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பகுதி X நிதி ோர்  அறிக்கைைள் 147 – 150 

 

 

பகுதி XI ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியின் அறிக்கை மற்றும் பதில் 151 - 201 

 

 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

1 

2015 

பகுதி 1 - பபொது 

 
 
 
 
 
 
 
 

ந ொக்கு  
 

நதசத்தின் புத்தி ஜவீிகளின் பிரதொன உந்து சக்தியொக அமைதல் 

 
 
 
 
 

பணி 
 

சமூைத்திற்குச் சசகவ சசய்வதற்ைாை ைற்பித்தல், ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் சசகவைளின் 

ஊடாை, அறிவிகையும் திறகமயிகையும் விருத்தி சசய்தல் 
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உபநவந்தரின் பசய்தி உமர 
 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம், 2015  ஆண்டில் திட்டமிட்ட படி சமற்சைாள்ளப்பட்ட சைை ைல்வி சார் மற்றும் 

நிர்வாை சசயற் திட்டங்ைளும் சீராைவும் மற்றும் நிகையாை முன்சைற்றைரமாைவும் சதாடர்ைின்றை. 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஒன்பதாவது படீமாை சதாழிற் நுட்பப் படீம் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டகம 

விசசடமாை அகமவதுடன் படீத்தின் முதைாவது மாணவர் சதாகுதி அடுத்த வருடம் சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்படவுள்ளைர்.  

 

இவ்வருடத்தில் பல்ைகைக்ைழைத்தின் பட்ட நிைழ்ச்சிச் சசயற்திட்டங்ைளுக்கு சமலும் அங்ைீைாரத்கத 

வலுப்படுத்து முைமாை சிை பாட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகளயும் பாடசநறிைகளயும் மீளாய்வு சசய்யப்பட்டை. 

அறிவின் விகள பயகை வியாபிக்கும் சநாக்குடன் சதசிய மற்றும் மாணவர் ஆய்வுக் ைருத்தரங்குைளுக்கு  

சமைதிைமாை சிை படீங்ைள் பை சர்வசதச ைருத்தரங்குைகள குறிப்பாை விவசாய படீம், சபாறியியல் மற்றும் 

முைாகமத்திவம் மற்றும் நிதி, மற்றும் விஞ்ஞாை படீங்ைள் ஒழுங்கு சசய்திருந்தை. றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம் “ IET GLOBAL CHALLEGE –2015 “ பற்றிய சர்வசதச வடிவகமப்புப் சபாட்டியில் சர்வசதச 

மட்டத்திைாை சவற்றிைகள அகடந்திருந்த்சதாடு பியிஜிங் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

பல்ைகைக்ைழைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட 2015 வருடத்திற்ைாை தைிச் சிறப்பு சர்வசதச மாணவர் விருது முதற் 

பரிசிகைப் சபற்றுக்  சைாண்டது.  

 

திட்டமிட்ட படி பல்ைகைக் ைழைத்தின் இரண்டு பிரதாை ைல்வி சார் நிைழ்ச்சிைளாை சபாதுப்பட்டமளிப்பு 

விழா மற்றும் வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வுைள் மற்றும் உப சவந்தரின் விருது வழங்கும் நிைழ்ச்சிைளும்  

நகடசபற்றை. ைடற்சறாழில், ைடல் சார் விஞ்ஞாைங்ைளும் மற்றும் சதாழிற் நுட்பப் படீம், சவல்ைமடகம 

வளாைத்தில் உள்ள புதிய நிரந்தரக் ைட்டடத் சதாகுதிக்கு அதன் இருப்பிடத்கத மாற்றியுள்ளது. புதிய விடுதிக் 

ைட்டிடங்ைள், நூைைக் ைட்டங்ைள் சைட்சபார்கூடம் மற்றும் ஊழியர் விடுதிைள் குறிப்பிட்ட வருடத்தில் பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டிருந்ததுடன், பல்ைகைக் ைழைத்தின்  தற்சபாகதய உற்ைட்டகமப்பு வசதிைகளயும் 

ைற்றளுக்ைாை சுற்றுச்  சூழகையும் சமலுயர்த்த முடியுமாயிருந்த்து.  

 

சர்வசதச விவாைரங்ைளுக்ைாை நிகையத்தினூடாை (CINTA) , குறிப்பிட்ட வருடத்தில் சர்வசதச 

இகணப்புக்ைகள விருத்தி சசய்யவும் உறுவாக்ைவும் பை முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டை. பல்ைகைக்ைழைத்தின் 

சசயற்பாடுைகள விருத்தி சசய்வதில், மருத்துவ நிகையம், சபாதுநிர்வாைம் மற்றும் சட்டமும் 

ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவு சபான்ற சைை துகணபுரியும் பிரிவுைளும் ஆக்ை பூர்வமாை சசகவைகள 

வழங்ைியிருந்தை.  

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம், முன்ைைியல் உள்ள சதசிய பல்ைகைக்ைழைம் என்ற வகையில், அதன் 

வசதிைள் ஊடாை பை சமூை சசகவைகளயும் வியாபித்துள்ளது. முைாகமத்துவத்தில் மிைச் சிறந்த 

சசயற்பாடுைகள சமற்சைாள்வதன் ஊடாை அதன் இைக்குைகள அகடவதற்கும் திறன் விருத்திக்ைாை 

சதாடர்ந்து ஈடுபடுவதன் ஊடாை சசயற் திறகமயில் உச்ச வரம்பிகை அகடவதற்கும் பல்ைகைக்ைழை 

நிர்வாைம் அர்ப்பணித்துள்ளதுடன் அதன் பங்ைாளிைகள ஊக்ை மூட்டியும் உள்ளது. 

 

 

 
 
 

சபராசிரியர் ைாமிைி சசைாநாயக்ை, 

உபசவந்தர் 
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ஆளுமை அதிகொரத்துவச்  சமப  
 
சவந்தர் – சங்கைக்குறிய ராஜைீய பண்டித பல்ைத்தர ஶ்ரீ சுமணசஜாதி  சதரர் 

 

 பல்கமைக் கழக  ிர்வொக சமப  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

உப சவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிைி சசைாநாயக்ை 

துகண உப சவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின் பீடொதிபதிகள்  

படீாதிபதி – விவசாயம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ை 

படீாதிபதி – சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – ைடற்சறாழில், ைடல்சார் 

விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழிற் நுட்பம் 

ைைாநிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி – பட்டக் ைல்விைள் சபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 

நியமை அங்ைத்தவர்ைள் சங்கைக்குரிய மாைிம்பட ஞாைாசைாை சதரர் 

திரு. எஸ்.ஏ. அந்திரசஹன்ைதி 
திரு. சசைை சமரசிங்ை 

திரு. அசசாை டி. சில்வா 

ைைாநிதி திைக் ஆர். ரணசிங்ை 

திரு. எச். ஜ.ீ குணசசாம 

திருமதி. ஈ.ஏ.சி. விதாைைம ஆரச்சி 
சபராசிரயர் (சசல்வி) அசைாஜா சபர்ணாண்டு 

திரு. எம்.ஜி. புன்சிசஹவா 

திரு. அநுர திசாநாயக்ை 

சபராசிரியர் ஆர்.என். பத்திரை 

திரு. ஆர்.சி. டி. சசாய்ஷா 

திரு. டி. எம். நிமல் டி சில்வா 

சசைட் முன் சமாழியப் பட்சடார்  சபராசிரியர் (திருமதி) என். சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை 

சபராசிரியர். பியசிரி விதாைசை 

பதிவாளர் (பதவி நிகை) சசயைாளர் திருமதி பி.எஸ். ைளுைம 
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பல்கமைக் கழகத்தின் பசனட் சமப 
 

உப சவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிை ீசசைாநாயக்ை 

துகண உப சவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின் பீடொதிபதிகள்  

படீாதிபதி / விவசாயம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 

படீாதிபதி /சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – ைடற்சறாழில், ைடல்சார் 

விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழிற் நுட்பம் 

ைைாநிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி –பட்டக் ைற்கைைள் சபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 

நூைைர் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை 

பதிவாளர் திருமதி. பி. எஸ். ைளுைம 

கற்மககள் துமைகளின் தமைவர்கள் 

விவசொய பீடம் 

தகைவர், விவசாய உயிரியியல் சபராசிரியர் சை.எல். வசன்த குமார 

தகைவர், விவசாய சபாருளியல் திரு. ஏ.எல். சன்திை 

தகைவர், விவசாய சபாறியியல் திரு. எஸ். வசீஜதுங்ை 

தகைவர், விைங்ைியல்                       

விஞ்ஞாைம் 

சபராசிரியர் (திருமதி) என். கவ. ஹரிமுதுசைாட 

தகைவர், சபாை விஞ்ஞாைம் சபராசிரியர் சை.சை. ஐ. யூ. அருைகுமார 

தகைவர், உணவு விஞ்ஞாைமும் 

சதாழில்நுட்பமும் 

ைைாநிதி பி.எல்.என். ைக்ஷ்மன் 

தகைவர், மண்ணியியல் ைைாநிதி (திருமதி) பி.சி. வல்சபாை 

பபொைியியற் பீடம் 

தகைவர், குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி ஜி. எஸ். கவ. தி. சில்வா 

தகைவர், மின்ைியல் மற்றும் தைவற் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி எஸ். எச். சை. சை. குணவிக்ரம 

தகைவர், இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி. ஆர். எம்.ஏ புஷ்பகுமார 

தகைவர் துகறைளுக்ைிகடயிைாை 

ஒழுக்ைாற்றுக் ைற்கைைள் 

திரு. டப்.டி.ஜி. சமன்த 

கடற்பைொழில் ைற்றும் கடல்சொர் விஞ்ஞொனமும் ைற்றும் பதொழில் நுட்பம் 

தகைவர் ைடற்சறாழிளும் நீரியல் 

சபாருட்ைகளப் பயன்படுத்தல் 

ைைாநிதி (சசல்வி) சை. ஆர். ைமசை 

தகைவர் நன்ைரீியல் வளம் ைைாநிதி (திருமதி) எச்.பி. அசாண்தி 
தகைவர் ஆழியல் மற்றும் 

ைடற்சரிதவியல் 

ைைாநிதி பி.என். ரணசிங்ை 

ைொனிடவியல் ைற்றும் சமூக விஞ்ஞொனங்களுக்கொன பீடம் 

தகைவர் சபாருளியல் ைைாநிதி பி. எம் சுமைரத்ை 

தகைவர், புவியியல் திரு. ஜி. சசைரத் 

தகைவர், வரைாறு மற்றும் 

சதால்சபாருளியல் 

ைைாநிதி எம். வி. சந்திரசிரி 
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தகைவர், பாைி மற்றும் சபௌத்த 

ைற்கைைள் 

சங்கைக்குறிய ைைாநிதி யூ மஹிந்த சதரர் 

தகைவர், சிங்ைள சமாழி சபராசிரியர் (திருமதி) தர்மா ராஜபக்ஷ 

தகைவர், சமூைவியல்  திரு. பன்ைிைசை உபாைி 
தகைவர் ELTU சபராசிரியர் ஈ. ஏ. ஜி. சபாண்சசைா 

தகைவர் அரசாங்ை சைாள்கைைள் திரு. ஈ.ஜி. விசஜசிரி 

முகொமைத்துவ ைற்றும்  ிதிப் பீடம் 

தகைவர், ைணக்ைியல் ம்ற்றும் நிதி திரு. எச். வ.ீடி. ஐ. அசபவிக்ரம 

தகைவர், முைாகமத்துவம் மற்றும் 

முயற்சியாளர் நைைியற் துகற 

திரு ப.ீஈ.டி. சதசப்பிரிய டி சில்வா 

தகைவர் சந்கதப்படுத்தல் திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை 

ைருத்துவ பீடம் 

தகைவர், உடற்கூற்றுயியல் ைைாநிதி எம்.பி. சமரவிக்ரம 

தகைவர் உயிரியில் இரசாயைம் ைைாநிதி (திருமதி) ஆர். பி. சஹவாவசம் 

தகைவர், சமூை மருத்துவம் ைைாநிதி பி.வி.டி. சில்வா 

தகைவர், குற்றாய்வு மருத்துவம் ைைாநிதி யூ.சி.பி. சபசரரா 

தகைவர், மருத்துவம் சபராசிரியர் சை.டி. பதிரை 

தகைவர், நுண்ணுயிரியல் ைைாநிதி டப்.எம். சை. டி. ஜி. பி. விசஜயரத்ை 

தகைவர், மைப்சபற்றியல் மற்றும் 

சபண்ணியல் மருத்துவம் 

சிசஷடசபராசிரியர் ஐ.எம்.ஆர். குணவர்தை 

தகைவர், குழந்கதயியல் மருத்துவம் சபராசிரியர் யூ.சை. ஜயன்த 

தகைவர், ஒட்டுண்ணுயிரியல் ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

தகைவர்,சநாய் பகுப்பாய்வியல் ைைாநிதி (திருமதி) டி.ஜி. ைியைசை 

தகைவர், மருந்தியல் ைைாநிதி (திருமதி) எஸ். எஸ். ஜயசிங்ை 

தகைவர், உடல் சதாழில் பாட்டியியல் ைைாநிதி ஆர். எஸ்.சஜ. சைசைாரா 

தகைவர் உள சநாயியல்  ைைாநிதி திருமதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

தகைவர் அறுகவச் சிைிட்கசவியல் ைைாநிதி ஆர்.டப். சசைவிரத்ை 

தகைவர் மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் 

ஊழியல் அபிவிருத்திப் பிரிவு (MESDU) 

ைைாநிதி ஐ.வி. சதவசிரி 

தகைவர் அணு மருத்துவப் பிரிவு ைைாநிதி மன்ஜுைா சஹட்டியாரச்சி 
தகைவர், யாகைக்ைால் சநாய் ஆய்வு , 

பயிற்சி மற்றும் சசகவப் பிரிவு (FRTSU) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹது சைாட 

விஞ்ஞொன பீடம் 

தகைவர், தாவரவியல் ைைாநிதி டி.ஜி. தயாநந்த 

தகைவர், இரசாயைவியல் சபாராசிரியர் (திருமதி) வி.பி. புளுைஹபிடிய 

தகைவர், ைணணி விஞ்ஞாைம்  ைைாநிதி டி.எஸ். இையப்சபரும 

தகைவர், ைணிதவியல் ைைாநிதி எம். பி. ஏ. விசஜசிரி 

தகைவர் சபௌதிைவியல் ைைாநிதி சை. பி. எஸ். ஜயதிைை 

தகைவர், விைங்ைியல்  சபராசிரியர் (திருமதி) சுைிதா குணவிக்ரம 

நபரொசிரியர்கள்  

சபாை விஞ்ஞாைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ரன்ஜித் சசைாநாயக்ை 

விவசாய உயிரியற் சபராசிரியர்  சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சராஹான் ராஜபக்ஷ 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் மஹிந்த விசஜரத்ை  

விைங்ைியல் விஞ்ஞாைவியற் 

சபராசிரியர் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (திருமதி)  ஆர்.டி.. சசரசிங்ை 

விைங்ைியல் விஞ்ஞாைவியற் 

சபராசிரியர் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு.டப்ளியு. டி. ஏ. குணவர்தை 

விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) சி.எம். நவரத்ை  

விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.எல்.ஏ.ஜி. அல்விஸ் 
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விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஜி.சஜ. ஜயசிங்ை 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழிநுட்பவியற் சபராசிரியர்  

சபராசிரியர் விஜித் எஸ். ஜயமான்ை 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழிநுட்பவியற் சபராசிரியர் 

சபராசிரியர் (திருமதி) வைீதீா விசஜரத்ை 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் மங்ைள டி சசாய்ஷா 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஒஸ்ைார் அமரசிங்ை 

விவசாய சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எல்,எம். அசபவிக்ரம 

நிைத்தியல் விஞ்ஞாைப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எஸ்.டி. வன்ைியாரச்சி 
நிைத்தியல் விஞ்ஞாைப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) டீ.ஏ. லீைாமணி 
மீன்பிடி உயிரிைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (சசல்வி) பி.ஆர்.டி. குமாரணதுங்ை   

நண்ணரீியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமசை 

சபளத்த தத்துவியற் சபராசிரியர் சங்கைகுரிய சபராசிரியர் விசைசைாட அரியசதவ சதார் 

சபளத்த ைற்கைைற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஏ. ஜ.ீ ருஹுணசஹவா 

சிங்ைள சமாழிப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

சிங்ைள சமாழிப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சை.ஜி. அமரசிங்ஹ 

புவியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ சஹவசை 

சபௌத்த ைைாச்சாரம் பற்றிய சபராசிரியர் சங்கைகுரிய சபராசிரியர் மிதிைம  சசாரத சதார் 

சமூைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஏ.சை.ஐ. ஜயசிங்  
சமூைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ்.டப். அமரசிங்ஹ 

சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ விதாைாசை 

சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ எம். தயாைன்த 

மருத்துவப் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சுசிரித் சமன்டிஸ் 

உடற் கூற்றியியற் சபராசிரியர்  சிசரஷ்டசபராசிரியர் டி. ஆர். வரீசூரிய 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எம். வ.ீ வரீசூரிய 

குழந்கதயியல் மருத்துவ சபராசிரியர் சபராசிரியர் சுஜவீ அமரசசை 

மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் திைக் வரீரத்ை 

உடற்கூற்றுவியற் சபராசிரியர்  சபராசிரியர் பி. ஜ.ீ நாநாயக்ைார 

உடற் கூற்றுவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) இசுராணி இசையப் சபரும 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) எல்.சை. பி. மூந்துவ 

சமூை மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எஸ்.சை.சி. விமைசுந்தர 

சமூை மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பிசைஷா சபசரரா 

மருந்தாக்ைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) எல்.எம். சஹட்டிசஹவா 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சம்பத் குணவர்தை 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சை.டி. மஹிந்த 

இரசாயைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (சசல்வி) எச்.எம்.சை.சை. பத்திரை 

சபளதீைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) சை.சை.ஏ.எஸ். யாபா 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) என்.சஜ.தி.எஸ். அமரசிங்ை 

ைணிதவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எல்.ஏ.எல்.டப். ஜயசசைர 

ைணிதவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.ஏ. ஜயன்த 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.எம்.சி.எஸ்.தி. சில்வா 

தாவரவியற் சபராசரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) பி. டி. அசபசிங்ை 

தாவரவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சமன்  அசபசிங்ை 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) டப்.டி.எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

பீடப் பிரதி ிதிகள் 

விவசாயம் ைைாநிதி இந்துநில் பதிரண 

ைைாநிதி ஏ. மாைவடு 

சபாறியியல் ைைாநிதி சஜ.எம். ஆர். எஸ். அப்புஹாமி 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

7 

2015 

ைைாநிதி என்.சை. சஹட்டியாரச்சி 
ைடற்சறாழில்  மற்றும் ைடல்சார் 

விஞ்ஞாைமும் சதாழில் நுட்பமும் 

ைைாநிதி யூ.ஏ.டி. ஜயசிங்ை 

மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைள் 

ைைாநிதி ஜி.டி.ஆர்.யூ. அசபயரத்ை   

திரு. டி.பி.பி.ஜி. ைியைசை 

முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி திரு.டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை 

ைைாநிதி (திருமதி) எம்.ப.ீஎப். மபாஸியா 

மருத்துவம் ைைாநிதி எம்.டி.சி.எஸ். குைரத்ை 

ைைாநிதி எஸ். பி.சஹவாவசம் 

விஞ்ஞாைம் திரு. எஸ்.ஏ.எஸ். சைாரன்சுசஹவா 

ைைாநிதி டப்.ஏ.எச். பி. குருசை 

 
 
பல்கமைக் கழகத்தின் அதிகொரிகள் 
 

உபசவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிை ீசசைாநாயக்ை 

துகண உபசவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின் பீடொதிபதிகள் 

படீாதிபதி / விவசாயம் சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 

படீாதிபதி / சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி / ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல்சார் விஞ்ஞாைமும் 

சதாழில்நுட்பமும் 

ைைாநிதி ஆர். ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி / மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைள் 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீாதிபதி / முைாகமத்துவ மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ்.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி / மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம்வசம் 

படீாதிபதி / விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்.ஜி.டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி / முதுமாைிக் ைற்கைைள் சபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ 

நூைைர் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை 

பதிவாளர் திருமதி. பி.எஸ். ைளுைம 

பதில் நிதிவாளர் (துகண நிதிவாளர்) திரு. ஏ.எம்.ஏ. சிரிவர்தை 

 ிர்வொக /  ிதி ைற்றும் நவறு அதிகொரிகள் 

துகணப் பதிவாளர் / சட்டமும் 

ஆவணங்ைளும் 

திரு.ஜி.எல். ஏரத்ை  

துகணப் பதிவாளர் / பரீட்கச திருமதி. சி. சசைவிரத்ை 

துகணப் பதிவாளர் / சபாது நிர்வாைம் திருமதி. பி. எம்.எஸ். பி. யாபா 

பிரதம பாதுைாப்பு அதிைாரி திரு. எச். என். டயஸ் 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / விவசாய 

படீம் 

திருமதி. எஸ்.சை.சை. முதைிசை 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / மாணிட 

வியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைம் 

திரு. பி. ஏ.  பியல் சரனுைா 

சவகைத்தள  சபாறியியைாளர் (குடிசார்) திரு. எஸ். தியனுசை 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்விசார் 

நிறு 

திருமதி. எச்.ஜி. நிைன்தி சதவிைா 

 
 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வாளர் 

திரு. ஓ.எை.வி.பி. அனுர 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்வி சாரா திருமதி. சை.ஜி.சி.ஏ. பண்டாரதிைை 
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சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் 

சசகவைள் 

திருமதி. ஜி.ஏ. ஜைதி சஹம்மாளி 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் 

சசகவைள் 

திரு. சி.பி.சை. எதிரிசிங்ை 

சிசரஷ்ட உதவி நிதிவாளர் / சம்பளம் திருமதி சை. வி. ஆர். வித்யாரத்ை 

சிசரஷ்ட உதவி நிதிவாளர் / மருத்துவ 

படீம் 

திருமதி ஏ. அனூஷா 

பணிவாளர் / உடற்ைல்விப் பிரிவு திரு பி. என் வரீசிஙை 

சிசரஷ்ட  உதவி உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் திரு. எஸ். டப்.  சைாடிதுவக்கு  

உதவிப் பதிவாளர் / முைாகமத்துவம் 

மற்றும் நிதிப் படீம் 

திரு சை. ஜி. என். குமார 

உதவிப் பதிவாளர் / மருத்துவ படீம் திருமதி ஹிசராசிைி பியதாச 

உதவி நிதிவாளர் / வழங்ைள் திருமதி பி. எச். சின்தா 

உதவிப் பதிவாளர் / ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல் சார் விஞ்ஞாைமும்  சதாழில் 

நுட்பமும் 

திரு. பி. டி. ஜி. பதிரண 

உதவிப் பதிவாளர் / சபாறியியற் படீம் திரு. எல். இசுறு ைல்பசை 

உதவிப் பதிவாளர் / தூர மற்றும் சதாழில் 

ைல்வி பிரிவு 

திரு. டப். டப். அனுர 

உதவி நிதிவாளர் / ைணக்குைள் சசல்வி. வி.ஜி.எம். பிரயங்ைிைா 

உதவி நிதிவாளர் / சபாறியியற் படீம் திருமதி ஏ. எஸ். ஜ. சபர்ணாண்டு 

உதவிப் பதிவாளர் / மாணவர் விவைாரம் சசல்வி. சஜ. ஏ.எம். எஸ்.  விசஜரத்ை 

உதவி நிதிவாளர் / விவசாய படீம் சசல்வி எச். பி. சஹவா ரத்ை 

பண்கண முைாகமயாளர் / விவசாய 

படீம் 

திரு. யு.பி. பல்பாசைாட ைமசை 

உதவி பதிவாளர் / சபாது நிர்வாைம் திருமதி ஜி. எச். சி. நதிஷாைி 
உதவிப் பதிவாளர் / விஞ்ஞாை படீம் திருமதி வி.பி. எம். பிரசபாதை ீ

நூைகம் 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. என். சஹட்டியாரச்சி 
சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. யு.ஏ. ைால் பன்ைிை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திருமதி. சதஜா குருப்புஆரச்சி 
சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / விவசாய படீம் திருமதி. எஸ்.எல். ைம்மன்பிை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / சபாறியியற் 

படீம் 

திரு.சஜ.சஜ. குறுசிங்ை ஆரச்சிசை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / மருத்துவ படீம் திரு.சை.டி,எஸ். புஷ்பகுமார 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / மருத்துவ படீம் திரு. சை. எச். ராமநாயக்ை 

உதவி நூைைர் திரு.ஐ.டி.சை. எல்.  சபர்ணான்டு 

உதவி நூைைர் திருமதி. ஆர்.ஏ.பி.எஸ்.சசைவிரத்ை 

உதவி நூைைர் சசல்வி. பி.சை. ஜயசசைர 

உதவி நூைைர் திரு. பி.ஜி.என். குமார 

நவறு நசமவகள் 

அத்தியட்சைர் / சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு 

 

அத்தியட்சைர் / சர்வசதச 

விவைாரங்ைளுக்ைாை நிகையம் 

சபராசிரியர் திைக் .பி.. டி. ைமசை 

அத்தியட்சைர் / தூர மற்றும் சதாகைக் 

ைல்விப் பிரிவு 

சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

அத்தியட்சைர் / ஊழியர் பணி விருத்தி சபராசிரியர் பி.டி. ைமசை 
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நிகையம் 

அத்தியட்சைர் / உள்ளை தர சான்றுறுதிப் 

பிரவு 

சபாராசிரியர் திைக் பி. ைமசை 

பல்ைகைக் ைழை ஒழுக்ைாற்றுநர் சபராசரியர் பியசிரி விதாைசை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / ைைாச்சார 

நிகையம் 

சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / தற்ைாை 

சமாழிைளும் ைைாச்சாரங்ைளுக்குமாை 

நிகையம் 

திரு ஏ. என்.டி. ஜயசிங்ை 

பிரதம ஒருங்ைிகணப்பாளர் இகணச் 

சுைாதார விஞ்ஞாைம் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / MLS திரு. டப்.வி. ஆர். டி. டி. பண்டார 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / மருந்தியில் ைைாநிதி (திருமதி) ஈ.சஜ. கவத்திய ரத்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / தாதியில் ைைாநிதி சை.ஜி. இசமன்த்ரா 

சிசரஷ்ட மாணவர்  ஆசைாசைர் சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ். சன்தை 

பற்சிைிட்கச நிபுணர் டாக்டர் (திருமதி) எஸ். அதப்பத்து 

மருத்துவ அதிைாரி / (குறித்சதாகுக்ைற் 

அடிப்பகட) 

டாக்டர் எம். டி. மில்டன் 

மருத்துவ அதிைாரி/ விவசாய படீம் 

(குறித்சதாகுக்ைற் அடிப்பகட) 

டாக்டர் (திருமதி) சஜ. எஸ். லீைசசை 

மருத்துவ அதிைாரி / (குறித்சதாகுக்ைற் 

அடிப்பகட) 

டாக்டர் ஏ. வரீசிங்ை 

சவளிவாரி மருத்துவ அதிைாரி / விவசாய 

படீம் 

டாக்டர் எம். ஜி. ரவிசிங்ை 

சவளிவாரி மருத்துவ அதிைாரி / 

சபாறியியற் படீம் 

டாக்டர் சை. ஏ.டி. குணரத்ை 

அரச ைணக்ைாய்வாளர் திரு. சை. எம். ஜயசிங்ை 
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பகுதி II - ஊழியர் பற்ைிய தகவல்கள் 

 

2015 டிசம்பர் 31ம் திைதியன்று ஊழியர்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 

 

ஊழியர் பரம்பைின் விபரங்ைள் 

       

1 (அ)  ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

 
பதவி விவசா

ய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழில் 

முதுமா
ைிப் 

பட்டங்
ைள் 

மாைிட 

/சமூை 

முைா
கம 

மருத்து
வம் 

விஞ்
ஞாைம் 

சமாத்தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

சிசரஷ்ட 

சபராசிரியர் 
1            1    2  

சபராசிரியர் 
5 2 5 5 2 1   4 3 2 2 12 6 5 2 35 21 

துகணசபராசிரி
யர் 

1 1               1 1 

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை i 

4     2   10    9  6  31  

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை  ii 

35  2   10   35  9  35  22  148  

விரிவுகரயாளர் 
  76          12    88  

தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளர் 24  4   5   54  41  58  54  240  

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை  ii / 

தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளர்  

 2  34      5 13 16 8 15 11 8 32 80 

சதாழிற் வாய்ப்பு 

அதிைாரி 1 1               1 1 

மருத்துவ உடல் 

இயங்ைியல் 

அறிஞர் 

            1    1  

மருத்துவ 

புள்ளிவிபரவிய
ளாளர் 

            1 1   1 1 

பதிவாளர் 
            10 10   10 10 

ஆய்வு உதவுநர்  

            1 1   1 1 

 

அ – அனுமதிக்ைப்பட்ட பணி ஆளைிக் சைாகவ 

சவ – பூர்த்தி சசய்யப்பட சவண்டிய சவற்றிடங்ைள் 
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1 (ஆ) நூைை ஊழியர் 

 

பதவி நிர்வாை விவ
சாய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழி
ல் 

முது
மாைி 

மாைிட
/ சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்து
வ  

விஞ்
ஞாை 

சமாத்
தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

நூைைர் 1                  1  

சிசரஷ்ட 

உதவி நூைைர் 

                    

உதவி நூைைர் 9    1          1    11  

 

 

 

1 (இ)  ைல்விசார் சைாய ஊழியர்ைள் 

 
பதவி நிர்வா

ைம் 

விவ
சாய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழி
-ல் 

முது
மாைி 

மாைிட
/ சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
தவ 

விஞ்
ஞாை 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

ஆய்வு உதவுநர் 1  3    2        3    9  

ைணணி 
பயிற்றுநர் 

          2  5 3   12 1 19 4 

ைணணி 
சசயற்பாட்டுநர் 

மற்றும் 

முகறகமப் 

பகுப்பாய்வுநர் 

1  1  1  1    1  1  1  2  9  

உடற்ைல்வி 
பயிற்றுநர் 

4 1   1              5 1 

ஆங்ைிை சமாழி 
பயிற்றுநர் 

          9 7       9 7 

சமூை சசகவ 

பயிற்றுநர் 

              1    1  

உதவி 
வையத்தள 

முைாகமத்துவர் 

    1            2  3  

முகறகம  

சபாறியியைாளர் 

  1                1  

சதாழில் 

வழிைாட்டி  

ஆசைாசைர் 

6 3                 6 3 
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1 (ஈ) நிர்வாை ஊழியர் 

 

பதவி நிர்
வாை
ம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யல் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை
ம் 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

பதிவாளர் 1                  1 0 

துகணப் 

பதிவாளர் 

2                  2  

நிதிவாளர் 1 1                 1 1 

துகண நிதிவாளர் 1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவிப் 

பதிவாளர் 

5 3       1 1         6 4 

சிசரஷ்ட உதவிப் 

பதிவாளர் 

(சட்டமும் 

ஆவணமும்) 

1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவி 
நிதிவாளர் 

1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவி 
உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர் 

1                  1 0 

உதவிப் பதிவாளர் 5  1  1  1    1  1  1  1  12 0 

உதவிப் பதிவாளர் 

(நூைை சசகவ) 

