித்து பைௌரவிக்ைப்பட்டனர். (அட்டவகண 
03) 
 
2014 ஆம் ஆண்டில் பட்டப்பின் பட்டக் ைல்விப் 
படீம், குறிப்பிடத்தக்ை முன் நனற்றங்ைகள 
ைாட்டியுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டின் ஒரு 
முதுமானிப் பட்டப் பாட ப றி (சமூைவியல் 
முதுமானி ) புதிதாை ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. படீம் 
நமலும் குறிப்பிட்ட ஆண்டில் சமூை 
அபிவிருத்திக்ைான ைகை முதுமானி, அபிவிருத்தி 
திட்டமிடல் சார்பான ைகை முதுமானி மற்றும் 
வியாபார முைாகமத்துவம் சார்பான ைகை 
முதுமானி மூன்று புதிய முதுமானிப் பட்டப் 
பாடச் பசயற் திட்டங்ைகள முன்கவத்துள்ளன.  
 
பல்ைகைக் ைழை மானியங்ைள் ஆகணக் குழு 
சமாதானமும் அபிவிருத்திக்குமான ைகை 
முதுமானி  பாடத் திட்டத்திற்ைான 
அனுமதியிகன வழங்ைியுள்ளதுடன், 2015 ஆம் 
ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட உள்ளன.  
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மற்கறய இரண்டு திட்டங்ைளுக்குமான  
பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் ஆகணக் குழுவின் 
அனுமதியிகன பபறுவதற்ைான   டவடிக்கைைள் 
நமற்பைாள்ளப் படவுள்ளன. அநத சந்தர்ப்பத்தில் 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தினால் வழங்ைப்படும் 
பட்டப்பின் பட்டச் பசயற் திட்ட ங்ைள் 
 கடமுகறப்படுத்தவும் அவற்றின் தர  ிகை 
நமலுயர்த்தவும் சீரகமப்பதற்கும் நதகவயான 
பதாடர்  டவடிக்கைைளுக்குமான சைை 
முயற்சிைகளயும் பட்டப் பின் பட்டக்  ைற்கைைள் 
படீம் எடுத்துள்ளது. 

 
அநத சமயத்தில், சைை ைற்கைத் துகறைகளயும் 
நசர்ந்த மாணவர்ைளுக்ைாை இரண்டு ைட்டாயப் 
பாட அைகுைள் ( (உ+ம்) அடிப்பகட புள்ளி 
விபரவியளும் தரவுப் பகுப்பாய்வும் மற்றும் 
ஆய்வு முகற) அறிமுைப் படுத்துவதற்குத் 
நதகவயான அடிப்பகட வழி முகறைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட்டு  வருைின்றன. 2014 ஆம் 
ஆண்டில் பபறப்பட்டுள்ளன. வரவு மற்றும் 
பசைவுைள் அட்டவகண இை 4 மற்றும் 5 இல் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 
பட்டப் பின் பட்டக் ைற்கைைள் படீத்தினால்  டாத்தப்படும் முதுமானி ஆய்வுச் பசயற்திட்டங்ைளில் மாணவர் 
உற்நசர்ப்பு  
 
கற்மககள் முதுைொனி பெயற் 

திட்டங்கள் 
புதிய அனுைதி  முழு உற்வெர்ப்பு 

மானிடவியல் மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞானங்ைள் 

Ph.D 01 81 
M. Phil 02 
M.A 01 

விவசாயம் Ph.D 03 87 
M. Phil 12 

மருத்துவம் Ph.D 02 20 
M. Phil 01 

விஞ்ஞானம் Ph.D 03 46 
M. Phil 01 

மீன்பிடி மற்றும் ைடல் சார் 
விஞ்ஞானம் 

M. Phil - 08 
Ph.D - 

பபாறியியல் M. Phil 2 20 
முைாகமத்துவம் Ph.D - 05 

M. Phil - 
முழு 28 267 

 
2014 ஆம் ஆண்டில் கற்பிக்கப்பட்ட முதுமானிப் பட்டப் படாடநெறிகளின் மாணவர் உற்சேர்ப்பு  
 
பட்டங்கள் பீடம் புதிய 

அனுமதி 
முழு 

உற்சேர்ப்பு 
நபாருளியல் ோர்பான M.A மானிட/ ேமூக 170 226 
ேமூகவியல் ோர்பான M.A மானிட/ ேமூக 60 60 
விவோயப் நபாருளியல் மற்றும் அபிவிருத்தி பற்றிய M.Sc விவோய 13 13 

சபாக உற்பத்தி ந ாழில் நுட்பம் M.Sc  விவோய 38 38 

PDMA/ M.BA முகாமமத்துவ 19 52 

உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் ந ாழிற் நுட்பம் M.Sc விவோய  50 

அபிவிருத்தி திட்டமிடல் டிப்ச ாமா மானிட/ ேமூக  52 

முழு 300 491 
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முதுமானி ஆய்வுப் பட்டச் நேயற்திட்டங்களினுடாக நபற்ற வருமானம்.  
 
இல Ph.D.,M Phil, மற்றும் M.A. ஆய்வுற்குப்பட்ட வருமானம் 

A  ரூபா. 
நேலவு 
B ரூபா 

1 விண்ணப்ப பத்திர கட்டணம், பதிவுக் கட்டணம் மற்றும் 
பதிவுகம ப் புதுப் பித் ல் 

1119900.00 - 

2. முதுமானிக் கற்மககள் மன்ற அமர்வுகம  ெடாத்து ல்( 

அங்கத் வரக்ளுக்கான மதிப்பியலான நகாடுப்பணவுகள், 
நவ ளிவாரி அங்கத் வர்களுக்கான பயணச் நேலவுகள் 

மற்றும் சிற்றுண்டிச் நேலவுகள்) 

 312674.00 

3 பரீட்மேகளுக்கான  209986.00 

4 பத்திரிமக வி ம்பரம்  252612.40 

5 நேலவுகள் (  )  7593.00 

 முழு  775272.40 

 மீதி  344627.60 

 
2014 ஆம் ஆண்டில் முதுமானிப் பட்டங்கள் பூர்த்தி நேய்  அசபட்ேகர்களின் எண்ணிக்மக 

 
பீடம் பட்டம் மாணவர்களின் 

எண்ணிக்மக 
மானிடவியல் மற்றும் ேமூக விஞ்ஞானம் Ph.D 02 

M. Phil 01 
விஞ்ஞானம் Ph.D 01 

M. Phil 02 
மருத்துவம் Ph.D 03 

M. Phil 02 

விவோயம் Ph.D - 

M. Phil 01 

முகாமமத்துவம் M.B.A 07 

விவோயம் உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் 

ந ாழிலிற் நுட்பம் M.Sc 
02 

விவோயம் பசுமமத் ந ாழிற் நுட்பர் M.Sc 01 
மானிட ேமூக விஞ்ஞானங்கள் நபாருளியல் M.A 129 

முழு 151 

 
முதுமானிப் பாடப றிைள் மூைம் பபறப்பட்ட வருமானம் 
 
இை பாடப றி வருமானம் ரூபா பசைவு ரூபா மீதி ரூபா 
01. சமூைவியல் M.A 223200.00 200596.37 2031403.63 
02. பபாருளியல் M.A 11625865.00 5155776.35 6470088.65 
03.  M.B.A 9900000.00 9246836.40 653165.00 
04.  அபிவிருத்தி திட்டமிடல் 1762285.80 1321714.35 440544.45 

பமாத்தம் 25520150.80 15924921.47 9154657.28 
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பகுதி V 
 

பல்கமைக்கழக ேிவெட நிகழ்ச்ெிகள் 
 

01.  கல்ேி ெொர் அைர்வுகளும் உபவேந்தரின் ேிருதுகளும். 
 

புத்திஜவீிைளுக்கு இகடநய உகரயாடல்ைகள 
உருவாக்கும் ந ாக்குடன் இன்கறய மற்றும் 
எதிர்ைாைத் நதகவைளுக்ைாை அறிவாற்றகை 
பைிர்ந்த்தளித்தல்’ என்ற பதானிப் பபாருளில் 2014 
மார்ச் 19 ஆம் திைதி 11 ஆவது ைல்வி சார் 
அமர்வும் 10 ஆவது உபநவந்தரின் விருது 
வழங்கும் விழாவும்  கடபபற்றன. ைல்விசார் 
அமர்வு, பிரதம அதிதியின் விநசட உகரயுடன் 13 
பதாடர்ச்சியான அமர்வுைளும் விளம்பர 
சுவபராட்டி சார்பான அமர்வுைளும் உள்ளடக்ைி 
இருந்தன.  
 
ைைா ிதி டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்த்தன (தகைவர்) 
மற்றும் நபராசிரியர் (திருமதி) தர்மா ராஜபக் ஷ 
(பசயளாளர்) அவர்ைளின் ைண்ைாணிப்பின் ைீழ் இந் 
 ிைழ்ச்சிைகள முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப்படீம் 
ஒழூங்கு பசய்திருந்தது. ஆரம்ப  ிைழ்ச்சியில் 
உபநவந்தர், சிநரஷ்ட நபராசிரியர் ைாமினி 
நசனா ாயக்ை, துகண உபநவந்தர் ைாைா ிதி ஏ. 
எம். என். அைைியவன்ன மற்றும் படீாதிபதிைள் 
பிரதம அதிதி மற்றும்  நவறுசமூைமளிப்நபாரின் 
பங்ைளிப்புடன் ஆரம்பித்து கவக்ைப்பட்டது. இந் 
 ிைழ்ச்சியின் முக்ைிய உகரயிகன பைாழும்பு 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் முைாகமத்துவ மற்றும் 
 ிதிப்படீத்தின் படீாதிபதி நபராசிரியர் எச். டி. 
தர்மரத்ன அவர்ைள் வழங்ைியதுடன், 
பசாற்பபாழிவு  உகரயிகன விஞ்ஞான படீத்கதச் 

நசர்ந்த ைைா ிதி பி.எம்.. சி.என் தி சில்வா வழங்ைி 
இருந்தார்.  
 
நசகவத் தர  ிகைப் நபராசிரியர் விருதுைள். 

1. நபராசிரியர் டி. அத்தபத்து 
2. நபராசிரியர் ஆர்.என். பதிரன 
3. நபராசிரியர் (திருமதி) சித்ரா பதிரன 

 
cgNte;jupd; 10 MtJ tpUJfSf;Fhd 
ntw;wpahsu;fs;: 
 
01 kpfr; rpwe;j Ma;tusu;: fyhepjp. 

Gp.vk;.rp.vy;.b.rpy;th. 
02 kpfr; rpwe;j ,sk; Ma;tusu;: fyhepjp. 

[p.vr;;.vk;.N[.Rghrp. 
03 fz;Lgpbg;G kw;Wk; Gj;jhf;Feu; rhu;ghd 

kpfr; rpwe;j Copau;.;: 
tpUJ toq;fg;gltpy;iy. 

04 fz;Lgpbg;G kw;Wk; Gj;jhf;Fdu; rhu;ghd 
kpfr; rpwe;j khztu;;.;: 
Tpz;zg;gjhupfs; ,y;iy. 

05 mjpfg;gbahd tpUJfisg; ngWeu;: 
$l;L tpz;zg;gjhu;fs;: 
fyhepjp.V.vk; vd; myfpatd;d 
fyhepjp.V.vk; vd; vr;. Gpuad;fu. 
fyhepjp.V.vk; lg; .A+.Nf.vd;.jad;jp. 

06 ru;tNjr khehLfd; jpul;Ltjpy; kpfr; 
rpwe;j jpul;Leu; 
kppfr; rpwe;j m:ikg;ghsu;: 
tpz;zg;gjhupfs; ,y;iy. 

 

02. கண்கொட்ெிகள் 
 
விஞ்ஞான படீம், புதுப் புகனவு மற்றும் புதுக் 
ைண்டு பிடிப்புக்ைளுக்க்ைான ைண்ைாட்சியிகன 
ஒழுங்கு பசய்திருந்தது.  
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03. கமை ேிழொ 
 

விவசாய படீம். 
முதல் வருட பட்டக்ைல்வி மாணவர்ைள் தங்ைளது 
பமன்கமத் திறன் விருத்திக்ைான வாய்ப்புக்ைகள 
வழங்குதல் மற்றும் ைைாச்சார அம்சங்ைகள பவ 

ளிப்படுத்தும் முைமாை ைைாச்சார  ிைழ்ச்சி 
ஒன்றிகன 2014 பப ப்ரவரி மாதம் 20 ஆம் திைதி 
ஒழுங்கு பசய்திருந்தனர்.  

 

04. வேறு நிகழ்ச்ெிகள் 
 
விவசாய படீம் 
“ உயிரின உயிர்கம மற்றும் உயிரின 
முகறகமச் நசகவைளின் ஊடாை  ிகையிகன 
அபிவிருத்தியிகன வலுப்படுத்தல்” என்ற 
பதானிப் பபாருளின் ைீழ் விவசாயம் பற்றிய 
சர்வநதச ைருத்தரங்கு ( ISAE, 2014) 2014 ஆம் 
ஆண்டு ப ாவம்பர் 27ஆம் திைதி  கடபபற்றது. 
இக் ைருத்தரங்ைில், முகறநய 1. உயிரின பதாழில் 
நுட்பம் மற்றும் நபாை  ைன், 2. தாவரமும்  
மண்ணும், 3. விளங்கு நவளான்கம மற்றும்  ீரின 
விருத்தி, 4. புதுக் ைண்டுபிடிப்பிக்ைான பதாழில் 
நுட்பம் மற்றும் பண்கண முகறைள், 5. உணவு 
மற்றும் நபாசாக்கு, 6. சமூை விருத்தியும் 
முைாகமத் துவமும் என்ற ஆறு உப 
தகைப்புக்ைளின் ைீழ் 85க்கு நமற்பட்ட ஆய்வுக் 
ைட்டுகரைள் முன்கவக்ைப்பட்டன.  
 
இக் ைருத்தரங்ைின் நபாது புதுத் பதாழில் நுட்ப 
புதுகமைகளக் ைண்டறிதல் மற்றும் அவற்கற 
குறிப்பிட்ட பங்ைாளர்ைளுடன் பைிர்ந்து பைாள்ளல் 
ஊடாை இைங்கை மற்றும் பவ ளி ாடுைள் 
உள்ளடக்ைிய பை  ிர்வனங்ைகளச் நசர்ந்த 
 ிர்வாைிைள், ைல்வி சார்  ிபுணர்ைள் மற்றும் 
பைாள்கைத் திட்டங்ைகளத் தயாரிப்நபார்ைளுக்கு 
உதவு முைமாை இக் ைருத்தரங்கு வழங்ை 
முடியுமாயிருந்தது. இக் ைருத்தரங்ைின் நபாது 
பிரதம உகரைள் முகறநய, 
 
1. நபராசிரியர் சின்  ாைாயா 

ஜப்பான்,நடாக்ைிநயா பல்ைகைக்ைழை 
விவசாய மற்றும் உயிரின விஞ்ஞான 
பட்டப்பின் பட்டக் ைல்லூரியின் நபராசிரியர். 

2. நபராசரியர் சின் ஜிமா தசிபான 
ஜப்பான் கரக்யூஸ் பல்ைகைக்ைழை விவசாய 
படீத்தின் உயிரின விஞ்ஞான மற்றும் 
உயிரின பதாழில் நுட்ப துகறயின் 
நபராசிரியர். 

3. நபராசிரியர் துசித சுைதபாை 
இைங்கையின்  ிகையான சக்தி 
 ிறுவனத்தின் அத்தியட்சைர் 

4. நபராசிரியர் அஜ்வானி பாரிக் ஸ்டார்ஸ் 
இந்தியா உயிரின விஞ்ஞானக் ைல்லூரியின் 
உடற் கூற்றியல் மற்றும் நுண்ணுயிரின  
ஆய்வு கூட நபராசிரியர்.  

5. ைைா ிதி டி.பி.டி. விநஜரத்ன  
இைங்கை விவசாய அகமச்சின் நமைதிை 
பசயைாளர் 

 
விஞ்ஞான படீம் 
 
விஞ்ஞான படீம் 2014ம் ஆண்டு 1 வது றுஹூண 
பல்ைகைக்ைழை சர்வநதச விஞ்ஞான மற்றும் 
பதாழில் நுட்ப மா ாட்டிகன ஒழுங்கு 
பசய்திருந்தது.  
 
ைணிதத் துகற, பதாழிற் துகற சார்பான விநசட 
பிரச்சிகனைகள  ிவர்த்தி பசய்யும் முைமாை 
இந்தியா மற்றும் இைங்கை 
பல்ைகைக்ைழைங்ைகளச் நசர்ந்த துகற சார் 
 ிபுணர்ைள், மாணவர்ைள் மற்றும் பதாழிற்துகற 
பிரதி ிதிைளின் பங்ைளிப்புடன்  ான்கு  ாள் 
உள்ளடக்ைிய ைற்கைைள் குழு அமர்வுைகள 
ஒழுங்கு பசய்திருந்தது.  
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பகுதி VI 

 

நூைகம் 

 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின்  பிரதான 
நூைைம், வல்ைமடகம வளாைத்தில் 
 ிறுவப்பட்டுள்ளது. விவசாய, மருத்துவ, 

பபாறியியல் மற்றும் இகணயச் சுைாதாரப் 
படீங்ைளின் நூைைங்ைள் முகறநய மாபைாகன, 

ைராபிடிகய, ஹபுைகள மற்றும் மஹநமாதகர 
என்ற இடங்ைளில் அகமந்துள்ளன.  

 

நூைைம், ஏறத்தாள 168000 புத்தைங்ைள் ைிட்டத்தட்ட 
300 சன்ஞிகைைகள பைாண்டுள்ளது. இவ்வளங்ைள்,  

பிரசுர மற்றும் மின்னஞ்சல் ஊடான மாதிரிைளில் 
பபற்றுக் பைாள்ள முடியும். 2014122 ஆம் 
வருடங்ைளுக்கு அகமயக் ைிகடக்ைப்பட்ட 
வருடாந்த புள்ளி விபரங்ைளின் அறிக்கைைளின் 
படி நூைை வளங்ைளின் புழக்ைம் 90000 கய 
வின்ஞியுள்ளது. 20014 ஆம் வருடத்தில் நூைை 
நதசிய வரைாற்றுத் பதாகுப்பின் எண்ணிக்கை 
ஏறத்தாள 160000 பவ ளியடீுைகள 
உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

 

நூைைத்தின் நசகவைள் தைவல்நதட்டம், இரவல், 

நூைைங்ைளுக்ைிகடநய வழங்ைல்ைள் மற்றும் 
தற்ைாை விழிப்புணர்ச்சிச் நசகவைள் என்பன 
அடங்கும். ஒவ்பவாரு வருடமும் புதிதாை 
இகணயும் மாணவர்ைளுக்ைாை நூைை பாவகண 
பற்றிய ைல்விச் பசயற்திட்டங்ைள்  டாத்தப்பட்டு 
வருைின்றது. பாவகனயாளருக்கு பயனுள்ள வழி 
முகறைகள நூைை இகணயத்தளம் 
வழங்குைின்றது.  

 

விநசடமாை, OPAC இகணயம் மற்றும் புதிதாை 
ஆரம்பிக்ைப்பட்ட எண்ணியல் நூைை 
இகணப்புக்ைள், பல்ைகைக்ைழை இகணயத் 
தளத்தினூடாைப் பபற்றுக் பைாள்ள முடியும். 

நமற்குறிப்பிட்ட நசகவைளுக்கு நமைதிைமாை 
நூைைம், ஆர்வமுள்ள நூைை 
பாவகனயாளர்ைளுக்ைாை பல்ைின தைவல் ஊடை 
வாய்ப்புக்ைள் மற்றும் சுயமாை பமாழி ைற்கும் 
வசதிைகளயும் வழங்குைின்றது.

  

 இமணயச் 
சுகொதொரச் 
வெமே 

பிரதொன  ைருத்துே பபொறியியல் ேிேெொய 

1. புதிதாை பதவு 
பசய்யப்பட்ட 
மாணவர்ைள் 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்விசார் 

 ைல்விசாரா 

 

 

58 

05 

இல்கை 

 

 

1234 

53 

15 

 

 

162 

25 

08 

 

 

223 

05 

05 

 

 

176 

13 

01 

2. பசயற்படும் 
ந ரங்ைள் 

 ைிழகம  ாட்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 சனிக்ைிழகம 

 
 

 

 

 ஞாயிற்றுக்ைிழ
கம 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 

 

 
 

 

மு.ப. 8.15 

பி.ப. 17.15  

 

 

மூடப்பட்டுள்
ளது 

 
 

 

 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00  

 

 

 
 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00  

 

 

 
 

 

மு.ப. 8.30 

பி.ப. 6.00 

 

 

மு.ப. 8.30 

பி.ப. 6.00 

 
 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 (மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00) 

பரீட்கச ைாைம் 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00  

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00 

பரீட்கச ைாைம் 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 7.00  

 

 

 
 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

பரீட்கச 
ைாைம் 
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 இமணயச் 
சுகொதொரச் 
வெமே 

பிரதொன  ைருத்துே பபொறியியல் ேிேெொய 

3. வழங்ைப்பட்ட 
புத்தைங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்வி சார் 

 ைல்வி சாரா 

 

 

 
 

3251 

28 

இல்கை 

 

 

 
 

61068 

2592 
3614 

 

 

 
 

9695 

554 
705 

 

 

 
 

5704 

228 
204 

 

 

 
 

4706 

534 
235 

4. தண்டக் ைட்டணம் 

 
 

இைக்ைப்பட்ட 
புத்தைங்ைளின் தண்டக் 
ைட்டணம். 

ரூபா 4486.00 

 
- 

ரூபா 
407287.25 
 

இல்கை 

ரூபா 
53128.00 
 

இல்கை 

ரூபா 32002.00 

 
- 

ரூபா 3258.00 

 

ரூபா 25.00 

 

 

5. அலுவைைப் 
பாவகண 

(பாவகணைள்  

இல்கை 12000 6750 

 

இல்கை 

3393 7080 

6. உள்ளை நூைை ைடன் 
வசதிைள் 

 அனுப்பப்பட்டகவ 

 ைிகடக்ைப்பபற்ற
கவ 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
08 

05 

 
 

 
 

 
 

 
01 

03 

 
 

 
 

01 

7. சன்ஞிகைைள் 

 பைாள்வனவு 
பசய்யப்பட்ட கவ 

  ன்பைாகடைள் 

 

 

இல்கை 

 

- 

 

 
22 

 

15 

 

 
02 

 

05 

 

 
02 

 

21 

 

 
- 

 

25 

8. புத்தைங்ைள் 

 பைாள்வனவு 
பசய்யப்பட்டகவ 

  ன்பைாகடைள் 

 புத்தைங்ைள் 
குறுபவட்டு 

 ைணணிமயமாக்ை
ப்பட்டகவ 

 ஆங்ைிை 

 சிங்ைள 

 

 
06 

 

 
23 

 

 
 

 

 
2579 

53 

 

 
2765 

 

 
153 

 

 

 

 
83 

 

 
41 

 

 
 

 

 
103 

29 

 

 
50 

 

 
379 

 

 
 

 

 
637 

02 

 

 
119 

 

 
203 

 

03 
 

 

 
299 

367 

பல் ஊடை  ிகையம் 
திறந்திருக்கும் 
ந ரங்ைள் 

இல்கை மு.ப. 9.00 

பி.ப.4.30 

ைிழகம 
 ாட்ைளில் 

மு.ப. 9.00 

 

பி.ப. 6.45 

- - 
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பகுதி VII 

 

பிரிவுகளும் நிமையங்களும் 

 

1. பதொழில் ேழிகொட்டற் பிரிவு 

 

பதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு, மாணவர்ைளின் 
பமன்கமத் திகறகம மற்றும், பதாழில் 
வாய்ப்புக்ைளுக்ைான திறகம மற்றும் நவறு 
சமூைத் திறகமைகள உருவாக்குமுைமாை 
நதகவப் படும் தரச் பசயற் திட்டங்ைள் மற்றும் 
 டவடிக்கைைகள வழங்குவதற்ைாைச் பசயற்பட்டு 
வருைின்றது. பதாழில் பல்ைகைக்ைழைம் 
வழிைாட்டற் பிரிவின்  டவடிக்கைைளுக்ைாை 
பல்வகை மனித வளங்ைகளயும் இட 
வசதிைகளயும் பயன்படுத்தியுள்ளது.  