2                  2 0 

உதவி நிதிவாளர் 3 1 1    1        1    6 1 

உதவி உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர் 

1                  1 0 

பிரதம 

ஒழுக்ைாற்றுநர் 

1 1                 1 1 

உபசவந்த்ரின் 

சிசரஷ்ட உதவி 
சசயைாளர் 

                  0 0 

பிரதம பாதுைாப்பு 

அதிைாரி 

1                  1 0 

பணிப்பாளர் / 

உடற்பயிற்சி 
1                  1 0 

பணிப்பாளர்                   0 0 
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பதவி நிர்
வாை
ம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யல் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை
ம் 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

பணிப்பாளர் / 

ஒப்பந்த 

அடிப்பகட 

                  0 0 

பண்கண 

முைாகமயாளர் 

  1                1 0 

சநறியாளர் 1 1 1                2 1 

தைித்துவச் 

சசயைாளர் 

1 1                 1 1 

சவகைத் தள 

சபாறியியைாளர் 

2 2                 2 2 

சவகைத்தள 

சபாறியியைாளர் 

(குடிசார்) 

1 
 

   1 1             2 1 

சவகைத் தள 

சபாறியியைாளர் 

    1              1 0 

 

 

1 (உ) ைல்வி சாரா ஊழியர்ைள் 

 

பதவி நிர்வா
ைம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யற் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞா
ை 

சமாத்
தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

சதாழிற் நுட்ப 

அதிைாரிைள் 

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

எழுதுவிகைஞர் 

மற்றும்  இகணய 

தர நிகைைள் 

142 20 12 - 33 1 3 - - - 21 1 10 1 49 2 8 2 278 27 

சிற்றூழியர் தர  

நிகைைள் 

268 37 63 5 43 2 10 - 1 - 13 - 7 - 74 6 49 6 528 56 

 

 

ஊழியர் ைொற்ைங்கள் 

 

2014ம் வருடத்தில் இடம்சபற்ற ஊழிய இடமாற்றங்ைளின் சமாத்த சதாகை 

 

மாற்றங்ைள் அங்ைத்தவர்ைள் எண்ணிக்கை 

ைல்விசார் ைல்விசார் 

சைாய 

நிர்வாை ைல்வி சாரா 

புது நியமைங்ைள் 16  3 13 
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மாற்றங்ைள் அங்ைத்தவர்ைள் எண்ணிக்கை 

ைல்விசார் ைல்விசார் 

சைாய 

நிர்வாை ைல்வி சாரா 

சசகவ 

நிரந்தரமாக்ைங்ைள் 

26   33 

பதவி உயர்வுைள் 30   20 

இடமாற்றங்ைள்    06 

சசகவ நீடிப்புக்ைள்  1  66 

ஒய்வு சபறல்ைள் 3   15 

சைட்டுவிளைல்ைள் 6 1   

பதவி இகட 

நீக்ைைைள் 

2   1 

சபடிைள் விடுமுகற 23 N/A  N/A 

ைல்வி விடு முகற 25 1   

ைல்வி விடுமுகற 

நீடிப்பு 

58 1   

மாநாடு/ைருத்தரங்
கு/ பயிற்சிக்ைாை 

விடுமுகற 

99 N/A N/A N/A 

பருவ விடுமுகற 75   N/A 

மருத்துவ 

விடுமுகற 

**    

சம்பளமற்ற 

விடுமுகற 

   N/A 

சபடுைல் 

விடமுகறயின் 

பின் சசகவக்கு 

மீளல் 

22    

விசசட விடுமுகற     

விடுவி
த்தல்ை
ள் 

நிரந்தர     

தற்ைாைிை 1 

மரணங்ைள் 1   3 

பதவி நீக்ைம்    3 

  

 

** -சவளிநாட்டு   N/A 

 

 

\ 
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பகுதி III - ைொணவர் பற்ைிய பதொகுப்பு 

 

மாணவர் உற்சசர்ப்பு/ வடுதிவசதிைள்/ நிதி வசதிைள்/ மாணவர் மன்றங்ைள்/ சங்ைங்ைள் 

 

 
வகை 

 

படீங்ைள் இகணயச் 

சுைாதார 

விஞ்ஞாை 

முழு 

விவ
சாய 

சபாறி ைடற் மா
ைிட  

முைா
கம 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை 

மாணவர் உற்சசர்ப்பு ( புதிய 

அனுமதி)  
213 229 37 467 307 162 256 65 1736 

முன்கைய வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுகையில் மாணவர் 

உட்சசர்ப்பின் அதிைரிப்பு 

0.94% 0.88% -

22.9% 

5.42% -3.45% 0.00% -

13.22% 

6.56% -

1.64% 

எண்ணிக்கை 765 903 188 1745 1529 777 860 318 7085 

விடுதி வசதிைள் 

வழங்ைப்பட்ட சதாகை 

534 436 94 680 285 701 412 92 3234 

நிதிஉதவி 
வழங்ைப்பட்
டசதாகை 

மஹசபா
ை 

230 255 54 462 260 238 122 148 1769 

பண உதவி 165 79 35 973 459 63 118 57 1949 

மாணவர் சங்ைங்ைள் / 

சமூைங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 

பாடத் துகறைள் சார்ந்த 

மற்றும் சவறு சங்ைங்ைள் 

எண்ணிக்கை 

7 12 4 15 5 7 10 - 60 

 

 

ைொணவர் விவகொரம் சொர்பொன  ியைனங்கள் 

 

பதவி  ிமை எண்ணிக்மக 

ஒழுக்ைாற்றுநர் 01 

பதில் ஒழுக்ைாற்றுநர் 7 

சிசரஷ்ட மாணவ ஆசைாசைர் 7 

மாணவர்  ஆசைாசைர் 56 

ைல்வி சார் விடுதிப் பாதுைாவளர் 8 

ைல்வி சார் விடுதி உப பாதுைாவைர் 15 

 

 

பபொதுப் பட்டைளிப்பு 

 
22 ஆவது வருடாந்த சபாதுப் பட்டமளிப்பு விழா, 2015 சம மாதம் 22 ஆம் மற்றும் 23 ஆம் திைதிைளில் 

நகடசபற்றை. 

வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் பட்டதொரிகளின் எண்ணிக்மக 

முதுமாைி பட்டதாரிைள்  

ைைாநிதி  07 

தத்துவ முதுமாைி 05 
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வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் பட்டதொரிகளின் எண்ணிக்மக 

வணிை நிர்வாை முதுமாைி 07 

பசுகமத் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை முதுமாைி 01 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை 

முதுமாைி 
02 

சபாருளியல் ைகை முதுமாைி 130 

மருத்துவம் இளமாைி மற்றும் அறுகவச் சிைிச்கச இளமாைி 129 

விஞ்ஞாை இளமாைி 275 

ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை இளமாைி 29 

வணிை நிர்வாை இளமாைி 314 

சபாறியியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 188 

தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 29 

மருத்துவ ஆய்வு கூட விஞ்ஞாைங்ைள் சார்பாை விஞ்ஞாை 

இளமாைி 
28 

ைணணி விஞ்ஞாை இளமாைி 20 

ைகை இளமாைி 392 

வணிை நிர்வாை இளமாைி 119 

முழு 1675 

 

 

ைஹபபொை ைற்றும் உதவிப் பணம் தவிர்ந்த புைமைப் பரிசில்கள் 
 

பபொைியியற் பீடம். 

ஆஸ்சரைியாவின் இைங்கை சபாறியியைாளர் சங்ைத்தின் (ASLES) ஊடாை வருடத்திற்கு ஒவ்சவான்றும் 400 

ஆஸ்திசரைியா சடாைர் சபறுமதியாை  இரண்டு புைகமப் பரிசில்ைகள படீம் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற மாற்றும் சஹால்ஷிம் இைங்கை நிறுவைத்திற்கும் 

இகடயிைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் சஹல்ஷிம் இைங்கை நிறுவைத்தினூடாை ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் 2500.00 சபறுமதியாை ஆறு புைகமப் பரிசில்ைள் வறிய மாணவர்ைளுக்கு வழங்ைியிருந்தது.  

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற், றுஹுண பகழய மாணவர் சங்ைம் (RACEE) ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை மூன்று புைகமப் பரிசில்ைள் பத்து மாதங்ைளுக்கு ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. 

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற, இைங்கை ைங்வா நிறுவைம் இன் ஊடாை ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை பத்து புைகமப் பரிசில்ைகள வறிய மாணவர்ைளுக்கும் 

வழங்குவதற்கு ஒழங்கு சசய்திருந்த்து.  

 

தைியார் நிறுவைங்ைளின் அனுசரகையுடன் ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் ரூபா 1800.00 சபறுமதியாை 20 

புைகமப் பரிசில்ைள் 12 மாதங்ைளுக்கு வறிய மாணவர்ைளுக்கு வழங்குவதற்கும் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது.  

இதற்கு சமைதிைமாை சபாறியியற் படீ புைகமப் பரிசில் நிறுவைமத்தின் ஊடாை ஒவ்சவான்றும் ரூபா. 1500.00 

சபறுமதியாை நான்கு புைகமப்பரிசில்ைள் வழங்ைப்பட்டிருந்தை.  

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டதற்கு அகமய மாத்தகற புைித சபாதி பாதுைாப்பு 

சகபயினூடாை மூன்று மாணவர்ைள் புைகமப் பரிசில்ைகளப் சபற்றைர். அசதசபான்று பல்ைகைக் 

ைழைத்தினூடாை ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டிருந்த ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை ஜயமை ீ

சமரவரீ பைகமப் பரிசில்ைகள 10 மாதங்ைளுக்கு இரண்டு மாணவர்ைளுக்கும் ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் 

ரூபா 500.00 சபறுமதியாை என்சிைா விக்ரமசசைர புைகமப் பரிசில்ைள் 10 மாதங்ைளுக்கு இரண்டு 

மாணவர்ைளும் சபற்றுக் சைாண்டைர். ஒரு மாணவனுக்கு மாதாந்தம் ரூபா 1000.00 சபறுமதியாை சன்திரபாை 

வரீசைாண் புைகமப் பரிசில் 12 மாதங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது. 
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பகுதி IV  - பல்கமைக்கழகத்தின் விநசட  ிகழ்ச்சிகள்  

 

01. கல்வி அைர்வுகள் ைற்றும் உபநவந்தரின் விருதுகளும் 
 

ஆய்வாளர்ைளுக்ைிகடசய உகரயாடல்ைகள வலுப்படுத்தும் சநாக்குடன் ‘அபிவிருத்தி சார்பாை 

சவால்ைளுக்கு ஆய்வின் பங்ைளிப்பு” என்ற சதாைிப் சபாருளின் ைீழ் 12 ஆவது ைல்வி சார் அமர்வும் 11 ஆவது 

உபசவந்தரின் விருது வழங்கும் கவபவமும் 2015 மார்ச் 04 ஆம் திைதி நகடசபற்றது. இந்நிைழ்ச்சியிகை 

சபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிைை (தகைவர்) மற்றும் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை, திரு. சை.டி.எஸ். புஷ்பகுமார 

(துகணச் சசயைாளர்) சபான்சறாறின் கூட்டிகணப்புடன் முதுமாைிப் பட்டக் ைல்வி படீம் ஒழங்கு 

சசய்திருந்த்து. இவ்கவபவத்தின் அங்குரார்ப்பை நிைழ்ச்சி சிசரஷ்ட சபராசிரியர் உபசவந்தர் ைாமிைி 
சசைாநாயக்ை, துகண உபசவந்தர் ைைாநிதி எம்.என்.ஏ. அைைியவன்ை, படீாதிபதிைள், பிரதம அதிதி மற்றும் 

சவறு பை பங்கு பற்றுநர்ைளின் பங்ைளிப்புடன் ஆரம்பித்த கவக்ைப்பட்டது. பிரதம அதிதி உகர சபராதைிய 

பல்ைகைக்ைழை நூைைர் ைைாநிதி பிரதீபா விசஜதுங்ை அவர்ைளிைால் வழங்ைப்பட்டசதாடு, றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை விவசாய படீத்தின் மண்ணியியல் துகறயின் சபராசிரியர் யூ.ஏ. லீைாமைி அவர்ைளால் 

உகரயாடல் நடாத்தப்பட்டது 

 
 

11 ஆவது உபசவந்தரின் விருதுைகள சவன்சறார் 

01. மிைச் சிறந்த ஆய்வாளர் 

சபராசிரியர் சை.சை.ஜ.யூ. அசபவிக்ரம,  

சபாை விஞ்ஞாைத் துகற, விவசாய படீம் 

02. மிைச் சிறந்த இளம் ஆராய்ச்சியாளர் 

ைைாநிதி சை. மாசசைாரள 

தாவரவியல் துகற, விஞ்ஞாை படீம் 

03. மிைச் சிறந்த ஊழியர் புத்தாக்குநர் / புதுக்ைண்டுபிடிப்பாளர் 

விண்ணப்பதாரிைள் இல்கை 

04. மிைச் சிறந்த மாணவர் புத்தாக்குநர் / புதுக்ைண்டுபிடிப்பாளர் 

விண்ணப்பதாரிைள் இல்கை 

05. அதிைப்படியாை மாைியங்ைகளப் சபறுநர் 

ைைாநிதி (திருமதி) ைங்ைா ரணவை, 

விவசாய உயிரியற் துகற, விவசாய படீம் 

06. சர்வசதச மாநாடுைள் / திரட்டுநர் / சர்வசதச இகணப்புக்ைகள விருத்தி சசய்பவர் 

சபராசிரியர் திைக் ப.ீ டி. ைமசை 

நண்ணரீியற் துகற ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப படீம் 

 

02. கண்கொட்சிகள் 
 

 விஞ்ஞாை படீம் ஒழுங்கு சசய்த, புத்தாக்ைம் மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்பு பற்றிய ைண்ைாட்சி 2015 

சநாவம்பர் 30 ஆம் திைதி விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்றது. 

 ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்தின் சமன்கமத் திறன் 

சங்ைம் ஒழுங்கு சசய்த “ சுசைாசைா” என்ற ைண்ைாட்சி 2015 ஜூன் 10 ஆம் திைதி பல்ைகைக்ைழை 

நூைை  முைப்பு அகறயில்  நகடசபற்றது.  

  புவியியற் துகற வழங்கும் GEO 4203 : சபாக்குவரத்து மற்றும் அபிவிருத்தி பாடசநறியில் ைைந்து 

சைாள்ளும் இறுதி வருட மாணவர்ைள் ஒழங்கு சசய்த சபாக்குவரத்து மற்றும் சுற்றாடல் சார்பாை 

ைண்ைாட்சி 2015 டிசம்பர் 22 ஆம் திைதி புவியியல் துகறயில்  நகடசபற்றது.  
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03. கமை விழொ ைற்றும் நவறு  ிகழ்ச்சிகள் 
 

 2015 அக்சடாபர் 31 ஆம் திைதி “ சிதும் சியவல்” என்ற அதன் மூன்றாவது ைகை நிைழ்ச்சிகய 

மருத்துவ படீம் நடாத்தியது. 

 ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப படீத்தின் சைட்சபார் கூடத்தில் 

2015 ஜூன் 30 ஆம் திைதி “ சுவரங்ை” என்ற ைகைக் ைண்ைாட்சிகய மிை சவற்றிைரமாை 

சசயற்படுத்தியது.  

 மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் இறுதி வருட மாணவர்ைள், தங்ைளது நடை மற்றும் 

சங்ைீத திகறகமைகள “ ைிம்ஹாைசயன் வசன்தய” என்றகழக்ைப்பட்ட ைைாச்சார நிைழ்ச்சிகய 

நடாத்திைர். இந் நிைழ்ச்சி பல்ைகைக்ைழைத்தின் திறந்த சவளி மண்டபத்தில் 2015 ஜூகை 03 ஆம் 

திைதி  நகடசபற்றது. 

 மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் சைட்சபார் கூடத்தில் 2015 அக்சடாபர் 14 ஆம் திைதி 
படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் இைக்ைிய சபாட்டிைள் 2015  நகடசபற்றை. 
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பகுதி V - பீடங்களின் அைிக்மககள் 

 

விவசொய பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் விவசாய படீம் விவசாயம் சார்பாை பரந்த அளவிளாை பல்வகைப் பாட சந 

றிைகை ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் ைல்வி அறிவிகை வழங்ைி வருவதுடன், இைங்கையின் அபிவிருத்திற்ைாை 

மிை முக்ைிய விடயங்ைளில் அறிவு மற்றும் ஆய்வுைகள வலுப்படுத்துவதுடன், சமூை மட்டத்திைாை 

பிரச்சிகைைளுக்கு முைம் சைாடுக்கும் வகையில் விவசாயம் சார்பாை பங்ைளிப்பிகை வழங்குவதில் 

சதாடர்ந்தும் சசயற்பட்டு வருைின்றது. நாங்ைம், 2015 ஆம் வருடத்தில் மூன்று புதிய பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள அறிமுைப் படுத்துவதில் முகைந்து சவற்றி ைண்டுள்ளதுடன் மாணவர் கமயக் ைற்கைைள் 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட சதாழில் முன்ைிட்ட பாடசந றிைகள அறிமுைப்படுத்துவதன் ஊடாை சதாழில் 

சதடுநர்ைகளவிடவும் சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள உறுவாக்குநர்ைகள உறுவாக்கும் சநாக்குடன் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.   

 

படீத்தின் ஊழியர் பணி விருத்தி நிகையத்தின்  ஊடாை எமது ைல்விசார் ஊழியர்ைள் பல்சவறு ைல்வி சார் 

திறன்ைகள வலுப்படுத்துவதன் ஊடாை தங்ைளது ைற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வுைகளப் திறகமைகள சவ 

ளிப்பிடித்தியுள்ளைர். சமலும் அவர்ைள் சதசிய மற்றும் சர்வசதச நிறுவைங்ைளின் ஊடாை சபறப்பட்ட 

மாைியங்ைள் ஊடாை சதசிய மட்டத்தில் குழுக்ைகள சசயற்படுத்தன்  ஊடாை நாட்டின் நிகையாை 

அபிவிருத்தி வலுப்படுத்துவதில் மிை முக்ைிய பங்ைளிப்பிகை வழங்ைியுள்ளது.  

 

மிைச் சிறந்த தர நிகைப் பட்டதாரிைகள உருவாக்கும் சநாக்குடன் படீத்திற்கு ைற்றளுக்ைாை மிை உைந்த 

சுற்றாடகை உறுவாக்கு முடியுமாயுள்ளது. மாணவர்ைளுக்ைாை சசமநை வாய்ப்புக்ைகள விருத்தி சசய்ய 

முடியுமாைதுடன் ஏறத்தாள 400 மாணவர்ைளுக்ைாை விடுதி வசதி உள்ளடக்ைிய புதிய விடுதிக் 

ைட்டடத்திகை இவ்வருடத்தில் அதிைார பூர்வமாைத் திறந்து கவக்ை முடியுமாயிருந்தது. 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை விகளயாட்டுப் சபாட்டிைளில் சவற்றி 
வரீர்ைளுக்ைாை பதக்ைங்ைகள சுவைீரித்துக் சைாள்வதற்கு, படீத்தின் விகளயாட்டு நடவடிக்கைைள் சபரிதும் 

உதவியாயிருந்தை. எங்ைளுகடய பகழய மாணவர் சமூைம் முன்ன்ைியிள் உள்ள கைத்சதாழில்  

சமூைங்ைளில் ைடகமயாற்ற முடியுமாயிருந்தசதாடு உைைில் பல்சவறு துகறைளினூடாை தைது 

சசகவைகள வியாபிப்பதற்கு முடியுமாயிருநதது. 

 

விவசாய படீம் அறிவாற்றகை வியாபிக்கும் சநாக்குடன் பல் வகை விழிப்புணர்வுச் சசயைமர்வுைகள 

சதாடர்ந்தும் ஒழுங்கு சசய்வதன் ஊடாை பிரசதசத்தின் விவசாயிைளுக்ைிகடசய மிை சநருங்ைிய 

சதாடர்பிகை உருவாக்குவதுடன், அதனூடாை புதிய விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப அனுகு முகறைகள 

சசயற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாை அகமந்தை. 

படீாதிபதி என்ற வகையில் 2015 ஆம் ஆண்டில் விவசாய படீம் சபற்றுக் சைாண்ட சாதகைைகளயிட்டு நான் 

மிைவும் சபருகமப்படுவதுடன் ைல்வி சார், ைல்விசார ஊழியர்ைள், மாணவர்ைள், பகழய மாணவர் சமூைம் 

மற்றும் அவர்ைளின் குடும்ப அங்ைத்தவர்ைள் உள்ளடக்ைிய சைைரும் மற்றும் ஒவ்சவார் நபருமஅ வருடம் 

பூராவும் வழங்ைிய நிகையாை பங்ைளிப்பிற்கு நன்றி பைிர்ைின்சறன். 
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ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும்.  

பசயற் திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயணமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சமூை சசகவைள் I. ைாளான் சவளான்கமப் பயிற்சி 

II. மாற்று உரம் பற்றிய புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

விவசாயிைள் 
விவசாய அதிைாரிைள் / 

மற்றும் விவசாயிைள் 

ஊழியர் பணிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

I. பல்ைகைக் ைழை பரீட்கசைளின் 

மதிப்படீுைளின் அடிப்பகடைள் 
II. மாணவர்ைளுக்கு ஆசைாசகை மற்றும் 

வழிைாட்டல்ைகள எவ்வாறு 

வழங்குவதி? 
III. மை அழுத்த முைாகமத்துவத்திற்ைாை 

சங்ைீத சிைிட்கச முகற 

சநரடி பயைகடசவார் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 
மாணவர்ைள் 
பயைகடசவார் ஆவர் 

சதசிய 

அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

I. ைா.சபா.த. (உயர்தர) பரீட்கசைள் 

விவசாய பாடத்திட்ட மீளாய்விற்ைாை 

அறிவு வள நிபுைர் 
II. உரத் தரநிகைைகள 

வடிவகமத்தளுக்ைாை சதசிய குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

மாணவர் சமூைம் 
 
 
விவசாயிைள் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் / அளவு) 
சதசிய 
சர்வசதச 

I. NSF ரூபா. 2.8 மில்ைியன் 
II. NARP 
III. NRC மாைியம் 
IV. கஹவா நைஜமீா நிறுவைம் 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
முதுமாைி பட்டமாணவர்ைள் 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 

I. 20ஆய்வுத் தைிச் சிறப்பிற்ைாை 

ஜைாதிபதி விருது 
II. மிைச் சிறந்த முதுமாைி  

ஆராய்ச்சிற்ைாை ஹிரான் திைைரத்ை 

விசசட விருதுைள் 

 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள், 

ைருத்தர்ஙகுைள், 

மாநாடுைள் 

I. சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை, சதுப்பு நிை 

மண் பற்றிய சசயைமர்வின் அறிவுகர 

நிபுணர் 

ஆய்வாளர்ைள் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

இகணயச் சசயற் 

திட்டங்ள் 
I. மத்திய சுற்றாடற் அதிைார சகபயுடன் 

இகணந்து மிைச் சிறிய ைைப்புர 

சசயற்திட்டத்கத நிர்மாைித்தல் 

படீத்தின் பண்கண பட்டக் 

ைல்வி மாணவரைள் 
விவசாயிைள்  

 

பவளியீடுகளும் அைிவுப் பரம்பல்களும் 

வகை 

 

எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
12 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீுைள் 

அடங்ைாத) 
17 

3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

29 

4 சவளியடீுைளின் முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 26 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 14 
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6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 11 

7 புத்தைங்ைள் 05 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

01 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 01 

 

 

பபொைியியற் பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

2013 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாதம் 01 ஆம் திைதி முதல் படீாதிபதியாைச் சசயைாற்றும் ைைாநிதி பி. டி. சி. 
சபசரரா அவர்ைளின் தகைகமயின் ைீழ் சபறியியற் படீம் 2015 ஆம் ஆண்டிளும் எவ்வித இடர்பாடுைளிமின்றி 
மிைச் சிறப்பாைச் சசயற்பட்டுள்ளது. 

 

2015 ஜைவரி மாதம் 26ஆம் திைதி சபாறியியற் படீத்தின் இரண்டாவது வருடாந்த ஆய்வுக் ைருத்தரங்கு (ARS – 

2015) ,சபாறியியல் தைிச் சிறப்புக்ைகள அகடவதற்ைாை ஆய்வுைள் என்ற சதாைிப் சபாருளில் ைீழ் மிைவும் 

சவற்றிைரமாை நகடசபற்றது. ைல்வி சார் ஊழியர்ைள், மாணவர்ைள் மற்றும் முன்ைைியில் உள்ள பல்சவறு 

நிறுவைங்ைளின் ஆய்வாளர்ைளின் ஆய்வு விகளபயன்ைகள பைிர்ந்து சைாள்ளும் சநாக்குடன் இவ் 

வருடாந்த ைருத்தரங்கு ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டிருந்தது. 2015 ஜைவரி 20 ஆம் திைதி நான்ைாவது வருட 

பட்டக்ைல்வி மாணவர்ைளின் ைருத்தரங்கு, “ குடிசார் சபாறியியத் துகறயின்  இன்கறய முன்சைற்றங்ைள்” 

என்ற சதாைிப் சபாருளில் நடாத்தப்பட்டது. நிகையாை அபிவிருத்திற்ைாை குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 

சபாறியியற் சசயற்பாடுைளின் முன்சைற்றங்ைள் என்ற சதாைிப் சபாருளில் 3 ஆவது சர்வசதச ைருத்தரங்கு, 

2015 மார்ச் 09 ஆம் திைதி சபாறியியற் படீ வளாைத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் சவ ளிநாட்டு பிரமுைர்ைளின் 

பங்ைளிப்புடன் நகடசபற்றது.  

 

2015 ஜைவரி 29 ஆம் திைதி 229 மாணவர்ைகள உள்ளடக்ைிய 19 ஆவது சதாகுதி புது மாணவர்ைள்  சபாறியியற் 

படீத்திற்குச் சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்டைர். அபிவிருத்தித் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 2015 சபப்ரவரி 02 ஆம் திைதி 
முதல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் அவர்ைளுக்ைாை முதைாவது அகரயாண்டு ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 2015 

ஏப்ரல் 27 ஆம் திைதி ஆரம்பிக்ைப்பட்டை.  

 

சசன்ற வருடத்தில் ைிகடக்ைப்பட்ட மாைியங்ைள் ஊடாை 100 அகறைகள உள்ளடக்ைிய விடுதிக் ைட்டடத்தின் 

இரண்டாம் ைட்டம் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டது. அகவ 2015 ஏப்ரல்  23ஆம் திைதி திறந்து கவக்ைப்பட்டது. புதிய 

நூைைக் ைட்டடம் மற்றும் சைட்சபார் கூடத்தின் நிர்மாை சவகைைள் பூர்த்திசசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அகவ 

2015 ஜகீை 23 ஆம் திைதி திறந்து கவக்ைப்பட்டை. எட்டுத் சதாகுதிைகள உள்ளடக்ைிய இரண்டு சதாகுதி 
ைல்விசார் ஊழியர்ைளுக்ைாை விடுதிைளின் நிர்மாை சவகைைள் மற்றும் படீத்தில்  தற்சபாதுள்ள 

விடுதிைளின் புணர்நிர்மாை சவகைைளில் திருப்திைரமாை முன்சைற்றங்ைள் ஏற்பட்டுள்ளை. சமலும் 100 

அகறைகள உள்ளடக்ைிய விடுதிக் ைட்டத்தின் இரண்டாம் ைட்ட நிர்மாை சவகைைளில் மிைத்  

திருப்பதிைரமாை முன்சைற்றங்ைகள ைாட்டியுள்ளது. 

 

சதசிய பயிளுநர் மற்றும் சதாழிற் பயிற்சி அதிைார சகபயின் உதவியுடன் பல்சவறு சதாழிற்துகறைளில் 

படீத்தின் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் வருட சபாறியியற் பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளின் மூன்று மாதப் பயிற்சிைகள 

படீத்தின் சபாறியியற் ைல்வி கமயம் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. நீர்ப்பாய்ச்சைத் திகணக்ைளத்தின் 

கூட்டிகணப்புடன் 2015 ஆைஸ்ட் மாதத்தில் குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகறகயச் சசர்ந்த 6 

ஆவது அகரயாண்டு மாணவர்ைளுக்ைாை நிை அளகவயியல் பற்றிய பயிற்சி முைாம் வல்ைவாயாவில் 

ஒழங்கு சசய்யப்பட்டிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு படீத்தின் மாணவர் மன்றம் படீ ஊழியர்ைளின் 

வழிைாட்டல்ைளுக்கு அகமய, புது வருட விழா, துடப்பாட்டம், வகைப்பந்தாட்டம், ைரப்பந்தாட்டம், மற்றும் 
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சங்ைீத நிைழ்ச்சிைள் வருடாந்த பிரியவிகட மற்றும் ைிறிஸ்மஸ் ைசரால் நிைழ்ச்சிைள் சபான்ற பை 

சசயற்பாடுைகள ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் சமூைம் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 27 ஆம் திைதி “ சபசதி பிரிஜ்” (Spasathi 

Bridge) சபாட்டி மற்றும் 2015 சசப்டம்பர் 08 ஆம் திைதி சைான்ைிறடீ் ைகை வடிவகமப்புப் சபாட்டிைகள படீ 

வளாைத்தில் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. குடிசார் சபாறியியற் துகறகயச் சசர்ந்த பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

மற்றும் சவறுபை உயர்ைல்வி நிறுவைங்ைகளச் சசர்ந்த மாணவர்ைள் இப்சபாட்டியில் பங்கு பற்றிைர். இச் 

சமூைம் படீத்தின் பை விசசட அதிதி உகரைகளயும் சதாழிற் சந்கத ஒன்றிகையும் ஒழுங்கு  சசய்திருந்தது.  

 

இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  சமூைம் IET இன் றுஹுண சதாகுதி மற்றும் IEEE இன்  

மாணவர் சதாகுதியின் கூட்டிகணப்புடன்  இயந்திர மற்று தைவல் சபாறியியற் சமூைம் (EIES ), “ XBOTIX 2015” 

என்ற ஒர் சராசபடிக் சபாட்டியிகை ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 2015 சநாவம்பர் 04 ஆம் திைதி படீ வளாைத்தில் 

நகடசபற்ற இப் சபாட்டிைளில் பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் மற்றும் பாடசாகை மாணவர்ைள் பங்கு 

பற்றிைர். 

 

2015 அக்சடாபர் BMICH இல் நகடசபற்ற “ TENCHO – 2015” என்றகழக்ைப்பட்ட சதசிய சபாறியியற் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பக் ைண்ைாட்சியில் படீம் பங்கு பற்றியிருந்தது. இக் ைண்ைாட்சியில் படீத்தின் ைாட்சியகற, 

பல்ைகைக் ைழை ைாட்சியகறைளில் மிைச் சிறந்த ைாட்சியகறக்ைாை சவ ள்ளி விருந்திகை சவன்சறடுத்தது. 

இக் ைண்ைாட்சிக்கு சமாந்தரமாை, சபாறியியற் பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை பை சபாட்டிைள் 

நகடசபற்றை. படீத்டதின் மாணவர்ைள் இப் சபாட்டிைளில் மிைச் சுறுசுறுப்பாைப் பங்குபற்றியசதாடு, CAD Eager 

சபாட்டியில் ( இயந்திர மற்றும் சபாறியியற் மாணவர்ைளுக்ைாை) 1 ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3 ஆம் 

இடங்ைகளயும், Spasathi Bridge சபாட்டியில் 1ஆம் மற்றும் 2ஆம் இடங்ைகளயும் மற்றும் சைான்ைிறடீ் ைைகவக் 

ைட்டகமப்பு சபாட்டியில் (குடிசார் சபாறியியல் மாணவர்ைள்) 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் இடங்ைகளயும் 

சவன்சறடுத்தைர்.  

 

இந்திய உயர் ஸ்தாைிைரின் அனுசரகையுடன் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை 

2015 வருடத்திற்ைாை இைக்ைிய மற்றும் நடைப் சபாட்டிைள் மிைச் சுறுசுறுப்பாை நகடசபற்றிருந்தை. 

சபாறியியற் படீம் பாடல்ைளுக்ைாை வரிைகள வகரதல் சபாட்டியில் 1ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் 

இடங்ைகளயும் சசாசைா நடைப் சபாட்டியில் 2ஆம் இடத்கதயும் சபற்றுக்சைாண்டது.  

 

இறுதி வருடத்கத சசர்ந்த மூன்று மாணவர்ைள் உள்ளடக்ைிய குழு “ உைைைாவிய அகறகூவல், 2015” (IET) 

என்ற சர்வசதச ைட்டகமப்புப் சபாட்டியில் பங்கு பற்றியதுடன் அதில் 2ஆம் இடத்கதயும் சவன்சறடுத்தது. 

இப் சபாட்டிைகள ஐக்ைிய ராச்சிய சபாறியியற் மற்றும் சதாழில்நுட்ப (IET) நிறுவைம் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. எமது குழு 157 நாடுைகளச் சசர்ந்த 250 ைட்டகமப்புக்ைளுக்கு எதிராை சபாட்டியிட்டிருந்ததுடன் 

அதில் எமது “ I. Cooler” என்ற வடிவகமப்பிற்கு 2ஆம் இடத்கத சவற்றிசபற முடியுமாயிருந்தது. 

 

இவ் வருடம் சநார்சவ அட்ைார் பல்ைகைக்ைழைம் ைல்வி சார் ஊழியர்ைளின் விஞ்ஞாை முதுமாைி (M.SC) 

பட்டக் ைல்வியிகைத் சதாடர்வதற்ைாை முழு அளவிைாை நான்கு புைகமப் பரிசில்ைகள வழங்ைியிருந்தது. 

இவற்றில் நான்கு புைகமப்பரிசில்ைள் மின்வலு விருத்தி பற்றிய துகறைளுக்கும் ஒரு புகமப்பரிசில் தைவல் 

சதாழில் நுட்பம் (ICT) பற்றிய துகறயிகையும் அடங்கும்.  

 

ைல்வி சார் ஊழியர் பரிமாற்றல்ைளுக்ைாை, படீம் சநார்சவ நாட்டின் ஸ்டாவன்சன் பல்ைகைக் ைழைம், மற்றும் 

ஜப்பான்  நாட்டின் யமாைாஷி பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சதன் மாைாண சகபயின் நீர்பாசைத் 

திகணக்ைளத்துடன் இகணந்து புரிந்துணர்விற்ைாை ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. 

 
 

ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும்.  

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பாடசநறிைள் 

 குடிசொர் ைற்றும் சுற்ைொடற் 

பபொைியியற் துமை 
CES 255 சதாகை நுைர்வு மற்றும்  GIS 

 
 
துகறகயச் சசர்ந்த 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
(பாடஅைகுைள்)  இயந்திர ைற்றும் உற்பத்திப் 

பபொைியியற் துமை 
ME 5113 – சதாழில் நுட்ப அறிக்கை வகரதல் 
 
 
 
 
 
ME 6213 – ஆய்வு முகறகம பற்றிய 

அறிமுைம் 
 
 
 
 
ME 3111 – சபாறியியற் வடிவகமப்பு முகற  
 
 
 

 இயந்திர ைற்றும் தகவல் பபொைியியற் 

துமை 
EE 8159 – வன் சபாருள் விவரிப்பு சமாழி 
பற்றிய அறிமுைம் 
EE 8160 – ைாசணாைி திணிப்பு மற்றும் தைவல் 

முகறகம 
EE 8261 –சவவுத் தைவல் முகறகமப் 

சபாறியியல் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
 
DMME துகறகயச் 

சசர்ந்த பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

சதாழில் நுட்ப 

வகரதல் திறகம 

விருத்தி. 
 
DMME கயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

ஆய்வுத் திறகம 

விருத்தி 
 
DMMEகயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

வடிவகமப்பிற்ைாை 

அடிப்பகடத் 

திறகமகய விருத்தி  
 
துகறகயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள்  
 

சமூை சசகவைள் இயந்திரவியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகற 
 SOS சிறுவர் ைிராமம் – ைணிதம் ைற்பிக்கும் 

நிைழ்ச்சிைள் 
 2015 சம 12 ஆம் திைதி ைாைி வித்தியாசைாைய 

ைல்லூரி மாணவர்ைளுக்ைாை தன்ைியக்ை 

சபாறிமுகறப்பு பற்றிய அறிமுைம் பற்றிய 

அகர நாள் சசயைமர்வு 
 

 சதாழில் நுட்பப் பாடசநறியில் உயர் ைல்வி 
சபறும் பாடசாகை மாணரவ்ைளுக்ைாை ஒரு 

நாட் சசயைமர்வு 

 
 
வித்தியாசைாக்ை 

ைல்லூரியின் 

அகழப்பிற்கு அகமய 

சசயைமர்வு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. 
 
பாடத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைிய சசயற் 

திறன் பயிற்சிற்கு 

முக்ைியத்துவம் 

வழங்ைப்பட்டது. 

குறிப்பிட்ட 

பாடசாகைைளின் 

சவண்டுசைாள்ைளுக்கு 

அகமய சசயைமர்வு 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடஅைகுைள் / பாடங்ைகள 

விருத்தி சசய்தல்) 

குடிசொர் ைற்றும் சுற்ைொடற் பபொைியியற் துமை  
CE 4302 – சபாறியியற் பூைற்பவியல் மற்றும் 

மண்ணியற் சதாழிற் நுட்பம் 

 
 
துகறகயச் சசர்ந்த 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
CE 6305 – பூைற்ப சதாழிற் நுட்பப் சபாறியியல் பட்டக் ைல்வி 

மாணவர்ைள் 
ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

ஊழியர் பணிவிருத்தி கமயம் ஒழுங்கு சசய்த 

CCPDHE நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் புதிதாைச் 

சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்ட ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 

பங்கு பற்றிைர். 

புதிதாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட்ட ைல்வி 
சார் ஊழியர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். பி. சூரியாரச்சி 
இைங்கை தரநிகை நிறுவைத்திற்ைாை சதசிய 

இகணப்பு (National Annox SLSI) முகறகமக்கு 

பங்ைளித்தல். ஐசராப்பிய குறியடீ்டு அகமய 

சதசிய இகணப்பு 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற  
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
வகைப்பின்ைல் அற்ற முகறைள் மற்றும் 

அவற்றின் சசயற்பாடு பற்றிய அறிமுைம். 

சபாறியியற் சிக்ைல்ைளுக்ைாை எண் 

வடிவகமப்பின் ஒர் புதுத் திருப்பம் இைங்கை 

(IESL)  சபாறியியளார் நிறுவைம், 

இயந்திரவியற் சபாறியியல் சார் பிரிவுக் குழு 
(MESC) விைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டு 

அகழப்பின் சபரில் நடாத்தப்பட்ட சபாது உகர 

(24 சபப்ரவரி 2015)  
 
ைைாநிதி சன்ஜவீ விதாரண அவர்ைள் 2015 

சபப்பரவரி 24ஆம் திைதி இைங்கை 

சபாறியியைாளர் நிறுவைத்தின் 

விமைசுசரந்திர சைட்சபார் கூடத்தில் 

இயந்திரவியற் சபாறியியல் உப குழுவின் 

அகழப்பிற்கு அகமய சபாது உகர 

வழங்ைப்பட்டது.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இைங்கையின் 

சபாறியியைாளர் 

சமூைம்  
 
 
 
 
 
 
இைங்கை 

சபாறியியைாளர் 

சமூைம் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு  

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
 ைைாநிதி ஜி. எச். ஏ. சி. சில்வா இைங்கை 

சைாழும்பில் நகடசபற்ற சர்வசதச ASCE/ 
IPWE மாநாட்டின் ஒழுங்ைகமப்புக் 

குழுவிற்ைாை அங்ைத்தவர் 
 ைைாநிதி (சசல்வி) துஷார – உைைைாவிய 

ஆய்வு மாற்றத்திற்ைாை ஆசிய –பசுபிக் 

வகையகமப்பு (APN) ன் பதிப்பாசிரியர் 

ஆசைாசகைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 

இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் 

துகற 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைள் 

ஐக்ைிய ராச்சிய இயந்திரவியற் சபாறியியைாளர் 

நிறுவைம் ஒழுங்கு சசய்த சதற்கு 

ஆைியவிற்ைாை வடிவகமப்புப் சபாட்டியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை நியமிக்ைப்படல். 

உைைைாவிய 

ஏறத்தாழ 200 

அங்ைத்தவர்ைள் 

பங்குபற்றிைர். 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
உைைைாவிய நான்கு பிரசதசங்ைள் குறிப்பாை 

வடைிழக்கு ஆசிய பிரசதசம், சதன் ைிழக்கு 

ஆசிய பிரசதசம், சதற்கு ஆசிய பிரசதசம், 

மற்றும் ஒசசைிய பிரசதசங்ைளில் பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டை 
 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை மற்றும் 

குழுக்ைள் 

சபாறியியற் படீ மன்றம் – 51 
விடுதிக் குழு – 23 
வடீ்டுக் குழு – 7 
உணவைக் குழு – 23 
அதிதி விடுதி முைாகமத்தல் குழு -7 
ஆய்வுக் குழு – 8 
சபாறியியற் ைற்கைைள் குழு – 19 
ICT முைாகமத்துவக் குழு – 6 
ைட்ட்ட மற்றும் ைாணிக் குழு – 7 
ைல்வி சார் அமர்வுைளுக்ைாை ஒழுங்ைகமப்புக் 

குழு  - 1 
விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் குழு – 2 
UGC விற்ைாை பசுகமப் ைட்டடக் குழு – 1 
ைைாச்சார கமயம், றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் 

– 1  

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 

சதசிய  
சர்வசதச 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 

“ தாவர உணவு வகைைகள உைர்த்தும் 

சபாழுது ஏற்படும் உருதி திரிபு  

மாற்றங்ைளுக்ைாை வகைப் பின்ைல் அற்ற 

பல்ைிை அளவடீ்டு எண்ணியல் வடிவகமப்பு 

” பற்றிய ஆய்விற்ைாை, இைங்கை சதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின் ஆய்வு மாைியம் ( 

ைண்டு பிடிப்பாளர் சசயல் ஊக்ை ஆய்வு 

மாைியங்ைள் (ID NRC 15 -116) ) 
 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
“ தாவர உணவு வகைைகள உைர்த்தும் சபாழுது 

ஏற்படும் உருதி திரிபு  மாற்றங்ைளுக்ைாை வகைப் 

பின்ைல் அற்ற பல்ைிை அளவடீ்டு எண்ணியல் 

வடிவகமப்பு ” என்ற ஆய்விற்ைாை இைங்கை 

சதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் மாைியம் ( மாைிய 

இை NRC 15 -116). இம் மாைியத்தின் முதலீடுைள் 

ைணணியின் உயர்மட்ட சசயற்திறன் பற்றிய 

தத்துவ முதுமாைி ஆய்வின் பயண ஊதியம் 

மற்றும் மூைதை முதலீடுைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. சமாத்த மாைியத்தின் 

சபறுமதி ரூபா 1.56 மில்ைியன் இரண்டு வருட 

(2015 – 2017) 
 
ைைாநிதி  சுமித் படுசை மற்றும் ைைாநிதி 
மன்ஞுைா விக்ைிரமசிங்ை சபான்சறார் தங்ைளது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இயந்திர மற்றும் 

உற்பத்திப் 

சபாறியியற் DMME 

துகறக்ைாை 

ைணணியின் 

உயர்மட்ட 

சசயற்பாடுைள் 

மற்றும் தத்துவ 

முதுமாைி 
சசைவிைங்ைளுக்ைாை 

ரூபா 1.56 மில்ைியன் 

மாணியம் 
 
சதாழிற்துகற 

இகணப்புச் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
இகணச் ஆய்வுச் சசயற்திட்டங்ைளுக்ைாை 

சதன்மாைாண நீர்ப்பாய்ச்சைத் 

திகணக்ைள்தினூடாை ரூபா 1, 577,840/=  ஆய்வு 

மாைியத்திகை சபற்றுக் சைாண்டைர்.  
 

சசயற்திட்டங்ைள்   

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / விசசட 

சாதகைைள் 

 இருதி வருட மாணவர்ைள் அடங்ைிய இரு 

குழு ( திரு நஜாத் அக்ரம், சசல்வி நிர்மாைி 
ரன்ஞாசைாட மற்றும் திரு சதனுர மாைிங்ை) “ 
IET உைைைாவிய சவால்ைள் – 2015 “ என்ற 

சர்வசதச வடிவகமப்புப் சபாட்டியில் 2 ஆம் 

இடத்கத சவன்சறடுத்தைர்.  இப் சபாட்டி 

ஜக்ைிய ராச்சிய, சபாறியியல் மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப நிறுவைம் (IET) ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. இக் குழு 157 நாடுைளின் 250 

வடிவகமப்புக்ைளுக்கு எதிராை சபாட்டியிட்டு 

சவற்றி சபற்றதுடன் தங்ைளது “ I Cooler ”  
என்ற வடிவகமப்பிற்கு 2 ஆம் இடத்கதயும் 

சவன்சறடுத்தைர்.  
 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 

ைைாநிதி சம்பிைா எல்ைாசவை 
விஞ்ஞாை சவ ளயீடீுைளுக்ைாை ஜைாதிபதி 
விருது – 2013 2012.11.08 திைதி வழங்ைப்பட்டது. 

 ைைாநிதி என். எச்., பிரயன்ைர  
 மிைச் சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

விருது. ACEPS – 2015, மிைச் சிறந்த ஆய்வு 

விருது. ‘ சசயற் திட்டத்திைப் 

சபாட்டிைகள’ SLGS ஆல் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. பின்வரும் 

மாணவர்ைள் Techno – 2015 ைண்ைாட்சிக்கு 

சமாந்திரமாை நகடசபற்ற Spaghetti Bridge 

சபாட்டியில் பின்வரும் இடங்ைகள 

சவன்சறடுத்தைர். 
1 ஆவது இடம் –குழு “Spartanz” 

பாசுரா – எச். எம். பி 
ஆரச்சி – டி.எம்.எஸ் 
பண்டார – எச்.எல். எம்.எஸ் 
தயாரத்ை – எச். டி.டி.பி. 
துல்வின் – ஒ. வி. என் 
ைருணாரத்ை – ஆர். எம்.சை.எஸ் 

2 ஆம் இடம் – குழு Spaghetti சபாட்டி 
சசைவிரத்ை பி.சஜ 
தி.சசாய்ஷா – எச்.டி.எஸ.எம் 
சதமாைி – எல்.ஏ. ஆர் 
ரத்ைநாயக்ை – ஆர்.எம்.எஸ.எம் 
சஹமபாை – என்.எச்.எல்.சை 
ஜவீன்த – எச். ஏ. ஐ 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு இகடயிைாை 

சைான்ைீறடீ் ைைகவ வடிவகமப்புப் சபாட்டி  
2ஆம் இடம்  

 
 
 
 
தைி நபர்ைள் மற்றும் 

சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சபரமைால் . ஏ.ஜி.டி 
பிரணதீ் –சை.ஜி.எம் 
தைசசைர – எம். ஏ. பி. 
ைருணாரத்ை – எம்.சை. எஸ். ஏ. சி 
3ஆம் இடம்  
அத்தைாயக்ை- டப்.ஏ.எம். டி. சி. டப் 
சசைாரத்ை – ஏ.டப்.ஏ. ஆர்.எஸ் 
பண்டார டப்.எல்.எஸ் 
விதாைைமசை எஸ்.சை. 
இயந்திரவியற் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் 

துகற 
திரு ஆர். பி. எஸ். சன்திரசசை  
IET உற்பத்தி இட மாற்றம் மற்றும் விநசயாைம் 

சார்பாை மிைச் சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

அடிப்பகட விருது. (2015) அவர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டது. “ Primary Control Level of Parallel 
distributed energy resourcot converters in system of 
multiple inter connected autonomous microgrids within self 
healing networks” என்ற ஆய்வுக் ைட்டுகர 
ஜி. டி. சி. குணரத்ை, பி. வ.ீ எம். ஜயரத்ை, எஸ். 

எஸ். பி. சன்தமிைி மற்றும் சமற்பார்கவயாளர் 

டி. எஸ. டி. சில்வா சபான்சறார் சைாழும்பு 2015 

சசப்டம்பர் 05 ஆம் திைதி இைங்கை IET 

நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட IET இைங்கை 

வகையகமப்பின் 22 வது வருடாந்த மாநாட்டின் 

சபாது மிைச் சிறந்த ைட்டுகரக்ைாை விருதிகை 

சவன்றைர்.  
 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை  
ஆஸ்திசரைியா, பிரிஸ்சபர்ைில் 

குயின்ஸ்ைாந்து சதாழிற்நுட்பப் பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் (QUT) (2014) குறிப்பிட்ட 

ைல்வியாண்டில் ைைாநிதிப்பட்ட மிைச் சிறந்த 

சவற்றியடீ்டியுள்ள 5%சமற்பட்ட 

அசபட்சைர்ைளில் மற்றும் உயர்மட்ட பட்ட 

ஆய்வுைளில் மிைச் சிறந்த பங்ைளிப்பிற்ைாை 

மிைச் சிறந்த பங்ைளிப்பிற்ைாை மிைச் சிறந்த 

ைைாநிதி ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை விருது.  
 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
ஆஸ்திரியா, பிரிஸ்சபன் (2014) குயின்ஸ்ைாந்து 

சதாழில் நுட்பப் பல்ைகைக் ைழைத்தில் ைைாநிதி 
ஆய்வுைளில் மிைச் சிறந்த சசயற்பாட்டிற்ைாை 

மிைச் சிறந்த உயர் பட்ட ஆய்வு மாணவனுக்ைாை 

விருது. 
 
பின்வரும் மாணவர்ைள் 2015 Techno 
ைண்ைாட்சிக்கு சமாந்திரமாை நடாத்தப்பட்ட CAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
Eager சபாட்டியில் பின்வரும் நிகைைகை 

சவன்சறடுத்தைர்  
 முதல் நிகை (இடம்) 

திரு கவ. சி. எம். ைருணாதிைை மற்றும் 

ஐ.சை.டி.டி. பண்டார 
 இரண்டாம் நிகை (இடம்) 

திரு பி. சி. ஐ. ரணவை 
 மூன்றாம் நிகை(இடம்) 

எம் அரவின்தன் 
 
இத் துகறகயச் சசர்ந்த சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர்ைளாை ைைாநிதி ரூவன் 

ைால்ைசை என்பவர் Applerd Physics Exprrss என்று 

அகழக்ைப்பட்ட சன்ஞிகைைளில் சவ 

ளியிடப்பட்ட “rchallenge to the synthesis fo a Fe 16 
N2 Compound nanw particle with High Saturation 
Magnetizating for rare Earth free New Permanent 
Magnetic Material “ என்ற ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

JSAP ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை விருதிகை 

சவன்சறடுத்தார். இவ் விருது பயன் முகற சார் 

சபௌதீைவியல் பற்றிய ஜப்பாைிய சங்ைத்திைால் 

வழங்ைப்பட்டதுடன், இவற்றில் சான்றிதிப் 

பத்திரம் மற்றும் நிகைவுப் பதக்ைம் 

வழங்ைப்பட்டதுடன், இது பற்றி 2015 சசப்டம்பர் 

13ஆம் திைதி அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது.  
 
ைைாநிதி என்.சை. சஹட்டியாரச்சி அவர்ைள் 

ஆஸ்திசரைியா சதன் குயிஸ்ைாந்து பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை அறும் முயற்சி சார் 

ைைாநிதி பட்ட பின் ஆய்விற்ைாை அதி புைகமப் 

பரிசில்ைாைத் சதரிவு சசய்யப்பட்டிருந்தார்.  
 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைளுக்கு 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் சவாஷிங்டன் ராச்சிய 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை பூல்பியிட் உயர்மட்ட 

ஆய்விற்ைாை அதிபுைகமப் பரிசில் 

வழங்ைப்பட்டது. 
 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைள் 

ஆஸ்திசரைியா சதன் குயிஸ்ைாந்து பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை அறும் முயற்சி சார் 

ைைாநிதி பட்டப்பின் ஆய்விற்ைாை அதிபுைகமப் 

பரிசில் சதரிவு சசய்யப்பட்டிருந்தார். 
 
ைைாநிதி சன்ஜவீ விதாரை அவர்ைள் 2015 – 2016 

ைாை இகடசவ ளிற்ைாை இைங்கையின் IEEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அங்ைீைாரம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
நிறுவைத்தின் சதரிவுத் தகைவராைத் சதரிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தார் 
 
ைைாநிதி டி. எம்.சை. என் . சசைவிரத்ை அவர்ைள் 

2012 – 2013 வருடத்தின் மிைச் சிறந்த 

மாணவைாைவும் பட்டிருந்ததுடன் சீைாவின் 

வூஹான் சதாழில் நுட்ப பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபாருளியல் ைல்லூரியின் 2014 – 2015 

வருடத்தில் மிைச் சிறந்த பட்டக் ைல்வி 
மாணவைாைவும் சதரிவு சதசய்யப்பட்டிருந்தார். 
  

 
 
 
 
 
 
 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுக்ள/ 

ைருத்தரங்குைள்/ மாநாடுைள் 
(உள்ளை /சதசிய) 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி ஜி. எஸ். கவ. தி. சில்வா 
 துகணத் தகைவர் 3 ஆவது ACEPS 

சர்வசதச மாநாடு. சபாறியியற் படீம், 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம், 2015 மார்ச் 
 துகணத் தகைவர் மற்றும் ைட்டகமப்புப் 

சபாறியியல் மற்றும் நிர்மாை 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 6 ஆவது 

சர்வசதச மாநாட்டின் விஞ்ஞாைக் குழு 

அங்ைத்தவர். (ICSECM – 2015), 2015 டிசம்பர் 

11 ஆவது மற்றும் 13ஆவது திைங்ைளில் 

நடாத்தப்பட்டது.  
 அங்ைத்தவர் சர்வசதச மாநாட்டுக் குழு, 

ைட்டகமப்பு சபாறியியல் பற்றிய 

சர்வசதச மாநாடு 2015, 2015 ஆைஸ்ட் 

24ஆம் 25ஆம் திைதி சைாழும்பு இத் 

துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

ைைாநிதி (சசல்வி) டி.என். விக்ைிரம 

ஆரச்சி, றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

சபாறியியற் படீத்தில் 2015 ஜைவரி 26ஆம் 

திைதி குடிசார் சபாறியியைின் 

தற்சபாகதய முன்சைற்றங்ைள் பற்றிய 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 4ஆவது 

ஆய்வுக் ைருத்தரங்ைிகை ஒழுங்கு 

சசய்தல் 
 இத் துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

ைைாநிதி ஜி. ஜி. டி. சமின்த, சைாரியக் 

குடியரிசின் இன்சிசயான் சதசிய 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் நகடசபற்ற A. 
NERAY – 2015 சார்பாை 5 ஆவது வருடாந்த 

ைருத்தரங்ைில் பங்கு பற்றல். இக் 

ைருத்தரங்கு 2015 ஆக்சடாபர் 20ஆம் திைதி 
முதல் 25ஆம் திைதி வகர நகடசபற்றது 

 
 மின்ைியல் மற்றும் தைவற் சபாறியியற் 

துகற  
I. ைைாநிதி என். டி. ஜயசுன்தர 2015 டிசம்பர் 

09ஆம் திைதி சைாழும்பு HETC சசயற் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
திட்டம் / MOHE யிைால் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்த “இைங்கை தர நிகை 

ைட்டகமப்கப (SLQF)  எவ்வாறு 

சசயற்படுத்துதல் பற்றிய ஒரு நாள் 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 
II. திரு பாசிை ரணவரீ மற்றும் திரு ஹர்ஷ 

வல்சட சபான்சறார், 4 ஆம் மற்றும் 6 

ஆம் அகர இறுதியாண்டு 

மாணவர்ைளுக்கு எதிர் வரும் சதாழிற் 

பயிற்சிக்ைாை மாணவர்ைள் மிைச் 

சிறப்பாை தயார் படுத்தல் சதாழிற் 

துகறைகள சதாழிற்நுட்ப சதகவைகள 

நிகறவாைப் புரிந்துணர்தல் சார்பாை பை 

சசயைமர்வுைகள நடாத்துதல் 
III. மாத்தகற சவல்ைமடகமயின் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் மற்றும் 

HETC சசயற் திட்டத்தின்  இகணப்புடன் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட “ பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்ைாை உள்ளை தரநிகை 

சான்றுறுதி” பற்றிய சசயைமர்வில் 

துகறத் தகைவர் பங்குபற்றல் 
IV. இைங்கை சவளிவாரி பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் (OUSL) பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்கு சபாறியியல் பற்றிய 

ஆறு நாள் சசயைமர்விகை நடாத்துதல்.  
V. ைைாநிதி ராஜித உடவல்சபாை, திரு. 

ஆர். பி. எஸ். சன்திரதாஸ் மற்றும் திரு 

பாஸிை ரணவரீ சபான்சறார் 2015 ஜனீ் 3 – 

4 திைதிைளில் சைாழும்பில் இைங்கை 

சபாறியியைாளர் நிறுவைம் (IESL) 
ஒழுங்கு சசய்த “ பயன் விகளவு 

அடிப்பகடயாை ைல்வி” பற்றிய 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 
VI. துகறத் தகைவருடன் ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைகள திரு. ஆர். பி. எஸ். 

சன்திரசசை, திரு ஏரன்த ஜயதுங்ை 

சபான்சறார் 2015 ஏப்ரல் 23 ஆம் திைதி 
சைாழும்பில்  ஒழுங்கு சசய்திருந்த “ 

மின் வலு விநிசயாைம் பிரிவின் 

சவற்றிைள் மற்றும் சவால்ைள்” பற்றிய 

ைருத்தர்ஙைில் பங்கு பற்றல் 
VII. மின்ைியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகறயின் சிசரஷ்ட  விரிவுகரயாளர் 

திரு. ஈ. எச். ஜயதுங்ை அவர்ைள் 2015 

மார்ச் 11 – 13 திைங்ைளில் சைாழும்பில் 

நகடசபற்ற “ சதாழில் ஆக்ைத் திறன்  

பட்டதாரிைகள உறுவாக்ைல் பல்ைகைக் 

ைழை விகைத் திட்ட மற்றும் சதாழில் 

முகைவர நிைழ்ச்சி நிரகை 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
உறுவாக்ைல்” பற்றிய மூன்று நாள் 

பயிற்சித் சசயற் திட்டத்தில் 

பங்குபற்றல். இச் சசயற்திட்டத்திகை 

உயர் ைல்விக் ைாை ராஜாங்ை அகமச்சு 

ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 
VIII. இத் துகற 15 ஆவது சதாகுதி மாணவர் 

உற்சசர்ப்பதற்ைாை 

சசயற்ைட்டகளயிடுதல் சசயற்பாட்டு 

முகறகமைள் மற்றும் ைணணி தரவு 

வகையகமப்பு பற்றி அறிமுை 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் பங்கு பற்றியது. 
IX. மின்ைியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

திரு. ஈ. எச். ஜயதுங்ை அவர்ைள் 

இைங்கை உயர்ைல்வி ராஜாங்ை 

அகமச்சிைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

“சதாழில் ஆக்ைத் திறன் பட்டதாரிைகள 

உறுவாக்ைல் – பல்ைகைக் ைழை விகைத் 

திட்ட மற்றும் சதாழில் முகைவர் 

நிைழ்ச்சி நிரகை உருவாக்ைல் பற்றிய 

மூன்று நாள் பயிற்சித் சசயற் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றல்   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

மற்றும் சமூைம் 
 
 
 
 
 
 
 
 

சவளிவாரி நடவடிக்கைைள் இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி .ைருணாசசை 
 
மாணவர்ைள் பிரதாைமாை பங்கு பற்றிய சதாழிற் 

துகற பல்ைகைக் ைழை இகணய் வடிவகமப்புச் 

சசயற் திட்டங்ைள் (ைைான் – இறப்பர் (தைியார்) 

நிறுவைம்) சஹலீஸ் Fibre PLC), அன்சல் ைங்ைா 

தைியார் நிறுவைம், மாஸ் Asialire (தைியார்) 

நிறுவைம்  
 

  

இகண நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி .ைருணாசசை 
 
பயண அதி புைகமப் பரிசில் – ஆஸ்திசரைியா, 

பிரிஸ்சபன், சதாழிற்நுட்ப குயின்ஸ்ைாந்துப் 

பல்ைகைக் ைழைம் (QUT) (2014 – 2015) 

இகணப்பு ஆய்வு 

நடவடிக்கைைள் 

 
  

பவளியீடுகள் ைற்றும் அைிவுப் பரம்பல்கள்  

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
08 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் 

அடங்ைாத) 
01 
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3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

06 

4 சவ ளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 44 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 21 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 02 

7 புத்தைங்ைள் - 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

01 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் - 

 

 

 

கடற்பைொழில் ைற்றும் கடல்சொர் விஞ்ஞொனம் ைற்றும் பதொழில் நுட்பப் 
பீடம் 

 

பீடொதிபதியின் உமரயும்  / ைீளொய்வும்.  
 
ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில்நுட்பப் படீம் 2005 ஆண்டில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டு 

2015 ஆம் ஆண்டிற்கு 10 வருடங்ைளாைின்றது. இது வகர படீம் ைடற்சறாழில் நீரிண வள விருத்தி, 
நன்ைரீியல், ஆழியியல் மற்றும் ைடல்சார் பூைற்ப வியல் சபான்ற துகறைகளச் சசர்ந்த விசசடத்துவம் 

சபற்ற  ஐந்து சதாகுதிப் பட்டதாரிைகள உருவாக்ைியுள்ளது. 2015 வருட ஆரம்பத்தில் 10 ஆண்டுைளாை 

விஞ்ஞாை படீ வளாைத் சதாகுதியில் அகமந்திருந்தசதாடு, முதன் முகறயாை சவல்ை மடகமயில் 

அகமந்துள்ள புதிய நிரந்தர ைட்டிடத் சதாகுதியில் அதன் இருப்பிடத்கத இட மாற்றியுள்ளது. ைடற்சறாழில் 

மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்தின் புதிய ைட்டிடத் சதாகுதியில் 500 சதுர மீற்றர் 

பரப்பளகவக் சைாண்ட படீாதிபதியின் அலுவைைம், மூன்று விரிவுகர அகறைள், மூன்று ஆய்வு கூடங்ைள், 

வாசிைசாகை, சைட்சபார் கூடம் மற்றும் அருங்ைாட்சி அகறைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. அசத ஆண்டில் படீம் 

படீத்தின் II ஆம் ைட்ட ைட்டிடத் சதாகுதியின் சசயற் திட்டத்தின் நிர்மாை சவகைைள் ஆரம்பிப்பதற்ைாை 

வாய்ப்புக்ைகள சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. சதகவைளுக்கு அகமய படீம் பட்டக் ைல்வியின் 4 ஆம் 

ைட்டத்திற்ைாை புதுப் பாடசநறிைள் அறிமுைப் படுத்தப்பட்டுள்ளசதாடு எட்டுப்  பாடசநறிைள் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டு அறிமுைப்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில்நுட்பப் படீம் நாட்டின் எதிர்ைாை சதகவைகள ைருத்திற் சைாண்டு பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக் குழுவின் அனுமதிக்ைாை ைடல் சார் விஞ்ஞாை இளமாைி (B.SC) மற்றும் நன்ைரீியல் சார்பாை 

விசசட சைௌரவ புதுப்பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைாை முழு அளவிைாை பாடத்திட்டங்ைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
 
சமலும், நண்ணரீியல் துகறயின் சபயகர நன்ைரீியல் மற்றும் நீரியல் சதாழிற்நுட்பவியல் என்று 

மாற்றுவதற்ைாை சைாள்கை திட்டங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. நன்ைரீியல் துகற, சிசரஷ்ட  

விரிவுகரயாளர் (தரம் II) பதவிற்ைாை ைைாநிதி பட்டதாரி ஒருவகர நியமித்துள்ளது. படீ அங்ைத்தவர்ைள், 

சமற்சைாள் குறியடீு  இடப்பட்ட நான்கு சர்வசதச ஆய்வுக் ைட்டுகரைள், இரண்டு சமற்சைாள் ைறியடீிடப்படாத  

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் மற்றும் 15ற்கும் சமற்பட்ட குறுைிய ஆய்வுக் ைட்டுகரைள்  பிரசுரித்துள்ளைர்.  
 