 

I. பதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவின் முக்ைிய 
 ிைழ்ச்சிைள்  

பமன்கமத் திகறகம விருத்தி சார்பான 
சான்றிதற் பாடப றி – 72 மணித்தியாைம் , 
மாணவர் எண்ணிக்கை – 324 

2014 ஜனவரி முதல் 2014 டிசம்பர் வகர 

இந்  ிைழ்ச்சியல் பங்கு பற்றிய 
மாணவர்ைளுக்கு பதாழில் வாய்ப்புைளுக்ைான 
திகறகம, பதாழில் விருத்தி மற்றும் 
தனித்திறன் விருத்தி நபான்ற வற்றிற்ைான 
பமன்கமத் திறன் விருத்தியின் 
முக்ைியத்துவத்கத உணர்த்துதல். அதன் 
மூைம் திகறகம விருத்தி பசய்வதற்கு 
ஏற்படும் தாக்ைங்ைகளக் ைண்டறியவும் 
முடியுமாயிருந்த்து. 

II. பதாழிற் சந்கத – 2014  

2014 ஆைஸ்ட் 12 525 நமற்பட்ட 
மாணவர்ைளுக்ைாை ஆைஸ்ட் மாத்தில் பதாழில் 
சந்கத ஒன்று  டாத்தப்பட்டகம இங்கு ஓர் 
முக்ைிய  ிைழ்ச்சியாகும். றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் மற்றும் 
இைங்கை பூராவும் வியாபித்துள்ள 
பதாழிலு ர்ைள் மூைம் ந ர்முைப் பரீட்கசைள் 
 டாத்தப்பட்டன. 

 

உள்ளை பதாழில் பயிற்சி - 40 மாணவர்ைள் 

முழு ந ரத் பதாழில் வாய்ப்பு - 20 மாணவர்ைள் 

நவறு வாய்ப்புக்ைள் 

சந்கத படுத்தல் சார்பான 10  

மாணவர்ைளுக்கு புைகமப்  

பரிசில்ைள் மாத்தகற   

ைணக்ைியல் சார்பான 10              வணிை சமூைம் 

மாணவர்ைளுக்கு                 

புைகமப் பரிசில்ைள் 

III. பதாழில் 124 நதடும் உபாயத் பதாடர்ச்சி ஒரு 
 ாள் பயிைரங்கு ( ஆைஸ்ட் முதல் வாரம்) 
முகறசார் தன் விவரப் பட்டி (CV) யில் 
வகரதல், ந ர்முைப் பரீட்கசைளுக்கு 
நதாற்றுவது எவ்வாறு ? மற்றும் பதாழில் 
முன்நனற்றத் திகறகம 

IV. பழக்ைமுைமாக்கும் பசயற்திட்டங்ைள 

மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞானவியத் 
படீம், பதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழை வாழ்வியல் முகற சமூை 
நசகவைள்  

  ன்பைாகட வழங்ைல்  

 சிறுவர் விடுதித் திட்டம் – பைைனதுர , 
மாத்தகர – ஆைஸ்ட் 

பாடசாகைத் திட்டங்ைள் - மஹின்த ராஜபக்ஷ 
வித்தியாைய பபற்நறார்ைளுக்ைான  

பசயற்திட்டம் – ரஸ்ஸன்நதனிய – டிசம்பர் 

V. ஆய்வு பயிைரங்கு - 250 மாணவர்ைள் 
பங்குபற்றினர். 

VI. மூன்று  ாள் பசயற்பயிற்சி 
மாணவர்ைளின் பமன்கமத் திகறகமகய 
விருத்தி பசய்வதற்ைாை “ஒப அசிமிதய” என்ற 
பயிற்சி முைாம் , மாத்தகற மாவட்ட 
பசயைைத்தில் 40 மாணவர்ைளுக்ைாை 
 டாத்தப்பட்டது. 

VII. பசயற்திறன் ைாட்சி 
சங்ைீத  ிைழ்ச்சி , டிசம்பர் 10 ஆம் திைதி 

VIII. ஆநைாசகன வழங்குதல் சார்பான அமர்வுைள் 

(அ) தனிப்பட்ட ஆநைாசகன வழங்ைள் - 

(தனிப்பட்ட பிரச்சிகனைள்- ைல்வி மற்றும் 
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பதாழில்  சார்பான) 40 மாணவர்ைள் பங்கு 
பற்றினர். 

(ஆ) குழு மட்டத்திைான ஆநைாசகன 
வழங்ைள் (உ+ம்) 

i. ைல்விசார் நதகவைளுக்ைாை. அறிமுை 
முன்கவப்பிற்ைான வழிமுகற -  80 
மாணவர்ைள் 

ii. பதாழில் வாழ்வியல் சார்பாை   - 450 
மாணவர்ைள் 

(இ) தனித் திறன் பரீடகச மற்றும் தனித் 
திறன் மதிப்படீ்டுப் பரீட்கச – (MBT -4) 

இவற்றின் மூைம் மாணவர்ைள், தங்ைளது 
இைட்சியங்ைகள மிைத் திறகமயாை 
உணரமுடியுமாயுள்ளது. 

IX. பிரதிபளிப்பு மற்றும் ைருத்துகர 

மாணவர்ைள் பமன்கமத் திகறகமப் 
பயிற்சியிகன மிை ஆர்வத்துடன் 
பவளிப்படுத்தியுள்ளநதாடு, நமலும் பயிற்சி 
வாய்ப்புக்ைகள நைாரியுள்ளனர். பல்ைகைக் 
ைழைத்தின் பபௌதிை வளங்ைள் மிைவும் 
ைட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளகம 

ைாரணமாை அதிைப் படியான மாணவர்ைளுக்கு 
பயிற்சி அளிப்பது எவ்வாறு ? என்பது பிரதான 
பிரச்சிகனயாை உள்ளது.  

 

எனினும், சிை சந்தர்ப்பங்ைளில் பமன்கமத் 
திகறகம பயிற்சிைள் உ+ம் முகற விவரப் 
பட்டியல் வகரதல் (CV)  மற்றும் ந ர்முை 
பயிற்சிைளுக்கு நதகவயான மிைவும்  ீடித்த 
ைருத்தாழமுள்ளதுமான பயிைரங்குைள் 
பதாழில் வழிைாட்டிற் பிரிவினர் வழஙை 
நவண்டியுள்ளது. 
 

மற்கறய பிரச்சிகன ஏதுநவனிப் மாணவர்ைள் 
தங்ைளது பல்ைகைக்  ைழைத்கத விட்டு 
பவளிநயறுவதற்கு முன்னநர இவ்வாரான 
பமன்கமத் திகறகமப் பயிற்சிைளில் 
இகணத்துக் பைாள்வது பற்றிய நதகவயாகும். 
மாணவர்ைளின் பின்னூட்ட விமர்சனங்ைளில் 
இருந்து பதளிவாைி உள்ள ைருத்து எதுபவனிப் 
இவ்வாரான பமன்கமத் திகறகமப் 
பயிற்சிைள் முன்னநத வழங்ைப்பட 
நவண்டுபமன்பநத ஆகும். 

 

 

2. ஊழியர் பணி ேிருத்திப் பிரிவு 

 

ஆம் நூண்றான்டிக்ைான உயர் ைல்வி (HETC)  மானியத்தின் ைீழ் பின்வரும் குறுைிய ைாை பயிற்சித் பசயற் 
திட்டங்ைள்  டாத்தப்பட்டன. 
 

2013 இற்ைான பயைரங்கு 

பயிைரங்கின் பபயர் ஊழியர் ேமக அறிேள நிபுணர் 

1 தைவல் நதட்ட முைாகமத்துவம்  

 

 

 

ைல்விசார்  
ஊழியர்ைள் 

டப்.எம்.ஆர. ைக்சிரி 

ைைா ிதி டி.எஸ. குனவர்தன 

2 சமூை விஞ்ஞானவிய ஆய்வில் 
எண்ணிக்கைப் பகுப்பாய்வுக்ைான 
உபைரனங்ைகளப் பயன்படுத்தல் 

ைைா ிதி டி.எஸ். குனவர்தன 

3 சிறந்த ஆநைாசனத் நதகவகய 
வழங்குவதற்ைாை மாணவர் 
ஆநைாசைர்ைகளப் பயிற்சித்தல் 

ைல்விசார் 
ஊழியர்ைள் 

ைைா ிதி யூ.ஏ. சன்திரதாச 

திரு. ைாமினி நஹமசன்திர 

திரு. ப.ீஎச்.எம். தர்மநசன 

4 

 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளின் மானிட 
வளங்ைள் மற்றும் உயர் மட்ட ஆய்வு 
கூடங்ைளுக்கு நதகவயான பதாழில் நுட்ப 
உபைரனங்ைளும், முைாகமத்துவமும்.  

ைல்வி சார 
ஊழியர் 

திரு ஏ.பி.பி. வத்த்நத 

திரு. ைாமினி நஹமசன்தரி 

திரு. பி. எச் .எம். தர்மாநசன 

 

2014 ஆம் ஆண்டிற்கொன பயிைரங்கு 

1 மாணவர்ைளிகடநய தைவல் திகறகம 
ப ருங்குவது மற்றும் ைற்பித்தல் எவ்வாறு? 

ைல்வி சாரா 
ஊழியர்ைள் 

ைைா ிதி ராச ாயக்ை 
முதியன்நச 
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ைைா ிதி வசந்த நதவசிரி 

ைைா ிதி சம்பிை நபாதி ாயக்ை 

ைைா ிதி வசந்தா நதவசிரி 
2 மாணவர்ைளிகடநய தீர்வு எடுத்தல் 

மற்றும் சிந்தித்தல் எவ்வாறு? 

ைைா ிதி நை.டி. மஹிந்த 
ைைா ிதி அவின்திரா 
ஜயவர்தன 

3 பமன்கம திறகம மதிப்படீ்டு உபைரணமாை 
OSCE ஐ பயன்படுத்தல் 

ைைா ிதி பிநைச பபநரரா 
ைைா ிதி அவின்திரா 
ஜயவர்தன 4 மாணவர்ைளின் பமன்கமத் திறகம 

வலுப்படுத்துமுைமாை  ஆசிரியர்ைளுக்கு 
ைற்பித்தல் சிறப்பியல்பு மற்றும்  மனித 
 டத்கத  பற்றிய பயிைரங்கு 

5  ிர்வாை மற்றும் அது சார்பான நவறு பை 
ஊழியர்ைளுக்கு ஒப்பந்தம்  மற்றும் 
ஒப்பந்தம் மீறல் பற்றிய பயிைரங்கு 

ைல்வி சாரா 
ஊழியர்ைள் 

திரு சன்ஜய பைாடிதுவக்கு, 
முன்கனய சிநரஷ்ட  அரச 
வழக்ைறிஞர் 

 

2014 ஊழியர் பணி ேிருத்தி நிமையம் CCPDHE  பெயற்திட்ட 

இை திகதி /வநரம் பெயற் திட்டம் அறிவு ேள நிபுணர் 

1 2014.நம. 20 

2014.நம. 21 

கை நூல் 1 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

திரு. உபாைி பன்னிைநை 
மாணிடவியல் மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞான படீம் 

நபராசிரியர் ைாமினி நசனா ாயக்ை 

திரு. ஜி. எல். ஏரத்ன 

 

ைைா ிதி ஜி.டி. ஆர்.யூ.யு. ஆநபரத்ன 

2 2014நம .26 

2014.நம. 27 

கைநூல் 2 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி சுதீர டி சில்வா 

பபாறியியற் படீம் 

விருத்தி மற்றும் ஆநைாசகன 
வழங்ைள் 

நபராசிரியர் பி.நஹவநை 

நபராசிரியர் ைாமின் பபன்நசைா 

ைைா ிதி வசந்த நதவசிரி 

ைைா ிதி சம்பிை நபாதி ாயக்ை 

ைைா ிதி மன்ஜுை நை. வன்னியாரச்சி 
ைைா ிதி சம்பத் குணவர்தன 

3 2014 ஜுன் 16 

2014 ஜுன் 17 

2014 ஜுன் 18 

கை நூல் 3 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி வசந்த நதவசிரி 

ைற்றலும் ைற்பித்தளுக்குமான 
முகறைள் 

ைைா ிதி வசன்தா நதவசிரி 

ைைா ிதி அரவின்த ஜயவர்தன 

ைக்மினி முந்துவ 

மஹிந்த நமைநை 

ைைா ித சம்பிைநபாதி  ாயக்ை 

ைைா ிதி பிநைசா பபநரரா 
4  கை நூல் 4/ கைநூல் 5 

ஒருங்ைிகனப்பாளர் 

ைைா ிதி வசந்த்நதவசிரி 

 மருத்துவ படீம் 

 

5 2014 ஜுகை 08 

2014 ஜுகை 09 
கைநூல் 6 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி தாரை நசசத் இையப் 
பபரும 

விஞ்ஞான படீம் 

உயர் ைல்விக்ைான ICT  திறகமைள் 

திரு அருன நைாரன்ஸ் நஹவா 

ைைா ிதி தாரை நசசத் இையப் பபரும 

திருமதி ைல்யானி முனசிங்ை 

ைைா ிதி ஜவீண ீஜயசிங்ை 
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6 2014 ஜுகை 28 

2014 ஜுகை 30 
கைநூல் 7 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி குமுது ரதம்பை ைமநை  

மீன்பிடி மற்றும் ைடல்சார் 
விஞ்ஞான பதாழில் நுட்ப படீம்  

ைற்பித்தல் சார்பான பயிற்ச்சி 

ைைா ிதி வசன்தா நதவசிரி 

ைைா ிதி அவின்தரா ஜயவர்தன 

7 2014 ஆைஸ்ட 19 

2014 ஆைஸட் 20 
கைநூல் 8 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைா ிதி குமாரி பபான்நசைா 

விவசாய படீம்  

உயர்ைல்வியல் ஆய்வுைள் 

நபராசிரியர் ஜ.நை. வசன்த குமார 

நபராசிரியர் ஆர்.டி. நசரசிங்ை 

நபராசிரியர் எல்.எம். அநபவிக்ரம 

நபராசிரியர் பி.எல்.ஏ.ஜி. அல்விஸ 

நபராசிரியர் சுனதீா குணவிக்ைரம 

நபராசிரியர் நை.டி. என். வரீசிங்ை 

நபராசிரியர் என்.எல். பி.எம். அதபத்த்து 

நபராசிரியர் விஜித ஜயமான்ன 
8 2014 ஆைஸட் 25 

2014 ஆைஸட் 26 
கைநூல் 9/ கைநூல் 10 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

திரு எம்.சி. ைருணாரத்ன 

முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீம் 

பல்ைகைக்ைழை  ிர்வாை 
 கடமுகறைள் 

பல்ைகைக்ைழைங்ைளின் 
முைாகமத்தும் மற்றும் பசயல் 
அணுகு முகறத் திட்டமிடலும் 

நபராசிரியர் ப.ீநஹவநை 

ைைா ிதி திஸ்ஸ நஹமரத்ன 

திருமதி ஜ.ீடி.டப். சிரியானி 
ைைா ிதி அவின்தரா ஜயவர்தன 

 

 

 

கம் உதொே ேளொகத்தில் ஊழியர் பணி 
ேிருத்தியின் புதிய பதொகுதி 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழை பிரதான வளாைத்தில் 
ஊழியர் பணி விருத்தி  ிகையத்தில் நபதிய 
இடவசதிைள் இன்கம ைாரணமாை அதன் 
முைாகமத்துவ குழுவினரால் ைம் உதாவ 
வளாைத்தில் ஊழியர் பணிவிருத்திக்ைான புதிய 
இடவசதிைள் பபற்றுக் பைாள்ள அனுதி 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

அைர்வுகள் 

ஊழியர் பணி விருத்தி மன்றத்தினால் பயிற்சித் 
பசயற்திட்டங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்குத் 
நதகவயான தீர்வுைகள எடுப்பதன் நவண்டி, 
2014ஆம் ஆண்டில்  ான்கு முைாகததுவ குழு 
அமர்வுைள் மற்றும் எட்டுச் பசயற்திட்ட குழு 
அமர்வுைள்  டாத்தப்பட்டன.  

 

ஊழியர் பணி ேிருத்தி முகொமைத்துேக் குழு – 2014 

 

இை பபயர்  பதேி நிமை 

1 நபராசிரியர் ைாமினி நசனா ாயக்ை உபநவந்தர் 

2 நபராசிரியர் ஏ.எம்.என். அைைியவன்ன துகண உபநவந்தர் 

3 நபராசிரியர் சி.எம்.  வரத்ன அத்தியட்சைர் SDC 

4 நபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ படீாதிபதி/ விவசாய படீம் 
5 ைைா ிதி பி.டி. சன்தன பபநரரா படீாதிபதி / பபாறியியற் படீம் 
6 நபராசிரியர் எஸ். வாவ்வநை படீாதிபதி/ மனிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞான படீம் 
7 ைைா ிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை படீாதிபதி/ ைடல் சார் மற்றும் விஞ்ஞான பதாழில் நுட்ப 

படீம் 
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8 நபராசிரியர் எச்.எஸ்.சி. பபநரரா படீாதிபதி/ முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீம் 
9 நபராசிரியர் சனத் ைன்நைம் வசம் படீாதிபதி / மருத்துவ படீம் 
10 நபராசிரியர் டப்.ஜி. டி. தர்மரத்ன படீாதிபதி/ விஞ்ஞான படீம் 
11 நபராசிரியர் எல். பி. ஜயதிஸ்ஸ படீாதிபதி/ பட்டப் பின் பட்டக் ைல்விப் படீம் 
12 திரு.நை. ஆனந்த நூைைர் 
13 திருமதி பி.எல். ைளுைம பதிவாளர் 
14 திரு. ஏ.எம்.ஏ. சிரிவர்தன பதில்  திவாளர் 
15 ைைா ிதி அவன்திர ஜயவர்தன ஒருங்ைிகணப்பாளர்/ ைல்வித் பதா ழில் நுட்பமும் 

பயிற்ச்சியும் 
16 திரு. எஸ.ஏ.எஸ். நைாரன்சு நஹவா ஒருங்ைிகணப்பாளர்/ மின்னஞ்சல் ைற்றலும் தைவல் 

பயிற்சி திட்டமும் 
17 நபராசிரியர் மஹிந்த விநஜரத்ன பசனட் முன்பமாழியப்பட்டவர் சிநரஷ்ட ைல்விசார் 
18 நபராசிரியர் சரத் அமரசிங்ை பசனட் முன்பமாழியப்பட்டவர் சிநரஷ்ட ைல்விசார் 
19 ைைா ிதி திைக் டி ரணசிங்ை  ிர்வாை சகப உறுப்பினர் பல் மா. ச.  ியமிக்ைப்பட்ட 
20 திரு அனுர  திசா ாயக்ை  ிர்வாை சகப உறுப்பினர் பல். மா . ச. 

 ியமிக்ைப்பட்டவர் 
 

2014 ஆம் ஆண்டின் ஊழியர் பயிற்சிக்ைான பசயற் திட்டக் குழு 

1 நபராசிரியர் சி.எம்.  வரத்ன அத்தியட்சைர் ஊழியர் பணி விருத்தி  ிகையம் 

2 திருமதி ஜி. எச். சி.  தீசா பசயற்திட்ட முைாகமயாளர் 

3 ைைா ிதி குமாரி பபான்நசைா படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் விவசாய படீம் 

4 ைைா ிதி  தீஜ பிரியன்ை படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் பபாறியியற் 
படீம் 

5 ைைா ிதி நை. ஆர் ைமநை படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் மீன் பிடி 
மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞான படீம் 

6 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ன படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப் படீம் 

7 ைைா ிதி வசந்த நதவசிரி படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் மருத்துவ படீம் 
8 திரு. யூ. பன்னிைநை படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் மானிட மற்றும் 

சமூை விஞ்ஞான படீம் 
9 ைைா ிதி டி.எஸ. இையப்பபரும படீாதிபதியினால் முன் பமாழியப்பட்டவர் விஞ்ஞான 

படீம் 
10 ைைா ிதி அவின்தரா ஜயவர்தன ஒருங்ைிகணப்பாளர் ைல்வித் பதாழில் நுட்ப பயிற்சித் 

திட்டம் 
11 திரு. எஸ்.ஏ. எஸ் பைாரன்சுநஹவா ஒருங்ைிகணப்பாளர் மின்னஞ்சல் ைற்பித்தல் மற்றும் 

தைவல் பதாழில் நுட்பம் பயிற்சி பசயற்திட்டம் 
 

 

 

 

03. தற்கொை பைொழிகள் ைற்றும் கைொச்ெொரங்களுக்கொன நிமையம் 

 

தற்ைாை பமாழிைளின் வள   ிகையம் எனப்படும் 
தற்ைாை பமாழிைள் மற்றும் 
ைைாச்சாரங்ைளுக்குமான  ிகையம், 2002ஆம் 
ஆண்டு ஜுகை மாதம் 26 ஆம் திைதி 

 ிறுவப்பட்டது. ஆரம்ப பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்கு இந்  ிகையத்தின் ைீழ் 
தற்பபாழுது பிரான்ஸ், ஜப்பான். பைாரியா, தமிழ், 
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மற்றும் ஹிந்தி  பாட ப றிைள் 
 டாத்தப்படுைின்றது.  

 

இந்  ிகையத்தினூடாை 120 மணித்தியாை ைாை 
இகட பவ ளியில் சைை ைற்கைப் பாடப றிைளும், 
உள்ளூர் மற்றும் பவ ளி  ாட்டு  ஆசிரியர் 
குழுக்ைளினால்  டாத்தப்பட்டு வருைின்றன. 
 

ைொணேர்கமள பதிவு பெய்தல் ( உள்ளகப் 
பொடபநறிகள்) 
2014/2015 வருட ைல்வி  ஆண்டிற்ைாை ஆறு 
பமாழிப் பாடப றிைளுக்கும்  மானிடவியல் 
மற்றும் சமூை  விஞ்ஞானவியல், 
முைாகமத்துவம் மற்றும்  ிதி. மீன்பிடி மற்றும் 
ைடல்சார் விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் நுட்ப 
படீங்ைகளச் நசர்ந்த 862 மாணவர்ைள் பதிவு 
பசய்யப் பட்டுள்ளனர்.  

 

பமாழி பரீட்கசக்குத் 
நதாற்றிய 
மாணவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

நதர்ச்சி பபற்ற 
மாணவர்ைள் 
எண்ணிக்கை 

பிரான்ஸ் 05 05 

ஜப்பானிய 06 04 

நஜர்மன்  15 14 
 

பகொரிய பைொழி 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தில் பைாரிய பமாழி 
ைற்பிப்பதற்ைாை, பைாரியத் துதரைம் (koika) பைாய்ைா 
தன்னிச்கச நசகவயாரைிய பசல்வி ைிம் சினிநடா  
கவ  ியமித்துள்ளது. பைாரிய  சர்வநதச  
இகணப்பு  ிறுவனம் (பைாய்ைா) (koika) பைாரிய 
பமா ழிப் பாட ப றி விருத்திக் ைாை (உ+ம் 
பாடநூல்ைள் CD, DVD) அடங்ைிய ைற்றளுக்குத் 
நதகவயான பபாருட்ைகள அன்பளிப்புச் 
பசய்துள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு  ஆைஸ்ட் 08 ஆம் 
திைதி பசல்வி ஹய் ஜின் அடங்ைிய பைாய்ைா  
குழு, றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்திற்கு  வருகை  
தந்திருந்தனர். 2014 ஆைஸட் 28 ஆம் திைதி ஒரு 
ைைாச்சார விரிவுகரயும்  டாத்தப்பட்டது.  