சமலும் படீ அங்ைத்தவர்ைள் சமூை சசகவ நடவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றியுள்ளசதாடு சவறு பை 

நிறுவைங்ைளுடன்  இகணந்து குறிப்பாை பூச்சரிதவியல் ஆய்வு மற்றும் ைைிப்சபாருள் அைழ்வுச் சசயைைம்  

மற்றும் ைடல் மாசு அகடவுத் தடுப்பு அதிைார சகப சபான்ற  பை நிறுவைங்ைளுடைாை  சதாடர்புைகள 
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விருத்தி சசய்துள்ளது. அதற்கு சமைதிைமாை படீ அங்ைத்தவர்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்தில் உள்சளயும் மற்றும் 

சவளிசயயும் பல் வகைத் சதகவைளுக்ைாை விசசட குழுக்ைளாை இகணந்து  சசகவயாற்றியுமுள்ளைர்.   
 
ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 
 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பட்ட பாடசநறிைள் (பாட 

அைகுைள்) 

I. படிநிகைப் பகுப்பியல் மற்றும் வண்டற் 

படிவியியல் (OCG 4162) 
II. ைடல் சார் விஞ்ஞாைத்திற்ைாை பூ 

சபௌதிைவியல் (OCG 4171) 

நான்ைாம் மட்ட 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சமூை சசகவைள் I. FMST – சசகவ ஆய்வு கூடம் சசகவ 

சதாடரல். (மத்திய சுற்றாடற்  சகபயில் பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது.  
நன்ைரீியியற் துகற 

சமூைம் 

டத்திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள்/ பாடங்ைள் விருத்தி) 
i. நீரிை முகறகம சார்பாை பூைற்பவியல் 

மற்றும் புவியியற் அம்சங்ைள் (LIM 4122) 
ii. நீர்வள முைாகமத்துவம் (LIM 4137) 
iii. உள்நாட்டு நீரிை சுற்றாடல் முைாகமத்துவம் 

மற்றும் பராமரிப்பு (LIM 4112) 
iv. ஆழியல் பற்றிய அறிமுைம் (OCG 1112) 
v. புவியகமப்பியல் மற்றும் ைடல் வடிநிைம் 

(OCG 2141) 
vi. நிைப் சபாருட்ைள் மற்றும் வடிவகமப்புக்ைள் 

(OCG 3212) 
vii. கஹட்சரா ைார்பன் சசர்மப் சபாருள் மற்றும் 

ைைிம வளங்ைள் (OCG 4122) 
viii. புவிச் சசயல்முகறைள் மற்றும் 

உருபைியியற் பகுப்பாய்வுைள் (OCG 4112) 

 
 
 
 
மாணவர்ைள் 
 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்ைளித்சதார் எண்ணிக்கை 
I. றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சர்வசதச 

விவாைரங்ைளுக்ைாை  நிகைய (CINTA) 
பணிப்பாளர் சபராசிரியர் திைக் ைமசை 

II. றுஹுண பல்ைகைக் ைழை உள்ளை தர 

நிகைச் சான்றுறுதிப் பிரிவின் (IQAU) 

பணிப்பாளர் சபராசிரயர் திைக் ைமசை 

 
சமூைம் 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் / அளவு)  
சதசிய 
சர்வசதச 

1. சதன் சீை ைடல் நிறுவைம் (SCSIO) 
ஆய்வு கூட்டிகைப்பு சபராசிரியர் திைக் 

ைமசை 

 

விருதுைள் / ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 
 

 சீை விஞ்ஞாைக் ைல்லூரியிைால் 

ஆய்விற்ைாை சீை இைங்கை  இகணப்பு 

நிறுவைத்தின் (CSLCER) சை பணிப்பாளராை 

நியமிக்ைப்படல். சபராசிரியர் திைக் ைமசை 
 ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் எரிவளத் 

திகணக்ைளத்திைால் வருடத்திற்ைாை 

சசயற்திட்ட விருது வழங்ைப்பட்டது. ைைாநிதி 
நாைை ரணசிங்ை 

 விஞ்ஞாை ஆய்விற்ைாை ஜைாதிபதி விருது. 

சபராசிரியர் பி. ஆர். டி. ைமாரணதுங்ை, திரு 

 
 
 
தைி நபர்ைள் 

மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ையன்த சைாடிைார 

சவளிவாரி நடவடிக்கைைள் சதவிநுவர மீன் பிடி துகறமுைத்தின் ைடசைார 

சுத்திைரிப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத நடாத்துதல். 

ஆழியல் மற்றும் ைடல் பூைற்பவியல் துகற 

சமூைம் 

 
பவளியீடுகளும் ைற்றும் சொதமனகளும் 
 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 08 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 03 

3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு 

அளவிைாை ைட்டுகரைள்  01 

4 சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 
- 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 19 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 03 

7 புத்தைங்ைள் 01 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் 

(சன்ஞிகைைள், சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 
- 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 05 

 

 

 

 

ைொணிட ைற்றும் சமூக விஞ்ஞொனங்கள் பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும்  விைர்சனமும் 

 

ருஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் மாணவர் எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் சநாக்கும் சபாழுது மாணிடவியல் 

மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்குமாை படீம், பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஒர் பாரிய படீமாகும். இப் படீம் ஆறு 

ைல்விசார் துகறைகளயும், சமைதிைமாை ஆங்ைிள சமாழி ைற்பித்தற் பிரிவு, ைணணிப் பிரிவு, நவைீ ைைாச்சார 

மற்றும் சமாழி நிகையம், ைைாச்சார நிகையம், மற்றும் முரண்பாட்டுக் ைற்கைைள் நிகையம் சபான்ற பை 

பிரிவுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. படீம், ைகை இளமாைிப் பட்டம் வகரயிைாை ஆரம்பப் பட்டக் ைல்விச் 

சசயற்திட்டங்ைகள நடாத்தி வருவதுடன் ைல்வி அகரயாண்டுப் பாட அைகு முகற அடிப்பகடயின் ைீழ் 11 

பாடவிதாைங்ைளில் விசசட பட்டக் ைல்விதுகறைகள நடாத்தி வருைின்றது. 
 
படீத்தின் ைற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வுப் பரப்சபல்கை டிப்சளாமா, முதுமாைி, தத்துவாமி மற்றும் ைைாநிதி 
சபான்ற பட்டப் பின் பட்டக் ைல்விப் பாடச் சசயற் திட்டங்ைளுக்கு வியாபிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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சமலும் படீம் , சமூைத்தின் சதகவைகள எதிர் சைாள்ளுவதற்கு அகமய சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமா 

சபான்ற பை சவளிவாரிப் பாடத்திட்டங்ைகளயும் நடாத்துைின்றது. 
 
றுஹுண பிரசதசத்தின் வரைாற்றுச் சமூை எண்ணப் பதிவுைகள வலுப்படுத்துவதும் முன்கைய 

ைருத்துருகவ நிகைப்படுத்தவும், சபணவும் சபண்டி வளங்ைகள முழு அளவிளும் பயன்படுத்தத் திடமாை 

முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
சமலும் அதனூடாை பிரசதசத்தின் சமூை – சபாருளாதாரத் துகறைளின் விருத்திற்கும் பங்ைளிக்ை 

முடியுமாயுள்ளது.  
 
மாைிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்குமாை படீம் பல் வகைப்பட்ட சம்பிரதாயங்ைளில் 

சசயற்படும் மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை பாடசநறிைளுக்கு ஊடாை மாணவர்ைகள சதர்ச்சித் திறனுள்ள 

வாழ்வாதாரத்திற்கு சமலுயர்த்த முகைத்துள்ளது. 
 
ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 

 

திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 
புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட பட்டக் 

ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

தைவல் சதாடர்பாடல் சதாழில் நுட்பவியல் (ICT) 
ஒர் பட்டக் ைல்விப் பாடமாை அறிமுைப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
சபாதுப் பட்டக் ைல்விப் பாடசந றியாை ஆங்ைிை 

சமாழி அறிமுைப் படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் விசசட 

பட்டம் எதிர்வரும் வருடத்தில் ஆரம்பிக்ைப்படும்  
 

 
350 மாணவர்ைள் 

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பாடசநறிைள்  

சமூைவியற் துகற – 01 
 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற    -03 
 
புவியியற் துகற – ைடல் சார் புவியியல் 
சிங்ைள சமாழித் துகறயிைால்   

1. SLS 4103 க்ைாை பாடப்பயிற்சிைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படல் 
 

2. சுயாதிை ஆய்வுக் ைட்டுகற 
3. தைவல் முகற மற்றும் தைவல் 

சதாடர்பாடல் ைற்கைைள் 

ஆரம்பிக்ைப்படல் 
 

வரைாற்றுத் துகறயிைால்  
1. இரண்டாம் அகரயிறுதி ஆண்டிற்ைாை 

நான்கு பாடசநறிைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டை. (வரைாறு) 
2. இரண்டாம் அகரயிறுதி ஆண்டிற்ைாை 

மூன்று பாடசந றிைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டை. 
பின்வரும் பாட அைகுைள் தைவல் சதாழில் நுட்பப் 

பிரிவிைால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.  
1. ICT 1101 – அடிப்பகட ைணணி 

வடிவகமப்பு மற்றும் இகணயத்தின் 

அகமப்பு  
 

40 மாணவர்ைள் 
 
 
30 மாணவர்ைள் 
 
 
 
50 மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
100 மாணவர்ைள்  
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தூர மற்றும் சதாகைக் ைல்வி 
நிைழ்சித் திட்டங்ைள் அல்ைது 

சவளிவாரிப் பாடசநறிைள் 

சைை துகறைளும் சவளிவாரி ைகை இளமாைி 
(B.A) பாடத்திட்டத்திற்ைாை ைற்பித்தல் 

ைருத்தரங்குைகள நடாத்துதல் மற்றும் 

பரீட்கசைகள நடாத்துதல் சபான்ற நிைழ்ச்சிைளில் 

இகணந்து சசயற்பட்டை. ஆங்ைிை சமாழித் துகற 

சவளிவாரி சமூைத்திற்ைாை ஆங்ைிை சமாழி 
சவளிவாரிப் பாடசநறிைகள சதாடர்ந்தும் 

நடாத்தியது.  
 

 
500 மாணவர்ைள் 

மற்றும் 250 

சவளிவாரி சமூைம்  

ைட்டண அறவடீ்டுப் 

பாடசநறிைள் 
சமூைவியற் துகற 
ைகை முதுமாைி (M.A)  - 01 
 
சபாருளியியற் துகற 
சபாருளியல் சார்பாை ைகை முதுமாைி (M.A) 
 
ஆங்ைிை சமாழித்துகற 
சதாழில்  வாய்ப்பிற்ைாை ஆங்ைிை சமாழித் 

சதரச்சி  
 

 
25 மாணவர்ைள் 
 
100 மாணவர்ைள் 
 
 
சதன்மாைாண 

சமூைம் 

சமூை சசகவைள்  பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற தர்ம  

அறசந றி சார்ந்த உகரைகள நடாத்தியது.  
 புவியியற் துகற ஆசிரியர் பயிற்சிக்ைாை  

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள நடாத்தியது 
 மாணவர் பயிற்ச்சிக்ைாை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 
 வரைாற்றுத்துகற இரண்டு விரிவுகரைகள 

நடாத்தியது. 
 சிங்ைள சமாழித் துகற 10 சசயற் 

திட்டங்ைகள நடாத்தியது. 

சதன்மாைாண 

சமூைம் 
 
100 ஆசிரியர்ைள் 
 
 
75 மாணவர்ைள் 
 
100 மாணவர்ைள் 
 
சதன் மாைாண 

சமூைம் 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடஅைகுைள் / பாடங்ைளின் 

விருத்திைள்) 

 சமூைவியற் துகற, PDS சார்பாை ைகை 

முதுமாைி (M.A) ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற ஆங்ைிை சமாழி 

சார்பாை ைகைமாைி (விசஷட) (B.A) 
பட்டக்ைல்விகய ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

 ஆங்ைிை சமாழியில் ைகைமாைி (சபாது) (B.A) 
ஆங்ைிை சமாழி 

120 
 
 
50 மாணவர்ைள் 
 
30 மாணவர்ைள் 
 
ஆங்ைிை சமாழித் 

துகற மற்றும் படீ 

மாணவரைள் 
ஊழியர் பணி விருத்திச் 

சசயற்திட்டங்ைள் 
 சமூைவியற் துகற – ஒரு அங்ைத்தவர் 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற, பை 

விரிவுகர சதாகுப்புக்ைகள நடாத்தியது. 
 சிங்ைள சமாழித் துகற இரண்டு சசயற் 

திட்டங்ைள் நடாத்தியது. 
 

01 
பங்குசைாண்சடார் 

10 
 
பங்குசைாண்சடார் 

15 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 
 சமூை வியற்துகற அறிவுப் பரம்பல் சார்பாை 

பை சபாதுக் கூட்டங்ைகள நடாத்தியது. 
 சைை துகறைகளயும் சசர்ந்த ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் ைா.சபா. த (உயர்தர) பரீட்கச 

சதன்மாைாணத்தின் 

சபாது மக்ைள் 
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விகடத்தாள் பரீட்சிப்பதில் பங்ைளித்தைர். 
 சிங்ைள சமாழித் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் அரச சமாழி ஆகணக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசயைாற்றிைர். 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற பின்வரும் சசயற் 

திட்டங்ைகள சசயற்படுத்தியிருந்தது.  
1. ைிழக்கு பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஆங்ைிை 

சமாழி சார்பாை உள்ளை மற்றும் 

சவளிவாரி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பட்டக் ைல்வி பாட சநறிைகள 

வடிவகமப்பதில் உதவுதல் 
2. சவளியடீுைளுக்ைாை குறுைிய மற்றும் 

முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைகள 

மீளாய்வு சசய்தல் 
 

பல்ைகைக் ைழைம் 
 
 
 
 
 
ைிழக்குப் 

பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உள்ளை 

மற்றும் சவளிவாரி 

மாணவர்ைள் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற 

தியாைப் பயிற்சி வகுப்புக்ைகள நடாத்தியாது. 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற பின்வரும் சசயற் 

திட்டங்ைகள நடாத்தியது. இந்தி பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளாை பராத்தியர், சபாண்டிச் சசரி 

மற்றும் மதுகற பல்ைகைக் ைழைங்ைளின்  ஐந்து 

ைைாநிதி பட்டத்திற்ைாை ஆய்வு ைட்டுகரைகள 

பரீட்சித்தல் 
 

 
 
 
சவளிநாட்டவர்ைள் 

பங்கு பற்றிய குழுக்ைல் 

மற்றும் அங்ைத்தவர்ைள் 

எண்ணிக்கை 

 வரைாற்றுத் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு குழுக்ைல் 

பங்ைளித்திருந்தைர்.  
 சமூைவியற் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் ஐந்து குழுக்ைகளப் பிரதி நிதிப் 

படுத்தியிருந்தைர். 
 சிங்ைள சமாழித் துகறகயச் சசர்ந்த  நான்கு  

அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு குழுக்ைகள 

பிரதிநிதித்துவப் படுத்திைர். 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகறகயச் 

சசர்ந்த ஐந்து அங்ைத்தவர்ைள் பை குழுக்ைளின் 

சசயைாற்றியிருந்தைர். 
 துகற 

i. நான்கு குழுக்ைள் (இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள்)  
பாைி மற்றும் சபளத்த ைற்கைைள் துகற 

i. சிை 
தைவல் சதாழில் நுட்ப பிரிவு  

i. 2 குழுக்ைள் 
ii. 2 குழுக்ைள் 

புவியியற் துகற 
i. உயர்மட்ட பட்டக்ைல்விக் குழுக்ைள் 

(இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள்) 
 

 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் மற்றும் 

 சமூை வியற் துகற இரண்டு மாைியங்ைள் 

சபற்றிருந்தது. (UGC மற்றும் NORHEAD)  
2 அங்ைத்தவர்ைள் 
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எண்ணிக்கை)  
 

சதசிய \ சர்வசதச 

 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற 

பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் 

குழுவின் ைைாநிதி மாைியத்கத சபற்றது. 
 

 
 

ஒரு அங்ைத்தவர் 

விருதுைள் / ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 

சிங்ைள சமாழித் துகற, ஐக்ைிய அசமரிக்ைா, 

விஸ்சைாண்சின் பல்ைகைக்ைழை சமாழிசார் 

நிறுவைத்தின் ஜுன் 2015 மற்றும் சதற்கு ஆசிய 

(சைாகட) ஆைஸ்ட் 15 ஆம் திைதிைளில் அடிப்பகட 

சிங்ைள சமாழி பற்றிய விரிவுகரைகள 

நடாத்தியது 
 

50 

சவளிநாட்டவர்ைள் 

நடாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள் 

/ ைருத்தரங்குைள் / மாநாடுைள் 

(உள்ளை / பிராந்திய)  

 சிங்ைள சமாழித் துகற – 01 
 சமூைவியற் துகற – 01 350 

100 

நடாத்தப்பட்ட ைருத்தரங்குைள்  

/ சசயைமர்வுைள் / 

ைைந்துகரயால்ைள்  

படீத்திைால் ஒன்று 
450 

இகணயச் நிைழ்ச்சித்  

திட்டங்ைள் 
சமூைவியற் துகற – 01 
சபாருளியியற் துகற சநார்சவ, அட்ைார் 

பல்ைகைக்ைழைத்துடைாை பட்டக் ைல்வி மற்றும் 

முதுமாைி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்  
 

06 

 
 

 

பவளியீடுகளும்  அைிவுப் பரம்பல்களும் 

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
ஆங்ைிை சமாழித்துகற  01 
சபாருளியல் துகற – 05 
வரைாற்றுத் துகற – 02 

2 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் 

துகற 01 
புவியியல் துகற 06 

சபாருளியியற் துகற 05 
சமூைவியற் துகற – 01 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 05 
 

3 

சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு 

அளவிைாை ைட்டுகரைள்  

வரைாற்றுத் துகற 06 
சமூைவியற் துகற 02 

பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற 04 
புவியியற் துகற – 12 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 02 
 

4 

சவ ளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 

சபாருளியல் துகற – 02 
ஆங்ைிை சமாழித் துகற 01 

 

5 

வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள்  சபாருளியல் துகற 02 
சமூைவியல் துகற 06 
புவியியற் துகற 13 
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ஆங்ைிை சமாழித் துகற 08 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் இல்கை 

7 

புத்தைங்ைள் சமூைவியற் துகற 01 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற 01 
புவியியற் துகற 02 

வரைாற்றுத் துகற - 02 
ஆங்ைிை சமாழித் துகற 01 

 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் ஆங்ைிை சமாழித் துகற - 01 

9 

சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் 

ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

வரைாற்று துகற -  06 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற – 07 
புவியியற் துகற – 01 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 02 
வரைாற்றுத் துகற – 03 

 

10 
பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் சமூைவியல் துகற 04 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற 03 

 

 

 

முகொமைத்துவ ைற்றும்  ிதிப் பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

முைாகததுவ  மற்றும் நிதிப் படீத்தின், வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம், 

இைங்கையின் முைாகததுவக் ைல்வியில்  தகைகமத்துவத்கத தன் வசப்படுத்தியுள்ளது. எங்ைள் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மாணவர்ைளுக்கு தங்ைள் சதரிவுைளில் முதல் தர சதர்வாை முன்ன்ைியில் வந்துள்ளதுடன், 

அவர்ைளது ைல்வியின் சபசரழுச்சிக்கும் முன்சைற்றத்திற்கும் தூண்டுதைாைவுள்ளது. வியாபாரச் சூழல் 

தீவிரமாை மாற்றமகடந்து உள்ளது. ஆைசவ படீம் என்ற வகையில் நாங்ைள் விருப்பத் சதகவைளுக்கு பதில் 

அளிப்பதற்கு உைந்த  வகையில் ைல்விசார் நிைழ்சித் திட்டங்ைளில் மாற்றங்ைகள சசய்வதற்கு 

அர்ப்பணித்துள்சளாம். 

 

வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) ப் பாடத்திட்டங்ைள், தற்ைாை வியாபாரத் சதகவைளுக்கு உைந்த வகையில் 

நிைழ்ச்சித்  திட்டங்ைளில் மாற்றங்ைள் சசய்வதுடன் எந்த சவார் சமூைத்தின் சபாருளாதார  அபிவிருத்தியின்  

வாழ்வாதாரத்திற்கும்  ஏற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட வணிக் ைல்வியிகை, புது அபிவிருத்திற்கு உைந்த வகையில் 

மாணவர்ைகள ைற்பிப்பதற்கும் முடியுமாயுள்ளது.  

 

ஆைசவ வியாபாரக் ைல்வி சமூைத்தின் சதாழில்  முகைவுைளின் அபிவிருத்தியிகை  நுணுக்ைமாை அறியத் 

சதகவப் படும் திறகை வழங்குைின்றது.  

 

வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் வணிை உைைில் தைக்கு முடியும் என்ற 

மணப்பான்கம உடன் தகைகமத்துவத்  திறகமயிகை மாணவர்ைளிடத்தில் விருத்தி சசய்வதற்கும் 

சபாதுமாை அறிவிகண வழங்கும் எை நான் என்னுைின்சறன். 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப்படீம் ைற்கை சநறிைளில் உங்ைளது ஆர்வம், தளரா 

ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஊடாை எங்ைளது ைல்விசார் சசயற்பாடுைளில் சமம்பட்ட நிகையில் 

சசயைாற்ற எதிர்பார்ப்பசதாடு சமூைத்திற்கு பயனுள்ள மைித  மூைவளங்ைகள வழங்குவதன் ஊடாை 

சசயைாற்ற முடியும் என்பகத எதிர்பார்ைின்றது.  
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ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 

 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ைட்டண அறவடீ்டுப் 

பாடசநறிைள் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார மற்றும் 

ைைாநிதி டி. எஸ். எல். டப். குணவர்தை 

சபான்சறார் றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

நடாத்தப்படும் வணிை நிர்வாை முதுமாைிப் 

பட்டத்திற்ைாை விரிவுகரைகள வழங்ைிைர் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார, ைைாநிதி டி. 

எஸ். எல். டப். குணவர்தை. திரு ஏ. சி. 
ைருணாரத்ை மற்றும் சசல்வி ஜி. பி.சை. 

நிஷான்தி சபான்சறார் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் 

படீத்திைால் நடாத்தப்பட்ட வணிை நிர்வாை 

முதுமாைிப் பட்டத்தின் ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைளின் சமற்பார்கவயாளராைவும், 

பரீட்சைர்ைளாைவும் சசயைாற்றிைர். 
 திரு. டப். எம். ஆர். ைக்சிரி மாத்தகற றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட 

சமாதாைம் மற்றும் அபிவிருத்தி ைற்கைைள் 

பற்றிய ைகை முதுமாைி பட்டத்திற்ைாை 

விரிவுகரைகள வழங்ைியிருந்தைர். 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார, ைைாநிதி டி. 

எஸ். எல். டப். குணவர்தை. திரு ஏ. சி. 
ைருணாரத்ை, சசல்வி ஜி. பி. சை. நிஷான்தி, 
திருமதி எம்.சை.சி. திசைஷா மற்றும் திரு டி. 

ஆர். விசஜசுன்தரா சபான்சறார் சந்கதப் 

படுத்த்தற் முைாகமத்துவ டிப்சளாமா 

சசயற்திட்டதிற்ைாை விரிவுகரைகள 

வழங்ைியிருந்தைர். திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை விஞ்ஞாை படீத்தின் 

ைற்கைப் பாடசநறிைளுக்கு இகடயிைாை 

பாடங்ைளின் சவளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் 

சசயைாற்றிைர்.  
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின்  FSC 3122 ைணக்ைியல் மற்றும் 

சபாளியல் துகறயின் ECN 4204, ........ நிதி 
சார்பாை சவளிவாரி விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றிைார். 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைாண், 

PDBA/ MBA நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் PDBA/ MBA 

பாடசநறியின் 201 நிதி முைாகமத்துவம் 

மற்றும் P02 முைாகமத்துவ தீர்வுைளுக்ைாை 

ைணக்ைியல் பாடசநறிைளின் 

விரிவுகரயாளராைவும் ைடகமயாற்றல். 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார, முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் நடாத்தப்படும் PDBA/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம்  
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
MBA நிைழ்ச்சித் திட்டதின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராை ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார மருத்துவ 

படீத்திைால் நடாத்தப்படும் 

மருத்தாக்ைவியற்மாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் PDBA/ MBA நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் 102 41; முைாகததுவ தீர்வுக்ைாை 

ைணக்ைியல் பாடசநறியின் விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை PDBA/ MBA 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் MBA 201 : நிதி 
முைாகததுவ பாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைவும் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீத்திைால் நடாத்தப்படும் 

மருந்தாக்ைவியற்மாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஜி. சை. சி. ஜவீன்த, சபறியியற் படீத்தின் 

சபாறியியற் விஞ்ஞாைமாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் (IS 5311) நிதி முைாகமத்துவம் ) 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைக் 

ைடகமயாற்றல்  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 
 

சமூை சசகவைள்  சந்கதப் படுத்தல் துகற சிறிய அளவிளாை 

சபண் சதாழில் முகணவர்ைளின் மீன் 

உற்றபத்திப் சபாருட்ைளின் சபறுமாை 

அதிைரிப்பு மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் 

திறகமைகள வலுப்படுத்துதல் சார்பாை பை 

சசயைமர்வுைகள ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்தை, மாத்தகற புைித 

சதாமஸ் ைல்லூரியின் மாணவர்ைளுக்கு 

தகைகமத்துவத் திறன்ைள் பங்கு பற்றி ஒர் 

விரிவுகர வழங்ைியிருந்தார் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை சைைணதுகற தைல்ை 

வடக்கு மஹா வித்தியாை மாணவர்ைளுக்கு 

ஆக்ைத்திறன் உள்ள மாணவைாகுவது 

எவ்வாறு? என்பது பற்றிய ஒர் விரிவுகர 

வழங்ைல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை விவசாய படீத்கதச் 

சசர்ந்த மாணவர்ைளுக்கு நுைர்சவார் 

நடவடிக்கை பற்றிய ஒர் விரிவுகர வழங்ைல். 
 திரு. பி.சை.சி. திசைஷா எல்பிடிய ைாைி/ 

ஆைந்த மத்திய ைல்லூரியின் வணிை 

திைத்தின் பிரதம அதிதியாை பங்கு பற்றல். 
 திருமதி எம். எஸ் நாநயக்ைார ைாைி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சவுத்ைண்ட மத்திய ைல்லூரியின் பகழய 

மாணவிைள் சங்ைத்தின் ைணக்ைாய்வாளராை 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சைை படீங்ைள் மற்றும் துகறைளின் 

ைல்வி சார் சங்ைங்ைளின் மற்றும் ைழைங்ைளின் 

ைணக்ைாய்வாளராை ைடகமயாற்றல். 
பாடத்திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள்/ பாடங்ைள் விருத்தி) 
 வணிை நிர்வாை இளமாைிப் பட்டப் (BBA) 
பாடதிட்ட மீளாய்வு ; பின்வரும் 

அங்ைத்தவர்ைள் BBA   படத்திட்ட மீளாய்வில் 

பங்குபற்றிைர்.  
1. சபராசிரியல் பி.ஏ.பி.எஸ். குமார 
2. ைைாநிதி டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை 
3. சசல்வி ஜி.பி.சை. நிஷான்தி 
4. திரு. டப்.எம்.ஆர். ைக்ஷரி 
5. திரு. ஏ.சி,. ைருணாரத்ை 
6. திரு. எம்.என்.எம். நிஸ்மி 
7. திரு. பி.சை.சி. திசைஷா 
8. திரு டப். டி. சை. தி. சில்வா 

 திரு. எச். வி.டி. ஐ. அசபவிக்ரம வணிை நிர்வாை 

இளமாைி பாடத்திட்டத்திற்ைாை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

நடாத்தப்பட்ட பாடத்திட்ட அபிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் பங்கு பற்றிைார். 

 திரு. எச்.வி. டி.ஐ. அசபவிக்ரம, ருஹுண 

பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் 

படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட விருத்தியில் 

பங்குபற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைாண், 

ருஹுண பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட 

விருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திரு கவ. ஏ. எம். பி. மாைவக்ஷ 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை 

நிர்வாை இளமாைி BBA பட்டத்திற்ைாை 

பாடத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைி BBA பட்டத்திற்ைாை பாடத்திட்ட 

அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை ருஹுண 

பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் 

படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட விருத்தியில் 

பங்குபற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் ருஹுண பல்ைகைக் ைழை 

முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் படீம் PDBA/ MBA 

பாடத்திட்ட விருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் 

படீத்தின் வணிை நிர்வாை இளமாைிப் பட்டப் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
பாடத்திட்டத்தின் விருத்தியில் பங்ைபற்றல் 

 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் பாடத்திட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவராை 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. சை.ஜ.பி.வி. குணவர்தை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. சி. ஜவீன்தி   முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திருமதி டி. ஏ. என். ஆர். ஜயரத்ை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. ஜி.சை. சி. ஜவீன்த முைாகததுவ மற்றும் 

நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை இளமாைிப் 

பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பாத்திட்ட 

அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை CCPDHE க்ைாை இரண்டு 

பாட அைகுைகள (பாடஅைகு 09 மற்றும் 10) 

ஒருங்ைிகைத்த்சதாடு ஒவ்சவார் பாட 

அைகுைளுக்குமாை சசயைமர்வுைகளயும் 

ஒழுங்கு சசய்திருந்தார். 
 திரு கவ. ஏ. எம். பி. மாைவக்ஷ, 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை ைல்வி சாரா 

ஊழியர்ைளுக்ைாை விரிவுகரயின் 

வளவாளராை பங்கு சைாள்ளல் 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் ைல்வி சார 

ஊழியர்ைளுக்ைாை ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட 

விரிவுகரயின் வளவாளராைச் சசயற்படல் 
 

 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 
 சபராசிரியர் பி.ஏ.பி.எஸ். குமார, ைைாநிதி 

டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை, சசல்வி 
ஜி.பி.சை. நிஷாதி மற்றும் திரு. ஏ.சி. 
ைருணாரத்ை சபான்சறார் ைா.சபா. த ( 

உயர்தர) பரீட்கசயின் வணிை ைற்கைைள் 

பாடத்தின் பிரதாை பரீட்சைர்ைளாைக் 

ைடகமயாற்றிைர். 
 பின்வரும் ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

ைா.சபா.த. (உயர்தர) பரீட்கசயின் 

ைணக்ைியல் பாடத்தின் பிரதாை 

பரீட்சைர்ைளாை ைடகமயாற்றிைர். 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
 திரு. கவ.ஏ.எம்.பி. மாணவக்ஷ\ 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் 
 திருமதி ஜ.ீஏ.என். தர்ஷி 
 திருமதி எம்.எஸ்,. நாநயக்ைார 
 திரு. சை. ஜி. பி.வி. குணரத்ை 
 திரு. ஆர். ஆர்.பி.சை. குணரத்ை 
 திரு. எச்,வி.டி. ஐ. அசபவிக்ரம 

ைா.சபா.த.(உயர்தர) பரீட்கசயின் மீள் 

பரிசசாதகை நடவடிக்கையில் பங்குபற்றல். 
 திரு.கவ. ஏ. எம், பி. மாணவக்ஷ ை.சபா., த 

(உயர்தர) பரீட்கசயின் 2015 மாத்தகற 

மாவட்டத்தின் ைட்டுப்பாட்டு பிரதம 

பரீட்சைராைச் ைடகமயாற்றல். 
 திருமதி எம்.எஸ். நாநயக்ைார ைா.சபா.த 

(உயர்தர) /சதசிய ைல்வி நிறுவைம் (NIE) 
க்ைாை சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

 திருமதி எம், எஸ். நாணயக்ைார ைா.சபா.த 

(உயர்தர) பரீட்கசயின் மீள் பரிசசாதகை 

நடவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் ைாைி மாவட்ட ைா.சபா.த 

(உயர்தர) பரீட்கச 2015 பிரதம பரீட்சைராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ையீாரச்சிசை ைா..சபா. 

த (உயர்தர) வகுப்பு மாணவர்ைளுக்கு 

ைணக்ைியல் மற்றும் வணிை ைற்கைைள் 

பாடங்ைள் சார்பாை நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைளில் பங்கு சைாள்ளல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி பரீட்கசைள் 

மற்றும் மதிப்படீுைள் திகணக்ைளத்தின் 

நடாத்தப்பட்ட ைா.சபா. த (உயர்தர) 

பரீட்கசயின் ைணக்ைியல் பாடத்திற்ைாை 

மீள் பரிசசாதகை நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் 

பங்கு சைாள்ளல் 
 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 
 

 சபராசிரியர் பி.ஏ.பி. எஸ். குமார தைது 

சபடிைால் விடுமுகற ைாைங்ைளில் பிஜி 
தீவின் பிஜி பல்ைகைக்ைழைத்தின் வணிை 

மற்றும் சபாருளியல் ைல்லூரியில் 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை இந்தியா மற்றும் 

பங்ைளாசதஷ்  நாட்டிைிருந்து வருகை தந்த 

குழுவிைருக்கு றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்கதப் பற்றி இரண்டு 

விரிவுகரைகள வழங்ைிைார். 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை சந்கதப் படுத்தற் 

சசகவைள் சார்பாை சர்வசதச சஞ்சிகை 

ஒன்றிகை மீளாய்வு சசய்தல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை பை 

 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

மற்றும் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சர்வசதச சஞ்சிகைைள் மற்றும் 

மாநாடுைளுக்ைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைகள 

மீளாய்வு சசய்தல் 
பங்குபற்றிய குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் எண்ணிக்கை 
 திரு. டப்.எம்.ஆர். ைக்சிரி, பல்ைகைக்ைழை 

ஆசிரியர் மன்றத்தின் (FUTA) நிகறசவற்றுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப் குணவர்தை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 

ஆசிரியர் சங்ைத்தின் தகைவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீ ஆசிரியர் 

மற்றத்தின் சசயைாளராை ைடகமயாற்றல் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார மற்றும் 

ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

சபான்சறார் றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 

வணிை நிர்வாை முதுமாைி ( MBA) பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்தின் ைற்கைைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசயைாற்றல் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சதாகைக் ைற்றல் 

ைல்விப் பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை ஊழியர் பணி 

விருத்தி நிகையத்தின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் சசகவயாற்றல் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதி சார்பாை 

றுஹுண சஞ்சிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை ஊழியர் பணி 

விருத்தி நிகையத்தின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை சசகவயாற்றல். 
 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை சந்கதப் படுத்தல் 

வட்டத்தின் சிசரஷ்ட தசிவாளராைக் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம HETC 

சசயற்திட்டத்தின் UDG – ICT கூறின் படீ 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச்.பி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம பல்ைகைக் ைழை 

புைகமப் பரிசில் குழுவின் படீ 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச். வி. டி, ஐ. அசபவிக்ரம 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ஆய்வு திட்ட சைாள்கைைளின் மதிப்படீ்டுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைான் 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சதாழில் 

வழிைாட்டற் பிரிவின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச்  ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி.எம்.ஏ. சதன்ைசைான் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைல்வி அமர்வின் 

படீ ஒருங்ைிகணப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி.எம்.ஏ. சதன்ைசைான் 

ICME 2015 இன் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. கவ. ஏ. எம்.பி. மாணவக் ஷ ICME 2015 

இன் நிதிக் குழுவின் தகைவாராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார நான்ைாவது 

ICME 2015 இன் சசயற்பாட்டுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைக் ைடகமயாற்றல்  
 திருமதி எம்.எஸ். நாநயக்ைார சமாைராைகை 

மாவட்ட வணிை குழுமத்தின் மிைச் சிறந்த 

சதாழில் முகைவகரத் (2015) சதரிவுக்ைாை 

நீதிபதிக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக்  

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஏ. ஜ.ீ தீபால் மாணவர ஆசைாசைராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை உள்ளை 

தரச் சான்றுறுதிப் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

(RJMF) அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி HETC சசயற் 

திட்டத்தின்  UDG இன் ஒருகமப்பாட்டுக் 

கூறின் படீ அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் பாடத்திட்ட 

மீளாய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி இைங்கை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் முைாகமத்துவ 

மற்றும் சபாருளியல் பற்றிய மூன்றாவது 

சர்வசதச மாநாட்டின் (ICME 2015)  தங்கு 

வசதிக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் 

இைக்ைிய சபாட்டி 2015 யின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி ஹம்பாந்சதாட்கட 

மாவட்ட வணிை குழுமத்திைால் 

நடாத்தப்படும் மிைச் சிறந்த சதாழில் முைவர் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
விருது 2015 சதரிவிற்ைாை நீதிபதிக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திரு. சை. ஜி. பி. வி. குணரத்ை ைல்வி சார் 

அமர்வு 2015 இன் படீப் பிரதிநிதியாை 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. வி. ஜவீன்தி ைைாச்சார 

நிகையத்தின் சசயற்பாடுைளில் படீ 

ஒருங்ைிகைப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. வி. ஜவீன்தி மாணவர் 

ஆசைாசைராை ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி டி.ஏ.என். ஆர். ஜயரத்ை மாணவர் 

ஆசைாசைராை ைடகம யாற்றல் 
 திருமதி டி. ஏ. என். ஆர். ஜயரத்ை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை விகளயாட்டு  

ஆசைாசகைக் குழுவின் படீப் பிரதிநிதியாை 

ைடகமயாற்றல்.  
 திரு. ஜி.சை. சி. ஜவீன்த றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நீதிப் படீத்தின் 

மாணவர்  ஆசைாசைராை ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஜி. சை. சி. ஜவீன்த (ICME 2015)நிதிக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராை ைடகமயாற்றல்.\ 
 திரு. ஜி.. சை. சி. ஜவீன்த றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விகளயாட்டு  ஆசைாசகைக் குழுவின் 

படீப் பிரதிநிதியாை ைடகமயாற்றல்  
 

நடாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள்/ 

ைருத்தரங்குைள் மற்றும் 

மாநாடுைள்.  

 திரு ஏ. ஜி. தீபால் ைணக்ைியல் மற்றும் நிதித் 

துகறகயச் சசர்ந்த மாணவர்ைளுக்கு 

ஆங்ைிை சமாழி சபச்சுத் திறகமகய 

வலுப்படுத்தளும் மற்றும் சசயைார்வம் 

தூண்டுதளுக்குமாை சசயைமர்விகை 

நடாத்தல் 
 திரு. ஆர். ஆர் பி.சை. குணரத்ை மாத்தகற 

மாவட்ட வணிை குழுமத்தில் சிறு மற்றும் 

மத்திய தர கைத்சதாழில் முைவர்ைளுக்ைாை 

சசயைமர்விகை நடாத்துதல் 

 
 
மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
சிறு மற்றும் மத்திய 

தர சதாழில் 

முைவர்ைள் 
சவளிவாரி நடவடிக்கைைள்  ைிராமத்திற்கு சந்கதப் படுத்தல் இைங்கை 

சந்கதப் படுத்தல் நிறுவைத்துடைாை மீன் 

விகைக் ைழிவு முைவர் நிைழ்ச்சி 2015 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை அசமரிக்ைா வணிை 

ைல்லூரியிைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

விழாவின் விசசட அதிதியாைப் பங்கு பற்றல் 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை மாத்தகற றுஹுண 

சசகவ (SLBC) யிைால் தயாரிக்ைப்பட்ட 

ஆவர்ஜைா சநரடி வாசைாைி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம நிறுவைத் 

தகைகமத்துவம் (BBA 4202) நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழ் ஆக்ைபூர்வமாை 

 
 
 
 
 
 
சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சிந்தகைகயயும் மற்றும் தைவல் 

முகறகமயும் பற்றிய சசயைமர்கவ 

ஒருங்ைிகணத்தல் 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் இைங்கை ைணக்ைியல் 

சதாழில் நுட்பவியளாைர் சங்ைம் ஒழுங்கு 

சசய்த SLPSAS அறிமுைப் படுத்தல் பற்றிய  

நான்கு நாள் சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல்  
 

சவறு நடவடிக்கைைள்  திரு எச். வி. டி. ஐ.  அசபவிக்ரம மாத்தகற 

புைித மாரியால் ைண்ணியர் மடத்தின் வணிை 

திைத்தின் வளவாளராைப் பங்கு பற்றல் 
 திரு. கவ. ஏ. எம். பி. மாணவக்ஷ மாத்தகற 

வகரயருக்ைப்பட்ட நிறுவைத்திைால் 

நடாத்தப்பட்ட வணிை திை நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் வளவாளராை  பங்கு பற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் அம்பளாங்சைாகட  

பிரசதசத்தின் இரண்டு பாடசாகைைளிைால் 

நடாத்தப்பட்ட வணிை திை நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் வளவாளராை பங்குபற்றல் 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் வதுசைதர பிரசதசத்தில் 

அகமந்துள்ள மணஹர விகளயாட்டுக் 

ைழைத்தின் ைணக்ைாய்வாளராை 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஆர் ஆர். பி .சை. குணரத்ை பத்சதைம 

புைித ைிறிஸ்தவ பள்ளி ஆண்ைள் 

ைல்லூரியின் வணிை திை ைருத்தரங்குைளின் 

வளவாளராைப் பங்கு பற்றல். 
 

 
 
 
 
 
சமூைம் 

 

 

பவளியீடுகளும் அைிவுப் பரம்பல்களும் 
 

வகை எண்ணிக்கை 

1 
சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு  ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
- 

2 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிளாை 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
- 

3 
சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் 

முழு அளவிைாை ைட்டுகரைள்  

- 

4 
சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை 

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

- 

5 

வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள்  திருமதி பி.சை. சி. திசைஷா 

ைளைிப் பல்ைகைக்ைழை 2015 

சர்வசதச முதுமாைி ஆய்வு 

மாநாடு 
 திருமதி பி.சை. சி. திசைஷா 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 12 

ஆவது ைல்வி அமர்வு மற்றும் 11 
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ஆவது உபசவந்தரின் விருது 

நிைழ்ச்சி 
6 பிரசுர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் - 

7 புத்தைங்ைள் - 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 

9 

சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரமாை அறிவியற் 

ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், சதசிய சசய்திப் 

பத்திரிகைைள் சபான்றை) 

 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை சந்த்கதப் 

படுத்தல் துகற சார்பாை சதசிய 

சசய்திப் பத்திரிகைைளில் மூன்று 

சசய்திைகள சவ ளியிடல் 
 திரு ஏ.சி. ைருணரத்ை இைங்கை  

சந்கதப் படுத்தல் நிறுவைத்தின் 

அணுசரகையுடன் மீன் 

விகைக்ைழிவு ைிராமத்திற்கு 

சந்கதப்படுத்தல் பற்றிய பை 

ைட்டுகரைகள பை சசய்தித் 

தாள்ைளில் சவ ளியிடல் 
 

10 

பதிப்பாசிரியச் சசகவைள்  சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ் குமார 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை வணிை 

முைாகமத்துவம் சார்பாை 

முதுமாைிப் பட்ட சைாள்கைத் 

திட்டத்கத தயாரித்தல் 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 

சநறிப்படுத்தல் சசயற் 

திட்டத்திற்ைாை சமன்கமத் 

திறகமக் சைாள்கைத் திட்டத்கத 

தயாரித்தல் 
 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை சதாழிற் 

நுட்பக் பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித்  

திட்டத்தின் ைீழ் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட சமன்கமத் 

திறகம பாடசநறிக்ைாை பாடத் 

திட்டத்திகை தயாரித்தல்.   

 

 

 

ைருத்துவ பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புதிதாை அறிமுைப் 

படுத்தப்பட்ட பாடசநறிைள். 

(பாட அைகுைள்) 

சமூை மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி தியாைி சபான்ைப்சபரும குடும்ப 

மருத்துவம் சார்பாை பாடத்திட்டத்கத  

விருத்திசசய்தல் 

 

சமூை மருத்துவத் துகற 

மருத்துவ மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்சித் 

திட்டங்ைள் அல்ைது 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

முதுமாைி மருத்துவ நிறுவைப் 

பயிற்ச்சியாளர்ைளுக்ைாை மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியல் டிப்சளாமா.  

 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சணாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

ைாைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – விரிவுகரயாளர் / 

பரீட்சைர் 

ைைாநிதி எஸ். குைரத்ை 

சஜ.ஏ.பி. தம்மிை 

ைைாநிதி எம்.எப்.எம். ரமீஸ் 

ைைாநிதி டி.எல்.டப். தசநாயக்ை 

                  விரிவுகரயாளர்ைள் 

 

சுைாதார பாடசநறி – 

இை விருத்தி சுைாதாரம் பற்றிய 

டிப்சளாமா–சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம்  

ைைாநிதி எஸ். குைரத்ை, ைைாநிதி சஜ.ஏ.பி. 
தம்மிக்ை, ைைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை, 

ைைாநிதி எம். எப். எம். ரமீஸ், ைைாநிதி 
டி.எல்,டப், தசநாயக்ை மற்றும் ைைாநிதி 
எம்.ஏ.சஜ. இசரஷா 

விரிவுகரயாளர்ைள்  - விஞ்ஞாைமாைி 
தாதியற் பட்டக் ைல்விச் சசயற்திட்டம் 

 

 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை 

முதுமாைிமருத்துவ 

நிறுவைம் 

 

 

 
 

 

 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சணாயியற் மருத்துவ 

முதுமாைி பயிளுநர்ைள் 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சணாயியற் மருத்துவ 

முதுமாைி பயிளுநர்ைள் 

 
 

சார்பு நிகை மருத்துவ பட்டக் 

ைைவித் திட்டத்தின் தாதியற் 

மருத்துவ பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சமூை சசகவைள் உடற் கூற்றுயியற் துகற 

i. பாைிைவியல் ஆய்வு கூடம்; 

 (அ) அடிப்பகட விந்துப் பகுப்பாய்வு 

 (ஆ) உள்ளை ைருப்கப பகுப்பாய்வு 

 (இ) குர்சசாக் மிைர் பரிசசாதகை 

 (ஈ) Post Coitel சசாதகை 

ii.  ஆண்ைளின் இைப்சபருக்ைச் சசகவ / 

மருத்துவப் சசாதகை 

iii  விந்து  MARIgGசசாதகை 

ivசைகமடியா மூத்திரப் பகுப்பாய்வு(PEVA)   

vகுறுைிய வகைப்படுத்தல் மற்றும்Rb. 

Vi  VDRL சசாதகை  (சிபிைிஸ் 

RPPசசாதகை ) 

Vii HIV I மற்றும் சார்பாை சசாதகை       

(HIV I மற்றும்IIAb) 

Viii சஹப்பட்டய்டிஸ் ப ீதள பரிசசாதகை  

iX.  விந்து  

X. விந்து வங்ைி 
  - விந்து நன்சைாகடயளிப்பு 

  - சதகவப்படும் சபாழுது விந்து 

மாதிரிைகள வழங்ை முடியாத 

ைணவன் மார்ைளுக்ைாை விசசட 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்க்ள் மற்றும் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நிைழ்ச்சிைள்  

  - விசசட மருத்துவக் ைண் ைாணிப்பின் ைீழ் 

உள்ள ஆண்ைளுக்ைாை விசசட 

நிைழ்ச்சிைள். உ+ம் சவதியியல்  

Xi. ருசபல்ைா (Ig G  மற்றும் Ig M AB) 

Xii. CMV ( சய்சடா சமைசைா வய்ரஸ்) (Ig G  

மற்றும் Ig M AB) 

MOIC இை விருத்தி உயிரியியற்  பிரிவு – 

ைைாநிதி பி. எம். சராட்ரிசைா நுண் அணு 

மரபியற் ஆய்வுகூடச் சசகவப் பிரிவு ;-  

ைைாநிதி எல்பி. எல். பிரசபாதா  

 

சமூை மருத்துவ துகற 

 சபராசிரியர் சமன் விமை சுன்தர 

மருத்துவச் சமூை சசகவ 

 ைைாநிதி  தியாைி சபான்ைம்சபரும –

NCD ஒளிப்படத் திகரயியற் நிைழ்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு சைாள்ளல் 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா – சவ 

ளிக்ைள பூர்வ பிரசவ மருத்துவச் 

சசகவைளில் நடாத்தல்  

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை – 

ைாைியில் உள்ள சமூை நிறுவைங்ைள் 

பாடசாகைைள் மற்றும் சுைாதார 

பராமரிப்பு நிறுவைங்ைளில் 

விழிப்புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள நடாத்துதல் 

 ைைாநிதி ஜிசைத்ரா டி சில்வா –NCD  

ஒளிப்படத் திகரயியற் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

  

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை. சபாதிநாயக்ை 

மருத்துவ மற்றும் குறுதியியற் 

மருத்துவச் சசகவ 

 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

I. நரம்பு உடல் இயங்ைியல் பிரிவு 

II. ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் 

நரம்பிவியற் சசகவைள் 

III. ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் சபாது 

மருத்துவச் சசகவைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

சமூை மருத்துவத் துகற 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

ஊழியர்ைள் 

 

இருதய புணர்நிவாரை 

திட்டத்தில்  சநாயளர்ைள் 

பங்கு சைாள்ளல், THK/  

பாடசாகை மாணவர்ைள் / 

MCH பராமரிப்புப் சபறுசவார்/ 

சதாட்டத் சதாழிளாைர்ைள்/ 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள்.  

 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள் 

 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி சை. சபாதிநாயக்ை 

சபாதுமக்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

IV.  

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

நுண்’ணுயிரியற் மருத்துவச் சநாய் விசார 

கைக் சசகவைள் இைவச மற்றும் ைட்டண 

அறவடீ்டு இரண்டும் 

 

குழந்கத சநாய்யியற் துகற 

I. சசவ்வாய் மற்றும் வியாழன் 

ைிழகமைளில் சபாதுக் குழந்கத 

மருத்துவச் சசகவைகள 

நடாத்துதல் 

II. சீறுநீரை மருத்துவச் சசகவ புதன் 

ைிழகமைள்  

III. ஆஸ்தமா மருத்துவச் சசகவைள் 

– ஒவ்சவார் சவௌளி தள்ளிய சவ 

ள்ளிக்ைிழகமைளில்  

IV. விருத்திற்ைாை இயக்கு நீர் 

மருத்துவச் சசகவ – மாதத்திற்கு 

ஒரு முகற.  

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியற் சநாய் 

விசாரகணச் மருத்துவச் 

சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பதற்ைாை (PELF)சதசிய 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

பரம்பல் மதிப்படீ்டு ஆய்வுைள்  

(TAS) 

III. யாகைக்ைால் சநாய் மருத்துவச் 

சசகவைகள நடாத்துதல் 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியற் சநாய் 

விசாரகணச் மருத்துவச் 

சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பதற்ைாை (PELF)சதசிய 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

பரம்பல் மதிப்படீ்டு ஆய்வுைள்  

(TAS) 

III. யாகைக்ைால் சநாய் மருத்துவச் 

சசகவைகள நடாத்துதல் 

 

சநாய் பகுப்பாய்வுத் துகற 

 ைராபிடிய சபாதை கவத்திய 

சாகையில் சபராசிரியர்ைளுக்ைாை 

பிரிவிற்கு வரைாற்று சநாய் 

பகுப்பாய்வியல் மற்றும் உயிர்ம 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

கவத்தியசாகை 

சநாய்யாளர்ைள் மற்றும் சவ 

ளிவாரி சநாயாளர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

பின்வரும் சசகவைள் 

நடாத்தப்பட்டை.  

 ஒரு குடல் அமீபியஸ் 

நிைழ்வு 

 நான்கு wuchareria bancrofti 

நிைழ்வு 

 நான்கு Dirofilaria repens 

நிைழ்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை 

 ஒரு Plasmodium Orale 

 ஒரு PlasmodiumVivax 

 இரணடு நிைழ்வுைள் 

 இரண்டு Pneumocystis , 

Jiroveci  

 ஐந்து யாகைக்ைால் 

hymphoedema நிைழ்வுைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சநாய் பகுப்பாய்வுத் துகற 

 

ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகை 

சநாயாளர்ைள்.  
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் சசகவைள். 

1350 வரைாற்று சநாய் 

பகுப்பாய்வியற் மற்றும் 370 உயிர்ம 

சநாய் பகுப்பாய்விற்குைா நியதிைள் 

ஆய்விற்குற்படுத்தப்பட்டு 

அறிக்கைைள் வழங்ைப்பட்டை. 

 சதன் மாைாண மற்றும் சப்ரைமுவ 

மாைாணத்திற்கு சநாய் தகடைாப்பு 

வராைாற்று  இரசாயைவியற் ஆய்வு 

கூட சசகவைள்  

சமற்சைாள்ளப்பட்டை. 245 சநாய் 

தகடைாப்ப்பு வரைாற்று இரசாயை 

சசாதகைைள் சமற்சைாள்ளப்பட்டு 

அறிக்கைைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டை. 

 

மருந்தியல் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் சஹட்டிசஹவா 

 

குறிதிச் சக்ைகர எதிர்ப்பு (Insulin resistance)  

ஆய்வு கூடச் சசகவ 

 

திருமதி நதீஷா சமரநாயக்ை 

திருமதி எம். எஸ். குமாரசை 

 

உண்ணாவிரத இன்சுளனீ்,FBS மற்றும் 

OGTT ைளுக்ைாை சசகவைகள 

சமற்சைாள்ளல் 

 

உள சநாய்யியற் துகற 

சபராசிரியர் ஜி. எச். சான்தை ீ

 
சபராசிரியர் சான்தைி அவர்ைள் ைராபிடிய 

சபாதை கவத்திய சாகையில் பல்ைகைக் 

ைழை உள சநாயியற் பிரிவின் சிறுவர் 

இளம் வயதிைர் உளசநாய் நிபுணராைவும் 

முதிசயார் சபாது உள சநாயியற் 

நிபுணராைவும் ஆசைாசகைச் 

சசகவைகள வழங்ைியிருந்தார். அவர் 

சைாழும்பு முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் 

ைடகமயாற்றியுள்ளார். அவர் புதிதாை 

இஸ்தாபிக்ைப்பட்ட சிறுவர் உளசநாயியற் 

நிபுைர்  இைங்கை ைல்லூரியின் உப 

தகைவராவார். அவர் படீத்தின் 

ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழுவின் 

தகைவராைவும் சமன் முகறயடீ்டுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றியுள்ளார். அவர் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சைாழும்பு 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பல்ைகைக் ைழைம் சபான்ற வற்றின் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைளின் பதவி 
உயர்வு பற்றி சதர்வுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றியுள்ளார். அவர் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஊழியர் ஒருவரின் 

ஒழுக்ைாற்று விசாரகணக் குழுவின் 

தகைவராைவும் சசகவயாற்றிைார். அவர 

இைங்கை உளசநாயியற் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் (SLCOPSCH) வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வின் தகைவராவார். அவர் மருத்துவ 

படீ வருடாந்தக் ைல்வி அமர்வு மற்றும் 

ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வுைளின் தகைவராைவும் 

ைடகமயாற்றல்.ைளைிப் பல்ைகைக் ைழை, 

ைல்விசார் ஊழியர் ஒருவரின் ைைாநிதிப் 

பட்டத்திற்ைாை பரீட்சைராைவும் 

நியமிக்ைப்பட்டிருந்தார். 

பின்வரும் சமூைச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளின் வளவாளராைவும் அவர் 

பங்குபற்றியுள்ளார். 

 சதன் மாைாணத்திற்ைாை புதிதாை 

நியமிக்ைப்பட்ட ஆரம்பப் பாடசாகை 

ஆசிரியர்ைளுக்கு சிறுவர் 

உளசநாயியற் பற்றிய சபாதுக் 

சைாளாறுைள் பற்றிய பயிற்ச்சி 
 சதன் மாைாண ஆசிரியர்ைளுக்கு 

வகுப்பகறயில் புரிந்துசைாள்ளக் 

கூடிய சிறுவர் உளசநாயியற் 

சைாளாறுைள் பற்றி விசசட ைல்விப் 

பயிற்ச்சி 
 விசசட ைவைிப்பதற்குற் படுத்தப்பட 

சவண்டிய பிரச்சிகைக்கு 

உற்படுத்தப்பட்ட சிறுவர்ைளின் 

நடத்கத முைாகமத்துவம் சார்பாை 

சிறுவர்ைளின் சபற்சறார்ைளுக்குப் 

பயிற்ச்சியளித்தல் 

 ைாைி சஹால்சிம் 

சதாழிற்சாகையில் சபற்சறார் 

ைல்வி சார்பாை வளவாளர் 

 

ைைாநிதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

 

அவர் ைராபிடிய சபாதை கவத்திய 

சாகையின் பல்ைகைக் ைழை 

உளசநாயியற் பிரிவிற்ைாை மருத்துவ பை 

விைஅறிவுத்துகறைளுக்ைாை குழுவின்  

தகைவராைக் ைடகமயாற்றியுள்ளார். 

அவர் சதாடர்ந்து ைராபிடிய சபாதை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

கவத்தியசாகையின் உள்ளை உள 

சநாயாளர்க்ைாை சசகவ மற்றும் சவ 

ளிவாரி உள சநாயாளர்ைளுக்ைாை 

ஆசைாசகை சசகவைகள வழங்ைி 
வருைின்றார். இதற்கு சமைதிைமாை அவர் 

மஹசமாதகர சபாதைா கவத்தியசாகை 

மற்றும் சபாசப- சபாந்தள சபாதுச் சுைாதார 

சசகவ பிரிவின் மாதர் 

உளசநாயியற்ைாை சுைாதாரச் 

சசகவைகள வழங்ைியுள்ளார். அவர் 

சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை முதுமாைி 
மருத்துவ நிறுவைத்தின் உளசநாயியற்  

ைற்கைைள் மன்றத்தின் படீத்திகை 

பிரதிநிதிபடுத்தியதுடன் உளசநாய் 

சார்பாை முதுமாைி பட்டக்ைல்விப் 

பயிளுநர்ைளுக்ைாை பயிற்சியாளராைவும் 

பரீட்சைராைவும் சசகவ வழங்ைியுள்ளார். 

சமலும் அவர், பாடத்திட்ட விருத்தி 
மற்றும் மதிப்படீ்டுக் குழு (CDAEC) வின் 

அங்ைத்தவராைவும், பரீட்கசைள் சார்பாை 

சட்டப் பிரமாைங்ைகள புணராய்வுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றல். அவர், பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ மன்றத்தின் அங்ைதவராவார். 

அவர் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவம் சார்பாை ைற்கைள் குழுவின் 

உளசநாயியற் துகறகயப் 

பிரிதிநிதித்துவப் படுத்தியுள்ளார்.  

அவர் பின்வரும் சமூை நிைழ்ச்சிைளில் 

வளவாளராைவும் பங்குபற்றியுள்ளார்.  

 ைராபிடிய சபாதைா 

கவத்தியசாகையில் 

மைப்சபற்றிற்ைாை சமூைமளித்துள்ள 

தாய்மார்ைளுக்கு சபற்சறார் 

கைவிகைத்திறன் பற்றிய மாதர் 

உளச் சுைாதார விழிப்புணர்வுத் திட்டம் 

 சபாசப – சபாந்தை  பிரசதசத்தின் 

சபாதுச் சுைாதார சபறுைாைப் 

பணியாளர்ைளுக்ைாை மாதர் உளச் 

சுைாதார விழிப்புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

 அச்சவுணர்வு மற்றும் மைச்சசார்வு 

சார்பாை இருதய 

சநாய்யாளர்ைளுக்ைாை அறிவூற்றல் 

நிைழ்ச்சி ைள் மற்றும் மீள் வாழ் துகண 

நிைழ்ச்சிைளின் அறிவு வள நிபுணர். 

 ைராபிடிய மிரிஸ்வத்கத, சுதர்மாராம 

ஆையத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட மைப்சபற்று 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாதர்ைளுக்ைாை சமூை விழிப்புணர்ச்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்.  

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் நிருவாை 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 

 சன் மருந்தாக்ைற் சதாழில் துகறயின் 

அனுசரகையுடன் உளசநாயியற் 

நிபுணர் ைல்லூரியால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட திகறகமவிருத்திச் 

திட்டங்ைள் சார்பாை அமர்வு ஒன்றின் 

தகைவராைச் சசயற்படல் 

 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 

திருமதி சசைாதீர அவர்ைள், ைராபிடிய 

சபாதை கவத்தியசாகையின் உள 

சநாயியற் சார்பாை பைவிை ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் தைது 

சசகவைகள வழங்ைியுள்ளார். அவர், 

பல்ைகைக் ைழை உள சநாயியற் 

பிரிவிற்ைாை உள சநாயியற் மருத்துவ  

ஆசைாசகைச் சசகவைள் மற்றும் 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்தியசாகையின் 

சவறு பிரிவுைளுக்ைாை வழங்ைியுள்ளார். 

அவர், வயது முதிர்ந்சதார், இளம் 

சந்ததியிைர் மற்றும் சிறுவர்ைளுக்ைாை 

நரம்பியற் உளசநாய்யியற் மதிப்படீுைகள 

சமற்சைாண்டுள்ளார். அவர் பின்வரும் 

நிைழ்ச்சிைளில் வளவாளராைப் 

பங்குபற்றியுள்ளார். 

 ஶ்ரீ ஜயவர்தைபுரப் பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ விஞ்ஞாை படீத்தின் 

உளசநாயியற் துகறயிள் 

நகடசபற்ற டிப்சளாமா 

பாடசநறியின் 

ஆசைாசகைைளுக்ைாை சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் 

 ைாைி ைிதுளம்பிடியவில் உள்ள “ 

சசைஹச சிறுவர் வள நிகையத்தின் 

பைவிை ைற்கைைள் சார்பாை 

பின்ன்ைிக் ைைந்துகறயாடல்ைளில் 

பங்கு பற்றல் 

 

ைைாநிதி சை. எம். எஸ். ஏ.சை. ஜயசசைர 

 

ஜயசசைர அவர்ைள் ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையின் பைவிை  ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் என்ற வகையில் 

பல்ைகைக் ைழை உளசநாயியற் 

பிரிவிற்ைாை மற்றும் உைவடுை மாவட்ட 

கவத்தியசாகையின் உளசநாயிற் 
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சமூைம் 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

57 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பிரிவிற்ைாை ஆசைாசகைச் சசகவைகள 

வழங்ைியிருந்தார். அவர் AHDP யின் 

உளசநாய்யிய்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைவும் மற்றும் 

ஊழியர் பணி விருத்தி மற்றும் மருத்துவக் 

ைல்வி (ME & SDU ) குழுவிளும் 

ைடகமயாற்றிைார். அவர் படீக் ைல்விசார் 

திைத்தின் ஒழுங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

தகைவராைவும் ைாைி மருத்துவ 

சங்க்த்தின் துகணச் சசயைாளராைவும் 

மற்றும் றுஹுண மருத்துவர் ஊழியர் 

சங்ைத்தின் குழு அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றிைார்.  