 

வேர்ைனிய பைொழி 
நைாநத  ிறுவனத்தின் விநசட குழுவுடன் 2014 
ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 10 ஆம் திைதி 
நஜர்மனிய பமாழியின் முக்ைியத்துவம் பற்றிய 
உகரயாடல்  கடபபற்றது. 
 

ேருைொனம் 

உள் வாரி மாணவர்ைள் 

மாணவர் பதிவுக் ைட்டணம் ரூபா 862000.00 

2014 வருட முழு வருமானம் ரூபா 862000.00 

 

 

 

4. ெர்ேவதெ ேிேகொரங்களுக்கொன நிமையம் 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 2005 ஆண்டு 
ஆைஸ்ட் 17 ஆம் திைதி  கடபபற்ற 199 பசனட் 
மன்ற அமர்வின் எடுக்ைப்பட்ட தீர்மானங்ைளுக்கு 
அகமய 2005 ஆம் ஆண்டு சர்வநதச 
விவாைாரங்ைளுக்ைான  ிகையம் (CINTA)  
ஆரம்பிைத்து கவக்ைப்பட்டது. 
 

தற்பபாழுது CINTA  ிறுவனத்தின் நசகவைள் 
ஊடாை றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தில் பவ 
ளி ாட்டுப் பல்ைகைக்ைழைங்ைள், புத்தி ஜவீிைள் 
மற்றும் மாணவர்ைளுக்ைான ைல்வி சார் 
பசயற்திட்டங்ைகள விருத்தி பசய்வதில் 
றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் மிை முக்ைிய 
பங்ைிகன வைிக்ைின்றது. 
 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம் மற்றும் சர்வநதச 
 ிறுவனங்ைளுக்ைிகடநய சர்வநதச மட்டத்திைான 

ைல்விசார் இகணப்புக்ைகள வலுப்படுத்துமுைமாை 
புரிந்துணர்விற்ைான ஒப்பந்தங்ைளில் 
கைச்சாத்திடுதலும் மற்றும் இகணப்புக்ைகள 
விருத்தி பசய்வதிலும் ஒருங்ைிகணப்பு 
 ிறுவனமாை இந்  ிகையம் பசயற்பட்டு 
வருைின்றது.  

 

கல்ேி ெொர் நடேடிக்மககள்  (RESILEINCE) ைீள் 
ஈடுபகொடுப்பு பெயற்திட்டம் 

சர்வநதச விவாைரங்ைளுக்குமான  ிகையம், 2014 
ஜனவரி 17 முதல் 18 வகர நமற்குறிப்பிட்ட 
பசயற்திட்டத்திற்ைான பசயற்திட்ட 
கூட்டுரிகமயாளர் அமர்விகன  டாத்தியது. 
 

“தங்ைளது பாதுைாப்பு வகைைளில் சிக்ைிக் 
பைாள்ளல் – உைை மீன் பிடித்பதாழில் நமாசமான 
மாற்றங்ைள்  ிைழும் தருனத்தில் மீனவ 
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சமூைத்தின் மீள் ஈடுபைாடுப்பு தழுவல் திறன் 
மற்றும் மாற்றம் அகடயும்  ிகை” 
2014 ப ாவம்பர் 23-24 வகரயிைான ைாை 
இகடபவ ளியில் மநைசியா பனீாங்  ைரத்திற்கு 
பசயற் திட்ட ஒருங்ைிகணப்பாளர் நபராசிரியர் 
ஒஸ்ைா அமரசிங்ை அவர்ைளுடன் ைனிஷ்ட 
ஆய்வாளர் பசல்வி அனுராதி ஜயசிங்ை பயனம் 
பசய்தளும் பசயற் திட்ட முன்ன்நனற்றம் பற்றிய 
அறிக்கைகய முன்கவத்தளும்.  

 

NORHED – கொை நிமை ைொற்றச் பெயற் திட்டம் 

இைங்கை – வியட் ாம்   ாடுைளில் மீன்பிடி 
மற்றும்  ீரின விருத்தி  முைாகமத்துவ திற்ைாை 
ைாை ிகை மாற்த்திகன சுற்றுச் சூழல் முகறக்கு 
இகணத்தல் பற்றிய  NORHED பசயற்திட்டம் 2014 
பசப்டம்பரின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் நபராசிரியர் 
ஒஸ்ைார் அமரசிங்ை அவர்ைள் 2014 ஒக்நடாபர் 25-
28 திைதிைளில் வியட் ாம்  ாஹ ட்ராங் 
பல்ைகைக்ைழைத்தில்   கடபபற்ற முதைாவது 
திட்டமிடல் பற்றிய பயைரங்ைில் பங்கு 
பைாண்டார் 

 

NOMA – CPDS   பெயற்திட்டம் 

இச் பசயற்திட்டம் 2007/08 ஆண்டுைளில் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் 2014ஆம் ஆண்டு இறுதி 
வகர பதாடர்ைின்றது. 2014 எங்ைளுக்கு திட்டமிட்ட 
படி பசயற்திட்டத்திகன மிைவும் பவற்றிைரமாை 
பூர்த்தி பசய்ய  முடியுமாயிருந்த்து. ஆறு 
முதுமானிப் பட்ட மாணவர்ைள் தங்ைளது 
முதுமானி ஆய்வுக் ைட்டுகறகய பூர்த்தி 
பசய்வதற்ைான வழிைாட்டல்ைள் 
வழங்ைப்பட்டதுடன் நதகவயான மூைதன 
மற்றும் ந ர்முை பரீட்கசகயயும் பூர்த்தி 
பசய்தனர் 

 

NORHED – CPDS பெயற் திட்டம் 

பசன்ற வருடத்தில் சமர்பிக்ைப்பட்ட or அகமய 
முரண்பாட்டு அகமதி மற்றும் அபிவிருத்தியில் 
ைல்வி, ஆய்வு மற்றும் பரிந்துநபசும் தன்கமகய 
வலுப்படுத்துதல்  சார்பான புதிய பசயற் 

திட்டத்திற்கு NORHED  ிறுவனம் அனுமதி 
வழங்ைியிருந்தது. இச் பசயற்திட்டம் ந ார்நவ 
 ாட்டின் வாழ்வியல் விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான 
பல்ைகைக் ைழைம், பாைிஸ்தான்  ாட்டின் தைவல் 
மற்றும் பதாழில் நுட்பம் சார்பான COMSATS  
 ிறுவனம் ந பாள்  ாட்டின் டிருபுவான் 
பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் றுஹுண பல்ைகைக் 
ைழைம் என்ற  ான்கு ைல்வி சார் 
 ிறுவனங்ைளினால் பசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
2014 ஆம் ஆண்டில் புரிந்துணர்விற்ைான 
ஒப்பந்தமும்  கடமுகறப்படுத்தும் 
 ிறுவனங்ைளினால் கூட்டிகனப்புடன் 
கைச்சாத்திடப்பட்டது.  CPDS  முதுமானி பாடப றி 
மூன்றாவது மற்றும்  ான்ைாவது  அகரயாண்டு 
பாடப றிைகள றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தில் 
பதாடர்வதற்ைாை ந பாள்  ாட்டின் 09 மாணவர்ைள் 
வருகை தந்தனர். ஐந்து இைங்கை மாணவர்ைள் 
நமற்குறிப்பிட்ட பாடப றிகய ைற்பதற்ைாை 
ந பாள்   ாட்டிற்குச் பசன்றிருந்தனர். CPDS 
திட்டத்தின் ைீழ் றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்கதச் 
நசர்ந்த இரண்டு ைல்வி சார ஊழியர்ைள் தங்ைளது 
ைைா ிதி (Ph.D) பட்டக் ைல்விகயத் பதாடர 
புைகமப் பரிசில் ைான மானியங்ைகள பபற்றுக் 
பைாண்டதுடன் நமலும் சிறிய 08 ஆய்வுைளும் 
பதாடர்ைின்றன.  

 

வேறு 

CINTA வின் அத்தியட்சைர்  நபராசிரியர் வி.ஜி. 
 ா யக்ைார அவர்ைள் 2014 ப ாவம்பர் 25ம் திைதி 
முதல் 2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதி வகர எழு 
வருட நசகவயின் பின்னராை விடுமுகறயில் 
பசன்றுள்ளதுடன் இக் குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்கு 
நபராசிரியர் நராஹான் ராஜபக்ஷ அவர்ைள் பதில் 
அத்தியட்சைராை  ியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.  

 

ந ார்நவ அட்ைார் பல்ைகைக்ைழைத்கதச் நசர்ந்த 
 ான்கு மாணவரக்ள் அபிவிருத்திற்  ைற்கைைள் 
சார்பான ைகை முதுமானிப் பட்டங்ைகளத் 
பதாடர பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  
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5. தூர ைற்றும் பதொடர் கல்ேிப் பிரவு 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 1997 ஆம் ஆண்டு 
பவ ளிவாரிப் பரீட்கசப் பிரிவு  ாட்டினதும்,  
பிரநதசத்தினதும் உயர் ைல்வி வாய்ப்புக்ைகள 
நமம் படுத்தும் பரந்த ந ாக்குடன் தூர மற்றும் 
பதாடர் ைல்விப் பிரிவாைப் பபயர் மாற்றம் 
பசய்யப்பட்டது. தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் 
பிரிவு மிை நவைமாை வளர்ச்சி அகடந்துள்ளதுடன் 
தற்நபாது 30000 க்கும் நமற்பட்ட பவ ளிவாரி 
பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்கு ைல்வி வசதிைகள 
வழங்குைின்றது. 
 

பல்ைகைக்ைழை மானியங்ைள் ஆகணக்குழுவின் 
934 ஆவது சுற்று ிருப வழிநைாட்டல்ைளுக்கு  
அகமய புதிய மாணவர் பதாகுதி பசயற்திறன் 
பரீட்கசயின் பபறுநபறுைளுக்கு  அகமயப் பதிவு 
பசய்யப்பட்டனர். தூர மற்றும் பதாடர்ைல்விப் 
பிரிவு தற்நபாதுள்ள ைகை இளமானி பட்டப் பாட 
விதானங்ைகள மீளாய்வு பசய்துள்ளதுடன் 2014  
வருடத்தில் இருந்து அகவ அகரயாண்டு 
அடிப்பகடயில் அைகு  முகறக்கு 
மாற்றப்பட்டுள்ளன.  

 
புதிய பாடத்திட்டங்ைள், பிரதான பாடப றிைள், 
அடிப்பகடயில் பாடப றைள் மற்றும்  இகணப்பு  
பாடப  றிைகள உள்ளடக்கும். இப் பாடப றிைகள 
அறிமுைப்படுத்தவதன் ந ாக்ைம், இைங்கையின் 
தர  ிகைக் ைட்டகமப்பு மற்றும் பட்டதாரிப் பக்ைத் 
நதாற்ற குறிப்பிற்குத்  நதகவயானகவைகள 
பூர்த்தி பசய்வதன் ஊடாை தரமான 
பட்டதாரதிைகள உறுவாக்குவதுநமயாகும்.  

 

தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவு, 2014 டிசம்பர் 
மாதம், ைகை இளமானி (B.A) பகுதி  II இற்ைான 
பரீட்கசைகள  டாத்துவதுடன் ைகை முதற் 
பரீட்கச 2014 மார்ச் மாதத்தில்  கடபபற்றன. 2014 
ஆம் வருடத்தில் ைகை இளமானி (பபாது) பட்டப் 
பரீட்கசக்கு 1035 மாணவர்ைள் நதர்ச்சி 
பபற்றுள்ளதுடன் அவர்ைளுக்ைான பட்டமளிப்பு 
விழா 2015 நம மாதம்  கடபபறவுள்ளன.  

 

தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவின் அதன் பவ 
ளிவாரிப் பட்டச் பசயற்திட்டங்ைளின் தர  ிகை 
மற்றும் இகயபிற்ைாை UDG- EDP/ HETC திட்டத்தின் 
ைீழ் ரூபா 25 மில்ைியன் மானியம் 

ைிகடக்ைப்பபற்றுள்ளது. UDG- EDP மானியத்தின் 
ைீழ் தூர மற்றும்பதாடர் ைல்விப் பிரிவு, பின்வரும் 
 டவடிக்கைைகள நமற்பைாள்வதற்குத்  
திட்டமிட்டுள்ளது.  

1. ஆளுகம மற்றும் முைாகமத்துவ விருத்தி 
2. தர ிகை மற்றும் பபாருத்தமான 

பசயற்பாட்டு விருத்தி 
3. ைற்கைைளுக்ைான வளங்ைகள மற்றும் 

ைற்நபாருக்ைான உதவிச் நசகவைகள 
வலுப்படுத்தல் 

4. அரச மற்றும் அரசு அல்ைாத பயிற்சி 
 ிருவனங்ைளுடன் இகணப்புக்ைகள 
விருத்திபசய்தல் 

 

இந்  டவடிக்கைைகள  வியாபிக்கும் ந ாக்குடன் 
தூரா மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவு 
ஹம்பாந்நதாட்கடயில் ஒர் பிராந்திய 
 ிகையத்கதயும், ைாைி  ிகையத்திற்ைான ைட்ட்ட 
 ிர்மான நவகைைளும்  ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
 

பவ ளி வாரி மாணவர்ைளின்  அறிவிகன 
வலுப்படுத்துமுைமாை தூர மற்றும் பதாடர் 
ைல்விப் பிரிவு 2014 ஆம் ஆண்டில் பகுதி I 
இற்ைான 16 பின்னூட்ட ைருத்தரங்குைகளயும் 
பகுதி II இற்ைான 16 பின்னூட்டற் 
ைருத்தரங்குைகளயும் மிை பவற்றிைரமாை 
 டாத்தின. இவ் வருடம் 932 ஆவது சுற்று 
 ிருபத்திற்கு, அகமய தூர மற்றும் பதாடர் 
ைல்விப் பிரிவு,  2014 ஆம் ஆண்டில் பதிவாைிய 
மாணவர்ைளுக்ைாை றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் நபராசிரியர்ைள் மற்றும் 
சிநரஷ்ட விரிவுகரயாளர்ைளின் பங்ைளிபுடன் 
ஒவ்பவாரு பாடத்திளும் 32 மணித்தியாளங்ைள் 
உள்ளடக்ைிய பதாடர்ச்சியான ைருத்தரங்குைகள 
 டாத்தி இருந்தது. தற்பபாழுது இவ்வாறான 
ைருத்தரங்குைள் குரு ாைகை மாவட்டத்திலும் 
 டாத்தப்பட்டன.  

 

பிரநதசத்தில் பவ ளித்நதான்றிய  வரும் 
எதிர்ைாை ைல்வி மற்றும் பயிற்சித் நதகவைளுக்கு  
அகமய பல்ைகைக்ைழைம், 
ஹம்பாந்நதாட்கடயில் பல்ைின பாட ப றி 
ைற்பித்தல் மற்றும்  ஆய்வு   ிகையம் ஒன்றிகன 
ஸ்தாபித்துள்ளது. இந்  ிகையம்  தூர மற்றும் 
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பதாடர ைல்விப் பிரிவின் ைீழ் பசயல்படுவநதாடு  
சைை ைற்கைத்  துகறைளிளும் டிப்நளாமா மற்றும் 
சான்றிதழ் பாடப றிைகள  வழங்குைின்றது. 2014 
டிசம்பர் தமிழ் பமாழித் பதர்ச்சி சார்பான  
சான்றிதற் பாடப றி யின் II ைட்டம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இதற்கு நமைதிைமாை 
ஆங்ைிை சார்பான சான்றிதழ் மற்றும் டிப்நளாமாை  
பாடப றி  ஆரம்பிப்பதற்ைான தர ிகைப் 
பரீட்கசைள்  டாத்தப்பட்டுள்ளன.   

 

2014 ஆம் ஆண்டில் தூரா மற்றும் பதாடர்ைல்விப் 
பிரிவு தனது  டவடிக்கைைளுக்ைாை தன்னியக்ை 
மற்றும் மத்திய தரவு தளம் மற்றும் புதிய 
இகணயத் தளமாைிய www.dceu.ruh.ac.lk  ஆரம்பித்து 
கவக்ை முடியுமாயிருந்தது.  

 

தூரா மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவு சார்பான 
பல்ைகைக் ைழை  ிர்வாை மற்றும்  ிதி ஆளுகம  

1.  ிர்வாை  சகப 

2. பசனட் சகப 

3. முைாகமத்துவக் குழு 

4. படீ மன்றம், மானிட வியல் மற்றும் சமூை 
விஞ்ஞான படீம் 

5. ைற்கைைள் குழு 

 

2014 ஆம் ஆண்டின் முகொமைத்துே குழுேின் 
ஒருங்கமைப்பு 

1. உபநவந்தர் (தகைவர்) 
2.  ிர்வாை சகபயினால்  ியமிக்ைப் பட்ட 

இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் 

3. மானிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞான 
படீத்தின் படீாதிபதி 

4. பதிவாளர் 

5.  ிரிவாளர் – தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் 
பிரிவு 

6. ................. 
7. அத்தியட்சைர் – தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் 

பரிவு 

8. சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர். (தூர மற்றும் 
பதாடர்ைல்விப் பிரிவு) 

9. உதவி  ிதிவாளர் (தூர மற்றும் பதாடர்ைல்விப் 
பிரிவு) 

 

2014ஆம் ஆண்டின் கற்மககள் குழுேின் 
ஒருங்கமைப்பு 

1. படீமன்றத்தினால் பிநரரிக்ைப்பட்ட சிநரஷ்ட 
ைல்வி சார் ஊழியர் (தகைவர்) 

2. அத்தியட்சைர் / தூரமற்றும் பதாடர்ைல்விப் 
பிரிவு 

3. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பதிவு மற்றும் 
பரீட்கசைள் 

4. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ைற்கை வளங்ைள் 

5. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பயிற்சி 
6. படீ மன்றத்தினால் பிநரரிக்ைப்பட்ட மூன்று 

உள்ளை ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 

7. படீ மன்றத்தினால்  பிநரரிக்ைப்பட்ட இரண்டு 
பவ ளிவாரி அங்ைத்தவர்ைள் 

8. வழங்ைப்பட்ட / டிப்நளாமா 
பசயற்திட்டங்ைளின் ைல்வி சார் 
ஒருங்ைினணப்பாளர் ( பதிவ  ிகை) 

 

கமை இளைொனி (B.A) பபொது (பேளிேொரி) 
பட்டத்திற்குப் பதிவு பெய்ேதற்குத் 
வதமேப்படும் அடிப்பமடத் தகமைகள். 
1. இைங்கைப் பரீட்கசைள் திகணக்ைளத்தினாை 

 டாத்தப்பட்ட ைா.பபா.த உயர்தரப் 
பரீட்கசயில் மூன்று பாடங்ைள் அல்ைது 
பல்ைகைக்ைழை பசனட் சகபயினால் 
ஏற்றுக்பைாள்ளப்ட்ட தகைகமைள் மற்றும் 
பசயற் திறன் பரீட்கசயில் நதர்ச்சி 
பபற்றிருத்தல் 

2. பல்ைகைக் ைழைத்தினால் ஏற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்ட பின்வரும் தராதரங்ைளில் 
ஒன்றிகன பபற்றிருத்தல் 

1. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பல்ைகைக் 
ைழைத்தினால் வழங்ைப்பட்ட பட்டம் 

2. பைாழும்பு பண்டார ாயக்ை சர்வநதச 
ைல்வி  ிறுவனத்தினால் பபற்றுக் 
பைாள்ளப் பட்ட டிப்நளாமா நதர்ச்சி  

3. இைங்கை சட்டக் ைல்லூரியின் இறுதிப் 
பரீட்கசயில் நதர்ச்சி 

4. பிராசீன பரீட்கசயின் இகட  ிகை 
பரீட்கசயில் நதர்ச்சி  

5. ைல்வித் திகணக்ைளத்ைினால் 
வழங்ைப்படும் ஆசிரியர் பயிற்சிச் 
சான்றிதழ் பபற்றிருத்தல் 

6. இைங்கை நூைை நசகவயின் இறுதிப் 
பரீட்கசயில் நதர்ச்சி 

7. பதாழிளு ர்  ைல்வி  ிறுவனத்தின் 
டிப்நளாமா நதரச்சி மற்றும் 
பல்ைகைக்ைழம்  டாத்தப்படும் பசயற் 
திறன் பரீட்கசயில் நதர்ச்சி 
பபற்றிருத்தல். 

http://www.dceu.ruh.ac.lk/
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பொடபநறியின் கொை எல்மை 

ைகை இளமானி (B.A) பூர்த்தி பசய்வதற்கு ஆைக் 
குகறந்த்து 3 ஆண்டுைள் நதகவப்படுைின்றது. 
பதிவாைி ஒரு வருடத்தின் பின் அநபட்சைர்ைளுக்கு 
ைகை முதல் பரீட்கசக்கு நதாற்ற முடியும். 
மற்றும் ைகை முதல்  பரீட்கசகய சிறப்பாைப் 
பூர்த்தி பசய்த மாணவர்ைள், ைகை இளமானி 
பட்டத்திற்கு முகறநய பகுதி I மற்றும் பகுதி II 
இன் பரீட்கசைளுக்குத் நதாற்ற முடியுமாயுள்ளது.  

 

ேருடொந்த பதிவுகள் 

பவ ளிவாரி பட்டக் ைல்விக்ைாை மாணவர்ைகளப் 
பதிவு பசய்தல் 1997 ஆண்டு பதாடக்ைம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டன. 2000 ஆம் வருட ஆரம்ப 
ஆண்டுைளில் வருடாந்த உற்நசர்ப்பு சராசரி 
ஏறத்தாழ  2000 இருந்த்துடன் அகவ இன்று 3000 
மிகைத்துள்ளது. பல்ைகைக்ை ைழை  மானியங்ைள்  
ஆகணக் குழுவின் 932 ஆவது சுற்று  ிருப 
வழிக்நைாள்ைளுக்கு அகமய வருடாந்த 
உற்நசர்ப்பு உள்ளை பட்டச் பசயற்திட்டங்ைளுக்கு 
நசர்த்துக் பைாள்ளப் படும் மாணவர் 
எண்ணிக்கையின் இரண்டு மடங்ைாை வகரயகர 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண இை 01 ல் 
பசன்ற ஐந்து வருடங்ைளில் பதிவு பசய்யப்பட்ட 
எண்ணிக்கையின் அதிைரிப்பு 
ைாண்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகண 01 

 

வருடாந்த பதிவு பசய்தல் 

வருடம் பதிவு பசய்யப்பட்ட 
மாணவர் பதாகை 

2009 3110 

2010 2298 
2011 2328 
2012 896 
2013 நைாரப்படவுள்ளது. 

 

ேருடொந்த பரீட்மெகள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் தூர மற்றும் 
பதாடர் ைல்விப் பிரிவு, பவளிவாரி 
மாணவர்ைளுக்ைாைப் பின்வரும்  ான்கு 
பரீட்கசைகள  டாத்துைின்றது.   

1. ைகை இளமானி பட்டப் பாடத் திட்டத்தின் 
அநபட்சைர்ைகளத் பதரிவு பசய்வதற்ைான 
பசயற் திறன் பரீட்கச 

2. ைகை முதல் பரீட்கச 

3. ைகை இளமானிப் பட்டம் பபாது  - பகுதி I 

4. ைகை இளமானிப் பட்டம் பபாது – பகுதி II 

 

ேரவு ைற்றும் பெைவு  

பசன்ற ஐந்து வருடங்ைளுக்ைான தூர மற்றும் 
பதாடர் ைல்விப் பிரிவின் வருடாந்த  வரவு 
மற்றும் பசைவுைள் அட்டவகண இை 2 இல் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகண இை 2. 
2010 – 2014 வரவு மற்றும் பசைவு பற்றிய 
அறிக்கை 

வருடம் வருமானம் 
இைஙகை 
ரூபா 

பசைவு 
ரூபா 

வரவு 
வின்ஞிய 
பசைவு 
ரூபா 

2010 22,209,893 17,054,603 5,170,141 

2011 21,346,489 13,174,555 8,1714,934 

2012 14,485,985 12,296,219 2,189,766 
2013 8,630,660 10,589,822 (1,959,162) 
2014 38,417,970 20,226,002 18,191,968 

 

தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவின் ஊழியர் 
விபரம் 

அத்தியட்சைர் (பகுதிந ர)  - 01 

சிநரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்  - 01 

உதவி  ிதிவாளர் (பதில்)  - 01 

எழுதுவிகனஞர்ைள்  - 01 

எழுது விகனஞர்ைள்  - 05 (ஒப்பந்த 
அடிப்பகடயில்) 
ைணணி உதவு ர்  - 02 

சிற்றூழியர்ைள்    - 02 

சிற்றூழியர்ைள்   - 01 (ஒப்பந்த 
அடிப்பகடயில்) 
 

 ிரந்தர பணி முகறக் குழு  ிகைைகளப் பபற்றுக் 
பைாள்வதில் ஏற்பட்டுள்ள தடங்ைள்ைள் பிரிவின் 
மனித வள அபிவிருத்தி சார்பான பிரதான 
பிரச்சிகனயாை  உள்ளது.  பல்ைகைக்ைழை 
மாணியங்ைள் ஆகணக் குழுவின்  932 சுற்று 
 ிருபத்திற்கு அகமய  ிரந்தர பணி முகறக் குழு 
ஊழியர்ைகளப் பபற்றுக் பைாள்வதற்ைான 
 டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன.  

பவளிவாரி அநபட்சைர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் 
வசதிைள் 

1. முழு விபரங்ைளும் உள்ளடக்ைிய 
மாணவர்ைளுக்ைான கை நூல் 
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2. பாடப றிக் கைநயடுைள் 

3. பல்ைகைக் ைழை சிநரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர்ைளினால்  டாத்தப்படும் 
பின்னூட்டற் ைருத்தரங்குைள் 

4. திட்டமிட்ட படி பரீட்கசைகள  வழகம 
நபால்  டாத்துதல் 

5. பரீட்சாத்திைள் தங்ைளது பபறுநபறுைகள 
பல்ைகைக்ைழை இகணயத் தள மூடாை 
ந ரடியாை அறிந்துபைாள்ளல்.  

 

பவளிவாரி பரீட்கச சார்பான 
நமற்பைாள்ளப்பட்டுள்ள தற்நபாகதய பணிைள் 

1. வாசிப்பதற்கு உைந்த பிரசுர நூல்ைள் /கை 
நூல்ைள் 

ஒவ்பவாரு பாட ப றிக்குமாை பாடக் கை 
நூல்ைகளத்  தயாரிக்கும்  டவடிக்கைைள் 
UDG – EDP மானியத்தின் ைீழ்  ிதி 

பைிர்ந்தளிப்புக்ைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
இதற்கு நமைதிைமாை ைற்கைக்ைான நூல்ைள் 
பாவகனக்ைான மற்றும் Module  ஊடாை 
வழங்ைப்படும் 

2. தூர மற்றும் பதாடர் ைல்விப் பிரிவு, சர்வநதச 
பமாழி பற்றிய பாடப றிைள், பிராந்திய 
 ிகையங்ைளுக் கூடாை அறிமுைப்படுத்த 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாை பிரான்ஸிய 
மற்றும் பைாரிய பமாழி சார்பான சான்றிதழ் 
மற்றும் டிப்நளாமா மட்ட பாடப றிைள்  

3. 2015 ஆம் ஆண்டில் டிப்நளாமா பட்ட மற்றும் 
சான்றிதழ் பாடப றிைளுக்ைான பதிவுைள் 
இகணயத் தளத்தினூடாை இகணப்புனூடாை 
பதிவு மூைம் பசயற்படுத்தப் படவுள்ளன.  

4. மாணவர்ைள் தங்ைளுக்ைான ைற்கைக் கை 
நூல்ைகள இகணயத் தளத்தினூடாை தரவு 
இறக்ைம் பசய்ய முடியும்.  
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பகுதி VIII 

 

பபொது நிர்ேொகம் 

 

பபாது  ிர்வாைக் ைிகளயின் ைீழ் பின்வரும் முக்ைிய ைருமங்ைள் பசயற்படுத்தப்பட்டன. குறிப்பிட்ட 
வருடத்தில் ஒவ்பவாரு  டவடிக்கைைளுக்குமாை ந ர்ந்த பசைவினங்ைள் பின்வருமாறு இரண்டு முக்ைிய 
நசகவ ஒப்பந்தங்ைள், விநசசமாை சுத்திைரிப்பு பாதுைாப்புச் நசகவ நபான்றகவ பவ ளிவாரி  மூைைங்ைள் 
மூைம் பபற்றுக் பைாள்ளப்பட்டதுடன் அவற்றிக்ைான முழுச் பசைவு ஏறத்தாழ ரூபா 71084679 ஆகும். 

இவ்வருடத்தில் மூைதனம் மற்றும் புணர்  ிர்மான நவகைைளின் ைீழ் புதுக் ைட்டட  ிர்மாணப் புதுப்பித்தல் 
மற்றும் பராமரிப்பிற்ைான முழுச் பசைவினம்  ரூபா (ஏறத்தாழ) 570.83 மில்ைியனாை இருந்தது.  

 
பொேமணக் கட்டணம் 

 ீர்       ரூபா – 97331498.04 

மின்சாரம்      ரூபா – 37168632.43 

பதாகைநபசி      ரூபா –  2079528.17 

இகணயத் தளம்(LEARN)      ரூபா – 21080181.37 

கையடக்ைத் தைவல் முகறக்ைானவருடாந்த  

அனுமதிப்பத்திர ைட்டனங்ைள்    ரூபா – 2272200.00 

தபால்       ரூபா – 1200000.00 

நவறு நசகவைள் 

புகையிரத உத்தரவுச் சீட்டு வாரச் சீட்டு நபான்றன ரூபா – 729080.00 

சீருகடயும் கதத்தளும்     ரூபா – 37650.00 

         ரூபா 766730.00 

ஒப்பந்தச் வெமேகள் 

சுத்திைரிப்புச் நசகவ     ரூபா – 37733866.80 

தனியார் பாதுைாப்புச் நசகவ    ரூபா – 33350812.50 

         ரூபா – 71084679.30 

நபாக்குவரத்து 

வாைனங்ைள் வாடகைக்கு எடுத்தல், பராமரிப்பு,  

அதிநவை ைட்டணம், எரிபபாருள், வருமான அனுமதிப்  

பத்திரம் ைாப்புறுதி நபான்றன    ரூபா – 8593778.53 

         ரூபா – 8593778.53 

உபைரணங்ைகளப் பராமரித்தல் 

பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்த்தல்,நசகவ ஒப்பந்தங்ைள் 

நபான்றன      ரூபா – 3008534.91 

         ரூபா – 3008534.91 

ைட்டட  ிர்மாண, புணர் ிர்மானம் நபான்றகவ 

மூைதன நவகைைள்     ரூபா – 51205 மில் 

புணர்  ிர்மான நவகைைள்    ரூபா – 58.78. மில் 

         ரூபா – 570.83 மில் 
 

 

ெட்டமும்  ஆேணங்களும் 

 

துகண பசயைாளர் ஒருவர், இரண்டு ைணணிப் 
பயன்பாட்டு உதவு ர் மற்றும் ஒர் சிற்றூழியர்  
அடங்ைிய  ான்கு ஊழியர்ைகளக் பைாண்ட 
சட்டமும்  ஆவணங்ைளுக்குமான பிரிவு றுஹுண 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் தனிப்பட்ட ஒர் பிரிவாை 
அகமந்துள்ளது.  

 

இப் பிரிவு பல்ைகைக்ைழைம் சம்பந்தமான ைாணிப் 
பிரச்சிகனைள்,  ிர்வாை சகப மீறல்ைள்  மற்றும் 
மாணவர் மற்றும் ஊழியர்ைளின் ஒழுக்ைாற்று 
சார்பான வழக்குைள், சைை  ீதிமன்ற வழக்குைகள 
கையாள்ைின்றது.  
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2014ஆம் வருட இகட பவளியில் சட்டமும்  
ஆவணங்ைளுக்குமான பிரிவினால் பின்வரும் 
வழக்குைள்  கையாளப்பட்டுள்ளன.  

 

2014 ஆம் வருடத்தில்  ிறுவனத்தினால் கையாளப்பட்ட வழக்குைள் 

ேழக்கு ேமக ேழக்குகளின் 
முழு 

எண்ணிக்மக 

பல்கமைக் 

கழகத்திற்கு 
எதிரொகக் 

பதொடரப்பட்ட 
ேழக்குகளின் 
எண்ணிக்மக 

பல்கமைக் 
கழகம் 

 

ேழக்குகளின் 
எண்ணிக்மக 

ேழக்குகளின் தற்வபொமதய 
நிமை 

பதொடரும் 
ேழக்குகளின் 
எண்ணிக்மக 

முடிேமடந்த 
ேழக்குகளின் 
எண்ணிக் மக 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 

ஊழியர்  ிதி 
மன்றம்/ 

பதாழில் 
 ிதிமன்றம்  
முன்னிகையில் 

01 10 01 10 - - 01 10 - - 

USAB 

முன்னிகையில் 

01 02 01 02 - - 01 - - 02 

மாவட்ட 
 ீதிமன்றத்தின் 
முன்னிகையில் 

- 03 - 02 - 01 - 02 - 01 

முகறயடீ்டு 
 ீதிமன்றம்/ 

முகறயடீ்டு 

உயர் 
 ீதிமன்றம் 

- 03 - 03 - - - 02 - 01 

சிநரஷ்ட 
 ீதமன்றம் (FR) 

- 02 - 02 - - - 02 - - 

 

 1* குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் பதாடரப்பட்ட / எதிராை வழக்குைள் 

2* முன்கனய வருடத்தில் பதாடரப்பட்ட / எதிரான வழக்குைள்(பதாடர்ந்து  ிைழும்) 

 

(அ) பமாத்த வழக்குைளில் தீர்ப்பு முடிந்தகவ 

1. பல்ைகைக்ைழைத்தினால் பவன்ற 
வழக்குைளின் எண்ணிக்கை -04 

2. பல்ைகைக்ைழைம் இழந்த வழக்குைள்  - 

இல்கை 

3. தீர்த்து கவக்ைப்பட்ட / நைட்டு விைைிக்  
பைாள்ளப்பட்ட வழக்குைள்  -இல்கை 

 

(ஆ) முழு வழக்குைளில் 

1. சட்ட மா அதிபரின் திகணக்ைளத்தினால் 
கையாளப்பட்ட வழக்குைள் – 22 

2. தனிப்பிட்ட சட்டத் தரணியால் 
கையாளப்பட்ட வழக்குைள்  - இல்கை 

3. USAB யின் ஆகணக்கு எதிராைக் 
நைாரப்பட்ட வழக்குைள்  - இல்கை 

4. சட்ட மா அதிபர் திகணக்ைளத்திற்ைாை 
ந ர்ந்த முழுச் பசைவுைள் - - 

5. தனியார் சட்டத் தரணிைளுக்ைாை ந ர்ந்த 
முழுச் பசைவுைள் – இல்கை 

C –  

i. இதற்கு நமைதிைமாை  ீதவான் 
 ீதிமன்றத்தின் முன் கவக்ைப்பட்டுள்ள 
வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – 02 (பபாைிஸ் 
திகனக்ைளத்தினால் பதாடரப்பட்டகவ) 

ii. ஒப்பந்த மீறல் சம்பவம்ைளில் சட்ட மா 
அதிபர் திகணக்ைளத்தின்  இகணப்பு 
இன்றி கையாளப்பட்டகவ -   14 
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பின்வரும் ஒழுக்ைாற்று விமர்சனங்ைகள சட்டமும்  ஆவணங்ைளுக்குமான பிரிவினால் 
கையாளப்பட்டன 

வழக்கு வகை வழக்குைளில் 
முழு 
எண்ணிக்கை 

பதாடரும் 
வழக்குைளின் 
எண்ணிக்கை 

முடிவகடந்த 
வழக்குைளின் 
எண்ணிக்கை 

மாணவர் ஒழுக்ைாற்று விமர்சனங்ைள் 

மாணவர் 
ஒழக்ைாற்று 
விமர்சனங்ைள் 

முகறசார்ந்த 
விமர்சனங்ைள் 

8 2 6 

பூர்வாங்ை 
விமர்சனங்ைள் 

14 2 13 

 22 3 19 

ஊழியர் பற்றிய ஒழுக்ைாற்று விமர்சனங்ைள் 

ைல்வி சாரா 
ஊழியர் 
ஒழுக்ைாற்று 
விமர்சனங்ைள் 

முகறசார்ந்த 
விமர்சனங்ைள் 

10 8 2 

பூர்வாங்ை  
விமர்சனங்ைள் 

12 3 9 

ைல்வி சார் 
ஊழியர் 
ஒழுக்ைாற்று 
விமர்சனங்ைள் 

முகறசார்ந்த  
விமர்சனங்ைள் 

1 - 1 

பூர்வாங்ை  
விமர்சனங்ைள் 

1 1 - 

வழக்குைளின் முழு எண்ணிக்கை 24 12 12 

 

சட்ட ஆநைாசகனத் நதகவப்படும்  ஒப்பந்தங்ைள் 
மற்றும் நவறு ஒத்த ஆவணங்ைகள தாயரித்தல் 

 பல்ைகைக் ைழைத்திற்குத் நதகவப்படும் 
சந்தர்ப்பங்ைளில் சட்ட ைருத்துக்ைகள 
மற்றும் உதவிைகள வழங்ைல்  

 ைாணி  ிர்வாை சார்பான சட்ட நவகைைள் 
மற்றும் ைாணி பபற்றுக் பைாள்ளுதல் 
சார்பான விகடயங்ைகளக் கையாளுதல் 

 மனித உரிகமைளுக்ைான  ஆகணகுழு 
மற்றும் ஊழியர்  திகணக்ைளங்ைளுக்குமான 
வழக்குைளுக்கு நமைதிை பங்ைளிப்பு 

 

இப் பிரிவு, பல்ைகைக் ைழைத்தின்  ைனுக்ைாை 
ஆக்ைபூர்வமாை பங்ைளித்துள்ளது. எமது பிரிவு 2014 

ஆம் ஆண்டிகன மிைச் சிறப்பாைப் பூர்த்தி 
பசய்துள்ளது.  
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பகுதி IX 

 

நிதிக் கூற்று ைற்றும் கணக்கொய்ேொளர்  தமைமை 
அதிபதியின் அறிக்மகயும் 

 

1. நிதிபற்றிய அறிக்மக/ கூற்றுக்கள் 

2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியுடன் முடிவகடந்த வருடத்திற்ைான பசயற்பாடு பற்றிய கூற்று. 

 

ேமக 2014 ரூபொ 000’ 2013 ரூபொ 000’ 2012 ரூபொ 000’  

 பசயற்பாட்டு வருமானம் 

மீண்டு வரும் பசைவிற்ைான அரச மாணியம் 1,653,400 1,392,345 1,219,382 

நமைதிை நசர்ப்பிைிருந்து மீண்டு வரும் மாணியம் - 50,000 - 

 ைர திட்ட  ிதியில் ைிகடக்ைப்பட மீண்டுவரும் 
மாணியம் 

- 1,000 - 

KED திட்டம் மூைம் மீண்டுவரும் மாணியம்  990 1,500 - 

சர்வநதச மட்டத்திைான பசயற் திட்டங்ைள் மூைம் 
மீண்டு வரும் மானியம் 

- 20,000 - 

மஹபபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைான மாணியம்  45,705 41,452 39,942 

மாணவர் உதவிப் பணத்திற்ைான UGC மானியம் 51,491 57,230 20,490 

மஹபபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைான  UGC 
மாணியம்  

4,469 12,913 8,249 

மீண்டுவரும் பசைவினங்ைளுக்ைான UGC மாணியம் 400 - 20,753 

ஊழயர் ைடன்ைளுக்ைான வட்டி 2,024 2,090 2,987 

வாடகை வருமானம் 4,183 2,538 3,511 

உற்பத்தி விற்பகன - 
12,330 

5 
7,964 

8 
6,511 

பதிவுக்  ைட்டணங்ைள் (பட்டக் ைல்வி) 4,558 3,973 2,133 

பதிவுக் ைட்டணங்ைள் (முதுமானி) 209 720 453 

நபாதகனக் ைட்டணங்ைள் (பட்டக் ைல்வி) 21,285 21,196 10,348 

நபாதகனக் ைட்டணங்ைள் (முதுமானி) 891 1,474 284 

 561 495 345 

நவளியடீுைள் விற்பகன 59 61 32 

பகழ கையிருப்புக்ைளின் விற்பகன 602 416 933 

நூைை தண்டப்பனம் 342 343 192 

மருத்துவ தண்டப்பனம் 168 324 98 

துகண  ிகை  டவடிக்கையால் ைிகடக்ைப்பட்ட 
வருமானம் (மாபைான பண்கண) 

7,502 4,446 2,630 

நவறு  டவடிக்கை ஊடான வருமானம் 3,105 2,219 1,678 

பவளி வாரி ைல்விச் பசயற் திட்டங்ைள் 

 

                      (குறிப்பு 22) 

79,886 

 
444,341 

22,146 

 
305,555 

34,889 

 
227,332 

பமாத்த பசயற்பாட்டு வருமானம் 2,338,501 1,952,405 1,611,213 

பசயற்பாட்டுச் பசைவினங்ைள் ஆளக்குரிய 
பசைவினங்ைள் 

 

1,375,082 

 

1,335,356 

 

1,104,239 

பயனச் பசைவுைள்    7,357        6,607    3,979 

வழங்ைல்ைள் மற்றும் நூள் பபாருட்ைள்   82,457   80,607   65,313 

பராமரிப்பு   20,626   19,726   14,246 

ஒப்பந்தச் நசகவைள்  283,826  198,644  169,414 

ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி    9,817   10,704    5,344 

மஹபபாை மற்றும் உதவிப்பணக் பைாடுப்பனவுைள்  101,055   95,585   79,740 
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நவறு பசயற்பாட்டுக் பைாடுப்பனவுைள்  104,509   91,095   56,606 

 

பபறுமானத் 139நதய்வு முந்திய பசயற்பாட்டுச் 
பசைவினங்ைள் பமாத்தம் 

 

 
1,934,732 

 

 
1,952,405 

 

 
1,611,213 

பபறுமானத் நதய்வுக்கு முந்திய பசைவு பின்தியய 
வருமானம்  

 403,769  114,081  112,332 

நசர்ப்பு  : பபறுமானத் நதய்வு  360,976  276,961  262,075 

பபறுமானத் நதய்வுக்குப் பின் பமாத்த பசயற்பாட்டுச 
பசைவுைள் 

  42,793 (162,880) (149,743) 

பசயற்பாட்டு  டவடிக்கைைளி ஊடான நமைதிை/ 

குகறவு  

  42,793 (162,880) (149,743) 

ைழிவு  :    

 ிதி சார்பான ஆகு பசைவுைள்     445    1,744     648 

வழக்ை மீறிய பபாருட்ைளுக்கு  முன்கனய நதறிய 
நமைதிைம் குகறபாடு / வழக்ை மீறிய பபாருட்ைளுக்கு 
முன்கனய நதறிய அதிைரிப்பு (குகறபாடு) 

 

 
 

  42,348 

 

 
 

(164,624) 

 

 
 

(150,391) 

குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்ைான நமைதிை / குகறவு   42,348 (164,624) (150,391) 

 
 

2014 டிெம்பர்  31 ஆம் திகதியன்று நிதி நிமை பற்றிய கூற்று 

 2014 

ரூபா 000 

2013 

ரூபா 000 

2012  

ரூபா 000 

பசாத்துக்ைள்   குறிப்பு 

தற்நபாகதய பசாத்துக்ைள் 

   

பபாருட்பதிநவடு / கையிருப்பு   11,860    9,143   14,652 

ஊழியர் ைடன்ைள் / முற்பணங்ைள்   54,952   50,514   67,069 

மூைதன முற்பணங்ைள்  101,935   20,233   34,969 

வியாபார மற்றும் நவறு பபறநவன்டியகவ    6,633    3,565    3,586 

நவறு  கடமுகறச் பசாத்துக்ைள்   41,099  207,196   11,703 

ைாசு மற்றும் ைாசு சரிசமத் பதாகைைள்  (48,022)    3,250   34,249 

ஆய்வு மாணியத்திற்கு நவளிநய வழங்ைப்பட்ட 
முற்பணம் 

 

   1,178 

 

    946 

 

    354 

  169,635  294,841  166,582 

பதறிய  கடமுகறச் பசாத்துக்ைள்    

உகடகம உற்பத்தி சாகப உபைரணம் 5,377,555 5,207,663 4,861,567 

 ீண்ட ைாை முைலீடுைள்   26,115   23,355   21,058 

நவறு  ிதி சார்பான பசாத்துக்ைள்   10,717    9,216   17,144 

முழுச் பசாத்துக்ைள் 5,414,387 5,240,241 4,899,239 

 5,584,022 5,535,055 5,066,321 

பபாறுப்புக்ைள்    

தற்நபாகதய பபாறுப்புக்ைள் 

சில்ைகற கவப்புக்ைள் 

 

 104,904 

 

  95,327 

 

  36,983 

கவப்புக்ைள்   31,761   30,514   28,381 

பற்றாளர்ைள் பசைவுனம்   66,702   64,742   38,857 

நவறு பபாறுப்புக்ைள்   25,392   35,348   10,808 

 கடமுகறக் பபாறுப்புக்ைள் அல்ைாதன்  228,759  225,931  115,029 

பணிக் பைாகட  ிதிநயற்பாடு  365,623  356,357  263,438 

பமாத்தப் பபாறுப்புக்ைள்  594,382  582,288  378,461 

நதறிய  பசாத்துக்ைள் 4,989,640 4,952,767 4,687,854 
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பசாத்துக்ைள் / உறிகமப பங்கு    

திரண்ட  ிதியம்    

பசைவு இைாப  மூைதன மாணியம் 1,891,386 1,568,065 1,245,173 

பசைவு ஆைாத மூைதன மாணியம்  (39,639)   81,288   13,595 

ஆய்வு மாணியங்ைள்   41,965   44,218   31,912 

 ன்பைாகடைள் மற்றும் பரிசுைள்  172,325  156,905   72,967 

நவறு   52,601   37,618   26,168 

பவளி ாட்டு மாணியம்  114,835  166,807    7,465 

நவறு உள்ளூர் மாணியம் 2,233,473 2,054,901 1,397,280 

கையிறுப்பு 2,756,167 2,897,866 3,290,574 

பமாத்த நதறிய பசாத்துக்ைள் / உரிகமப்பங்கு  

4,989,640 

 

4,952,767 

 

4,687,854 

 

2014 டிெம்பர் 31ம் திகதி முடிேமடந்த கொைத்திற்கொன கொசுப் பொய்ச்ெல்கள் பற்றிய 
கூற்றுக்கள். 