ைைாநிதி ஜயசசைர அவர்ைள் பின்வரும் 

சமூை மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திச் 

திட்டங்ைளில் வளவாளரைப் பங்கு பற்றி 
இருந்தார். 

 றுஹுண பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் மருந்தாக்ை விஞ்ஞாை 

இளமாைி (B.Sc) மற்றும் தாதியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) உள 

சநாயியற் பாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணிவிருத்தி பிரிவின் (ME SDU) குழு 

அங்ைத்தவர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி மற்றும் 

மருந்தாக்ைவியற் விஞ்ஞாை 

இளமாைி (B.Sc)  பாடசநறிைளின் 

விரிவுகரயாளர் மற்றும் பரீட்சைர் 

 படீத்தின் ைல்விசார் ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவின் தகைவர் 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் துகணச் 

சசயைாளர் 

 றுஹுண மருத்துவ ஊழியர் 

சங்ைத்தின் (RUMSA) குழு அங்ைத்தவர் 

 ஆசிரியர் பயிற்ச்சிக் ைல்லூரி மற்றும் 

ரிச்மன்ட், சங்ைமித்தா மற்றும் 

சவுத்ைண்ட் ைல்லூரிைளில் 

நடாத்தப்பட்ட “ சிந்தகை மற்றும் 

மண அழுத்தம் பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) 

இறுதி அகரயாண்டுப் பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர் 

 பூஸ்ஸ, பயங்ைரவாத வன்முகற 

விமர்சை பிரிவில் ஊழியர்ைள் மற்றும் 

தடுக்குப் ைாவைில் உள்சளாருக்கு “ 

மை அழுத்தம்” பற்றி சசயைமர்வின் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அறிவுவள நிபுணர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

சிசரஷ்ட  விரிவுகரயாளர் 

 மஹசமாதர சபாதை 

கவத்தியசாகையில் தாதியற் பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்திற்ைாை உளசநாயியற் 

சார்பாை விரிவுகரைகள வழங்ைள் 

 இறுதிப் பரீட்கசைள் மீளாய்வுக் 

குழுவின்  சசகவ யாற்றல் 

 இருதய புணர்விருத்திச் 

சசயற்திட்டத்தின், உயிரியல், 

உளவியல், சமூை சபௌதீை மற்றும் 

மை சநைிழ்வூட்டல் சார்பாை 

பாடசநறிைளின் வளவாளர் 

 

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ் 

 
ைைாநிதி திருமதி ராஜபக் ஷ அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள 

சநாய் துகறயின் சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளராை ைடகமயாற்றுைிறார். 

அவர் ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையின் உளசநாயியற் மருத்தவ 

மகையின் முதிசயார் உள சநாயாளர் 

பிரிவில் ஆசைாசைராை 

ைடகமயாற்றுவதுடன், றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை உளசநாயியற் 

துகறயின் நரம்பியற் சசயற்பாட்டு 

சீர்குகைவுக்ைாை மருத்துவமகை  

ஆசைாசைராைவும் சசகவயாற்றுைின்றார். 

அவர் இருதய நடுப் பிரிவின் இருதய 

புணர்மீட்டுப் சசயற்திட்டத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராவர். ைைாநிதி 
ராஜபக்ஷ அவர்ைள் பின்வரும் சமூை 

மற்றுமஅ ஊழியர் விருத்தி 
சசயற்திட்டங்ைளில் பங்குபற்றியுள்ளார். 

 ஐக்ைிய ராச்சிய, டர்ஹம் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவம் மற்றும் 

சுைாதாரத்திற்ைாை ைல்லூரியில் 

மதிப்புக்குறிய ஆய்வு நிபுணராைச் 

சசயற்படல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாணங்ைளுக்ைாை 

பட்டக்ைல்விச் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி சிசரஷ்ட 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விரிவுகரயாளர். 

 உயர், உள, சமூை அைகுைள் மற்றும் 

உடற் பயிற்சி மற்றும் மசைா 

சநைிழ்வூட்டல் சபான்ற இருதிய 

புணருத்தாபை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள நடாத்துவதற்ைாை 

வளவாளர் 

 மஹசமாதர சபாதை 

கவத்தியசாகையில் தாதியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைிப் பட்டக் ைல்விச் 

சசயற் திட்டத்தில் உளசநாயியற் 

பற்றிய விரிவுகரைகள நடாத்தல் 

 ைளைி பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்திைால் நடாத்தப்படடும் M B B S 

இறுதிப் பரீட்கசயின் உளசநாயியற் 

பரீட்கசயிள் சவ ளிவாரிப் பரீட்சைர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி (B. Sc) 

இறுதி அகரயாண்டு பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர் 

 M B B S இறுதிப் பரீட்கசயின் 

மீளாய்வுக் குழுவிள் சசகவயாற்றல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீத்தின் சமூைவியல் குழு 

மற்றும் இை ஒருகமப்பாட்டுக்  குழு 

இல் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் ஒழுக்ைாற்று மீளாய்வுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை தைவல் 

சதாழில்நுட்பக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் நூைைக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 மருத்துவ படீ வருடாந்த ைல்விசார் 

அமர்வின் அங்குரார்ப்பண 

விழாக்குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 மாைிடவியற் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் 

புதிதாை இகணயும் 

மாணவர்ைளுக்ைாை நடாத்தப்பட்ட 

அறிமுைம் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

வளவாளர். 

 உளசநாயியல் நிபுணர் ைல்லூரி 

அமர்வின் தகைவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைகை 

மன்றத்தின் ஆசைாசகைக் குழுவில் 

சசகவயாற்றல் 

 இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்தின் 

ஒழுக்ைாற்று மீளாய்வுக் குழுவின் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

60 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கை சர்சவாதய 

முன்ைைியிைால் ஒழுங்கு  

சசய்யப்பட்ட Anetta மாநாட்டின் 

வளவாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்திைால் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட  டாக்டர்ைளின் 

இகச நிைழ்ச்சியில் சதற்கு 

இகசவகரச் சசயற்பாட்டிகை 

சநறிப்படுத்தல் 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் குழு 

அங்ைத்தவர் மற்றும் சை – 

பதிப்பாசிரியராைச் சசயைாற்றல் 

 ைற்ற பாடங்ைள் மற்றும் நல்ைிணக்ை 

ஆகணக் குழுவின் சிபார்சுைளுக்கு 

அகமய, இைங்கை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளில் அறிமுைப் படுத்தப்பட்ட 

சமூை ஒருங்ைிகணப்பு நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை 

இைங்கையில் சசயற்படும் மதச் 

சசயற்பாடுைள் நம்பிக்கைைள், 

சபறுமாைங்ைள் மற்றும் சவறுபட்ட 

சம்பிரதாயங்ைள் பற்றிய அறிமுை 

உகரயிகை முதல் வருட மருத்துவ 

மாணவர்ைளுக்ைாை ைருத்தரங்ைிகை 

ஒழுங்கு சசய்தல் 

 இைங்கை உளசநாயியற் நிபுணர் 

சங்ைம் மற்றும் உளச் சுைாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவர்ைளுக்ைாை உள 

மை வாய்ப்புக்ைள் சார்பாை உைை 

சுைாதார நிறுவைத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்புடன் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட ைல்விசார் அமர்வு 

ஒன்றின் தகைவர் 

 ைாைி புைித அசைாசியஸ் ைல்லூரி, 

புைித ைண்ணியர் மடம், ரிஷ்மண்ட் 

ைல்லூரி மற்றும் மாத்தகற ராஹுை 

ைல்லூரிைளில் நகடசபற்ற 

பாடசாகை உளச் சுைாதார விருத்தி 
பற்றிய நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல். 

அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

(அ) சநாயாளர் பராமரிப்பு 

பல்ைகைக் ைழை அறுகவச் சிைிச்கசப் 

பிரிவிைால் சநாயாளர்ைளுக்கு சநாயாளர் 

பராமரிப்பு வழங்ைப்பட்டது. மகை 3 

மற்றும் மகை 5 பராமரிப்பு வழங்ைப்பட்ட 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை  

மகை 3 – 7218 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

சநாயாளர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மகை 5 – 12025 

(ஆ) மருத்துவச் சசாதகைைள் 

 பல்ைகைக் ைழை அறுகவச் 

சிைிட்கச மருத்துவ 

மகையினூடாை சிைிட்கச 

வழங்ைப்பட்ட சவ ளிவாரி 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை – 

140 

 பங்ைளித்த சமாத்த சவ ளிவாரி 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை - 

1328 

சமைதிை மருத்துவச் சசாதகைைள் 

 புகடப் புற்று குறுதி நாள 

மருத்துவச் சசகவ- ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்க்ைிழகமைளிலும் E 

மற்றும் F அறுகவச் சிைிட்கச 

அகரயில் டாக்ைடர் எம். எம். 

ஏ.சஜ. குமார அவர்ைளால் 

நடாத்தப்பட்டது.  

 சதாடர்ச்சியாை மருத்துவட் 

சசகவ ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்ைிழகமைளிளும் வார்ட் 

இைக்ைம் 3 இல் டாக்டர் சஜ. பி. 
எம். குமாரசிங்ை அவர்ைளிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

 பூர்வ உணர்விழக்ை மதிப்படீ்டு 

மருத்துவச் சசகவ ஒவ்சவாரு 

சவ ள்ளிக் ைிழகமைளிலும் வாரட் 

இை 3 இல் டாக்டர் யூ. ஐ. ஹபு 

ஆரச்சியிைால் நடாத்தப்பட்டது.  

 

(இ) அறுகவச் சிைிட்கசைள் 

அறுகவச் சிைிட்கச அகற ; 

A & B, C&D, E&F, ETC –  

 

 ைாயமகடந்சதார் ; 6315 

 நகடமுகற அறுகவச் 

சிைிட்கசைள் – 17430 

 

(ஈ) உள்ளூறுப்புச் சசாதகை முகற ; 

 இகரப்கப குடல் அழற்சிக்ைாை 

சநாயாளர்ைளின் உள்ளூறுப்புச் 

சசாதகைச் சசகவைளின் 

எண்ணிக்கை – 788 

 

(உ) சசகவைள் 

 புகடப்புற்ற குருதி நாளம் 

சார்பாை மருத்துவச் சசாதகை ; 

ைைாநிதி எம்.எம்.ஏ. சஜ. குமார 

அவர்ைள் ஒன்று தள்ளிய 

ஒவ்சவார் சசவ்வாய்க்ைிழகம 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

சநாயாளர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைளிளும் அறுகவச் சிைிட்கச 

அகற E&F ைளில் நடாத்தல். 

 சதாடர்ச்சியாை மருத்துவச் 

சசாதகைைள் ; ைைாநிதி 
சை.பி.எம். குமாரசிங்ை 

மருத்துவமகை இை 3 ஒவ்சவார் 

தள்ளிய ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்க்ைிழகம ைளில் 

நடாத்துதல் 

 பூர்வ (Pre – Anesthetic) மதிப்படீ்டு 

மருத்துவச் சசாதகை ; ைைாநிதி 
யூ.ஐ. ஹபு ஆரச்சிசை அவர்ைள் 

ஒவ்சவாரு சவள்ளிக்ைிழகம 

ைளிலும் மருத்துவ அகர 3 இல் 

நடாத்துதல் 

 

(ஊ) சசகவைள் 

 ைைாநிதி எம். எம். ஏ.சஜ. குமார 

அவர்ைள் ERPMபரீட்கசயின் 

பரீட்சைராைச் சசகவயாற்றல் 

  

 ைைாநிதி சஜ. பி. எம் குமாரசிங்ை 

அவர்ைள் ERPM பரீட்கசயின் 

பரீட்சைராைச் சசகவயாற்றல் 

 

 ைைாநிதி ஆர்.பி. அசபவிக்ரம அவர்ைள் 

 அறுகவ சிைிட்கச ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 ERPM பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

 ைாைி மருத்துவ படீத்தின் சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட மாணவர் 

கமயத்தின் சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

மாணவர் ஒருங்ைிகணப்பாளராை 

சசகவயாற்றல் 

 

 ைைாநிதி ஆர். டப். சசைவிரத்ை 

அவர்ைள் 

 அறுகவச் சிைிட்கசயின் 

ைற்கைைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

 அறுகவ சிைிட்கச MD, பகுதி I இன் 

சதரிவுப் பரீட்கசயின் பரீட்சைர். 

 ERPM பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

மற்றும் பாட ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 அவசர மருத்துவம் MD சதரிவுப் 

பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

 யாழ்பாைம் பைாைி கவத்திய 

சாகையில் நான்கு நாள் அறுகவச் 

சிைிட்கச(சசப்டம்பர்) பங்கு பற்றல் 

 சசர் சஜான் சைாத்தைாவை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சுைாதார 

அகமச்சிைால் நடாத்தப்பட்ட 

மருத்தவர்ைள், தாதிமார்ைள் 

மற்றும் இகணயச் சுைாதரா 

அதிைாரிைளுக்ைாை அவசர 

மருத்துவப் பாடசநறியின் 

அடிப்பகடப் பராமரிப்பு சார்பாை 

வளவாளராைச் சசயற்படல் (2014 

ஆண்டில் 8 பாடசநறிைள், 

அமர்வுைள்) 

 

 ைைாநிதி யூ.ஐ. ஹபுஆரச்சி 
அவர்ைள், 

 (Anaes  thesiology ) 

உணர்விழக்ைவியற்க்ைாை 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் / 

சசயைாளர் 

 ஆபத்து நிகைப் பராமரிப்பு 

சார்பாை விசசட மன்றத்தின் 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கையின் குறுதி நுகரயரீல், 

மீள் பற்றரீ்ப்பு பிற்ைாை பயிற்றுநர் 

(ஐசராப்பிய மீள் பற்றரீ்ப்பு 

மன்றத்திைால் பயிற்சி 
வழங்ைப்பட்டவர்) 

 MD, பகுதி IA பரீட்கசயின் 

முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM) பரீட்சைர் / 

CCA பரீட்கச 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM)சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர். ஆபத்துபராமரிப்பு 

மருத்துவம் சார்பாை டிப்சளாமா 

 

(எ) புது மருத்தவச் சசாதகை அலுவைைம் 

 

ைராபிடிய, சபாதை கவத்தியசாகையில் 

சபராசிரியருக்ைாை அறுகவச் சிைிட்கச 

அகறயில் அறுகவச் சிைிட்கசத் 

துகறயின் மருத்துவச் சசகவ 

அலுவைைம் ஒழுங்கு சசய்திருந்து. 

ைைாநிதி ஆர். அசபவிக்ரம மற்றும் 

ைைாநிதி ஆர்.டப். சசைவிரத்ை 

சபான்சறார் ஒருங்ைிகைத்திருந்தைர். 

 

(ஏ) சதரிவு சசய்யப்பட்ட நியமைங்ைள் 

 

2015 வருடத்தில், இப்பிரிவில் 258 சவ 

ளிநாட்டு மருத்துவ மாணவர்ைள் தங்ைளது 

சதரிபுத் அறுகவச் சிைிட்கச 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நியமைங்ைகளப் பூர்த்தி சசய்திருந்தைர். 

 

யாகைக் ைால் சநாய்ப் பயிற்சி மற்றும் 

சசகவப் பிரிவு (FRISU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியிற் சநாய் 

நிவாரணச் சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் (P 

E L F) ஒழிப்புக்ைகள சதசிய  

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

வியாபித்தல் பற்றிய மதிப்படீ்டு 

சசாதகை(TAS) 

III. யாகணக் ைால் சநாய் பற்றிய 

மருத்துவ சசாதகை 

நடாத்துதல் 

 

அணு மருத்துவப் பிரிவு 

 

1. அணு மருத்துவப் பிரிவு (NMU) 

சதசிய மட்டத்திைாை புதுப் 

பிறப்பு ைணணித் திகறயிடல் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள சதாடரல் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

அணு மருத்துவப் பிரிவு 

 

இைங்கையில் சைை 

குழந்கதைளும் 

பாடத்திட்டவிருத்தி 
பாடசநறிப் பிரிவுைள் / 

பாடங்ைள் விருத்திசசய்தல் 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

 120 அைகுைகளக் உள்ளடக்ைிய 

மருந்தாக்ைற் இளமாைி 
பாடத்திட்ட மீளாய்வு பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டது. ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவ  ஆய்வு கூட விஞ்ஞாை 

மாணவர்ைளுக்ைாை பாடத்திட்ட 

மீளாய்வு ைைாநிதி பி. எம். 

சராட்ரிசைா. 

உயிரியியல்  இரசாயத்துகற 

I. ைைாநிதி சி.எம். விக்ரமதிைை – 

மருத்துவச் சசகவகய சமலும் 

திருப்திைரமாை அகமக்கும் 

சநாக்குடன் உயிரியியற் 

இரசாயைவியற் பாடசநறி 
மீளாய்வு. 

II. சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை, 

மரபணு உயிரியியற் 

விரிவுகரைகள சமலும் விருத்தி 
சசய்தல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

மூன்றாவது MBBS,  பகுதி ii இன் 

பரீட்கசயின் குற்றாய்வு மருத்துவத் 

சார்பாை பட்டக் ைல்வி மதிப்படீ்டு 

முகறைளின் பிரதாை மீளாய்வுைள் பூர்த்தி 

 

 

மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் 

துகற 

3 ஆவது மற்றும் 4 ஆம் வருட 

மருத்துவக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன்  CD மற்றும் EC 

குழுவிற்கு அறிக்கையிகை 

சமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

மருத்துவ நியமைங்ைள் 1 வது மற்றும் 2 

ஆவதற்ைாை கைநூல் தயாரிப்பதற்கு 

பங்ைளித்தல்  

2. சரி பிகழ சார்பாை மதிப்படீுைள் 

மற்றும் தைிப்பட்ட மிைச் சிறந்த 

MCQ விகட பற்றிய மதிப்படீுைள் 

3. Gram – Staim மதிப்படீு 

4. CIl – TB பாடசநறி 
 

மைப் சபற்று மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

ைைாநிதி டி. எல். டப். தசநாயக்ை 

உப குழு அங்ைத்தவர். பட்டக்ைல்வி 
பாடத்திட்டத்திற்ைாை குடும்ப மருத்துவம் 

சார்பாை பாடத்திட்ட விருத்தி 
குழந்கத சநாயியற் துகற 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 

மருத்துவச் சசகவ பயிற்சி முகற 

மீளாய்வு சசய்யப்பட்டு 

புதுப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

பாடத் திட்ட மீளாய்வுைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 

விரிவுகரைளுக்ைாை ைற்றல் சார்பாை 

சநாக்ைங்ைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளை. 

உள சநாயியற் துகற 

மருத்துவ மகைச் பயிற்சி சசகவைள் 

மற்றும் மதிப்படீ்டு சார்பாை 

மாணவர்ைளின் பின்னூட்டல்ைள் 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்டு சிை 

மாற்றங்ைள் சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன்  

 

 
 

 

 
 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

மைப் சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாயியற் மருத்துவத் துகற 

பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக் குழு. 

 
 

 

 
 

 

 
 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

உயிரியியற் இரசாயைத் துகற 

1. சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை 

தத்துவ முதுமாைி (M. Phil) சசயற் 

திட்டத்திகை வகரதல்  

சமூை மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி பிசைஷா சபசரரா – மருத்துவ 

படீ ைல்வி சார்  

ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா – 01 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி. சை. சபாதிநாயக்ை 

CCPDHE பிரிவு 3 மற்றும் 4 இன் வளவாளர் 

 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

மஹசமாதகற சபாதைா கவத்திய 

சாகையின் ைல்வி சார் பிரிவின்(THMG)  

அங்ைத்தவர்ைளுக்ைாை (CPD) 

சசயற்திட்டத்கத வாராந்தம் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் துகற 

ைைாநிதி ஐ. டி. சிறிவர்தை 

2015 அக்சடாபர் மாதத்தில் சதாழிற் நுட்ப 

அதிைாரிைளுக்ைாை 66 ஆய்வு கூடப் 

பாதுைாப்பு பற்றிய சசயைமர்வு. றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீம். 

அதிதி உகர ;- இரசாயைவியற் பாதுைாப்பு  

ைைாநிதி என். ரணதுங்ை 

சசயைமர்வில் பங்குபற்றல் 

தரமாை   சைள்விைகள எவ்வாறு 

தயாரிப்பது, ைாைி மருத்துவ படீ 

மருத்துவக் ைல்வி  மற்றும் ஊழியர் பணி 
விருத்திப் பிரிவு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 

இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக்ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

I. மருத்துவக் ைல்விப் பிரிவு(MEU) 

யிைால் நடாத்தப்பட்ட பரீட்கச 

நடவடிக்கை முகற பற்றிய 

(விைாப் பத்திரசைள்வி 
தயாரித்தல்) சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் – 03 அங்ைத்தவர்ைள் 

II. சபராசதைிய பல்ைகைக் ைழைத் 

திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

மருந்தியல் சார் விஞ்ஞாைங்ைள் 

சார்பாை ஆய்வு பற்றியசதசிய 

பயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

III. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை 

இரசாயைவியற்  துகற ஒழுங்கு 

சசய்த மருந்தியல்ைள் பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைளுக்கு  ஐக்ைிய 

ராச்சிய, பர்டசபாரட் பல்ைகைக் 

ைழை சபராசிரியர்  பி.சஜ. ைளார்க்  

நடாத்திய பயைரங்ைில் பங்கு 

பற்றல்  

IV. சைாழும்பு சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றம் ஒழுங்கு சசய்த பயன் 

தரு ஆய்வு திட்டங்ைகள 

சைாள்கை வகரதல் சார்பாை 

 
 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாயியற் மருத்துவத் துகற 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாய் மருத்துவத் 

துகறகயச் சசர்ந்த சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர்ைள் மற்றும் 

விரிவுகரயாளர்ைள், ைாைி 
மஹசமாதர சபாதை 

கவத்திய சாகையின் 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

பிரிவின் ைல்விசார் பிரிவின் 

சசர்ந்த மருத்துவ 

அதிைாரிைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதசிய பயிரமர்வில் பங்கு பற்றல் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

உடற் கூற்றியியற் துகற 

 E R P M பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

ைைாநிதி  எம். பி. சமரவிக்ரம 

 M D– அறுகவச் சிைிட்கசவியல் 

பகுதி 1 பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர்ைைாநிதி  எம். பி. 
சமரவிக்ரம 

 M D– (அறுகவச்  சிைிட்கச) பகுதி 
1 பரீட்கசயின் பரீட்சைர் ைைாநிதி 
பி. எம். சராட்ரிசைா 

 சபாதுச் சுைாதாரப் பரிசசாதைர் 

(PHI) பயிற்சி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் – ைைாநிதி பி. 
எம். சராட்ரிசைா 

 இைங்கை 

ஒஸ்டிசயாசபசராஸிஸ்  

சங்ைத்தின் சசயைாளர். ைைாநிதி 
பி. எம். சராட்ரிசைா 

உயிரியியல் இரசாயைத் துகற 

1. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

மற்றும் ைைாநிதி ஏ.பி. 
அத்தைாயக்ை சபான்சறார் 

சம்பிரதாய மருத்துவம் சார்பாை 

ஆய்வுைளில் ஒழுக்ைாற்று 

விடயங்ைளுக்ைாை 

வழிைாட்டல்ைகள விருத்தி 
சசய்வதில் சசயற்படல் 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா 

முதுமாைி மருத்துவ  

நிறுவைத்தின் முதுமாைி பட்டக் 

ைல்வி நடவடிக்கைைளில் பங்கு 

பற்றல் 

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை –

LANKAPHEIN  சசயைாளர் 

முதுமாைி மருத்துவ நறுவை 

பயிற்ச்சி சசயற் திட்டங்ைளில் 

பங்கு பற்றல் மற்றும் சுைாதார 

அகமச்சின் சுைாதார 

அபிவிருத்திக்ைாை நிபுணர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசயற்படல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். நாைஹவத்த 

 நுண்ணுயிரியற் ைற்கைைள் 

குழுவின் தகைவர் 

 முதுமாைி மருத்துவ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நிறுவைத்தின் (PGIM)  நரம்பியற் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM)  டிப்சளாமா 

மற்றும் MD மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியற் பரீட்கசைளின் 

பரீட்சைர் மற்றும் பயிற்றுநர். 

ைைாநிதி டப். எம். டி. ஜி. பி. விசஜரத்ை 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியற் 

பயிளுநர்ைளுக்ைாை ைல்வி சார்  

ஆசைாசைர் 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய்யியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

I. அங்த்தவர்– முைாகமத்துவ 

மன்றம், முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைம், சைாழும்பு பல்ைகைக் 

ைழைம் 

II. பரீட்சைர் மற்றும் அங்ைத்தவர் – 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவக் ைற்கைைள் குழு 

முதுமாைி மருத்துவ நிறுவைம் 

சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

III. அங்ைத்தவர் – ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைக் குழு முதுமாைி 
மருத்துவ நிறுவைம் சைாழும்பு 

IV. ஆசைாசைர்  - சுைாதார 

அகமச்சின் குடும்ப சுைாதார 

சசயைைம் மற்றும் இைங்கை 

மைப்சபற்று மற்றும்சபண் சநாய் 

மருத்துவ ைல்லூரியிைால் 

நடாத்தப்படும் சதசிய மாதர் 

மரண மற்றும் விமர்சை சசயற் 

திட்டம் 

V. தகைவர் – இைங்கை இைப் 

சபருக்ை சுைாதார ஆய்வு பற்றிய 

சதசிய ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவிற்ைாை றுஹுண பணிக் 

குழு 

VI. உதவிப் பதிப்பாசிரியர் – 

இைங்கை மருத்துவச் சஞ்சிகை 

அங்த்தவர் – இைங்கை 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவ சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழு அங்ைத்தவர்- 

முதுமாைி மருத்த்துவ நிறுவைச் 

சஞ்சிகை அங்ைத்தவர் – ைாைி 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவச் சஞ்சிகை 

VII. அங்ைத்தவர் – றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை முதுமாைி 
ைற்கைைள் படீ மருத்துவ 

ைற்கைைள் குழு 

ைைாநிதி எம்.டி. சி. எஸ். குைரத்ை 

1. அங்ைத்தவர் –M C Q கமயக் குழு 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய் 

மருத்துவம் , MD பகுதி ii 
ைைாநிதி சஜ. ஏ.பி. தம்மிை 

1. அங்ைத்தவர் – சுைாதார அகமச்சு 

மாதர் சுைாதார மற்றும் குடும்பக்  

திட்டமிடல் பற்றிய சதாழில் 

நுட்ப  ஆசைாசகைக் குழு  

ைைாநிதி சை. ஏ. குைரத்ை 

ைைாநிதி டி. எல். டப் தசநாயக்ை 

1.  வசதிைள் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

இைங்கை I U D அவசர மரண 

விசாரகணச்  சசகவைகள 

நிறுவை மயமாக்ைல் 

ைைாநிதி எம். ஏ. ஜி. இசரஷா 

அங்ைத்தவர் – மருத்துவப் படீங்ைளின் 

மருத்துவ மாணவர்ைளுக்ைாை 

மைப்சபற்று  மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவம் கூறுைள் சார்பாை சபாது M C Q 

விண்ப்பத்திரம்  - 2015 பரீட் கசைள் 

குழந்கத சநாயியற் துகற 

I. ைாைி தியதைாவ மற்றும் 

சைாழும்பு சபான்ற இடங்ைளில் 

உயர் மட்ட குழந்கத உயர்வாழ் 

பிகழப்பாதாரப் (APLS) பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல் 

II. CCPDHE  நடாத்தப்பட்ட 

பாடத்திட்ட 3,4,5, மற்றும் 7 

கூறுைளுக்ைாை உயர்மட்ட 

குழந்கத உயிர்வாழ் 

பிகழப்பாதார (APLS) பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல். 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் துகற 

ைைாநிதி தீபாைி சிரிவர்தை 

 சைாழும்பு முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் இரசாயைவியற் 

சநாய் பகுப்பாய்வியவில் M C Q 

கமயக் கூறுக்ைாை குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 சநாய் பகுப்பாய்வியல் பற்றிய 

ைற்கைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 இரசாயைவியற் சநாய் 

பகுப்பாய்வியற் தைவல் சதாகுப்பு 

பற்றிய சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர். 

 2015 அடிப்பகட ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை சான்றிதற் 

பாடசநறியிற்ைாை பரீட்சைர் 

 2015, இரசாயை சநாய் 

பகுப்பாய்வியற், மருத்துவ ைைாநிதி 
(MD) யிற்ைாை பிரதாை பரீட்சைர்  

 SLAB  

 சதாழிற் நுட்ப மதிப்படீ்டாளர்  

 தைவல் சதாட்டக் கூறுைளுக்ைாை 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி சூதீர ஜயசிங்ை 

TURIC  நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா டியுக் பல்ைகைக் 

ைழைத்துடைாை கூட்டிகணப்பு 70 

ஆய்வுைளில் பங்கு பற்றல் 

 ைைாநிதி பி. வி. தி. சில்வா 

ஐக்ைிய அசமரிக்ை டியுக் பல்ைகைக் 

ைழைத்துடைாை கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வுைளில் பங்கு பற்றல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

 2015 ஐைவரி 25 -28 ஆம் 

திைதிைளில் மாகைத் தீவில்  

நகடசபற்ற இஸ்டாண்புல் மரபுச் 

சீர்முகற சார்பாை சித்திரவகத 

பற்றிய ஆவைங்ைகள 

சைாப்புக்ைகள 

வடிவகமப்பதற்ைாை பயிற்ச்சி 
சசயற்திட்டங்ைளின் அறிவு வள 

நிபுணராை பங்கு பற்றிைர்  

 2015 ஜுகை 16 முதல் 17 ஆம் 

திைதிைளில் பிரசள்ஸ்ல் 

நகடசபற்ற சர்வசதச 

நிபுணத்துவக் 

கூட்டகமப்புக்ைளின் அறிவு வள 

நிபுைராைப் பங்குபற்றல் 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

1. சர்வசதச உரங்கு திைம் 

இைங்கைப் பிரதிநிதி 
மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

மாகைத் தீவின் மைித 

உரிகமைள் ஆகணக் 

குழுவின் ஊழியர்ைள் 

மருத்துவ நிபுநர்ைள் மற்றும் 

சட்டத்தரணிைள் மற்றும் 

குடிசார் சமூைங்ைளின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

 
 

உைைைாவிய மற்றும் 

சுைாதார துகற சார் 

நிபுணர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாய் மருத்துவத் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

I. உைை சுைாதார நிறுவைத்தின் 

வழி ைாட்டல் விதிமுகற 

விருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

II. உப தகைவர் – மைப்சபற்று 

மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவம் சார்பாை சதற்கு 

ஆசிய நிறுவைம். 