 2014  ரூபொ 000’ 2013  ரூபொ 
000’ 

2012  ரூபொ 000’ 

பசயற்பாட்டு  டவடிக்கைைளுக்கு ஊடான ைாசுப் 
பாய்ச்சல்ைள்  

   

ைிகடக்ைப் பபற்ற அரசாங்ை மாணியம்  1,695,000 1,400,745 1,219,382 

மீண்டு வரும் பசைவினங்ைளுக்ைாை UGC மூைம் 
ைிகடத்த மாணியம் 

400 - 28,753 

உதவிப் பணத்திற்ைாை ைிகடக்ைப் பபற்ற UGC மாணியம் 45,993 57,231 20,490 

மஹபபாைவிற்ைாை ைிகடக்ைப் பபற்ற UGC மாணியம்  3,906 12,913 8,249 

மஹபபாை புைகமப்பரிசில் ஊடாை ைிகடக்ைப் பபற்ற 
மாணியம் 

45,705 41,452 39,942 

பவளிவாரி ைல்விச் பசயற் திட்டங்ைளால் ைிகடக்ைப் 
பபற்ற பணம் 

61,173 49,558 35,022 

ைாசுப் பணமாை உறுவாக்ைப்பட்ட உள்ளை வருமானம் 50,513 41,953 30,653 

 1,902,690 1,603,852 1,3825,491 

ைழிவு    

ஊழியர்ைளுக்ைான ைாசு பைாடுப்பணவுைள் 1,427,038 1,271,752 1,047,641 

மாணவர்ைளுக்ைான ைாசு பைாடுப்பணவுைள் 94,514 101,725 79,428 

வழங்கு ர்ைளுக்கு மற்றும் நவறு நசகவ 
வழங்கு ர்ைளால்  பைாடுக்ைப்பட்ட பணம் 

366,620 320,856 274,437 

 1,888,172 1,694,333 1,401,506 

பசயற்பாட்டு  டவடிக்கைளினூடாை நதறிய ைாசு 14,518 (90,481) (19,015) 

    

முதலீட்டு  டவடிக்கைள் ஊடான ைாசுப் பாய்ச்சல்    

உகடகம பபாறித் பதாகுதி மற்றும் உபைரணங்ைள் 
பைாள்வனவு 

(684,359) (464,306) (355,810) 

வகரயருக்ைப்பட்ட மூைதனங்ைளின் முதலீடுைளில் மீள 
பிறப்புக் ைாசுப் பணம் 

(3,089) 6,410 3,095 

முதலீட்டு  டவடிக்கைைளில் பயன்படுத்தப்பட்ட  
நதறிய ைாசுப் பணம் 

(687,448) (457,896) (332,715) 

 (672,930) (548,377) (351,730) 

 ிதி  டவடிக்கைைளுக்ைான  ைாசுப் பாய்ச்சல்    

புணருத்தாபன மற்றும் விருத்திைளுக்ைாை 
ைிகடக்ைப்பட்ட மூைதன மாணியம் 

608,000 67,000 98,000 

பசாத்துக்ைளிற்ைாை ைிகடக்ைப்பட்ட மூைதன மானியம் - 56,500 166,200 

மூைதன மானியம்  ிரந்தர ைட்டகமப்புக்ைள் - 376,000 16,800 
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ஆய்வு மானியம் (1,148) 12,988 6,585 

பரிசு  மற்றும்  ன்பைாகடைள் 14,828 4,899 20,032 

 ிதி  டவடிக்கைைளுக்ைாை பயன்படுத்தப்பட்ட நதறிய 
ைாசுப் பணம் 

621,650 517,387 307,617 

ைாசுப் பணத்தில் மற்றும் ைாசு சம மதிப்பின் பின் 
நதறிய அதிைரிப்பு (குகறவு) 

(51,280) (30,990) (44,113) 

குறிப்பிட்ட ைாை ஆரம்பத்தில் வளின ைாசுப் பணம் 
மற்றும் ைாசு பணத்திற்ைாை சம்மதிப்பு 

3,250 34,240 78,354 

குறிப்பிட்ட ைாை இறுதியில் ைாசுப் பணம் மற்றும் ைாசுப் 
பணத்திற்குச் சம்மாகவ 

(14,030) 3,250,00 34,241 
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2. ைணக்ைாய்வாளர  ாயைத்தின் அறிக்கையும் பதிளும் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்ேொளர் தமைமை அதிபதியினொல் 
ேிெொரனணக்கு உற்படுத்தப் பட்ட 
ேிடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் ேிபரைொன 
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1.1 cUFZ gy;fiyf;fofj;jpd; 2014 
jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd 
epjpepiyikf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; 
btile;j Mz;bw;fhd tphpthd 
tUkhdf; $w;W> chpik %yjdj;jpy; 
khw;wq;fs; $w;W> fhRg;gha;r;ry; 

$w;W, kw;Wk; Kf;fpakhd fzf;fPl;Lf; 

;nfhs;iffspd; nghopg;Gf;fisAk; 
Vida tpsf;fj; jfty;fisAk; 
cs;slf;fpa 2014 jpnrk;gh; 31 ,y; 
Kbtile;j Mz;bw;fhd 
epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;T 1978 ,d; 
16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; 
mjpfhur;rl;lj;jpd;  107(5) Mk; cg 
gphpTld;  Nrh;j;J thrpf;fg;gLk; 
,yq;if rdehaf Nrhrpyprf; 
FbauRmurpayikg;gpd;  154(1) Mk; 
cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSf;F ,zq;f 
vdJ  gzpg;gpd; fPo; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. gy;fiyf;fofq;fs; 
mjpfhur;rl;lj;jpd; 108(1) Mk; cg 
gphptpd;gpufhuk; y;fiyf;fofj;jpd; 
Mz;lwpf;ifAld; Nrh;j;Jg; gpuRhpf;fg;gl 
Ntz;Lnkd ehd; fUJk; vdJ 
fUj;JiufSk; mtjhdpg;Gf;fSk; 
,e;jmwpf;ifapy; fhzg;gLfpd;wd. 
gy;fiyf;fofq;fs; mjpfhur;rl;lj;jpd; 
108(2) Mk;  cg gphpT kw;Wk;  111 
Mk; gpupT vd;gtw;wpd; gpufhuk; tphpthd 
mwpf;ifnahd;W gy;fiyf;fofj;jpd; 
cgNte;jUf;F 2015 Vg;uy; 30 Me; jpfjp 
toq;fg;gl;lJ. 
 

 

1.2 epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpd; 
nghWg;G 
,e;epjpf;$w;Wf;fis ,yq;if 
nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fSf;F 
,zq;f jahhpj;J epahakhfr; 
rkh;g;gpj;jy ; kw;Wk; Nkhrb my;yJ 
jtWfspd; fhuzkhf Vw;glf;$ba 
nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J 
tpLgl;l epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpg;gjw;F 
mtrpakhdnjd Kfhikj;Jtk; 
eph;zapf;fpd;w mj;jifa cs;sff; 
fl;Lg;ghLfs; vd;gtw;wpw;F 
Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf cs;sJ. 
 

 

1.3 fzf;fha;thshpd; nghWg;G 
vdJ fzf;fha;tpd; mbg;gilapy; 
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epjpf;$w;Wf;fs; kPJ mgpg;gpuhak;  
njuptpg;gJ vdJ nghWg;ghFk;. 
cah;fzf;fha;T epWtdj;jpd; 
rh;tNjr fzf;fha;T epakq;fSf;F 

xj;jjhf (ISSAI  1000 –  1810) ,yq;if 
fzf;fha;T epakq;fSf;F ,zq;f vdJ 
fzf;fha;tpid ehd; 
Nkw;nfhz;Nld;. xOf;f newp 
Ntz;Ljy;fSld; ehd; ,zq;fp 
elg;gjidAk; epjpf;$w;Wf;fs; 
nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fs; 
mw;witah vd;gjw;fhd epahakhd 
cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
fzf;fha;T jpl;lkpl;L 
Nkw;nfhs;sg;gLtjidAk; 
,e;epakq;fs; Ntz;Lfpd;wd. 
 
epjpf;$w;Wf;fspy; cs;s 
njhiffspidAk;; ntspg;gLj;jy;fisAk; 
gw;wpa fzf;fha;Tr;  rhd;Wfis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd nraw;ghl;L 
eilKiwfspy; fzf;fha;T 
<LgLfpd;wJ. Nkhrb my;yJ jtWfspd; 
fhuzkhf epjpf;$w;Wf;fspd; 
nghUz;ikahd gpwo; $w;W Mgj;jpd; 
kjpg;gPl;bid cs;slf;Fk; 
fzf;fha;thshpd; jPh;khdk; kPJ 
njhpT  nra;ag;gl;l eilKiwfs;  
jq;fpAs;sJ. me;j Mgj;jpid 
kjpg;gPL nra;ifapy; re;jh;g;gj;jpw;Fg; 
nghUj;jkhd fzf;fha;T 
eilKiwfis tbtikf;Fk; tifapy; 
mjpfhurigapd; epjpf;$w;Wf;fisj; 
jahhpj;jy; kw;Wk; epahakhf 
rkh;g;gpj;jYf;Fhpa  
cs;sff;fl;Lg;ghLfis  
fzf;fha;thsh;fUj;jpw; 
nfhs;fpd;whNuad;wp gy;fiyf;fofj;jpd; 
cs;sff; fl;Lg;ghLfspd; tpidj;jpwd; 
kPJ mgpg;gpuhak; njhptpf;Fk;; 
Nehf;fj;jpw;fhf fUj;jpw;nfhs;stpy;iy. 
fhikj;Jtj;jpdhy; gad;gLj;jpa 
fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; nghUj;jkhd 
jd;ikapidAk; Kfhikj;Jtj;jhy; 
Nkw;nfhz;l fzf;fPl;L kjpg;gPLfspd;; 
epahaj; jd;ikapidAk; kjpg;gha;T  
nra;jy; mj;Jld; 
epjpf;;$w;Wf;fspd; xl;L nkhj;j 
rkHg;gpj;jypid kjpg;gha;T nra;jy; 
vd;gtw;wpidAk; fzf;fha;T 
cs;slf;fpAs;sJ. 1971 ,d; 38 Mk; 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 162 

 

 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்ேொளர் தமைமை அதிபதியினொல் 
ேிெொரனணக்கு உற்படுத்தப் பட்ட 
ேிடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் ேிபரைொன 
அறிக்மகக்கு ேழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

,yf;f epjp mjpfhur;rl;lj;jpd; 13 Mk; 
gpuptpd; (3) kw;Wk; (4) Mk; cg vdJ 
fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd 
mbg;gilapid toq;Ftjw;F 
NghjpasTk; nghUj;jkhdJkhd 
fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; 
ngw;Wf;nfhz;Ls;Nsd; vd ehd; 
ek;GfpNwd;. gpupTfs; 
fzf;fha;tpd;Nehf;nfy;iyiaAk; 
msitAk; epHzapg;gjw;fhd 
jw;WzpG mjpfhuj;jpid fzf;fha;thsH 
jiyikajpgjpf;F toq;Ffpd;wd. 
 

1.4 Kidg;gopAs;s fzf;fha;T 
mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 
,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; 
jug;gl;Ls;s tplaq;fspd; mbg;gilapy; 
vdJ mgpg;gpuhak; 
Kidg;gopahf;fg;gLfpd;wJ. 
 

 

2 epjpf;$w;Wf;fs  

2.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak 
 
,e;j mwpf;ifapd;  2.2  
Mk;ge;jpapy; jug;gl;Ls;s tplaq;fspd; 
jhf;fj;jpidj; tph;j;J cUFZ 
gy;fiyf;fofj;jpd; 2014 jpnrk;gh; 31 ,y; 
cs;sthwhd epjp epiyikapidAk; mj; 
jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd 
mjdJ epjprhh; nrayhw;wypidAk; 
fhRg;gha;r;rypidAk; ,yq;if 
nghJj;Jiw fzf;fPl;L epakq;fSf;F 
,zq;f cz;ikahfTk;  
epahakhfTk;  jUfpd;wd vd;gJ 
vdJ mgpg;gpuhakhFk;. 
 

 

2.2 epjpf;$w;Wf;fs; kPjhd fUj;Jiufs  

2.2.1 ,yq;if nghJj;Jiw fzf;fPl;L 
epakq;fs; 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) ,yq;if nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L 

epakk; 7 ,d; gpufhuk; Mjdq;fs;> 
nghwpfs;  kw;Wk; cgfuz tplaq;fs; 
kPs;kjpg;gPL  nra;ag;gLk; NghJ 
mr;nrhj;Jf;fs; cupj;jhd Mjdq;fs;> 
nghwpfs; kw;Wk; cgfuz tFg;G 
KOikahf kPs;kjpg;gPL 
nra;ag;gl Ntz;bapUe;j NghjpYk; 
gy;fiyf;fofj;jpw;Fupa fhzpfspd; 
xU gFjp khj;jpuk; kPs;kjpg;gPL 

 

 

 

 

 

(அ) உங்ைளது அவதானிப்புக்ைளுடன் 
இணங்குைின்நறன். நமற்குறிப்பிட்ட 
உகடகமைள் பிரநதசச் பசயைைத்தின் 
அதிைாரத்திற்கு உற்பட்ட பிரநதசத்தில் 
அகமந்துள்ளதன் ைாரணமாை 
உகடகமைளில் பகுதியிகன மீள் மதிப்படீு 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டதுடன் எதிர் வரும் 
வருடங்ைளுக்ைான  ிதிக் கூற்றுக்ைளின் 
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nra;ag;gl;L epjpf;$w;Wf;fspy; 
fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(M) ,yq;if nghJj;Jiw fzf;fPl;L 

epakk;  1 ,d; gpufhuk;  tq;fp Nkyjpf 
gw;W Vida eilKiw nghWg;Gf;fspd; 
fPo; fhz;gpf;fg;glNtz;ba NghjpYk; 
epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk; 
kPz;nlOk; kw;Wk; %yjd 
Mfpa ,U eilKiw fzf;Ffspd;  
$l;Lj;njhifahd &gh 108>713>032 
tq;fp Nkyjpfg;gw;wpid fhR kw;Wk;  
tq;fp kPjpfspy;  <L nra;jikahy;  
Vw;gl;l &gh 48>021>864 njhifahd 
tq;fp Nkyjpf gw;W eilKiw 
nrhj;Jf;fspd; fPo; 
fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

 ிதி  ியமனங்ைளுக்கு அகமய உகடகம 
முழுவகதயும் மதிப்படீு பசய்து 
வழங்குவதற்கு நதகவயான 
 டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது 
என்பகத இங்கு அறிவித்துக் பைாள்ள 
விரும்புைின்நறன். குறிப்பிட்ட 
ைணக்ைாய்வுத் தர   ிகைக்ைகமய 
முழுவதும் மீள் மதிப்படீு பசய்ய முடிய 
வில்கை.  

 

(ஆ)உங்ைளது அவதானிப்புக்ைளுடன்  ான் 
இணங்குைின்நறன். மற்றும் 2015 ஆண்டு 
பதாடங்ைி சரியாை பிரிதிபளிக்ை முடியும் 
என்பகத இங்கு உறுதியளிக்ைிநறன். 

யதார்த்தமாை என்ன  டந்த்து எனின் 
வங்ைிக் ைணக்கு மிகைப்பற்றாை வில்கை 
எனினும் ைாசுப்புத்தைத்தின் நமைதிை 
 ிலுகவ ைாரணமாை ைாநசாகைைள் 
எழுதப்பட்டிருந்த்தன் ைாரணமாை வங்ைிப் 
பந்தி  ிரல் மிகைப்பற்றாை இருந்தது. எதிர் 
ைைத்தில், இவ்வாறான பசயல்ைள் மீளவும் 
ஏற்படாது என்பகத இங்கு   ான் உறுதி 
பசய்ைின்நறன். 

2.2.2 fzf;fPl;L FiwghLfs 
 
gpd;tUk; tjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) n[duy; =kj; N[hd; nfhj;jyhty  
ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; kw;Wk; 
cUFZ gy;fiyf;fofk; 
Mfpatw;Wf;fpilapyhd Gupe;Jzu;T 
xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; Vw;gLj;jg;gl;bUe;j 
epjpaj;jpy; &gh 12>110>019 njhifahd 
%yjd jd;ikapyhd nfhs;tdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j NghjpYk; mjd; 
ngWkjp nrhj;Jf; fzf;FfSf;F khw;wg;gl;L 
%yjdkhf;fg;gltpy;iy. 
 
(M) kPsha;thz;bDs; fldbg;gilapy; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;j &gh 1>290>669 
ngWkjpahd ,ae;jpu cgfuzq;fs; 
kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; fzf;F 
itf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

 

 

 

 

 

(m) இம் முகற நைடு சீர்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 
சரியான ைணக்குைள், 2015 ஆம் 
ஆண்டிற்ைான  ிதிக் கூற்றுக்ைளில் 
வழங்ைப்பட உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

(M) 
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2.2.3 ,zf;fk; nra;ag;glhj fl;Lg;ghl;L 
fzf;Ffs 
 
epjpf;$w;Wf;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;stptrha 
gPlk; kw;Wk; kUj;Jt gPlj;jpd;  20 fzf;F 
tplaq;fSf;Fupa kPjpfs; kw;Wk 
cgNahfg; gjpNtLfspd; gb 
fhzg;gLfpd;w kPjpfSld; ,zf;fk; nra;Ak; 
NghJ &gh 1>499>057 NtWghnlhd;W 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
 

விவசாய படீம் சார்பான இம் முரண்பாடு பின்வரும் 
 ாட்குறிப்புப் பதிநவடுைளின் மூைம் 
சீர்படுத்தப்பட்டுள்ளன. (இகணப்பு இை 2) 2015 நம இை 
06 முதல் 16 வகர மற்றும் 2015 ஜுன் இை 15 

மருத்துவ படீம் சார்பான இம் முரண்பாடு இச் 
சந்தர்ப்பத்தில் சீர்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் குறிப்பிட்ட 
பதிநவடுைகள கூடிய சீக்ைரத்தில் உங்ைளுக்கு 
அனுப்பி கவக்ைின்நறன். 

2.2.4 fzf;fha;tpw;fhd rhd;wpd;ik 
 
2014 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW tptrha 
gz;izf;Fupa capupay; ,Ug;Gf;fspd; 
ngWkjp &gh 1>796>510 vd kjpg;gplg;gl;bUe;j 
NghjpYk;> tptrha gz;izapypUe;j 
tpyq;Ffspd; mwpf;iffs; (gR 
khL>vUik khL> Nfhop> gd;wp> ML) 
cupa Kiwapy; Ngzg;glhikapdhy; 
mt;Tapupd ,Ug;Gf;fspd; ngWkjpapid 
rupahf nka;ikaha;T nra;a ,ayhjpUe;jJ. 
 

 

2.3 ngw Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba 
fzf;Ffs 
 
gy;fiyf;fofj;Jld 
w;gLj;jpf;nfhs;sg;gl;bUe;j 
cld;gbf;iffis kPwpa fy;tprhu; 
gjtpazpapd; 12 NguplkpUe;J 2014 
jpnrk;gu; 31 cs;sthW 01 Kjy; 13 
tUlq;fshf &gh 10>324>920 njhifahdJ 
mwtplg;gl Ntz;bapUe;jJld; 
mj;njhifapid Jupjkhf mwtpLtjw;fhd 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

 

2.4 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk;  
Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fSld; 
,zq;fhik 
 

rl;lq;fs;> tpjpfs;>  
gpukhzq;fs; 
Nghd;wtw;Wldhd 
njhlh;G 
 

,zq;fhikfs 

(m) ,yq;if 
rdehaf 
Nrhryprf; 
Fbaurpd; jhgd 

tpjpf;Nfhit XIX  

Mk; mj;jpahak; 
- 4.3.3 Mk; gphpT 
 

Gjtpazpapdu; 
,y;yq;fSf;Ftpz;
zg;gpf;Fk; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 
njhlu;gpy; 
fhj;jpUj;jy; 
gjpNtnlhd;W 
Ngzg;gl;bUf;ftpy;i
y.  

rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk;
 Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fSld; 
,zq;fhik 

 

rl;lq;fs;> tpjpfs;>  
gpukhzq;fs; 
Nghd;wtw;Wldhd 
njhlh;G 
 

,zq;fhikfs 

(m) ,yq;if 
rdehaf Nrhryprf; 
Fbaurpd; jhgd 

tpjpf;Nfhit XIX  

Mk; mj;jpahak; -
4.3.3 Mk; gphpT 
 

2015 நம 01 ஆம் திைதி 
முதல் ஊழியர் 
விடுதிைளுக்ைான புதிய 
வாடகைக் ைட்டணத் 
திட்டம் அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 
ைாத்திருப்நபார் பட்டியல் 
ஒன்று தற்பபாழுது 
பராமரிக்ைப்பட்டுள்ளது 
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6.1 Mk; gpupT Fwpj;jnjhUgjtpf;n
fd xJf;fg;gLk; 
,y;yj;ijjtpuVid
a midj;J 
,y;yq;fspdJk; 
thliff;fhyk; 5 
tUlq;fnsdFwpg;gpl
g;gl;bUe;j NghjpYk;> 
mjw;FKuzhf  
ePz;l fhykhfxNu 
cj;jpNahfj;ju; 
,y;yq;fspy; 
FbapUf;fpd;wik 
ntspg;gLj;jg;gl;lJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(M) ,yq;if 
rdehaf 
Nrhryprf; 
Fbaurpd; 
epjpg;gpukhzk 

 

(i) epjpg; 

gpukhzk; 317 

kUj;Jt gPlj;jpd; 
fhrhsupd; 
nghWg;gpYs;s 
fhg;giwapd; ,uz;L 
jpwg;Gf;fSk; 
fhrhsupd; 
nghWg;gpy; 
cs;sJld;> 
gjtpepiy 
cj;jpNahfj;jnuhUt
Uf;Fjpwg;nghd;W 
fhrhsupd; nghWg;gpy; 
&gh 519>840 kw;Wk; 
&gh1>220>000 
$l;Lg;ngWkjpAila 
40 rk;gs ciwfs; 
fhzg;gl;ld. 
 

6.1 Mk; gpupT ;2015நம 01 ஆம் திைதி 
முதல்  கடமுகறக்கு 
வரும் புதிய வாடகை 
முகற அறிமுைப் 
படுத்தப்பட்டதுடன் இப் 
பிரச்சிகன தீர்த்து 
கவக்ைப்படும். உங்ைளது 

அவதானிப்புக்ைாை வடீ்டுக் 
குழுவினால் 
தாயரிக்ைப்பட்ட 
பைாள்கைத் திட்டம் இத் 
துடன்  
இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.  

(இகணப்பு இை 05) 

thliff;fhyk; 5 
tUlq;fnsdFwpg;gplg;
gl;bUe;j NghjpYk;> 
mjw;F Kuzhf
 ePz;l 
fhykhf xNu 
cj;jpNahfj;ju; 
,y;yq;fspy; 
FbapUf;fpd;wik 
ntspg;gLj;jg;gl;lJ. 
 

(M) ,yq;if 
rdehaf 
Nrhryprf; 
Fbaurpd; 
epjpg;gpukhzk 

 

(i) epjpg; 

gpukhzk; 317 
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(ii) epjpg; 

gpukhzk; 371 

Kw;gzk; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;
L mr; nraw;ghL 
G+u;j;jp nra;ag;gl;l 
clNdNaKw;gzj;
ij jPu;g;gjw;F 
eltbf;if 
vLf;fg;gl 
Ntz;LnkdpDk;> 
2014 jpnrk;gu; 
31,y; cs;sthW 
18 
cj;jpNahfj;ju;fs; 
kw;Wk; 3 
epWtdq;fSf;F 
nrYj;jg;gl;l  
&gh674>298 
jhifahd 
Kw;gzq;fs; 2015 
A+d; 10 Me; jpfjp 
tiuapYk; 
jPu;g;gjw;Nfh my;yJ 
Fwpj;j 
cj;jpNahfj;ju;fspl
kpUe;JmwtpLtjw;N
fh eltbf;if 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;
iy. 
 

(iii) epjpg; 

gpukhzk; 394 

,uj;J nra;ag;gl;l 
fhNrhiyfspd; 
ngWkjpapid 
fpilj;j gzkhf 
fUjp mjid cupa 
tUkhd fzf;fpw;F 
nryT itf;f 
Ntz;ba NghjpYk;> 
&gh 210>670 
ngWkjpahd 
,uj;Jr;nra;ag;gl;l 
19 fhNriyfs; 
njhlu;gpy; mt;thW 
nraw;gl;bUf;ftpy;
iy. 
 