III. சசயல்கமயம் உைை சுைாதார 

நிருவை  இை விருத்திச் சுைாதார 

நூைைம் , உைை சுைாதார 

நிறுவைம், சஜைவீா 

IV. மீளாய்வாளர், உைை சுைாதார 

நிருவை இை விருத்திச் சுைாதார 

நூைைம் 

V. மீளாய்வாளர் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண் சநாயியற் மருத்துவ  

ஆய்வு பற்றிய சஞ்சிகை 

VI. அங்ைத்தவர் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவம் 

சார்பாை ஆசிய ைடல் சார் 

நிறுவைம் (AOFOG) 

VII. அங்ைத்தவர் (AOFOG) இன் இை 

விருத்தி ஆற்றல் குன்றிய 

மற்றும் இை விருத்தி சார்பாை 

குழு 

VIII. அங்ைத்தவர் (AOFOG) இன் மாதர் 

மற்றும் பூர்வ பிரசவ குழு 

IX. தகைவர் – சதற்கு ஆசிய 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவம் 

சார்பாை மருத்துவச் சசகவ 

பற்றிய ஆய்வு மற்றும் திறமாை 

பயிற்சிக்ைாை குழு 

X. அங்ைத்தவர் சபாைன்ந்து 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

அறிக்கை சார்பாை பதிப்பாசிரியர் 

குழு மற்றும் சதற்கு ஆசிய 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

மன்றம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சிட யஹதுசைாட 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

துகற 

 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

மருத்துவ அதிைாரிைள் 

மற்றும் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண் சநாயியற் நிபுணர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சிட யஹதுசைாட 

 

 

 
 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி. சி. யஹதுசைாட 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

 
 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிய அங்ைத்தவர்ைள் 

எண்ணிக்கை 

உடற் கூற்றியியற் துகற 

 குழு அங்ைத்தவர் – ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைக் குழு சபராசிரியர் ஐ. 

இையப்சபரும 

 குழு அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

ைற்கைைள் – சபராசிரியர் ஐ. 

இையப்சபரும 

 சுய உதவி மூைதைம் –சிசரஷ்ட 
தசிவாளர் - ைைாநிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ரம. 

 விடுதிக் குழு திரட்டுந -  ைைாநிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ரம. 

 ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி 
சைாடுப்பைவுைளுக்ைாை குழு 

அங்ைத்தவர் – ைைாநிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ரம. 

 உணவுக் குழு - அங்ைத்தவர் – ைைாநிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ரம. 

 சவளிநாட்டு சதரிவு 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ைைாநிதி எம். பி. 
சமரவிக்ரம 

 CINTA விற்ைாை படீப் பிரதிநிதி – 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 படீக் ைண்ைாட்டசி  - சை – தகைவர் 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி முகறகமக்ைாை 

தகைவர் – 2016 ைைாநிதி எம். பி . 

சமரவிக்ரம 

 தகைவர் உடற் கூற்றுயியற் துகற 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி நிகையக் குழுத் 

தகைவர்  ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவ இளமாைிக் ைல்வி சார் குழுத் 

தகைவர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திகை படீத் தர நிகை படுத்தும் 

திட்டக் சைாள்கைக் குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவக் 

ைல்லூரி பகழய மாணவர் சங்ைச் 

பல்கைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசயைாளர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 ைாைி மருத்துவ சங்ை நிர்வாைக் 

குழுவின் சசயைாளர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவக் ைண்ைாட்சி 2016 நரம்பியற் 

முகறகம – தகைவர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் ைைாநிதி பி. ஜி. சி. எல். 

நாநாயக்ைார 

 நூைை குழு அங்ைத்தவர் ைைாநிதி பி. எம் 

சராட்ரிசைா 

 சைட்சபார் கூட குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 மருத்துவக் ைண்ைாட்சி 2016 இகரப்கபக் 

குடல் முகறகம தகைவர் - ைைாநிதி 
பி. எம் சராட்ரிசைா 

 ைாைி மருத்துவச் சங்ை அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 ஒழக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் ைைாநிதி எல். டப். ஜி. ஆர். 

அல்விஸ் 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி 2016 ஆண்ைளின் 

எலும்புக் கூட்டு முகறகம தகைவர்  

ைைாநிதி எல்.டப்.ஜி. ஆர். அல்விஸ்  

உயிரியியற் இரசாயைத் துகற  

I. சபராசிரியர்  சை. ஏ. டப் ஜயதிைை 

அவர்ைள் பின்வரும் ைடகமைளில் 

ஈடுபடல் 

(அ) – இரசாயை மற்றும் ைண்ணாடிப் 

சபா ருட்ைளுக்ைாை சதாழிற் நுட்ப 

மதிப்படீ்டுக் குழுத்  தகைவர் 

(ஆ) ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 

 

ii. ைைாநிதி  ஆத் பி. சஹவாவசம் 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) மருத்துவம் சார்பாை ைற்கைைள் 

குழு அங்ைத்தவர் 

(ஆ) சசைட் சகப அங்ைத்தவர் 

(இ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஈ) நூைைக் குழு அங்ைத்தவர் 

(உ) வடீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(ஊ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(எ) பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழ (CD & EC) அங்ைத்தவர் 

iii. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

(அ) பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் (CD & EC) 

(ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(இ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(ஈ) வடீ்டு வசதிைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

(உ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

Iv ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை  பின்வரும் 

ைடகமைளில் ஈடுபடல்   

(அ) படீ தைவல் சதாழில்நுட்ப  (IT) குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(இ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

(ஈ) உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

v. ைைாநிதி சி. எம். விக்ைிரமதிைக்ை 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) தைவல் சதாழில்நுட்பக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(இ) மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணி விருத்திபிரிவிற்ைாை குழு (ME & 

SDU)  அங்ைத்தவர் 

(ஈ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

(உ) உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

VI  சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக்  குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

(இ) வடீ்டு வசதிைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

(ஈ) ஆய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

i. CD &EC  - 1 

ii. றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீ மருத்துவக் 

ைற்கைைள் குழு – 01 

iii. முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் குற்றாய்வு 

மருத்துவக் ைற்கைைள் குழு – 02 

iv. SL MA  சசயற்பாட்டுக் குழு  - 01 

v. SL MA   மன்றம் – 01 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை. சபாதிநாயக்ை 

தகைவர் ைாைி மருத்துவச் சங்ைம் 

சபராசிரியர் சை.டி. பதிரண 

I   தைவல் சதாழில் நுட்ப குழு 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

Ii  ைண்ைாட்சிக் குழு 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ்.,நாைஹவத்த 

 மருத்துவ படீ, ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சை குழு, பாடத்திட்ட 

விடுத்திக் குழு அங்ைத்தவர் 

 மருத்துவ நுண்ணுயிரியியற் 

சநாய் தடுப்பிவியளுக்ைாை 

பிரவின் சை ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைாநிதி டப்.எம்,டி.ஜி.பி. விசஜரத்ை 

ஒழுக்ைாற்று விமர்ைைக் குழு, படீ ஆய்வுக் 

குழு, பாடத் திட்டவிடுத்திக் குழு, தைவல் 

சதாழில் நுட்பக் குழு , நூைைக் குழு 

சபான்றவற்றின் அங்ைத்தவர்.   

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவத் துகற  

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை. 

1. பாடத் திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு 

ைைாநிதி எம்.டி.சி.எஸ். குைரத்ை 

1. தாதியியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 
ைல்விசார் குழு (B.SC) 

2. மருத்தாக்ைற் இளமாைி 
ைல்விசார் குழு. 

ைைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை 

 

1. சைட்சபார் கூடக் குழு 

குழநகத சநாயியற் துகற 

 

 குழந்கத சநாயியற் ைற்கைைள் 

குழு (PGIM)  (02) 

 பல்வகை பாட சநறிைள் (02) 

 மருத்துவக் ைல்வி ைற்கைைள் 

குழு (PGIM)  (01) 

 இைங்கை குழந்கை சநாய் 

மருத்துவ நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரி(SLCP) (02) 

 ைாைி மருத்துவச் சங்ைம் (GMA) 

(02) 

 பாடத் திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு (CD & EC)  (06) 

 சைட்சபார் கூட்டக் குழு  (01) 

 நூைைக்  குழு  (02) 

 ஆய்வு மற்றும் உயர் பட்டக் 

ைல்விக் குழு (02) 

 பல்ைகைக் ைழை பரீட்கசைள் 

நடாத்துவதற்ைாை படீ மன்ற 

உபகுழு (01) 

 ஒழுக்ைாற்று விமர்சமக் குழு (01) 

 மறுத்துவக் ைல்வி மற்றும் 

 
 

 

 

நுண்ணுயிரியற் துகற 

 

மருத்துவ படீம் , றுஹூண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாய் மருத்துவத் துகற 

 

மருத்துவ படீம், றுஹூண 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஊழியர் பணி விருத்திப் பிரிவு ( 

ME & SDY) க்ைாை ஆசைாசகைக் 

குழு (02) 

 படீ ஆய்வுக் குழு (02) 

 இைங்கை பூர்வ பிரசவ சங்ைம் (01) 

 அங்ைத்தவர் – இைங்கையின் 

சதாட்டு சநாய்ைளுக்ைாை 

ஆசைாசகைக் குழு (02) 

 அங்ைத்தவர் – குழந்கத 

நரம்பியியற் பற்றிய இைங்கை 

குழந்கத சநாய் நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரியின் உப குழு (01) (SLCP) 

 அங்ைத்தவர் – குழந்கத 

நரம்பியியற் சார்பாை இைங்கை 

குழந்கத சநாய் நிபுணர் ைல்லூரி 

(SLCP)  யின் உப குழு (01) 

 சுவாசிப்பு சார்பாை சநாய்ைள்  (01) 

 Endocrinology  (01) 

 சுைவைீமுற்ற புதுப்பிரப்புப் 

பராமரிப்பு ஆசைாசகைக் குழு 

(01) 

 புதுப் பிறப்பு மற்றும் மாதர் 

சுைாதார சார்பாை சதாழிற் நுட்ப  

ஆசைாசகைக் குழு  (01) 

 பிறப்பின் குகறபாட்டுத் தடுப்பு 

மற்றும் பாதுைாப்பு சார்பாை குழு  

(01) 

 குடும்பச் சுைாதாரம் சார்பாை 

சதசிய குழு  (01) 

 சந்கதப் படுத்தப்பட்ட சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட உற்பத்திைள் 

மற்றும் தாய்ப்பால் ஊட்டுதளுக்கு 

ஆதரவு மற்றும் விற்பகை 

விருத்தி சசயற்பாடுைகள 

பாதுைாப்பு சார்பாை இைங்கை 

விதிமுகறைளுக்ைாை சதசிய 

குழு  (01) 

 அங்ைத்தவர் – சதற்கு ஆசிய 

குழந்கதசநாயியற்  நிபுணர் 

சங்ைம் – 014 

 ஆசிய  - பசுபிக் குழந்கத 

சநாய்யியற் நிபுணர் மன்றம் – 01 

 சதசிய புதுப் பிறப்பு ..... (Suranirq)  

மன்றம் – 01 

 பிரசதச அபிவிருத்திக்ைாை 

சதாழல் நுட்ப  ஆசைாசகைக் 

குழு – WHO 01 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒட்டுண்ணுயிரியியல் MLS – 2 

ஆண்டு -01 

II. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

குழுவின்ைற்கைைள் குழு  

III. தகைவர் – ைற்கைைளுக்கு 

சசயற்சபாருள் குழு – (08) 

IV. தகைவர் – விரிவுகர மண்டபக் 

குழு – (06) 

V. அங்ைத்தவர் – தாதியியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) குழு – 

(10) 

VI. அங்ைத்தவர் – சுைாதாரக் 

ைண்ைாட்சிக் குழு – (06) 

VII. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் ைல்வி 
மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திப் 

பிரிவு (ME & SDU) குழு – 16 

VIII. அங்ைத்தவர் – பாடத் திட்ட 

விருத்தி மற்றும் மதிப்படீ்டுக் 

குழு – (16) 

IX. அங்ைத்தவர் – தைவல் சதாழில் 

நுட்பக் குழு – (10) 

X. படீப் பிரதி நிதி – 12 வது றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை ைல்வி சார் 

அமர்வு மற்றும் 11 வது 

உபசவந்தரின் விருதுக்ைாை குழு 

– (12) 

XI. பிரதாை பதிப்பாசிரியர் – படீ 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் 2015 (6) 

XII. அங்ைத்தவர் – சசைட் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

1. பாட ைல்வி சார் அமர்வுைள் (2015) 

ஒழுங் குழுவின் அங்ைத்தவர் – 

(30) 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி ஜவீன்த நாநயக்ைார 

I. சைட்சபார் கூட குழு 

II. தைவல் சதாழில் நுட்பக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எல். ஜ.ீ சி. ைியைசை 

I. நூைைக் குழு 

II. உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

இகணயச சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

 மருந்தாக்ைவியற் இளமாைி 
பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

05 அங்ைத்தவர்ைள் 

 வருடாந்த ைல்வி சார் குழு – 01 

அங்ைத்தவர் ( திரு. எம்.எஸ். 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவாஹிர்), மாணவர்  

ஆசைாசைர் – 01 (திரு. எம். எஸ். 

சவாஹிர்) 

 ைண்ைாட்சிக் குழு – 03 

அங்ைத்தவர்ைள் 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

ஒட்டுண்ணுயிரியியல் MLS – 2 

ஆண்டு -01 

II. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

குழுவின்ைற்கைைள் குழு  

III. தகைவர் – ைற்கைைளுக்கு 

சசயற்சபாருள் குழு – (08) 

IV. தகைவர் – விரிவுகர மண்டபக் 

குழு – (06) 

V. அங்ைத்தவர் – தாதியியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) குழு – 

(10) 

VI. அங்ைத்தவர் – சுைாதாரக் 

ைண்ைாட்சிக் குழு – (06) 

VII. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் ைல்வி 
மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திப் 

பிரிவு (ME & SDU) குழு – 16 

VIII. அங்ைத்தவர் – பாடத் திட்ட 

விருத்தி மற்றும் மதிப்படீ்டுக் 

குழு – (16) 

IX. அங்ைத்தவர் – தைவல் சதாழில் 

நுட்பக் குழு – (10) 

X. படீப் பிரதி நிதி – 12 வது றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை ைல்வி சார் 

அமர்வு மற்றும் 11 வது 

உபசவந்தரின் விருதுக்ைாை குழு 

– (12) 

XI. பிரதாை பதிப்பாசிரியர் – படீ 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் 2015 (6) 

XII. அங்ைத்தவர் – சசைட் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ மற்றும் 

எண்ணிக்கை) 

சதசிய 

சர்வசதச 

உயிரியியல் இரசாயைத் துகற 

1. ைைாநிதி ஆர். ப.ீ சஹவாவசம் 

சதசிய 

(அ) ரூபா 2 மில்ைியன் சசயற்திட்டம் 

தகைப்பு : “ Anthracycline Inducde Cardiotoxicity”  

“ Anthra Cycline “ தூண்டுதைா ஊடாை குறுதி 
நச்சுத் தன்கம உண்டாக்ைல், A Clinical 

ethnopharma Cological and bio chemical approach” 

ஒர் மருத்துவ மைிதம் மருந்தாக்ைவியல் 

மற்றும் உயிரியியல்  இரசாயைவியல் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அணுகு முகற” 

(ஆ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்றத்தின் 

ஊடாை பயண மாைியம் ரூபா 200000/= 

பிரான்ஸ் இல் ஆய்வுக் ைட்டுகரகய முன் 

கவத்தல்  

2. ைைாநிதி எம் டி. நாபாசைாட 

நான்கு சதசிய மாைியங்ைகள சபறல் 

(அ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்ற சபாட்டி 

ஆய்வு மாைியம் ரூபா 1929968/= 

(ஆ) படீ ஆய்வு மாைியம் – ரூபா 40000/= 

(இ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்ற பயண 

மாைியம் ரூபா 125010/= 

(ஈ) றுஹுண பல்ைகைக் ைழை பயண 

மாைியம் ரூபா 115781/= 

3. ைைாநிதி ஏ. பி. அத்த நாயக்ை 

படீ ஆய்வு மாைியம், ரூபா 40000/=  ஐப் 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

4 ைைாநிதி சி. எம் . விக்ைிரமதிைை 

சதசிய 

(அ) இைங்கை மருத்துவச் சங்ை மாைியம் 

(SLMA) ரூபா 25000/= 

(ஆ) படீ மாைியம் ரூபா 40000/= 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ விரிவுகரயாளராை 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ அவர்ைள் 2015 

டிசம்பர் மாதத்தில் ஆஸ்திசரைியா 

சமல்சபார்ைில் விக்சடாரியா குற்றாய்வு 

மருத்துவ நிறுவைத்தில் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் சார்பாை ைைாநிதி பட்ட பின் 

ஒரு வருட பயிற்ச்சியிகை ஆரம்பித்தல். 

சமற் குறிப்பிட்ட நிறுவைம் இதற்ைாை 

புைகமப் பரிசிகை வழங்ைியிருந்தது.  

 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

1. ரூபா 250000.00 இைங்கை 

மருத்துவ சங்ைத்தின் 

திருத்தமற்ற விடயங்ைள் 

சார்பாை உள்ளார்ந்த 

சசயற்பாடுைள் பற்றிய 

பரிசசாதகைக்ைாை ஆய்வுைகள 

சமற்றசைாள்ளல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

டியுக் – றுஹுண இகணப்பு நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழ் சுரம் (Febrile) சநாய் பற்றிய 

ஆய்வு, சைிக் ைாய்ச்சல் பற்றிய ஆய்வு 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை சமூைம் 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவ படீ 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

மருத்துவம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மற்றும் குஷ்டம் (Leptospira) பற்றிய 

ஆய்வுைகள சமற்சைாள்ளல் 

 

சநாய்யியற் பகுப்பாய்வியற் துகற 

ைைாநிதி என் ரணவை 

 தடுப்பாற்று வரைாற்று இரசாயை 

பகுப்பாய்வு பற்றிய VEGF  

ைருத்தாவது, மார்புப் 

புற்றுசநாயின் ஆக்ைிரமிப்பிற்கு 

பல்சவறு மருத்துவ  - சநாய் 

பகுப்பாய்வியல் சார் சநாய் 

தாக்ைங்ைகளப் பற்றி முன்ைசம 

கூறக் கூடிய குறிைளின் சதாடர்பு 

இருந்துள்ளது என்பதாகும் 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் 

(2012) – TAS கய சதாடர்வதற்ைாை 

அசமரிக்ை சடாைர்ைள் 4000.00 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் 

(2012) – TAS கய சதாடர்வதற்ைாை 

அசமரிக்ை சடாைர்ைள் 4000.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

நிறுவைம் ஜப்பாைிய அரசு, 

மாைியம் ைைாநிதி டி.சி. 
யஹதுசைாட விற்கு 

வழங்ைப்பட்டது. 

இைங்கையில் ைாைி மற்றும் 

மாத்தகற மாவட்டங்ைளில் 

யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பிகை உறுதி 
சசய்வதற்ைாை நீண்ட ைாை 

சதாடர்ச்சி சசய்ல் ஆய்வுைள் 

மற்றும் உறுதிக்ைாை ஒர் 

ைருவியாை சிறுநீரின் ELISA 

விகை மதிப்படீு சசய்தல் 

ைாைம் ; 2015 சபப்ரவரியில் 

சதாடரப்பட்டது.  

சபறுமாைம் ; அசமரிக்ைா 

சடாைர் 4000/- 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

 

நிறுவைம் ஜப்பாைிய அரசு, 

மாைியம் ைைாநிதி டி.சி. 
யஹதுசைாட விற்கு 

வழங்ைப்பட்டது. 

இைங்கையில் ைாைி மற்றும் 

மாத்தகற மாவட்டங்ைளில் 

யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பிகை உறுதி 
சசய்வதற்ைாை நீண்ட ைாை 

சதாடர்ச்சி சசய்ல் ஆய்வுைள் 

மற்றும் உறுதிக்ைாை ஒர் 

ைருவியாை சிறுநீரின் ELISA 

விகை மதிப்படீு சசய்தல் 
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பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 
 

 

உளசநாயியற் துகற 

 சிறுவர்ைளிைால் வழங்ைப்பட்ட 

ைகதைள், சஜ. வர்சஹன்ைதி 
மற்றும் ஜி.சஹவசை சான்தைி 
இைங்கை மருத்துவச் சன்ஞிகை 

சதாகுதி 2 இை 2 டிசம்பர் 92 -94 

பக்ைங்ைள் 

 இைங்கையின் சதன் 

மாைாணத்தின்  ஆரம்ப 

பாடசாகை ஆசிரிகயைளிகடசய 

ைாணப்படும் தழும்புைளும் 

மற்றும் அவற்றின் 

சதாடர்புைளும் பி. வி. தி. சில்வா, 

சி ஜி. சஹவசை, பி . சபான்சசைா, 

தடுக்ைக்கூடிய மருத்துவம் 

பற்றிய ஐசராப்பிய சன்ஞிகை ; 

விசசட சவ ளியடீு இந்து மாை 

சமுத்திரத்தில் முத்தாை 

இைங்கையிைிருந்து சபாதுச்  

சுைாதாரத்துக்ைாை பதியசதார் 

சசயற்பாடு சதாகுதி 3 இை 2 – 1 

2015 9 – 14 பக்ைங்ைள்  

 சபாப்சப – சபாந்தை  சபாதுச் 

சுைாதார மருத்துவ அதிைாரிப் 

பிரசதசத்தில் பிணப் 

பரிசசாதகை தாய்மார்ளிகடசய 

மை அழுத்தத்திற்கு சார்பாை 

ைாரணங்ைளும் மற்றும் 

ைட்டுப்பாடும் ஜி. டி. புன்சிசஹவா 

மற்றும் ஜ.ீ எந் சான்தைி 
சபான்சறார் இைங்கை 

மசைசநாய்  நிபுணர் ைல்லூரியின் 

ைல்விசார் அமர்வுள் 2015 

 பி. ஏ. ஏ. சன்திரசிரி, டப் ஜி. 
குணதுங்ை மற்றும் எச். ராஜபக்ஷ 

“ ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் சுயமாை 

தீங்ைிகழத்துக் சைாள்ளும் 

சநாயாளர்ைகள 

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை  

தற்சபாகதய வழிமுகறைள்” 

ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த 

அமர்வு 

 டப்.ஏ.ஏ. குமாரசிங்ை, ஐ.எச். 

ராஜபக்ஷ, எல் என் .பி. சமரசிங்ை 

மற்றும் ஏ.எஸ். திசாநாயக்ை “ 50 

வருடங்ைளுக்குசமைாை உள் 

ைாைம் ; 2015 சபப்ரவரியில் 

சதாடரப்பட்டது.  

சபறுமாைம் ; அசமரிக்ைா 

சடாைர் 4000/- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சநாயளர்ைளிகடசய மை 

நைக்சைடு சார்பாை அறிவு 

மற்றும் எண்ணப்சபாக்குைள். 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 சபாப்சப – சபாந்தை  சபாதுச் 

சுைாதார மருத்துவ அதிைாரிப் 

பிரசதசத்தில் பிணப் 

பரிசசாதகை தாய்மார்ளிகடசய 

மை அழுத்தத்திற்கு சார்பாை 

ைாரணங்ைளும் மற்றும் 

ைட்டுப்பாடும் ஜி. டி. புன்சிசஹவா 

மற்றும் ஜ.ீ எந் சான்தைி 
சபான்சறார் இைங்கை 

மசைசநாய்  நிபுணர் ைல்லூரியின் 

ைல்விசார் அமர்வுள் 2015 

 சதன் இைங்கையில் 

அகரயளவாை நைர 

சமூைங்ைளின் வயது 

முதிர்ந்சதார்ைளிகடசய 

ைாணப்படும்.சநாய் ைாரண 

அறுதியிட முடியாத மை 

அழுத்தம்”சை. எம். எஸ். சை. 

ஜயசசைர, சி.சசைதீர, சை.டி 

பதிரை, எம். எல்.சை. சில்வா 

மற்றும் எஸ்.சை. சி. எல். 

தம்மப்பிரிய சபான்சறார், 2015 

மாரச் 27 மற்றும் 30ஆம் 

திைதிைளில்  இைங்கை மைசநாய் 

நிபுணர்ைளின் சங்ைத்தின் 

வருடந்த ைல்வி அமர்வின் 

வாய்சமாழி சவ ளியடீு 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் (2012) – TAS 

கய சதாடர்வதற்ைாை அசமரிக்ை 

சடாைர்ைள் 4000.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு 

பயிற்சி மற்றும் சசகவைள் 

பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகணைள் 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

சதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் திறகம விருது 

– ைைாநிதி எல்.டப். ஜ.ீ ஆர். அல்விஸ்.  

உயிரியியற் இரசாயைத்துகற  

I. சபாராசிரியர்சை. ஏ. பி. டப். 

ஜயதிைை ஜயவர்தைபுர 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் ைல்வி 
அமர்வில் மிைச் சிறந்த 

உகரக்ைாை விருதிகைப் சபறல் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

II.  ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை  

(அ) சர்வசதச மட்டத்தில் 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட பட்டக் 

ைல்வியின் சபாது 

உருவாக்ைப்பட்ட 

அறிவியலுக்ைாை (2015) வருட 

உபசவந்தரின் தங்ைப் பதக்ைம்  

(ஆ) 2015 SLAAS , GRC முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி பற்றிய 

ஆய்விற்ைாை விருது 

III. ைைாநிதி சி. எம் விக்ரம திைை 

(அ) இைங்கை மருத்துவ 

சங்ைத்தின் ஜ.ீ ஆர். ஹண்டி 

விருது 

(ஆ) CCP அமர்வில் சபராசிரியர். 

சை. ராஜசூரிய உகர 

 

சமூை மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி பி.வி.டி. சில்வா  - 1 2013 , 

விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ ளியடீ்டுக்ைாை 

ஜைாதிபதி விருது 

 

மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி சீ.சை. சபாதிநாயக்ை 

 ஆய்விற்ைாை சதசிய ஆய்வு 

மன்றத்தின் திறகம விருது 

 ஆராய்ச்சிைளுக்ைாை இரண்டு 

ஜைாதிபதி விருதுைள் 

 

ைைாநிதி என்.சஜ. தஹநாயக்ை 

2016 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைளின் சபாது 

மிைச் சிறந்த உகரயிகை வழங்குதல் 

(சடாங்கு மற்றும் மூன்றாம் இட நீர்ம 

(தரவ) ஒன்றிகைதல் (TSFA): TSFA யிைால் 

ைண்டறியும் திரவ ஒழுங்குைளுக்ைாை 

அறிகுறிைளின் சசயல்திறன்)   

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். நாைஹவத்த 

விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ ளியடீுைளுக்ைாை 

சதசிய விஞ்ஞாை மற்றத்தின் திறகம 

விருது 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ 

ளியடீிற்ைாை சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றத்தின் திறகம விருதுைள் 

ஆய்வுக் ைட்டுகர ; (2013) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

தைிப்பட்ட பிரகஜ ைள் 

மற்றும் சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். 

நாைஹவத்த 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒட்டுண்ணுயிரியில் சர்வசதச 

சஞ்சிகை62, 32 – 35 

 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் துகற 

சபாராசிரியர் ைக்மிைி மூந்துவ 

மிைச் சிறந்த வாய்சமாழி சவ ளியடீு 

 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி சுதீர ஜயசிங்ை 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் வருடாந்த 

ைல்வி அமர்வுைளில் உகரைள் 

 

உளசநாயியற் துகற 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை ீ

உள சநாயியற் நிபுணர்ைளின் இைங்கை 

ைல்லூரியின் அதி புைகமப் பரிசில்  

 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 சசன்கை நரம்பியற்சார் 

மைசநாய் புணர்வாழ்வியற் 

மாநாட்டின் ைாந்த புைகமப் பரிசு 

விருது 2014 

 நரம்பியற் சார் உடல்சதாழில் 

பாட்டியல் புணர் வாழ்வியற் 

மாநாட்டில் பங்கு பற்றுவதற்ைாை 

பயண மாைியம் 

 ஐக்ைிய நாட்டின் சான்றுறுதி 
சபற்ற ஆசைாசைர். ஐக்ைிய 

நாடுைளின் பாதுைாப்பு மற்றும் 

இடர்சார்ந்த நிைழ்வியல் மைச் 

சசர்வு பாதுைாப்பு 

திகணக்ைளத்திைால் விருது 

வழங்ைப்பட்டது. (DSS/ CISMU) 

 

ைைாநிதி  ஐ. எச். ராஜபக்ஷ 

 இைங்கை உடல் சதாழிப் 

பாட்டியியற் நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரியின் ஆயுட் ைாை 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கை உள சநாயியற் 

நிபுணர்ைள் ைல்லூரியின் ஆயுட் 

ைாை அங்ைத்தவர் 

 

இகணயச்  சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மருந்தாக்ை வியற் இளமாைிப் பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மிைச் சிறந்த  ஆய்வு சவ ளியடீ்டிற்ைாை 

விருது. (திரு. எம். எஸ். ஜவாஹிர் – 01) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

தைி நபர்ைள் மற்றும் சமூைம் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

தைி நபர் மற்றும் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விஞ்ஞாை இளமாைி (85 ) 

பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

இரண்டு விருதுைள் 

1. விளம்பர விருது – சபாசாக்கு 

சார்பாை ஆசிய ைாங்ைிரஸ் 2015 

ஜப்பான் 

2. விஞ்ஞாை அமர்வுைளில் மிைச் 

சிறந்த வாய்சமாழிசவ 

ளியடீ்ட்டிற்ைாை விருது 2015 

மருத்துவ படீம், ஶ்ரீ 

ஜயவர்ந்தைபுகரப் பல்ைகைக் 

ைழைம் 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. விஞ்ஞாை சவ 

ளியடீுைளுக்ைாைசதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின் திறகம 

விருது (2015) ஆய்வுக் ைட்டுகர 

2013 ஒட்டுண்ணுயிரியியற் 

சர்வசதசம் 62, 32 -35 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள் 

/ ைருத்த்தரங்குைள் / 

மாநாடுைள் / உள்ளை / 

பிராந்திய) 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

இருதய புணர் வாழ்வியற் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் – ைைாநிதி பி. எம், சராட்ரிசைா 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 சபராசிரியர் சமன் விமைசுந்திர – 

சமூை ைண்பரிசசாதைவியல் 

(Ophthomology) 

 ைைாநிதி  பிசைஷா சபசரரா – 

ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைளுக்ைாை 

சமன்கமத் திறகமைள் 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா 

ைராபிடிய (THK) மற்றும் 

மஹசமாதர (THM) சபாதை 

கவத்திய சாகையின் ைைிஷ்ட 

மருத்துவர்ைள் மற்றும் தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளரைளுக்ைாை 

அடிப்பகட உயிரியியற் 

மருத்துவ ஆய்வுைள் மற்றிய 

சசயைமர்வு 

 மாத்தகறயின் 

மருத்துவர்ைளுக்ைாை ஆய்வு 

முகறகம பற்றிய சசயைமர்வு 

 மூன்று சதாட்டங்ைளில் NCD 

புைணாய்வுைள்  

ைைாநிதி தியாைி சபான்ைம் சபரும 

 ஆய்வு முகறகம பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட அடிப்பகட உயிரியியற் 

மருத்துவ ஆய்வு பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் துகற 

சதன்மாைாணத்தின் மரணங்ைள் சார்பாை 

மரண விசாரகண அதிைாரிைளுக்கு விதி 
முகறைளுக்கு அகமய மரண 

விசாரகணைகள சமற்சைாள்ளுதல் 

பற்றிய இரண்டு சசயைமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை. 