(iv) epjpg; 

gpukhzk; 1646 

xt;nthU khjKk; 
thfdq;fspd; 
ehshe;j Xl;l 
ml;ltiz 
mLj;JtUk; 
khjj;jpd; 15 Me; 
jpfjpf;F Kd;dh; 
fzf;fha;thsh; 
jiyik 
mjpgjpf;Fr; 
rkh;g;gpf;fg;gl 

(ii) epjpg; 

gpukhzk; 371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) epjpg; 

gpukhzk; 394 

குறிப்பிட்ட சைை 
ைநசாகைைளும் 
வருமானமாைக் 
ைணக்ைீடு 
பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 
இவ் விடயம் 
குறிப்பிட்ட தினத்தன்று 
 ிவர்த்தி 
பசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 

 

 

 

 

 

 

(iv) epjpg; 

gpukhzk; 1646 

குறிப்பிட்ட 
தினத்தன்று வகர 
குறிப்பிட்ட 
வாைனங்ைளுக்ைான 
மாதாந்த் பதாகுதிைள் 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது
டன் இத்துடன் 
அகவ உங்ைள் 
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Ntz;bapUe;j 
NghjpYk; tptrha 
gPlj;jpw;Fupa 06 
thfdq;fs; 2014 
rdtup khjk; Kjy; 
nrg;njk;gu; khjk; 
tiuahd 
khjq;fSf;Fupa 
ehshe;j Xl;l 
ml;ltiz kw;Wk; 
khjhe;j nghopg;G  
mwpf;if 
kPsha;thz;bd; 
,Wjp tiuapYk; 
fzf;fha;tpw;Fr; 
rku;g;gpf;fg;gl;bUf;f
tpy;iy 
 

(,) gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; 
Mizf;FO 
kw;Wk; cau; 
fy;tp 
epWtdj;jpw;fh
djhgd 
tpjpf;Nfhit 

 XX  Mk; 

mj;jpahaj;jpd; 3.1 
kw;Wk; 3.2 Mk; 
gpupT 

 

midj;J cau; 
fy;tp epWtfq;fSk; 
tUifg; 
gjpNtnlhd;wpid 
Ngz 
Ntz;bapUg;gJld;> 
Fwpj;j epWtfj;jpy; 
Nritapy; 
<Lgl;Ls;s 
midj;J  
egu;fspdJk; 
tUif kw;Wk; 
ntspr;nry;yy; 
Neuk; me;j 
gjpNtl;by; gjpT 
nra;ag;gl 
Ntz;Lnkd 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
NghjpYk;  
gy;fiyf;fofj;jpy; 
Nritapy; 
<Lgl;Ls;s  fy;tprhu; 
gjtpazpapd; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 
jq;fsJ tUif 
kw;Wk; 
ntspr;nry;yy; 
gjpNtL kw;Wk; 
tpLKiw gjpNtL 
Mfpatw;iw 
rku;g;gpj;jpUf;fhika
hy; 
kPsha;thz;bDs; 
nrYj;jg;gl;l &gh 
886>860>747 
rk;gsq;fs; kw;Wk; 
nfhLg;gdTfis 
fzf;fha;tpd;  

அவதானிப்பிற்ைாை 
முன்கவக்ைப்பட்டுள்
ளன. இனிவரும் 
ைாைத்தில் 
இவ்வாறான 
தாமதங்ைகள 
தடுப்பதற்ைான 
 டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ைணக்ைாய்வுக் 
நைள்வி SN/MR/C/ 

RU/V-13(vii) 2014.12.22 

 

 

 

(,) gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; 
Mizf;FO 
kw;Wk; cau; 
fy;tp 
epWtdj;jpw;fh
djhgd 
tpjpf;Nfhit 

 XX  Mk; 

mj;jpahaj;jpd; 3.1 
kw;Wk; 3.2 Mk; 
gpupT 
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NghJ jpUg;jpfukhf 
rhd;WWjpg;gLj;j  
,ayhjpUe;jJ 
 

(<) 1978 jpnrk;gh; 
19 Me; jpfjpa 
842 
Mk; ,yf;f 
jpiwNrhpr; 
Rw;wwpf;if 
kw;Wk; 2002 
etk;gu; 28 Me 
jpfjpa 

IAI/2002/02  Mk; 

,yf;f 
jpiwNrhpr; 
Rw;wwpf;if 

gy;fiyf;fofj;jpw;
Fr;nrhe;jkhd 
epiyahd 
nrhj;Jf;fSf;fhfep
iyahd  
nrhj;Jg; 
gjpNtLNgzg;gl;bU
f;fhjJld;> &gh 
47>071>914 
ngWkjpahd fzdp 
nkd;nghUl;fs; 
kw;Wk; 
d;nghUl;fs;njhlu;gp
y;gpwpnjhU nrhj;Jg; 
gjpNtL 
Ngzg;gl;bUf;ftpy;
iy 

(c) 1998 Mf];l; 
18 Me; jpfjpa 
737 Mk; ,yf;f 
gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs;  
Mizf;FOr; 
Rw;wwpf;if 

 

gy;fiyf;fofj;Jld; 
Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;g
l;l cld;gbf;ifia 
kPWk;egu;fsplkpUe;J 
mwtplg;gLfpd;w 
midj;J gzk;>  
tl;b fpilf;Fk; 

epiyahd itg;G/  

jpiwNrhp 
cz;bay;fspy; 
KjyPL nra;ag;gl 
Ntz;LnkdFwpg;gplg;
gl;Ls;sJ. 
vt;thnwdpDk;>  
cld;gbf;ifia 
kPwpa egu;fsplkpUe;J 
2014 jpnrk;gu; 31 
tiu &gh 
41>729>919 
njhifapid 
gy;fiyf;fofk; 
mwtpl;bUe;j 
me;jgzk; vJTk 
KjyPL 
nra;ag;gl;bUf;ftpy;
iy. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(<) 1978 jpnrk;gh; 
19 Me; jpfjpa 
842 Mk; ,yf;f 
jpiwNrhpr; 
Rw;wwpf;if kw;Wk; 
2002 etk;gu; 28 
Me jpfjpa 

IAI/2002/02  Mk; 

,yf;f jpiwNrhpr; 
Rw;wwpf;if 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 1998 Mf];l; 
18 Me; jpfjpa 
737 Mk; ,yf;f 
gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs;  
Mizf;FOr; 
Rw;wwpf;if 

 

உங்ைளது 
அவதானிப்புக்ைளுடன் 
இணங்குைின்நறன். 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் 
மீண்டு வரும் 
பசைவினங்ைளுக்ைான 

மூைதனம் குறிப்பிட்ட 
ந ரத்தில் 
ைிகடக்ைப்பபறாததன் 
ைாரணமாை இப் 
பிரச்சிகன 
நதான்றியுள்ளதுடன் 
இம் மூைதனங்ைள் 
பல்ைகைக்ைழைத்தின் 
நசகவைளில் 
தடங்ைள்ைள் ஏற்படாத 
வாறு 
பசயற்படுவதற்ைாைப் 
பயன் 
படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

நமலும் ைணக்ைாய்வுக் 
குழுவின் 
சிபார்சுைளுக்கு 
அகமய இம் 
மூைதனங்ைள் முதலீடு 
பசய்வதற்ைான 
 டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

உடன் படிக்கைைள் 
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மற்றும் முறிைள் 
தவறல்ைள் ஊடாை 
அறவிடப்பட்ட பணம் 
ஒர் தனிப்பட்ட 
ைணக்ைில் 
கவக்ைப்பட்டநதாடு 
அதற்ைகமய 
பசயற்படுவபதன்பகத 
இங்கு  ான் குறிப்பிட 
விரும்புைின்நறன். 

ைணக்ைாய்வுக் நைள்வி  
SN/MR/C/ RU/V-36 

2015.04.01. 
 

 

2.5 NghjpasT mjpfhuj;jpdhy; 
cWjpg;gLj;jg;glhj nfhLf;fy; thq;fy;fy; 
 

Norad’s programme for Master Studies and 

startup Fund kw;Wk; Norvigien Programme for 

Development, Research and Evaluation vDk; 

ntspehl;L cjtp nraw;jpl;lq;fSf;fhf 
Kfhikj;Jt kw;Wk; epjpapay; 
gPlq;fSf;Fupa kdpj tsq;fis mgptpUj;jp 
nra;Ak; nghUl;L fpilf;fg;ngw;wpUe;j 
&gh 4>045>505 njhif nraw;jpl;lq;fspd; 
Nehf;fq;fSf;fhf gad;gLj;jhky; 
cupa  jug;gpdupd; mq;fPfhukpd;wp 
cgNte;ju; epjpaj;jpw;F khw;wg;gl;bUe;jJ. 
 

 

 

 

சம்பந்தப்பட்ட பசயற்திட்டங்ைளுக்ைான 
ைணக்குைள் இத்துடன்  இகணக்ைப்பட்டுள்ளன.   

3 epjp kPsha;T 
 

 

3.1 epjp tpisTfs 
 
rkh;g;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fspd 

Kbtile;j Mz;bw;fhd gy;fiyf;fofj;jpd; 
nraw;ghl;L tpisT &gh 42>348>000 
Md kpifahf ,Ue;jJld;> mjw;F 
Nenuhj;j Kd;ida Mz;bd; gw;whf;Fiw 
&gh 164>624>000 Mdikahy;  Kd;ida 
Mz;Lld; xg;gpLifapy;  kPsha;thz;bd; 
epjp tpisTfs; &gh 206>972>00 ,dhy; 
mjpfupj;jpUe;jJ. 
 
 

 

உங்ைளது அவதானிப்பிற்ைாை 

3.2 gy;fiyf;fofj;jpw;F vjpuhf my;yJ 
gy;fiyf;fofj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s 
rl;l tplaq;fs; 
 
kPsha;thz;bd; jpnrk;gh;  31 Me;jpfjpapy; 
cs;sthW gy;fiyf;fofj;jpdhy; 
Nky;ePjpkd;wk;  kw;Wk; khtl;l  
ePjpkd;wq;fspy; njhLf;fg;gl;l ,U 
tof;FfSk; gy;fiyf;fofj;jpw;F vjpuhf 
ePjpkd;wj;jpdhYk;   

 

 

 

 

உங்ைளது அவதானிப்பிற்ைாை 
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njhopy;epaha rigfspdhYk; njhLf;fg;gl;l 
19 tof;FfSk;  fhzg;gl;ld. 
gy;fiyf;fofj;jpdhy;  khtl;l 
ePjpkd;wj;jpy; njhLf;fg;gl;Ls;s 
tof;Ff;Fupajhf mwtplg;gl  
Ntz;ba njhif &gh 5>282>110 
MdJld;> gy;fiyf;fofj;jpw;F  
vjpuhf njhLf;fg;gl;l 19 tof;Ffspy; 
%d;W tof;Ffspy; Nfhug;gl;Ls;s 
el;l<l;Lj;njhif &gh 31>505>977 MFk;. 
 

4 nraw;ghl;L kPsha;T 
 

 

4.1 Kfhikj;Jt nraw;jpwdpd;ikfs 
 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) cUFZ gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt 

gPlj;jpy; fy;tp fw;Fk; ,uz;L 
khztu;fshy; 2012> 2013 kw;Wk; 2014 
Mk; Mz;LfSf;Fupa &gh 74>000 
$l;Lj;njhifahd 31 khztu; 
cjTnjhif jtizfs; kw;Wk; 
kdjts fiy kw;Wk; r%ftpay; 
tpQ;Qhd gPlj;jpy; 2012 Mk; Mz;by; 
gjpTnra;j 
23 khztu;fshy; &gh 562>800 
$l;lj;njhifahd 253 khztu; 
cjTnjhif jtizfs; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;buhjJ
ld; mj;njhif nrYj;jg;glhj 
khztu; cjTnjhif fzf;fpw;F  
njhlu;e;Jk; nryT 
itf;fg;gl;bUe;jJ. ,J njhlu;gpy; 
gy;fiyf;fofk; vJtpj guprPyidAk; 
Nkw;nfhz;bUf;ftpy;iy. 

 
(M) kPd;gpbAk;  flw;nwhopy; 

tpQ;QhdKk; kw;Wk; njhopy;El;gg; 
gPlj;jpdhy; 

eilKiwg;gLj;jg;gl;bUe;j Specific   

Agreement   and   Research   Cooperation 

between the Swedish  International 

Development Cooperation Agency 

nraw;jpl;lj;jpd; fPo; 2006  kw;Wk;  
2010 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapDs; 
mz;zsthf&gh 26>463>266 
ngWkjpAila nrhj;Jf;fs; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jJld;>  
nraw;jpl;lk; G+u;j;jp  nra;ag;gl;L 
4 tUlq;fSf;F mz;kpa  fhyk;  
fle;jpUe;j NghjpYk; mjd;  
nrhj;Jf;fis gy;fiyf;fofj;jpw;F 
ifaspg;gjw;F eltbf;if 
vLj;jpUf;ftpy;iy. 

 

 

 

 

 

 

அ)  தற்பபாழுது இது சார்பாை ஒர் விமர்சனம் 
நமற்பைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் சரியான 
ந ரத்தில் வழங்ைப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ஆ) இக் குறிப்பிட்ட இரண்டு பசயற் திட்டங்ைள் 
சார்பான உள்ளை ைணக்ைாய்வு விமர்சனங்ைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் விமர்சனங்ைள் 
முடிவகடந்ததும் பசயற் திட்டத்தின் 
உகடகமைள் பல்ைகைக் ைழக்ைத்திற்கு 
ஏற்றுக் பைாள்ளப்படும் 
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(,) 2006 etk;gu; 08 Me; jpfjp Kjy; 

fly;tho; capupd tpQ;Qhd 
fw;ifg;gpupT> kPd;gpbAk; flw;nwhopy; 
tpQ;QhdKk; kw;Wk; njhopy;El;g 
gPlkhf;fg;gl;bUe;jJld;> mjd;NghJ  
fly;tho; capupd tpQ;Qhd 
fw;ifg;gpuptpd; fPo; epytpa ,Ug;G 
nghUl;fis Gjpjhf jhgpf;fg;gl;bUe;j 
gPlj;jpd; mYtyf kw;Wk; Vida  
fw;if gpupTfSf;fpilNa 
gfpu;e;jspf;fg;gl;L ,Ug;G gjpNtLfs; 
Kiwg;gb jahupf;fg;gl  Ntz;ba 
NghjpYk; mt;thW 
nraw;gl;bUf;ftpy;iy. fzf;fha;T 
jpfjpapy; cs;sthW 
Ngzpr;nry;yg;gl;bUe;j ,Ug;G 
gjpNtLfSk; Kiwahd nghJ 44 
gbtj;jpd; gjpNtL my;yhjpUe;jJ. 

 
(<) 1997 Mk; Mz;bypUe;J 2011 

Mk; Mz;L  tiuahd  
fhyg;gFjpapDs; tptrha gPlj;jpd; 
fsQ;rpaj;jpw;F fpilj;jpUe;j &gh 
103>588 ngWkjpahd vOJfUtp 
nghUl;fs; kw;Wk;  14  
fhfpj tiffs; ePz;l 
fhykhf tpLtpf;fg;glhky; 
fsQ;rpaj;jpy; fhzg;gl;lJld; mit 
njhlu;gpy; vJtpj eltbf;ifAk; 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
(c) kdpjts fiy kw;Wk; r%ftpay; 

tpQ;Qhd gPlj;jpd; guPl;ir 
kz;lgj;jpw;F 250 vOJk; Nkirfis 
nfhs;tdT nra;Ak; NghJ cupa 
jpdj;jpypUe;J 107 ehl;fs; jhkjkhf 
nghUl;fs tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j 
NghjpYk; cld;gbf;ifapd; gpufhuk; 
mwtplg;gl Ntz;ba &gh 60>856 
njhifahd jhkjf; fl;lzj;jpid 
mwtplhky; &gh 1>137>500 
nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
 
(C) clw;fy;tp gpuptpd; khztu;fSf;F 

tpisahl;Lg;nghUl;fis 
tpepNahfpj;jy; njhlu;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l njupTg; 
gupNrhjidapd; NghJ 01 Kjy; 10 
tUlq;fSf;fpilg;gl;l fhyg;gFjpapDs; 

    toq;fg;gl;l  tpisahl;Lg; 
nghUl;fs; kPs ifaspf;fg;glhj 38 
re;ju;g;gq;fs; ntspg;gLj;jg;gl;lJld; 
mtw;Ws; nghUl;fis kPs 

 

குறிப்பிட்ட தினத்தன்று இப் பபாருட் பதிநவடு 
இை 44ன் பபாதுப் படிவத்திற்கு அகமயத் தயார் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(<) நவறு படீங்ைளுக்ைான நதகவைகள பபற்றுக் 
பைாள்வதற்கும் அவற்கற 
பைிர்ந்தளிப்பதற்கும் மற்றும் பாவகனக்கும் 
பயன் படாத பபாருட்ைகள ைண்டறிந்து 
அழிப்பதற்குமான  டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்படும். 

 

 

 

 

 

(c)உங்ைள் அவதானிப்புக்ைளுடன் 
இணங்குைின்நறன். என்றாளும் ஏற்ைனநவ 
முன்கனய ஒப்பகடைகளக் குறிப்பிட்ட 
ைாைத்தில் வழங்ைப்பட்டகம ைருத்திற் 
பைாண்டு 107 தினங்ைளுக்ைான தாமதக் 
ைட்டணம் அற விடநவண்டாம் என்ற 
வழங்கு ரின் நைாரிக்கைகய பைாள்வனவுக்  
குழு மிைவும் உன்னிப்புடன் ைருத்திற் 
பைாண்டு தாமதக் ைட்டணம் அறவிடாது விட 
தீர்மானித்த்பதன்பகத இங்கு  ான் 
பதரிவித்துக் பைாள்ள விரும்புைின்நறன். 

 

 

(C)நமற் குறிப்பிட்ட தினத்தன்று வகர இம் 
மாணவர்ைள் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 
உடற்பயிற்சி வரீ்ர்ைாளை இருந்த்நதாடு 
மாணவர்ைள் இந்  ிறுவனத்கத விட்டு பவ 
ளிநயறுவதற்கு முன் இப் பபாருட்ைகள மீளப் 
பபற்றுக் பைாள்வதற்ைான ஏற்பாட்டு 
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ngw;Wf;nfhs;tjw;Nfh my;yJ 
ngWkjpapid mwtpLtjw;Nfh 
eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
(v) gy;fiyf;fofj;jpw;Fupa ,y;yq;fspy; 

FbapUg;Nghupy; 2013 A+d; 10 Me; jpfjp 
    ,lk;ngw;w fl;Lg;ghl;Lr;rig $l;lj;jpy; 

vLf;fg;gl;bUe;j  jPu;khdj;jpd; 
gpufhuk; tPl;L thlif 
mwtplg;glhj  fhuzj;jhy; 87  
gjtpazp mq;fj;jtu;fsplkpUe;J tPl;L 
thlif  &gh 1>422>025 Fiwthf 
mwtplg;gl;bUe;jJ 

 

முகறைள் உள்ளன என்பகத இங்கு குறிப்பிட 
விரும்புைின்நறன். 

 

4.2 nraw;ghl;L nraw;jpwdpd;ik 
 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) 2006 Mk; Mz;L Kjy; 2013 Mk; 

Mz;L tiu E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; 
thuhe;j rQ;rpiffis nfhs;tdT
 nra;tjw;fhf 
nrYj;jg;gl;l&gh1>396>917  Kw;gz 
njhif kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 
tiuapYk; jPu;g;gdT 
nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(M)gy;fiyf;fofj;jpd; khztu; nraw;ghl;L 

gpuptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
jftypd; gpufhuk; 
gy;fiyf;fofj;jpdhy; 
elhj;jpr;nry;yg;gl;bUe;j 11 gy;NtW 
fy;tprhu; ghlnewpfSf;fhf 
Nru;j;Jf;nfhs;tjw;F  ,aYkhapUe;j 
khztu;fspd; vz;zpf;if 1145 Mf 

,Ue;j NghjpYk;> 2013/2014 Mk; 

fy;tpahz;bw;fh 920 khztu;fs; 
khj;jpuk; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;bUe;jdu;. 
mjd; gpufhuk;> 11 ghlnewpfSf;fhd 
gy;fiyf;fof mDkjp ngw;wpUe;j 225 
khztu;fSf;fhd cau; fy;tpia 
ngWtjw;fhd re;ju;g;gk; 
,of;fg;gl;bUe;jJ 

 

 

 

 

 

 

அ) பவளி ாட்டிைிருந்து புத்தைங்ைள் மற்றும் 
சஞ்சிகைைள் பைாள்வனவு பசய்யப்பட 
நவண்டிய  பபாழுது ,  ாணயப் பத்திரம் 
திறந்த ந ரத்தில் இப் பிரச்சிகன 
நதான்றியுள்ளது. குறிப்பிட்ட சஞ்சிகையின் 
சிை பிரதிைள் ஏற்பைனநவ வழங்ைப்பட்டதன் 
ைாரணமாை, பபற்றுக் பைாள்ளப்பட வில்கை. 

இப்பிரச்சிகன,  ிதி சார்பான உபகுழுவின் 
ைவணத்திற்கு எடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் உப 
குழுவினால் ைிகடக்ைப் படும் சிபார்சுைளின் 
மீது பல்ைகைக் ைழை  ிர்வாை சகப வழங்கும் 
அறிவுகறைளுக்கு அகமய  டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப் படும். 

 

ஆ) குறிப்பிட்ட ைல்வியாண்டிற்ைான பல்ைகைக் 
ைழை மாணியங்ைள் ஆகணக்குழுவினால் 
பதரிவுபசய்யப்பட்ட சைை சைை 
மாணவர்ைகளயும்  ாங்ைள் நசர்த்துக் 
பைாண்டுள்நளாம் 

 

 

4.3 rh;r;irf;Fhpa jd;ikapyhd nfhLf;fy; 
thq;fy;fs; 
 

 

 

 

 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 173 

 

 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்ேொளர் தமைமை அதிபதியினொல் 
ேிெொரனணக்கு உற்படுத்தப் பட்ட 
ேிடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் ேிபரைொன 
அறிக்மகக்கு ேழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

(m) Norad’s  programme  for  masters  studies  

and  startup  Fund  kw;Wk;Norvigien 

programme for Development, Research and 

Evaluation Mfpa ,uz;L ntspehl;L 

cjtp  nraw;jpl;lq;fSf;Fupa 

Nehu;Nt–Nehl;yd;l; gy;fiyf;fofk; 

(University of Nordland)   kw;Wk; 

cUFZ gy;fiyf;fofk; 
xd;wpize;jjhf Nkw;nfhs;sg;gLk;  
,yq;ifapy; rpwpa kw;Wk;  
eLj;ju njhopy; Kaw;rpahsu;fis 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhd Ma;T 
uPjpahd Gj;jf nraw;jpl;lj;jpw;fhd  
ehl;bd; gq;fspg;ghf cUFZ 
gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tprhu; 
gjtpazpapdupy; 12  NgUf;F 
&gh780>000 njhif 2011 Mk; Mz;by; 
nrYj;jg;gl;bUe;j NghjpYk; Fwpj;j 
Gj;jfj;jpd; gpujpnahd;W 2015 A+d; 10 
Me; jpfjp  tiu cUFZ 
gy;fiyf;fofj;jpw;F fpilj;jikf;F 
vJtpj rhd;Wk; fhzg;gltpy;iy. 

 
(M) kUj;Jt gPlj;jpd; 115 

khztu;fSf;fhd khztu; 
tpLjpnahd;W 2012 rdtup 02 Me; 
jpfjp  kjpg;gPl;L 
mwpf;ifnahd;wpid 
ngw;Wf;nfhs;shky; &gh 
115>000khjhe;j thliff;F 
vLf;fg;gl;bUe;jJ. vt;thnwdpDk;> 2014 
nrg;jk;gu; 09 Me; jpfjp 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l kjpg;gPl;L 
mwpf;ifapd; gpufhuk; thlif 
ngWkjp &gh 80>000 Mdikahy; 2012 
rdtup 02 Me; jpfjp Kjy; 2014 
xf;Njhgu; 02 Me; jpfjp tiu mur 
kjpg;gPl;L ngWkjpia tpl &gh 702>000 
Nkyjpfkhf nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 
(,) Kfhikj;Jt kw;Wk; 

epjpapay; gPlj;jpd; tpupTiu 
kz;lgj;jpw;fhf 84 Nkirfs; kw;Wk; 
thq;Ffs; toq;fp nghUj;Jtjw;fhf 
jdpahu; epWtdnkhd;wpw;F &gh 
8>928>192 nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  
vt;thnwdpDk;> toq;fg;gl;Ls;s 
tpjg;GiufSf;f ,zq;fhj tifapy; 
Nkirfs; kw;Wk; thq;Ffis toq;fp 
nghUj;jpa fhuzj;jhy; gy;fiyf;fof 
epjpaj;jpw;F &gh 432>000 el;lnkhd;W 
Vw;gl;bUe;jJ. 

 
(<) 2013 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW 

nrYj;jg;glhj khztu; cjTnjhif 
fzf;fpd; kPjp &gh 4>511>350 Mf 

அ) உங்ைள் அவதானிப்புக்ைளுடன்  ான் 
இணங்குைின்நறன். இவ் விடயம் 
சம்பந்தப்பட்ட விசாரகணைளின் பின் பதில் 
சமர்ப்பிக்ைப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆ)  80 மாணவர்ைளுக்கு, ஒன்றுக்கு நமைான தங்கு 
இடவசதிைகள வாடகைக்குப் பபற்றுக் 
பைாள்ளும் பபாழுது, பாதுைாப்பு, மின்சாரம் 
மற்றும்  ீர் வழங்ைள் சார்பான 
பசைவினங்ைள் அதிைரிப்பு ஏற்படுவகதக் 
ைருத்திக் பைாண்டும் அண்கமயில் நவறு 
பபாறுத்தமான இடவசதிைள் இல்ைாகம 
ைாரணமாை பல்ைகைை ைழை  ிர்வாை 
சகபயினால் இவ்விடத்கத  வாடகைக்கு 
எடுப்பதற்கு அனுமதி பபற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்டது. 

 

 

 

 

(,) அவதானிக்ைப்பட்ட குகறபாடுைகள தீர்வு 
வழங்கும் படி வழங்கு கரக் 
நைட்ைப்பட்டுள்ளதுடன், எதிர் ைாைத்தில் 
அகவ  ிவர்த்தி பசய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<) இவ் அவதானிப்கப விமர்சித்து பின்னர் பதில் 
சமர்ப்பிக்ைப்படும். 
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,Ue;jJld;> mjd; kPjp kPsha;thz;bd; 
jpnrk;gu; 31 ,y;  cs;sthW 
&gh 8>602>050 tiu 91 rjtPjj;jhy; 
mjpfupj;jpUe;jJ. mt;thwhd 
mjpfupg;gpw;fhd fhuzq;fs; 
zf;fha;tpw;F ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
(c) rk;Nghjp  ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; 

rigapdhy; gy;fiyf;fofj;jpw;F 
ed;nfhilaspf;fg;gl;bUe;j 2 &l; 1.9 
Ngu;r; msthd fhzp kw;Wk; fl;blk;> 
nghJeytha ehLfspd; mur 
jiytu;fspd; nrayku;tpd; cw;rt 
nrayku;tpd; cw;rt 
nraw;ghLfSf;fhf 2013  Mf];l; 23 
Me; jpfjp efu mgptpUj;jp 
mjpfhurigf;F jw;fhypfkhf  
ifaspf;fg;gl;bUe;jJ. ,e;j fhzp 
kw;Wk; fl;blj;ij kPs ngw;Wj;jUkhW 
2014 rdtup 27 Me; jpfjp efu 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fhyp 
khtl;l nrayfj;jpYk;> 2014 Vg;uy; 10 
Me; jpfjp mur ghJfhg;G kw;Wk; efu 
mgptpUj;jp mikr;rplKk; Nfhupf;if 
tpLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; 
,JtiuapYk; Fwpj;j Mjdq;fs; 
gy;fiyf;fofj;jpw;F kPs 
ifaspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

4.4 epjpaj;jpd; Fiwthd gad;ghL 
 
gy;fiyf;fofj;jpd; kPd;gpbAk; 
flw;nwhopy;  tpQ;QhdKk;  kw;Wk; 

njhopy;El;gg; gPlj;jpdhy;  Specific   

Agreement on   Research   Co-operation   

between the Swedish International  Development  

Co-operation Agency vDk; nraw;jpl;lj;jpid 

2006 Mk; Mz;bypUe;J 
mKy;gLj;Jtjw;fhf &gh 45>300>469 
njhif RtPld; ehl;L ed;nfhil 
fpilj;jpUe;jJ. me;j nraw;jpl;lk; 2010 
jpnrk;gu; khjk; tiuapYk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;bUe;jJld; 
fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd; 
gpufhuk; epjpNaw;ghl;by;  &gh 30>704>916 
njhif khj;jpuk; nrytplg;gl;bUe;jJ. 
vQ;rpa &gh 14>595>553 gad;gLj;jg;glhky; 
kPs mDg;gg;gl;bUe;jJ 
 

 

 

ைாை ிகை மாற்றங்ைள் ைாரணமாை 
உடன்படிக்கை மீறுவது சாத்தியமற்றதால் 
உடன்படிக்கையின்  ியதிைளும் 
 ிபந்தகனைளுக்கும் அகமய பசைவளிக்ைப்படாத 
மூைதனம் திருப்பி அனுப்புவதற்கு 
தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

4.5 nraw;ghlw;w kw;Wk; Fiwg;gad;ghLila 
nrhj;Jf;fs 
 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
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(m) Nfl;Nghu;$lj;jpd; gad;ghl;bw;F 
vLf;ff;$ba 31 ntspr;r 
cgfuzq;fSf;Fupa 1322 myFfs; 
1983 Mk; Mz;bypUe;Jk; 1998 
Mf];l; 14 Me; jpfjp sQ;rpaj;jpw;F 
fpilf;fg;ngw;wpUe;j 40 ,urhad 
nghUl;fSk; vJtpj ghtidf;Fk; 
vLf;fg;glhJ fsQ;rpaj;jpy; 
itf;fg;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
 
 
 
(M) &gh 8>718 ngWkjpahd thA 

mLg;nghd;W 2014 A+d; 14 Me; jpfjp 
nghwpapay; gPlj;jpd; fsQ;rpaj;jpw;F 
fpilj;jpUe;j NghjpYk; 
fzf;fha;T jpfjpahd 2014 
jpnrk;gu; 27 Me; jpfjp tiuapYk; 
mjid NfhupapUe;j jug;gpdUf;F 
toq;fhky; fsQ;rpaj;jpy; 
itf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk;> 06 gy;NtW 
fhfpjhjp tiffSf;Fupa 83 tplaq;fs; 
gy tUlq;fshf ,Ug;G tif 
mwpf;ifapy; kPjpnahd;whf 
Kd;nfhz;Ltug;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
c khztu; tpLjpnahd;wpw;F mUfpy;     

jhgpf;fg;gl;bUe;j K.V.S. 85 uf kpd; 

gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; 2012 rdtup 
khjk; Kjy; kPsha;thz;bd; 
jpnrk;gu; 31 Me; jpfjp tiuapYk; 
vJtpj gad;ghl;bw;Fk; vLf;fg;glhJ 
nraw;ghlw;wpUe;jJ. 

 
 
 
(<) kPsha;thz;bd; jpnrk;gu; 31 Me; 

jpfjpapy; cs;sthW &gh 60>234 
$l;Lj;njhifahd 02 tq;fp 
fzf;Ffspd; k Pj pfs ; nraw;ghlw;W 
fhzg;gLtjhf fzf;fha;tpd; NghJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJld;> mJ njhlu;gpy; 
nghUj;jkhd eltbf;if 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 
 
 
(c) kUj;Jt gPlj;jpd;  04 

nraw;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;fhf 
 Muha;r;rp khdpaq;fspd; fPo; 

(m)பாவகனப் படுத்த முடியாத மின் பபா 
ருத்திைகள அைற்றுவதற்கு பபாதுப்பத்திர 
இைக்ைம் 47 இன் ைீழ்  டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. படீம், ஸ்தாபிக்ைப்பட்ட 
பபாழுது  ாற்பத்தி  ான்கு (44) நவதியற் 
பபாருட்ைள்  ன்பைாகடயாை பபற்றுக் 
பைாள்ளப்பட்ட கவயாகும். இவ் நவதியற்  
பபா ருட்ைகள பயன்படுத்த முடியுமா 
அல்ைது அவ்வாறு இன்நறல் அது பற்றி 
உறுதியளிக்ைப்பட்ட பின் அகவைகள 
அைற்றுவதற்கு  டவடிக்கை  எடுக்ைப்படும். 

 

(M) இவ் எரிவாயு அடுப்பு உணவைத்தின் 
பாவகனக்ைாக் பைாள்வனவு 
பசய்யப்பட்டதுடன் தற்பபாழுது 
பாவகனயில் உள்ள அடுப்பு பயன் 
படுத்தப்படாத பபாழுது இதகன 
வழங்குவதற்கு பண்டை சாகைக்கு அறிவுகர 
வழங்ைப்பட்டிருந்தது. ஆறு (06) வகையான 
ைாைிதப் பபாருட்ைள் மற்றும் 45 ைட்டகளப்  
புத்தைங்ைள் தவிர்ந்த ஏகனயகவ 
பயன்படுத்த முடியாதகவயான படியால் 
அவற்கற அைற்றுவதற்கு நதகவயான 
 டவடிக்கை எடுக்ைப்படும்.   

 

(c) இந்த  85KVA வளு மின் ஆக்ைி மாணவர் 
விடுதி பாவகனக்ைாை 
பயன்படுத்தப்பட்டநதாடு அதன் மின் ைைன் 
மாற்ற நவண்டியுள்ளதால் பசயற்படவில்கை. 
நவகைத்தள பபாறியியைாளருக்கு மின் 
ைைகண மாற்றுவதற்கு அறிவுகர 
வழங்ைப்பட்டுள்ளநதாடு இந்த மின் ஆக்ைி 
பசயற்படுத்தப்படவுள்ளது. 

 

(<) இம் மூன்று ைணக்குைளில் இரண்டிகன 
மூடிவிடுவதற்ைான  டவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் இது சார்பாை பசனட் 
பத்திரம் ஒன்று பல்ைகைக்  ைழைத்திற்கு 
வழங்ைப்படும் இைங்கை வங்ைியுடன் 
கவக்ைப்பட்டுள்ள இை 24011600பைாண்ட பவ 
ளி ாட்டு  ானயக் ைணக்ைிகன(FCA) 
மூடிவிடுவது சாத்தியமில்கை என்பகத 
இங்கு  ான் குறிப்பிட விரும்புைின்நறன்.   

 

ஒ) WITO  - பசயற்திட்டம்ICO 2220 
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toq;fg;gl;bUe;j &gh 1>824>346 
njhifahdJ kPsha;thz;bDs; 
mr;nraw;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;glhj 
fhuzj;jhy; nraw;ghlw;W 
fzf;fpy; epWj;jpitf;fg;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) kPsha;thz;bd; epjpf;$w;Wf;fspd; 

gpufhuk;   ,yq;if tq;fpapy; &gh 
811>535 kPjp 2007 Mk; Mz;L Kjy; 
khw;wKwhJ epjpf;$w;Wf;fspy; 
fhzg;gLk; kPjpnahd;whf 
mtjhdpf;fg;gl;lJld;> mJ njhlu;gpy; 
nghUj;jkhd topKiwfis 
Nkw;nfhs;tjw;F kPsha;thz;bd; ,Wjp  
tiuapYk; eltbf;if  
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy  mJ 
njhlu;gpy; nghUj;jkhd topKiwfis 
Nkw;nfhs;tjw;F kPsha;thz;bd; 
,Wjp    tiuapYk; eltbf;if 

2013 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியன்று இக் 
ைணக்ைின்  ிலுகவ ரூபா 1,067,970.00 ஆை 
இருந்ததுடன் அகவ  ிகையான கவப்புக் 
ைணக்ைில் கவப்படீு பசய்யப்பட்டுள்ளன. இம் 
மூைதனத்தின் ஊடாை படீத்திற்கு  நமாட்டார் 
பஸ் வண்டி ஒன்றிகனக் பைாள்வனவு 
பசய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இடப் புத்தாய்வாளர் ைழைம் - ICO 3023 

 2013 டிசம்பர் 31ஆம் திைதியன்று இக் ைணக்ைின் 
 ிலுகவ ரூபா 692,367.00 ஆகும். இப் பணம் 
எதிர்வரும் வருடத்தில் பயன்படுத்தப் படும் என 
திட்ட ஒருங்ைிகணப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.  

 

ைைாச்சார  ிைழ்ச்சிICO 3059 

2013 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியன்று இக் ைணக்ைின் 
 ிறுகவ ரூபா 44,527 ஆை இருந்த்துடன் இது பற்றி 
இத் திட்டத்தின் ஒருங்ைிகனப்பாளர் 
அறிவித்திருந்தார். 

 

றுஹணீ இடர்பணிக் குழு ICO  2388 

 

2013 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியன்று ைணக்ைின் 
 ிறுகவ ரூபா 19,458 ஆை இருந்த்துடன் 
இத்பதாகை எதர்ைாைத்தில் புத்தைங்ைகளக் 
பைாள்வனவு பசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுபமன 
இச் பசயற் திட்டத்தின் ஒருங்ைிகனப்பாளர் 
அறிவித்திருந்தார். 

 

விஞ்ஞான முதுமானி (M.Sc)மரபணு பயிற்சி 
 ிைழ்ச்சித் திட்டம் –ICO – 2476 

 

பதிநவடு இைக்ைம் 48 ஊடாை இப் பணத்பதாகை , 

MSBU  பிரிவிற்ைான  ிதி பகுப்படீ்டில் கவப்படீு 
பசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இக் ைணக்ைில் ஏதுவித 
 ிறுகவைளும் இல்கை. 

 

(C)  ிதிக் கூற்றிைிருந்து இக் ைணக்கை 
அைற்றுவதற்கு பல்ைகைக் ைழை  ிர்வாை 
சகபயிடம் நைாரிக்கை 
விடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், இது சார்பான 
அறிக்கை ஒன்றிகன பல்ைகைக்ைழை 
 ிர்வாை சகப, பதில்  ிதிக் 
ைட்டுப்பாட்டாளரிடம் நைாரியுள்ளது. எதிர் 
ைாைத்தில் இப் பிரச்சிகன  
தீர்த்துகவக்ைப்படும் 
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vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

4.6 rpf;fdkw;w nfhLf;fy; thq;fy;fs; 
 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) gy;fiyf;fofj;jpd; epiyahd nrhj;J 

gjpNtl;bid  jahupg;gjw;fhf 
Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpd;  
epjpahsu;  kw;Wk; [atu;jd 
gy;fiyf;fofj;jpd; gpujp epjpahsUf;F 
&gh 1>700>260 $l;Lj;njhifahd 
gzk; nrYj;jg;gl;bUe;jnjdpDk; 
2014 jpnrk;gu; 31 tiuapYk; 
mr;nraw;ghL G+u;j;jp 
nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(M) cUFZ gy;fiyf;fofj;jpy; 

Nritahw;Wk; fy;tprhu; 
gjtpazpapd; cj;jpNahfj;ju;fshy; 
Nkw;gb cau;fy;tp jifikfis G+u;j;jp 
nra;Ak; nghUl;L murpdhy; epjp 
cjtpfs; kw;Wk; rk;gsj;Jld; $ba 
tpLKiwfs; toq;fg;gl;bUe;j 
NghjpYk;> Fwpj;j gl;lg;gpd; gbg;gpid 
G+u;j;jp  nra;jikia cWjpg;gLj;jhj 20 
re;ju;g;gq;fs; fzf;fha;T njupT 
gupNrhjidapd; NghJ 
ntspg;gLj;jg;gl;ld. me;j 20 
re;ju;g;gq;fspy; 12 Nguhrpupau;fs; kw;Wk; 
tpupTiuahsu;fSf;fhf khj;jpuk; &gh 
9>890>511 murpdhy; nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 
vQ;rpa 08 Nguhrpupau;fs; kw;Wk; 
tpupTiuahsu;fSf;fhf 
nrYj;jg;gl;bUe;j  gzk; njhlu;ghd 
jfty;fis gpuj;jpNaf 
NfhitfspypUe;J ngw;Wf;nfhs;s 
KbahjpUe;jJ. 

 

 

 

 

 

(அ)  ிரந்தர உகடகமைளுக்ைான பதிநவட்டிகனத் 
தயாரிப்பதற்ைாை நபராபதனிய பல்ைகைக் 
ைழைத்தின் சிநரஷ்ட உதவி  ிதிவாளருக்கு 
அதிைாரம் அளிக்ைப்பட்டநதாடு , அவரால் 
தயாரிக்ைப்பட்ட  ிரந்தர உகடகமைள் பற்றிய 
பதிநவட்டில் குகறபாடுைள் இருந்தன 
பவன்பகத  ான் ஏற்றுக்பைாள்ைிநறன். துகன 
 ிதிவாளர், தனது சபடிைல் விடுமுகறயில் 
இருந்த்நதாடு, அவர் றுஹூண பல்ைகைக் 
ைழைத்தின் பதில்  ிதிவாளராை 
பதவிநயற்றதுடன் குறிப்பிட்ட பதிநவட்டில் 
குகறபாடுைகள  ிவர்த்தி பசய்விதது 
நமற்பைாள்ளும்  பபாழுது அவருக்கு 
பவளிநயற நவண்டியிருந்தது. அவர் தனது 
சபடிைல் விடுமுகறகய பூர்த்தி பசய்ததன் 
பின் தனது  ிரந்தர பதவிக்கு திரும்ப 
நவண்டியிருந்தது.நமலும் , றுஹணீ 
பல்ைகைக் ைழைத்தின்  ிரந்தர 
உகடகமைளுக்ைான பதிநவடு தற்பபாழுது 
தயாரிக்ைப்பட்டு வருவதுடன் அகவ மிைக் 
குறுைிய ைாைத்திற்குல் பூர்த்தி பசய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 

 

(ஆ)  ைணக்ைாய்வுக் குழுவின் இம் முரண்பாடு 
பற்றி ைைந்துகரயாடப் பட்டபதன்பகத 
இங்கு  ான் அறுவித்துக் பைாள்ள 
விரும்புைின்நறன்.  ீங்ைள் எடுத்துக் 
ைாட்டிய 20 சந்தர்ப்பங்ைளில் சிைகரத் 
தவிர மற்கறய அகனவரும் , தங்ைளது 
முதுமானிக் ைற்கைைகள பதாடர்ந்தும் 
பூர்த்தி பசய்வதில்  ஈடுபட்டுள்ளனர். 

உங்ைள் ைணக்ைாய்வுக் நைள்விக்ைான 
SN/MR/C/RU/2014/V02 முழுகமயான 
பதிகை  ான் சமர்ப்பித்துள்நளன். 
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(,) gl;lg;gbg;gpw;F cupj;jhd mjd; 
Fzeyid mjpfupf;Fk; 
nraw;jpl;lj;jpd; fPo; &gh 7>512>491 
$l;Lg;ngWkjpAila nfhs;tdT 
nra;ag;gl;bUe;j Gj;jfq;fis 
gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd 
E}yfj;jpw;F toq;fhJ> gy;NtW 
fw;ifg; gpupTfSf;F toq;fpaikahy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l  nrytpdj;jpy; 
mjpfkhNdhUf;F  eyd;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fpUe;j re;ju;g;gk; 
,of;fg;gl;bUe;jJ. 

 
(<) kPd;gpbAk; flw;nwhopy; tpQ;QhdKk; 

kw;Wk; njhopy;El;gg; gPlj;jpdhy; 2006 
Mk; Mz;L Kjy; 2010 Mk; Mz;L 

tiu mKy;gLj;jg;gl;bUe;j Specific 

Agreement on Research Co-operation 

between the Swedish International 

Development Co-operation Agency vDk; 

nraw;jpl;lj;jpd; fPo; cau; fy;tp 
jifikapid G+u;j;jp nra;tjw;fhf 
jw;fhypf  tpupTiuahsnuhUtu; 
cs;slq;fyhf  ,uz;L  
tpupTiuahsu;fSf;F vJtpj 
gpizg;nghWg;Gkpd;wp  &gh 1>740>622  
$l;Lj;njhifahd epjpAjtp 
toq;fg;gl;bUe;jJ. tpupTiuahsu;fs; 
,UtUk; jw;NghJ gy;fiyf;fofj;jpy; 
Nritapy; <Lglhik 
ntspg;gLj;jg;gl;lJ. mjd; gpufhuk; 
Nkw;Fwpj;j nrytpdj;jpw;Fupa vJtpj 
gpujpgyDk; gy;fiyf;fofj;jpw;F 
fpilj;jpUf;ftpy;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(c) tptrha gPlj;jpw;Fupa Nghf;Ftuj;jpw;F 

cfe;jepiyikapy; ,y;yhj Nkhl;lhu; 
irf;fps; kw;Wk; 06 bnuf;lu; 
tz;bfSf;F kPsha;thz;bw;fhd 
fhg;GWjp G+l;ifia 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf &gh 16>814 
Njrpa fhg;GWjp   $l;Lj;jhgdj;jpw;F 
nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 
(C) tptrha gPlj;jpd; czT kw;Wk; 

njhopy;El;g tpQ;Qhd fw;ifg;gpuptpw;F 
Njitahd tpQ;Qhd 

cgfuzq;fis n[u;kdpapd; Sandberg 

Schneidewind epWtdj;jplkpUe;J 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf 03 
tUlq;fSf;F Kd;du; &gh 751>463 
Kw;gzj;njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ.   
cgfuzq;fs;gy;fiyf;fofj;jp
w;Ffpilj;jpUf;fhj NghjpYk; 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(<) இவ் விடயம் சார்பான  உள்ளை ைணக்ைாய்வு 
விமர்சனங்ைள்  கட பபறுைின்றதுடன் , இவ் 
வறிக்கை ைிகடக்ைப் பட்டதுடன் விரிவான 
பதில் வழங்ைப்படும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2014 ஆண்டிற்ைான ைாப்புறுதி பசய்யப்பட்டதன் 
பின் இவ் (06) ஆறு வாைணங்ைளும் 
பயன்படுத்த முடியாத  ிகைக்கு வந்தன 
என்பன இங்கு  ான் அறிவித்துக் பைாள்ள 
விரும்புைின்நறன். 

 

 

 

(C) நமற்குறிப்பிட்ட அவதானிப்புக்ைள் பற்றி 
விமர்சகன நமற்பைாண்டதன் பின்னர் 
விளக்ைமான பதில் சமர்ப்பிக்ைப்படும். இது 
சார்பாை விநசட விமர்சனங்ைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட நவண்டுபமன 
ைணக்ைாய்வுக் குழு சிபார்சு பசய்துள்ளது. 
நமற்குறிப்பிட்ட அவதானிப்புக்ைள் பற்றி 
விமர்சகன நமற்பைாண்டதன் பின், 

விளக்ைமான பதில் சமர்ப்பிக்ைப்படும். இது 
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kPsha;thz;bd;  khu;r;  khjk; 
tiuapYk; vJtpj gpd;njhlu; 
eltbf;ifAk; vLf;fg;glhky; me;j 

cgfuzq;fs;  ,e;jpahtpd;  Lab 

Chemicals epWtdj;jplkpUe;J &gh 

329>179 nrytplg;gl;L ,wf;Fkjp 
nra;ag;gl;bUe;jJ. mt;thW  
nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;j 
cgfuzq;fspd; xU njhFjp  
fl;lisaplg;glhj 
cgfuzq;fshdJld; kw;Wnkh 
,ae;jpu njhFjp 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j kpd;  
juhrpd; gpujhd Mop ,aq;fhikapdhy 
ghtidf;F vLf;f ,ayhjpUe;jJ. 
gy;NtW FiwghLfSila 
cgfuzq;fs; gy;fiyf;fofj;jpw;F 
fpilj;J xU tUlj;jpw;F Nkw;gl;l 
fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; 
fzf;fha;T jpdkhd 2014 jpnrk;gu; 19 
Me; jpfjp tiuapYk; ,J njhlu;gpy; 
vJtpj eltbf;ifAk; 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 

சார்பாை விநசட விமர்சனங்ைள் 
நமற்பைாள்ளப்பட நவண்டுபமன 
ைணக்ைாய்வுக் குழு  சிபார்சு பசய்துள்ளது. 

 

            புதுப்பிக்ைப்படாத குறிப்புக்ைகள 
அடிப்பகடயாைக் பைாண்டு தயாரிக்ைப்பட்ட 
நமற்குறிப்பிட்ட சைை 

அவதானிப்புக்ைளுடனும் இணங்ை எனக்கு 
முடியாது. நமலும், 1994/1995 ைாைங்ைளில் 
Ichthyology  துகறயில் நமற்பைாள்ளப்பட்ட  
Ichthyology மற்றும்  ீரின சுற்றுச் சூழல் 
பற்றிய பாடப றிைளுக்ைான பசய் முகறப் 
ஆய்வுைகள நமற்பைாள்ளப்பட்டிருந்த்துடன், 

Ichthyology துகற, விஞ்ஞான படீத்திைிருந்து 
நவறுபடுத்தப்பட்டதுடன், அதன்பின் 
பாடத்திட்ட மீளாய்வுைளின் ைாரணமாை 
 ீக்ைப்பட்டதுடன் நைாரப்பட்ட நவதியல் 
பபாருட்ைள் பாவகணப்படுத்த 
முடியவில்கை மற்றும் அகவ 
பண்டைசாகையில் கவக்ைப் பட்டுள்ளது.  

இவ் நவதியல் பபாருட்ைளின் ைாை 
எல்கைக் ைடப்பு, ஓர் பிரச்சிகனயாை 
இல்ைாத பட்சத்தில் நதகவப்படும் பபாழுது 
அகவ பாவகணக்கு எடுக்ைப்படும். 

 

4.7 ,dq;fhzg;gl;l el;lq;fs 
 
gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 
(m) khgyhd tptrha gPlj;jpw;Fupa 4 

thfdq;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpd; 
Ng&e;J tz;bff; hd 2014 Mk; 
Mz;bw;Fupa tUkhd mDkjpg;gj;jpuk; 
cupa jpdj;jpy; ngw;Wf;nfhs;shj 
fhuzj;jpdhy; jzlg;gzkhf &gh 
16>012 nrYj;j Ntz;bNaw;gl;bUe;jJ 

 
(M) murpd; epjpg;gpukhzk; 387 ,d; gpufhuk; 

fhNrhiyfs; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w midj;J 
nfhLg;gdTfSf;Fk; tq;fp kPjp 
NghJkhdjhf cs;sjh vd nrYj;Jk; 
cj;jpNahfj;juhy; vg;nghOJk; 
fz;lwpag;gl Ntz;baJld; murpd; 
ve;jnthU tq;fpf;fzf;fpypUe;Jk; 
tq;fp Nkyjpfg;gw;wpid 
ngw;Wf;nfhs;sy; 
jilnra;ag;gl;bUe;jJ. vdpDk;> 
mjw;F Kuzhf 2014 rdtup Kjy; 
jpnrk;gu; tiu gy;fiyf;fofj;jpd; 02 

 

 

 

 

அ) உங்ைளது அவதானிப்புக்ைளுடன்  ான் 
இணங்குைின்நறன் குறிப்பிட்ட 
அதிைாரிைகள,  எதிர் ைாைத்தில் இவ்வாறான 
குகறபாடுைள் ஏற்படாத படி பார்த்துக் 
பைாள்ளும் படி அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

( ஆ) 2014 ஆம் ஆண்டுக் ைாைத்தில் பதாடர்ந்தும் 
பின்வரும் ைட்டட  ிர்மான நவகைைகள ( 

மீன்பிடி, ைடல்சார் விஞ்ஞான பதாழில் 
நுட்பப் படீக்  ைட்டடம் , முைாகமத்துவ 
மற்றும்  ிதிப் படீ ைட்டடம், ைணணி 
விஞ்ஞான படீத்தின் II ைட்ட ைட்டடம்) 

நமற்பைாள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் , 

இவற்றிற்ைாை நவறுபடுத்தப்பட்ட 
மூைதனங்ைள் திகரநசறியிைிருந்து பபற்றுக் 
பைாள்வதில் தாமதங்ைள் இருந்தன. 
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eilKiw fzf;FfSf;Fupa &gh 
93>112 njhif tq;fp Nkyjpfg;gw;W 
tl;bahf nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(,) tptrha gPlj;jpd; kUj;Jt 

epiyaj;jpw;nfd nfhs;tdT 
nra;ag;gl;bUe;j kUe;Jfs; njhlu;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;T njupTg; 
gupNrhjidapd; NghJ 46 kUe;J 
tiffs; fhyhtjpahfpapUe;jJld;> 
mtw;Ws; 27 xsljq;fspd; ngWkjp 
&gh 23>899 MFk;. mt;thW kUe;Jfs; 
fhyhtjpahtjw;F Kd;du; mtw;iw 
gy;fiyf;fofj;jpd; NtW itj;jpa 
epiyaq;fSf;F  toq;Ftjw;F 
my;yJ nghUj;jkhd topKiwapid 
Nkw;nfhs;tjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy 

என்றாளும், வழங்கு ரிடம் ஏற்படுத்தப்பட்ட 
இணக்ைங்ைளுக்கு அகமய, 

பசயற்திட்டத்தின்  முன்நனற்றங்ைளின் 
தாக்ைங்ைள் ஏற்படாதவாறு, அவர்ைளுகடய 
பண உறுதிப் பத்திரங்ைளுக்ைான 
பைாடுப்பனவுைகள தாமப்படுத்த 
முடியவில்கை. பைாடுப்பனவுைளில் 
தாமதங்ைள் ஏற்படுமாயின் நவகைைகளத் 
தற்ைாைிைமாை  ிறுத்துவதற்கு 
 ிர்மந்திக்ைப்படும் என வழங்கு ர் 
எங்ைளுக்கு அறிவித்திருந்த்துடன், இதனால் 
பசயற்திட்டங்ைகள பூர்த்தி பசய்வதில் 
ஏற்படும் தாமதங்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 
பை பிரச்சிகணைள் உறுவாக்ைக் 
ைாரணமாகும். 

 

(,) இ)ம் மருத்துவ  ிகையத்திற்ைான புதிய தாதி 
ஒருவகர நசர்த்துக் பைாள்வதற்ைான 
 டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

      எதுவித மருத்துவ வகைைளும், அவற்றின் 
ைாை எல்கைக் ைடப்பு முடிவகடவதற்கு 
அண்மித்த பபாருட்ைகளக் பைாள்வனவு 
பசய்யக் கூடாது என்ற விநசட அறிவுகர 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. உங்ைளுகடய 
அவதானிப்புக்ைளுக்ைான ைாரணம் விவசாய 
படீத்தின் மருத்துவ அதிைாரி 2013 ஜுன் 17 

ஆம் திைதி முதல் வல்ைமடகம  மருத்துவ 
 ிகையத்திற்கு இட மாற்றப் 
பட்டிருந்தகமயும் மற்றும் தாதி அதிைாரி 
2013 டிசம்பர் 15 ஆம் திைதி முதல் 
பபாறியியற் படீத்திற்கு இட மாற்றப் 
பட்டிருந்தகமயுநம ஆகும். ஆைநவ 2014 

மார்ச்13ஆம் திைதி முதல் இம் மருத்துவ 
 ிகையத்தினூடாை மருத்துவ நசகவைள் 
வழங்ைப்படவில்கை. எதிர் ைாைத்தில் 
இவ்வாறான பிரச்சிகனைள் ஏற்படுவகதத் 
தடுப்பதற்கு  டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

           வழங்ைப்பட்ட மருந்து வகைைள் சார்பான 
சைை பதிநவடுைளும் குறிப்பிட்ட தினத்தன்று 
புதிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

4.8 gjtpazpapdh; epUthfk 
 
fy;tprhu; kw;Wk; fy;tprhuh gjtpazpapdu 
 
kPsha;thz;bd; jpnrk;gh; 31 Me; 

 

 

உங்ைளுகடய அவதானிப்புக்ைளுடன் எனக்கு 
இணங்ை முடிய வில்கை. நபராசிரியர் 
பதவிைளுக்ைாை அனுமதிக்ைப்பட்ட பவற்றிடங்ைள் 



வருடாந்த அறிக்கை - 2014 181 

 

 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்ேொளர் தமைமை அதிபதியினொல் 
ேிெொரனணக்கு உற்படுத்தப் பட்ட 
ேிடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் ேிபரைொன 
அறிக்மகக்கு ேழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

jpfjpapy; cs;sthW gy;fiyf;fofj;jpd; 
fy;tprhu; gjtpazpapdhpy;   q;fPfupf;fg;gl;l 
Nguhrpupau;fspd; (gapYeu; tpupTiuahsu;fs; 
cs;slq;fyhf) vz;zpf;if 601 Md 
NghjpYk;  2015 A+d; 01 jpfjpapy; 
cs;sthwhd vz;zpf;if 477 Mdikahy; 
124 gjtp  ntw;wplq;fs;  epytpd. 
fy;tprhuh gjtpazpapdupy; 152  gjtp 
ntw;wplq;fs; epytpaJld; cs;sthwhd 
gjtpazpapdUs; mq;fPfhuk; 
ngw;Wf;nfhs;sg;glhj gjtpfspd; vz;zpf;if 
64 MFk;. 
 

இல்கை என்பதுடன் ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள், 

தங்ைளது தனிப்பட்ட பசயற்றின் அடிப்பகடயில் 
அதற்ைான நதகவைகளப் பூர்த்தி பசய்வதன் 
ஊடாை நபராசிரியர் பதவிைளுக்கு பதவி 
உயர்வுைள் வழங்ைப்படுைின்றன. 2013 வருடத்தில் 
விரிவுகரயாளர்ைளுக்ைான அனுமதிக்ைப்பட்ட 
பவற்றிடங்ைளின் எண்ணிக்கை ( தகுதிைான் 
விரிவுகரயாளர்ைள் உற்பட) 601 ஆை இருந்ததுடன் 
2016 ஜுன் 01 ஆம் திைதியன்று யதார்த்த 
எண்ணிக்கை 477 ஆகும். ஆைநவ, 2015 ஜூன் 01 ஆம் 
திைதியன்று விரிவுகர பதவிைளுக்ைான 
பவற்றிடங்ைள் 124 ஆை இருந்தன. இவ் 
பவற்றிடங்ைகளப் பூர்த்தி பசய்வதற்ைாை 2015 

மார்ச் 08 ஆம் திைதியில் பவளியிடப்பட்ட 
பத்திகரைளின் விளம்பரங்ைள் ஊடாை 
விண்ணப்பப் பத்திரங்ைள் நைாரப்பட்டுள்ளன. 

 

 ைல்வி 
சாரா  

ஊழியர் 

அனும
திக்ைப்ப
ட்ட 

எண்ணி
க்கை 

யதார்த்
த 

எண்ணி
க்கை 

அனுமதி
க்ைப்படா

த 
எண்ணி
க் கை 

பவற்றி
டங்ைளி
ன் ம்ம  
எண்ணி
க்கை 

1  ிர்வாை 
தர  
 ிகை 

47 35 01 11 

2  ிர்வாை 
தர 
 ிகை 
சாரா 

416 363 12 41 

3 சிற்றூழு
யர்ைள் 

520 433 51 36 

 

IV,சாரதிைள், பாதுைாப்புக் ைாவைர்ைள் மற்றும் 
நூைை ஊழியர்ைள்  ிர்வாைக் ைிகளயின் ஆளணிக் 
நைாகவைளாக்க் அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்த்துடன் 
அவர்ைள், படீங்ைளில் ைடகமயாற்றுைின்றனர். 

ஆைநவ , மீன்பிடி, ைடல் சார் விஞ்ஞான மற்றும் 
பதாழிற் நுட்பப் படீம், மானிட சமூை விஞ்ஞான 
படீம், முைாகமத்துவ மற்றும்  ிதிப் படீம், 

மருத்துவ படீம்,  பபாறியியற் படீம் மற்றும் 
விவசாய படீங்ைளில் நமைதிை  ஊழியர்ைள் 
பிரதிபனிக்ைப்பட்டாளும் உண்கமயில் அவற்றில் 
நமைதிை  ஊழியர்ைள்  இருக்ைவில்கை. 
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4.9 thfd gad;ghL 
 
(m) cUFZ gy;fiyf;fofj;jpw;Fupa 

Nkhl;lhu; tz;bnahd;W 2013 kw;Wk; 
2014 Mk; Mz;Lfspy; &gh 188>722 
nrytplg;gl;L 
gOJghu;f;fg;gl;bUe;jJld; 2014 Vg;uy; 
khjj;jpd; gpd;du; thfdk; Xl;lj;jpy; 
<LgLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 2015 rdtup 
21 Me; jpfjp tiuapYk; thfdj;jpid 
kPs gOJghu;g;gjw;Nfh 
ifjtpu;g;gjw;Nfh eltbf;if vLf;fhJ 
nraw;ghlw;W fhzg;gl;lJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(M) 2007 Mk; Mz;by; 

gy;fiyf;fofj;jpw;F ed;nfhilahf 
fpilj;j Ng&e;jpy; 2012 Mk; Mz;L 
Kjy; ,U re;ju;g;gq;fspy;  
&gh 748>360 njhifahd vd;[pd; 
gOJghu;j;jy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 
mjd; cj;juthj fhyk; my;yJ 
Xl;lj;jpy; <Lglf;$ba fpNyh 
kPw;wu;fspd; vz;zpf;if 
G+u;j;jpailtjw;F Kd;du; 2014 A+d; 16 
Me; jpfjp  &gh 260>280 
njhifahd kjpg;gPnlhd;iw rku;g;gpj;J 
kPz;Lk gOJghu;j;jypw;fhf 
cld;gbf;ifnahd;W ,d;wp me;j 
fuh[pw;Nf ifaspf;fg;gl;bUe;jJ. 
2015 Vg;uy; 30 Me; 
jpfjp  tiuapYk; gOJghu;f;fglhky; 
Ng&e;J ,aw;if  ,lu;fSf;F  
cl;gl;lthW ghJfhg;gpd;wp epWj;jp 
itf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

 

 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தான பதிவு 
இைக்ைம் 18-2668 நமாட்டார் ைார் இயந்திரக் 
நைாளாறு ைாரணமாை குறுைிய 
பயனங்ைளுக்ைாைப் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த 
நதாடு 2014 ஜூன் 10 ஆம் திைதியன்று 
பழுதுபார்ப்பதற்ைாை கூறு விகை 
நைாரப்பட்டிருந்த்து. விகை மனுக்ைல் 
பைாள்வனவுக்  குழுவிற்கு 
அனுப்பப்பட்டநதாடு அவர்ைள் நமாட்டார் 
வாைனம் பரிநசாதைரிடமிருந்து 
ைிகடக்ைப்பட்ட அறிக்கையின் படி இதகன 
பராமரிப்பது பயன் வளம் வாய்ப்பு 
இல்ைாநதாடு இதகன பசலுத்துவகத 
அைற்றுவதற்கு சிபாரசு வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 

ஆைநவ அரசாங்ை மதிப்படீ்டாளரிடமிருந்து 
மதிப்படீ்டு அறிக்கையிகன 
எதிர்பார்ப்பநதாடு அகவ ைிகடத்தவுடன் 
அைற்றப்படும். 

 

பதிவிைக்ைம் 63-4274 உரித்தான பஸ 
வண்டியின் பதாழிற் நுட்பக் நைாளாரு 
அதிைரித்த்தன் ைாரணமாை இதற்கு முன் பை 
சந்தர்பங்ைளில் பழுது பார்த்த பாைித 
பபாறியியல்  ிருவனத்திற்கு 
அனுப்பப்பட்டது. குறிப்பிட்ட பழுது 
பார்த்தளுக்ைாை ஆகு பசைவு ரூபா 260,280 

ஆை மதிப்படீுைள் சமர்பிக்ைப்பட்டிருந்துடன் 
அகவ நவகைத்தள பபாறியியளாளரின் 
பரிந்துகரத்தளுக்ைாை அனுப்ப்ப் பட்டதுடன் 
அவரின் சிபார்சு 2014 ஆைஸட் 29ஆம் திைதி 
பபற்றுக் பைாள்ளப்பட்டன. இச் சிபார்சுைள் 
கூறு விகைக் குழுவுக்கு அனுமதிக்ைாை 
சமர்பிக்ைப்பட்டிருந்த்துடன் 2014 பசப்டம்பர் 30 

ஆம் திைதி கூடிய கூறு விகைக் குழு  
நமாட்டார் வாைன பரீட்சைரிடம் இருந்த 
அறிக்கை  ஒன்கற நைாரியிருந்த்து. 

நமாட்டார் வாைன பரிநசாதைரினால் பஸ 
வண்டியின் இயந்திரம் மற்றும் பல்நவறு 
பகுதிைள் பழுது பார்க்ைப் படநவண்டும் என 
சிபார்சு வழங்ைியிருந்த்து. எனினும் பழுது 
பார்ப்பதற்கு முன்னர் மதிப்படீ்டு 
திகணக்ைாளம் அரசாங்ை மதிப்படீ்டாளரிடம் 
இருந்து அறிக்கை  ஒன்றிகன 
நைாரியிருந்த்து. மதிப்படீ்டறிக்கை 
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ைிகடத்த்தன் பின் கூறு விகைக் குழு 
மற்றும் பல்ைகைக் ைழை  ிர்வாை  சகபயின் 
பரிந்துகரைளின் பின் இது சார்பான நமைதிை 
 டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்    

5 fzf;fspg;nghWg;Gk; ey;yhSifAk  

5.1 nray;eltbf;ifj; jpl;lk; 
 

2014 ngg;utup 17 Me; jpfjpa 01/2014   

Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;wwpf;ifapd; 
4 Mk; ge;jpapd; gpufhuk;; 
kPsha;thz;bw;fhd nray;eltbf;ifj; 
jpl;lk;  jahhpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

 

உங்ைளது அவதானிப்புக்ைளுடன்  ான் 
இணங்குைின்நறன். பல்ைகைக் ைழைம்,  ீங்ைள் 
ைாட்டியவாறு பசயற்பட்டு  டவடிக்கை 
திட்டங்ைள் தயாரிப்பது இல்கை பயன்றாலும் 
திறச் பசயற் திட்டங்ைள் தயாரிக்ைப்படுைின்றன. 

ஒவ்நவார் படீமும் திறச் பசயற் திட்டத்தில் 
உள்ள விகளபயன் குறியடீ்டுைளுக்கு இகணய 
பசயற்பாட்டுத் திட்டங்ைகள தயாரிப்பதுண்டு. 

விகளபயன் குறியடீுைளுக்கு அகமய 
நமற்பைாள்ளப்பட்ட பசயற்பாடுைள் வருடாந்த 
முன்நனற்றம் பற்றிய விமர்சனத்தில் 
வழங்ைப்படும் 

5.2 ghjPl;Lf; fl;Lg;ghL 
 
kPsha;thz;bw;fhd ghjplg;gl;l tUkhdk; 
kw;Wk; nrytpdj;ij> cs;sthwhd  
tUkhdk; kw;Wk; nrytpdj;Jld; 
zf;fQ;nra;Ak;  NghJ 11 tplaq;fspy; 
20 rjtPjk; Kjy; 327 rjtPjk; tiuahd 
tPr;rpy; Kuz;ghL mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
 

 

 

உங்ைளது அவதானிப்பிற்ைாை 

5.3 Mz;lwpf;ifia rkh;g;gpj;jy 
 
2012 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;Lfspy; 
Mz;lwpf;ifia ghuhSkd;wj;jpy; 
rkh;g;gpj;jy; 
2015 Vg;uy; 09 Me; jpfjp 
tiuAk;Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

 

நைள்விக்குக்  ைாரணமான வருடாந்த 
அறிக்கைைள் ஆங்ைிை பமா ழியில் 
தயாரிக்ைப்பட்டிருந்த்துடன் அகவ சிங்ைளம் 
மற்றும் தமிழ் பமாழிைளில் பமாழிபபயர்ப்புக்ைள் 
பூர்த்தியகடந்த்துடன் கூடிய சீக்ைிரத்தில் இவ் 
விரண்டு வருடாந்த அறிக்கைைகளயும் முன் 
கவப்பதற்கு  டவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 

5.4 jPh;f;fg;glhj fzf;fha;Tg; ge;jpfs; 
 
2012 xf;Njhgh; 04 Me; jpfjp eilngw;w 73 
Mk; ,yf;f NghJ nghJ Kaw;rpfs; FOf; 
$l;lj;jpd; NghJ gy;fiyf;fofj;jpw;Fhpa  
cj;jpNahfg+h;t ,y;yq;fspy; FbapUf;fpd;w 
cj;jpNahfj;jh;fsplkpUe;J tPl;L thlifia 
mwtpLtJ njhlh;ghf fye;Jiuahlg;gl;L   
jPh;khdnkhd;wpw;F te;jpUe;j NghjpYk; 
,e;j jPh;khdj;ij mKy;gLj;Jjy; 2015 Vg;uy; 
15 Me; jpfjp tiu 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

 

 

Cope) வழங்ைப்பட்ட சிபார்சுைளுக்கு அகமய 
 ியமிக்ைப்பட்ட வடீ்டுக்  குழுவினால் 
முன்பமாழியப்பட்ட ஊழியர் விடுதிைளுக்ைான 
மீளாய்வு பசய்யப்பட்டு அறவிடப்படநவண்டிய 
வாடகைக் ைட்டணங்ைள் பல்ைகைக் ைழை  ிர்வாை 
சகபயினால் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அகவ 
2015 நம 01 ஆம் திைதி முதல் 
 கடமுகறப்படுத்தப்படும். 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்ேொளர் தமைமை அதிபதியினொல் 
ேிெொரனணக்கு உற்படுத்தப் பட்ட 
ேிடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் ேிபரைொன 
அறிக்மகக்கு ேழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

6. KiwikfSk; fl;Lg;ghLfSk; 
 
fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;l 
Kiwikfs; kw;Wk; fl;Lg;ghLfspd; 
FiwghLfs; mt;tg;NghJ cgNte;jhpd; 
ftdj;jpw;Ff; nfhz;L tug;gl;ld. gpd;tUk; 
fl;Lg;ghl;L mk;rq;fs; njhlh;ghf tpNrl 
ftdk; Nfhug;gLfpd;wJ. 
 
(m) fzf;fPL 
(M) epiyahd nrhj;J fl;Lg;ghL 
(,) cj;jpNahfG+h;t tPl;L thlifapid 

mwtply; 
(<)  fsQ;rpaf; fl;Lg;ghL 
(c) thfdf; fl;Lg;ghL 
(C) tpLjpf; fl;Lg;ghL 
(v) fld;gl;Nlhu; kw;Wk; fld;nfhLj;Njhu; 

fl;Lg;ghL 
 

 

 

 ீங்ைள் சுட்டிக் ைாட்டிய ைட்டுப்பாடுைள் சார்பான 
குகறபாடு மற்றும் உறுதியின்கம பல்ைகைக் 
ைழை  ிர்வாை சகபயின் ைவனத்திற்கு 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளது என்பகத இங்கு  ான் 
அறிவித்துக் பைாள்ள விரும்புைிநறன். அத்துடன் 
எதிர் ைாைத்தில் இவ்வாறான குகறபாடுைகளக் 
குகறப்பதற்ைான  டவடிக்கைைள்  எடுக்ைப்படும் 

 

 

 

 

 
 
 