குழந்கத சநாயியற் துகற  

1. சைாழும்பு ைாைி மற்றும் 

தியதைாகவ சபான்ற 

நைரங்ைளில் உயர்மட்ட குழந்கத 

சநாய் உயிர் பாதுைாப்பு வாய்ப்பு 

முகறகம (APLS) பற்றிய பயிற்சி 
சசயற் திட்டங்ைகள நடாத்துதல் 

2. புதுப் பிறப்பு சார் உயர்மட்ட 

வாழ்வாதார முகறகம பற்றிய 

 
 

 

 
 

சமூை மருத்துவத் துகற 

மாத்தகற சபாது 

கவத்தியசாகையின் 

மருத்துவ அதிைாரிைள் 

மற்றும் தைதிைான்  

விரிவுகரயாளர்ைள் மற்றும் 

ைாைி மற்றும் மஹசமாதகர 

சபாதை 

கவத்தியசாகையின் 

ைைிஷ்ட மருத்துவர்ைள். 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் 

துகற 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பயிற்சித் சசயற்திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல் (NALS)  

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சி. யஹதுசைாட 

1. அறிவு வள நிபுணர் மருத்துவ 

படீம், றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைம் FMAS 2015  ஆய்வு 

அமர்வுைளில் ஆய்வு 

ைட்டுகரைகள முன்கவத்தல்” 

பற்றிய சசயைமர்விகை 

நடாத்தல்  (அக்சடாபர் 2015)  

சநாய்ப் பகுப்பாய்வியற் துகற  

ைைாநிதி தீபாைி சிரிவர்தை 

 2015 தரச் சான்றுறுதி மாநாடு 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றத்தின் (SLAB) 10 ஆவது 

வருடாந்த மாநாடு அதிதி உகர 

“ மருத்துவ சசாதகைைளின் 

சபாது தைவல் குறிப்புைகளப் 

பாவகைப் படுத்தல். 

 2015 அக்சடாபர் மாதம் 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றத்திைால் ISO 25189 – 2012 

இன் அடிப்பகடைளுக்கு அகமய 

மருத்துவ ஆய்வு கூடங்ைளின் 

தரச் சான்றுறுதிற்ைாை பயிற்சி 
ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டது. அதிதி 
உகர ; “ மருத்துவ ஆய்வு 

கூடங்ைளின் தர நிகை மற்றும் 

சசயற் திறன்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்பத் சதகவைள்” 

 2015 ஆைஸ்ட் ைளுத்தகர 

சுைாதார விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதசிய நிறுவைத்தின் 

பரீட்கசைளுக்கு முன்கைய 

ைட்டங்ைள் பற்றிய ைருத்தரங்கு 

அதிதி உகர ; “ மருத்துவ ஆய்வு 

கூடங்ைளின் தர நிகை மற்றும் 

தரச் சான்றுறுதி 
 உைை தரச் சான்றுறுதி திைம் 

2015,  2015 ஜூன் மாதத்தில்  

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றம் சதாழில் நுட்பம் சார் 

ைருத்தரங்ைிகை ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. அதிதி உகர ; 

மருத்துவ பரிசசாதகைைளில் 

ஆதாரச் சாதைங்ைளின் ஊடாை 

விகளவுைகள  ைண்டு பிடித்தல் 

 2015 ஜுன் மாதத்தில் சுைாதார 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அகமச்சு மற்றும் மருத்த்வ 

ஆய்வு நிறுவைத்தின் மருத்துவ 

ஆய்வு கூடத் சதாழிற் 

நுட்பவியளாைருக்ைாை 

இரசாயை சநாய் 

பகுப்பாய்வியளின் தரச் 

சான்றுறுதிற்ைாை 

சசயைமர்விகை ஒழுங்கு 

சசய்தல் அதிதி உகர ; ஆய்வு 

கூட தரச் சான்றுறுதி மற்றும் தர 

நிகை”  

 

உள சநாய்யியற் துகற 

ஆய்வுைள் 

சபராசிரியர் ஜி. எச். சான்தை ீ

 ஆய்வுச் சசயற்திட்டத்தின் சை – 

விமர்சைர்ைள் இைங்கையின் 

இளம் வயதிைர் மற்றும் 

சிறுவர்ைளுக்ைாை நரம்பயர் 

உளசநாய் சார்பாைமின் 

ைைத்திற்ைாை சிங்ைள சமாழித் 

தழுவல்ைளின் ஏற்பத்தன்கம 

 மருத்துவ அதிைாரிைால் உள 

சநாய் ைட்டுப்பாட்டுக்ைாை திருப்பு 

முகைைள் பிரதம விமர்சைர் 

ைைாநிதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச் . சான்தை,ீ ைைாநிதி சை. 

எம். எஸ். ஏ.சை. ஜயசசைர மற்றும் 

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ சபான்சறார் 

ைாைி சபாசப –சபாந்தை சுைாதார மருத்துவ 

அதிைாரி அலுவைை பிரசதசத்தில் 

மாதர்ைளிகடசய மரண பரிசசாதகையின் 

பின்ைர் ஏற்படும் மை 

அழுத்தத்திற்ைாைஅைர்த்த ைாரணங்ைள் 

பற்றிய ஆய்விகை சமற்சைாள்ளல். இவ் 

ஆய்வு அறிக்கை 2015 இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைள் ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வின் சபாது முன்கவக்ைப்பட்டது. 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர, 

இைங்கையின் இகளஞர்ைள் மற்றும் 

சிறுவர்ைளுக்ைாை நரம்பியற் 

உளசநாய் 88 சசாதகை மின் 

ைைன்ைளின் சிங்ைள சமாழி 
தழுவைின் ஏற்புத்தன்கம” பற்றிய 

ஆய்வின் பிரதாை புைணாய்வுைராை 

ைடகமயாற்றல் 

 தத்துவ முதுமாைி ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர். இைங்கை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

89 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புற்றுசநாய்யாளர்ைள் வாழ்க்கைத் 

தரம் சார்பாை மசைா – சமூைவியற் 

ைாரணங்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் இகணயச் 

சுைாதார விஞ்ஞாை நிைழ்சித் 

திட்டத்தின் தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளராை திருமதி எரண்தி 
வரீதுங்ைவிைால் நடாத்தப்படத்து 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீ ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

தகுதிைான் விரிவுகரயாளராை 

டாக்டர் ஜாைை ரூபிைாவ 

நடாத்தப்பட்ட ைைாநிதி ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

ைைாநித 89 சை. எம். எஸ். ஏ. சை. ஜயசசைர 

இைங்கையின் இகளஞர்ைள் மற்றும் 

சிறுவரைளுக்ைாை நரம்பியியற் உள சநாய் 

சசாதகைக்ைாை மின் ைைன்ைளின் சிங்ைள 

சமாழித்தழுவைின் ஏற்படுத் தன்கம 

பற்றிய ஆய்வுச் சசயற் திட்டத்தின் சை 

புைைாய்வாளராைக் ைடகமயாற்றல்   

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ 

 ைைாநிதி ஐ .எச் ராஜபக்ஷ, 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையில் ISCHAEMATIC இருதய 

சநாய்யாளர்ைளின் மை அழுத்தம் 

சார்பாை ஆய்வுைளின் 

பகுப்பாய்வுைகள  முடிவு 

சசய்தார். அவர் 

ைராபிடியசபாதைா 

கவத்தியசாகையில் டியுக் 

பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 

இகணந்து ஆசராக்ைியமாை 

முதுகம பற்றி ைட்டு மீறிய 

சநாயாளர் முைாகமத்துவம் 

சார்பாை கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வுைகள நடாத்துதல் 

 ைைாநிதி ஜி. டி. புன்சிசஹவா, 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை,ீ 

ைைாநிதிசை. எம். எஸ் ஏ.சை. 

ஜயசசைரமற்றும் ைைாநிதி ஐ. எச் 

ராஜபக்ஷ சபான்சறார் சபாசப – 

சபாந்த மருத்துவ சுைாதார 

அதிைாரி பிரசதசத்தின் பிணப் 

பரிசசாதகையின் தாய்மார்ைளின் 

மை அழுததத்திற்கு ைாரணங்ைள் 

மற்றும் தடுப்பு முகறைள் பற்றிய 

ஆய்விகை  நடாத்துதல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவ படீ இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்தின் தாதியியல் 

இறுதி வருட மாணவன் சசல்வி 
அசின்த குமாரசிங்ை வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ முதுமாைி 
நிறுவைத்தின் சமூை 

மருத்துவத்தின் முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி பயிளுநர் டாக்டர் 

பி. ஏ. ஏ. சன்திரசிரியிைால் 

நடாத்தப்பட்ட மருத்துவக் 

ைைாநிதி (MD) ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ முதுமாைி 
நிறுவைத்தின் சமூை 

மருத்துவரின் முதுமாைிப் பட்ட 

ைல்விப் பயிளுநர் டாக்ைடர் 

புஷ்பிைா சைதிரசசைர விைால் 

நாடத்தப்பட்ட மருத்துவ ைைாநிதி 
(MD)  ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர்  

உளசநாயியற் துகற 

ைருத்தரங்குைள்; 

2015 ஆண்டில் துகறகயச் சசர்ந்த 

பின்வரும் அங்ைத்தவர்ைள் பை மாநாடுைள் 

, ைைந்து கரயாடல்ைள் மற்றும் 

சசயைமர்வுைளில் பங்கு பற்றிைர் 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை ீ

 2015 இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைளின் ைல்லூரியின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 

 மசைசியாவின் சைாளம்பூரில் 

நகடசபற்ற   சார்பாை 

வருடாந்த மாநாடு 

 சீைா சபய்ஜிங்  இல்   மாநாடு 

   இல் குழந்கத உளசநாய் 

பற்றிய சசயைமர்வு 

 இைங்கையின் உள்ளை சுரப்பி 
சங்ைத்தின் ஆதார அமர்வுைள் 

 சறிந்த சபற்சறார் மரபுயியல் 

பற்றிய பயிளுநர்ைகளப் 

பயிற்ச்சிக்கும் சசயைமர்வு 

 பரீட்கசைளுக்ைாை தர நிகை 

விைாப் பத்திரங்ைகள 

தயாரித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு 

ைைாநித ஜ.ீ டி. புன்சிசஹவா 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 உளசநாயியற் முதுமாைி பட்ட 

பயிற்சிக்ைாை பயிளுநர்ைகள 

பயிற்சித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு 

 பாடத்திட்ட மீளாய்வு பற்றிய 

சசயைமர்வு 

 உைை உளசநாய் நிபுணர் சங்ை 

மற்றும் உளசநாய் நிபுணரின் 

ஆசிய மன்றத்திைால் இகண 

அனுசரகையுடன் 12 ஆவது 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டன். 

ைைாநிதி எஸ்.ஏ.சி. சசைதீர 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 “சசைஹச” சிறுவர்ைளின் வள 

நிகையத்திைால் நிபுணர்ைள் 

மற்றும் சபற்சறார்ைளுக்ைாை 

மை நிகை பற்றிய பயிற்சி 
அமர்வுைள் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. 

 டார்வின் பல்ைகைக் ைழைதிைால் 

ஒரு குழுவிைால் நடாத்தப்பட்ட 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையில் உளச் சுைாதார 

முதலுதவி பற்றிய சசயைமர்வு 

நடாத்தப்பட்டது.  

 அடக்ைமற்ற சிறுவர்ைளுடன் 

சசயல்படும் நிபுணர்ைளுக்ைாை 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

நிவ்சமக்சிசைா பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவக் 

ைல்லூரியிைால் இகணயத் தள 

வழி ஊடாை பயிற்சி அமர்வுைள் 

ஒழுங்கு சசய்யப்படிருந்தது. 

(ஒவ்சவாரு அமர்வும் 01.30 

மணித்தியாளம் சைாண்ட 4 மாத 

பயிற்சி அமர்வுைளில் பங்கு 

பற்றல்) 

ைைாநிதி சை.எம். எஸ். ஏ. சை. ஜயசசைர 

 2014 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள்  

 2014 இைங்கை உளசநாய் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் பிரான்த ைாைாண்டு 

ைல்வி அமர்வுைள் 

 உளசநாயியற் முதுமாைி பட்டப் 

பயிற்சி பற்றி பயிளுநர்ைளுக்ைாை 

பயிற்சி  சசயைமர்வுைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 பாடத்திட்ட மீளாய்வு பற்றிய 

சசயைமர்வுைள் 

 உைை சுைாதார நிறுவைம் மற்றும் 

இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைளின் ைல்லூரியின் 

கூட்டிகணப்புடைால் 

ஒழுங்குசசய்யப்பட்ட உளச் 

சுைாதாரம் பற்றிய நிபுணத்துவ 

விருத்தி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மற்றும் மருத்துவ 

அதிைாரிைளுடன் உள 

நைத்திற்ைாை உளச் சமூை 

ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சிைள் 

சதாடரல் 

ைைாநிதி ஐ. எச் ராஜபக்ஷ  

 ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சதசிய 

சுைாதார நிறுவைத்தின் ஒழுங்கு  

சசய்யப்பட்ட ‘ மூகை பற்றிய 

மாநாட்டில் பங்கு பற்றுவதற்ைாை 

புைகமப் பரிசில்  

 உள சநாய் சீர்குகைவு பற்றிய  

மாநாடு 

 இயற்கை உள சநாய் நிபுணர்ைள்  

ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வு 

 இைங்கை மருந்துச் சங்ைத்தின் 

வருடாந்தக் ைல்வி அமர்வுைள்  

 இைங்கை மருத்துவ 

ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வு 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

சதாடரும் ஆய்வுைள்  

பின்வரும் ஆய்வுச்  சசயற்திட்டங்ைள் 

ைைாநிதி எம். எம். ஏ. சஜ. குமார, ைைாநிதி  
சஜ.பி. எம்.குமார சிங்ை, ைைாநிதி ஆர்.பி..  
அசபவிக்ரம மற்றும் ைைாநிதி ஆர். டப்.  

சசைவிரத்ை  சபான்சறாரின்  

சநறிப்படுத்தல் மற்றும் சமற்பார்கவ ைீழ் 

நடாத்தப்பட்டை.  

 ைராபிடிய  கவத்திய சா 

கையின்  

சபராசிரியர்ைளுக்ைாை 

அறுகவச் சிைிட்கசப் பிரிவிற்கு 

அனுமதிக்ைப்படும் மூை  சநாய் 

இரத்த அழுத்தம் உடைாை 

சநாயாளர்ைளின் வாழ்க்கை 

நிகை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 ைாைி, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீம் 2015 

சநாவம்பர் மாதத்தில் அறுகவச் 

சிைிட்கச துகற அறுகவச் 

சிைிட்கசக்ைாை பூர்வாங்ை 

பயிற்சி நிைழ்சித் திட்டங்ைகள 

ஒழுங்கு சசயதிருந்தது. 

 அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

மற்றும் உைை வங்ைியின் 

சிசரஷ்ட பதிவாளர்ைள், 

பதிவாளர்ைள் மற்றும் சிசரஷ்ட 

விடுதி அதிைாரிைளுக்ைாை 

அவசர அறுகவச் சிைிட்கச 

சசயைமர்வுைள் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. 

 ைைாநிதி யூ. ஐ. ஹபுஆரச்சி 
அவர்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் பூர்வாங்ை C P R பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

இகணய சுைாதார விஞ்ஞாைம்ைளுக்ைாை 

பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மருந்தாக்ைவியற் பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

i. சார்ள்ஸ் டார்வின் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபராசிரியர் பட்ரிக் சபால் 

அவர்ைளிைால் சசயைமர்வு 

நடாத்தப்பட்டது. 2 முகற 

ii. 1 ஆம் 2ஆம் மற்றும் 3 ஆம் 

சதாகுதி பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைாை 

ஆய்விற்ைாை சைாள்கை 

திட்டம் வகரதல் மற்றும் 

முன்கவத்தல்  சார்பாை 

சசயைமர்வுைள் 

யாகணக் ைால்சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவப் பிரிவு (FRTSU) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ வளவாளர்  FMAS – 2015 

விஞ்ஞாை அமர்வுைளில் முன்கவத்தல் 

பற்றிய சசயைமர்வு FMAS – 2015 

நடாத்தியது (அக்சடாபர் 2015) 

மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணிவிருத்திப் பிரிவு 

23.03.2015 – தரமாை S B A விைாக்ைகள 

தயாரிப்பது எவ்வாறு? இகணயச் சுைாதார 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விஞ்ஞாைங்ைள் – ைைாநிதி – வசந்த 

சதவசிரி ைைாநிதி – அவின்திர ஜயவர்தை 

ைைாநிதி – சம்பத் குணவர்தை சபராசிரியர் 

– சை.டி. மஹின்த 

2015.06.09 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

2015.06.16 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்திர  ஜயவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

11.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த குணவர்தை 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சிசைசா சபசரரா 

24.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 4 

ைைாநிதி – வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

25.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 5 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

07.07.2015 மருந்தாக் பாடங்ைளில் தரமாை S 

B A விைாக்ைகள எவ்வாறு தயாரிப்பது  

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

29.07.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 7 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

30.07.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 7 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

06.08.2015 – தரமாை விைாத்தாள் 

தயாரித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு  

சபராசிரியர் – சுசுரித் சமன்டிஸ் 

ைைாநிதி – ஆவின்திர ஜயவர்தை 

11.08.2015- பூர்வாங்ை மருந்தாக்ை 

பாட்ஙளில் தரமாை S B A விைாக்ைாள் 

எவ்வாறு தயாரிப்பது?  

ைைாநிதி வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி அவின்திர ஜயவர்தை 

ைைாநிதி சம்பத் ஜயவர்தை 

சபராசிரியர் சை. டி. மஹிந்த  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள்  உடற் கூற்றுயியல் துகற 

 அடிப்பகட விஞ்ஞாைங்ைளின் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைம்சபராசிரியர் பி. ஜ ீ

நாநாயக்ைார 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் உடற் கூற்றியல் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர். 

சபராசிரியர் பி. ஜி. நாநயக்ைார 

 MOIC- இை விருத்தி உயிரிை 

ஆய்வு கூடம் ைைாநிதி பி.எம், 

சராட்ரிசைா 

 துகண சிசரஷ்ட மாணவர் 

ஆசைாசைர் ைைாநிதி பி.எம் 

சராட்ரிசைா 

 4 ஆவது வருட மருத்துவ  

மாணவர்ைளுக்ைாை சபாதுப் 

பயிற்சியின்ரின் நியமைம். 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 2015 வருடத்தின் 

உகரயாளரிற்ைாை படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் ைைாநிதி ஈ. 

ஐ. கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவப் படீப் பிதிநிதி 
விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் 

குழு – ைைாநிதி ைஹிரு 

பிரசபாதா 

உயிரிை இரசாயைவியற் துகற 

i. ைைாநிதி ஆர்.பி. சஹவாவசம் 

விஞ்ஞாை முதுமாைி மருந்து 

ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்ட 

நிைழ்சித் திட்டத்தின் சவளிவாரி 

விரிவுகரயாளர்  

ii. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

விஞ்ஞாை இளமாைி M L S 

மற்றும்   B.Sc,  B Pharm பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் 

iii. ைைாநிதி ஏ.பி. அத்தநாயக்ை B.Sc M 

L S பட்டக் நிைழ்சித் திட்டங்ைளின் 

மாணவர்ைளுக்கு விரிவுகரைகள 

வழங்ைல் 

iv. ைைாநிதி சி. எம். விக்ைிரமதிைை B 

Pharm பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளர் 

v. ைைாநிதி எம்,டி. நாபாசைாட 

ைைாநிதி ஏ.பி. அத்தநாயக்ை மற்ம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைைாநிதி சி. எம், விக்ைிரமதிைை 

சபான்சறார் மாணவர்  

ஆசைாசைர்ைளாை சசயைாற்றிைர் 

vi. ைைாநிதி ஆர். பி.சஹவாசம், 

ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட, 

ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை 

மற்றும் ைைாநிதி சி .எம். 

விக்ைிரமதிைை சபான்சறார்  

மருத்துவ மாணவர்ைளுக்ைாை 

சநறியாளர்ைளாைச் 

சசகவயாற்றல் 

vii. ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை SALAS 

நிகற சவற்று குழு அங்ைத்தவர் ( 

இைங்கை ஆயவு கூட மிருை 

விஞ்ஞாைங்ைளின் சங்ைம்) 

சமூை மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் சமன் விமைசுன்தர சதாட்டத் 

துகறயில் ைாணக்கூடிய பிரச்சிகைைகள 

துளசி ஆராய்தல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

i. சைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 

பல்ைகைக் ைழைதின் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் பற்றி பட்டக் ைல்வி 
ைற்பித்தைின் சதாடர்ச்சியாை 

பங்ைளிப்பு 

ii. சைாழும்பு பின்கைய  தாதியியல் 

பற்றிய பாடசாகையில் தாதியல் 

சார்பாை மருத்துவச் சட்ட 

விடயங்ைள் பற்றிை ைற்பித்தல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

முதுமாைி மருத்துவ நிகையத்தின் 

மருத்துவ நுண்ணுயிரியியற் முதுமாைி 
டிப்சளாமா பயிளுநர்ைளுக்ைாை மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியியல் Mycology  கைநூல்ைள் 

குழந்கத சநாயியற் துகற 

இைங்கை குழந்கதசநாயியல் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் (SLCP) தகைவர் – 01 

மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் பணி 
விருத்திக் குழு 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

றுஹுண மருத்துவ சஞ்சிகையின் புற 

அட்கட பக்ைத்திகை வடிவகமத்தல் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ த்தின் அதிைார பூர்வமாை 

சவளியடீு 2015 சதாகுதி  
இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழச்சித் திட்டங்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருந்தாக்ை இளமாைி நிைழ்ச்சித் திட்டம் – 

இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் 

பாடசாகை மாணவர்ைளின் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் – 02 (திரு. எம்,எஸ். சவாஹிர். 

ஸாஹிரா சதசிய பாடசாகை 

ைிந்சதாட்கட, சம்சுதீன் வித்தியாையம் 

சபருவகை) 

விஞ்ஞாை இளமாைி (MLS) பட்டச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சபறுநர் -  “ Anbthro Cnyclire  ஊடாை குறுதி 
நச்சுத் தன்கம உன்டாக்ைல் ; ஒரு 

மருத்துவ மைிதர் மருந்தாக்ைவியல் 

மற்றும் உயிரிை இரசாயை வியல் அனுகு 

முகற” ைைாநிதி (PhD) ஆய்விற்ைாை 

பல்ைகைக்ைழை மாைிய 

ஆகணக்குழுவின் மாைியம் ரூபா 

மில்ைியன் 3.5  

ரூபா 3.5 மில்ைியன் ( மில்ைியன் 1.4 , 

2015ற்ைாை )  

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் 97 சசகவைள் பிரிவு (F R T S U) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹது சைாட  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் அதிைார 

பூர்வ சவ ளியடீாை றுஹுண மருத்துவ  

சன்ஞிகை யின் முற்புர அட்கடயின் 

பக்ைத்திகை வடிவகமத்தல் 2015. சதாைிதி 
 

இகண நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள்  

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

சாள்ஸ் டார்வின் பல்ைகைக்ைழை 

மருந்தாக்ை ைல்லூரியுடைாை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை மருந்தாக்ை 

இளமாைிப்பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மூன்று ைைாநிதி சசயற் திட்டங்ைள் 

ைைாநிதி ஓ.ஐ. கவத்தியரத்ை 

சாள்ஸ் டாவின் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 

ைைாநிதி பட்ட இகணப்புக்ைாை 

வளவாளராை பங்ைளிதல்  

ைைாநிதி பி. எம் ,சராட்ரிசைா 

சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை மைிட 

மரபியல் பிரிவின் கூட்டிகணப்புடன் 

இகணந்து ைராபிடிய மருத்துவ படீத்தின் 

அணுமரபியல் ஆய்வு கூட 97 சசகவை 

கள சமற்சைாள்வகத வலுப்படுத்தும்  

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சமூை மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி பி. வி. தி. சில்வா – டியுக் 

உைைைாவிய சுைாதார நிைழ்ச்சித் திட்டம்  - 

01 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் இகணச் 

சுைாதார விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் 

ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் பற்றிக் ைற்பித்தல் 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

றுஹுண – டியுக்  ஆய்வுத் திட்டம் 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

றுஹுண – டியுக்  இகணப்புத் திட்டம் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் தி எஸ் நாைஹவத்த 

டியுக் – றுஹுண  இகணச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

குழந்கதசநாயியற் துகற 

டியுக் – றுஹுண  இகண நிைழ்சித் திட்டம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

i. அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் 

ைழைம் – அய்சி ஜப்பான் 

ii. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

iii. CNTD  - ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் 

உைர்வைய மருத்துவக் ைல்லூரி 

iv. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சவாஷிங்டன் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

v. அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் 

ைழைம் – அய்சி ஜப்பான் 

vi. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

vii. CNTD  - ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் 

உைர்வைய மருத்துவக் ைல்லூரி 

viii. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சவாஷிங்டன் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

யாகைக் ைால் சநாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு F R T S U  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் ைழைம் – 

ஜப்பான் சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 

துகற 

C NTD -  ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் உைர் 

வைய மருத்துவக் ைல்லூரியின் ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சவாசிங்டன் பல்ைகைக் 

ைழைம் 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாை தாதி மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

மருத்துவ படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

 
 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற  

ைைாநிதி. டி.சி. யஹதுசைாட 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 

 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 

 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

யாகைக் ைால் சநாய் ஆய்வுப் 

பயிற்சி மற்றும் சசகவைள் 

பிரிவு 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 
 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

 

பவளியீடுகள் ைற்றும் அைிவுப் பரம்பல்கள்  

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
37 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
23 
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3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

25 

4 சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 17 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 86 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 61 

7 புத்தைங்ைள் 07 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 03 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

11 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 19 

 

 

 

விஞ்ஞொன பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

விஞ்ஞாை படீம், சபௌதீை விஞ்ஞாைம், உயிரியியல் விஞ்ஞாைம் மற்றும் ைணணி விஞ்ஞாைப் 

பாடசநறிைளில் சபாது மற்றும் விசசட பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள வழங்குைின்றது. படீம் உயிரியியல், 

தாவரவியல், இரசாயைம், ைணணி விஞ்ஞாைம், ைணிதம் சபௌதீைவியல் மற்றும் விைங்ைியல் உள்ளடக்ைிய 

ஆறு துகறைகளக் சைாண்டது. 

 

2015 ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், 10 வருடங்ைளுக்கு சமைாை ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாைங்ைள் 

மற்றும் சதாழில்நுட்பவியல் படீத்திற்கு வழங்ைப்பட்டிருந்த ைட்டிடங்ைள், மீளவும் வழங்ைப்பட்டிருந்தது. இக் 

ைட்டடப் பிரசதசம், சதாழில் நுட்ப படீம், ைம்புறுபிடிய வளாைத்தில் புதிய ைட்ட்டங்ைள் நிர்மாணிக்ைப் படும் 

வகர சதாழில் நுட்பப் படீத்திற்குக் பயன்படுத்தபடபடவுள்ளது. இவ்விரண்டு படீங்ைளும் ஆரம்பத்தில் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் ைல்வி சார் அங்ைத்தரவர்ைள் மற்றும் ஊழியர்ைளின் பங்ைளிப்பு மற்றும் விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைன் விரும்பிைளின் பூரண ஒத்துகழப்புடன் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டை. 

 

மாணவர்ைள் பல்சவறு பட்ட பாடத் துகறைகள சதாடர்வதற்ைாை வாய்ப்புக்ைகள சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வகையில் புதிய பாடத்திட்டங்ைள் விருத்தி சசய்யப்பட்டிருந்தை. படீம் இரண்டாவது முகறயாைவும் 

றுஹுண சர்வசதச விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப மாநாடு, புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் ைண்டு 

பிடிப்புக்ைாளுக்ைாை ைண்ைாட்சி மற்றும் 2015 ஆண்டுன் முதைாவது பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளின் ஆய்வுக் 

ைைந்துகரயாடல் சபான்ற நிைழ்ச்சிைகள மிைவும் சவற்றிைரமாை நடாத்தியது. படீத்தின் அங்ைத்தவர்ைள், 

தங்ைளது ஆய்வுக் ைண்டு பிடிப்புக்ைகள சதசிய மற்றும் சர்வசதச ஆய்வு மாநாடுைள் மற்றும் சஞ்சிகைைளில் 

பிரசுரித்துள்ளைர். 

 

படீத்தின் ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைளில் பைர் பை ஆய்வு/ பயண மாைியங்ைள்  மற்றும் பல்ைகைக் ைழைத் 

சதசிய ஆய்வு மன்றம், சதசிய விஞ்ஞாை மன்றம் மற்றும் சவ ளிநாட்டு பல்ைகைக் ைழைங்ைளில் மற்றும் 

தைிப்பட்ட துகறைள் ஊடாை பை விருதுைகளயும் சபற்றுள்ளைர். அதற்கு சமைதிைமாை படீ அங்ைத்தவர்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சவ ளிசயயும் மற்றும் உள்சளசயயும் பல்சவறு சதகவைளுக்ைாை விசசட 

குழுக்ைளில் ைடகமயாற்றியுமுள்ளைர். 

 

பாடத்திட்ட விருத்தி, ஆய்வு சவ ளியடீுைள் ,சதசிய சசகவைள், சமூை சசகவைள், பல்ைகைக் ைழை 

சசகவைள் மற்றும் ஒவ்சவார் தைிப்பட்ட துகறைளின் சர்வசதச பங்ைளிப்புக்ைள் பற்றிய முக்ைிய 

விளக்ைங்ைள் அட்டவகணயில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  
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ஊழியர் பங்களிப்புக்களும் சொதமனகளும் 

ஒவ்நவொர் துமைகளினதும் தகவல்கள் பவவ்நவைொகக் பகொடுக்கப்பட்டுள்ளது    

 

தாவரவியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பாடத்திட்ட விருத்தி ( 
பாடஅைகுைள் மற்றும் 

பாடங்ைளின் விருத்திைள்) 

BOT 1231, BOT 2221, BOT 3442, BOT 4142,  

BOT 4202, BOT 3122, BOT 1222, BOT 3132 
விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

 மரபணு உயிரியிற் சார்பாை ைா. சபா. த 

(உயர்தர) மாணவர்ைளுக்ைாை 

ைைந்துகரயாடல்ைள் நடாத்தப்பட்டை 

 மாணவர்ைளுக்ைாை சதாழில் வழிைாட்டற் 

நடவடிக்கைைகள ஒருங்ைிகணத்தல் 

உயர்தர வகுப்பு 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

ஆசிரியர்ைள் பரந்த 

அளவிைாை அறிவிகை 

சபறல் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைாை 

சதாழில் வாய்ப்புக்ைள் 

மற்றும் சதாழிற் துகற 

மற்றும் 

நிறுவைங்ைளுக்ைாை 

விகளபயன்ைள் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

08 அங்ைத்தவர்ைள் பிரசாரக் குழ, RISTCON – 

2015, சதா ழில் வழிைாட்டல், ஆய்வு 

சமன்கமத் திகறகம விருத்தி படத்திட்ட 

விருத்தி 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ அளவு 

சதசிய - 

சர்வசதச -  

ஒவ்சவான்றும் 50000 ரூபாவிற்ை மூன்று 

விஞ்ஞாை படீ மாைியங்ைள் 

மாைியம் சபறுநர் 

மாணவர்ைள் 

இைங்கையர்ைள் 

 

ஆஸ்திசரைிய அரசு, எமது 

பல்ைகைக் ைழைம். 

விருதுைள்/ 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

சதசிய ஆய்வு மன்ற விருதுைள். 2014 மிைச் 

சிறந்த இளம் ஆய்வாளர், உபசவந்தரின் 

விருந்து. முயற்சிசார் ஆய்வுப் புைகமப் 

பரிசில் 2015  

ைைாநிதி சை. ம. ச. சைாரள\ 

சபராசிரியர் எஸ் 

அசபசிங்ை 

சபராசிரியர் பி.டி. 

அசபசிங்ை 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் உள்ளை/ 

பிராந்திய 

RISTCON – 2015 மாணவர் கமயக்  

ைற்கைைளுக்ைாை முகறைள் 

விஞ்ஞாை படீ 

அங்ைத்தவர்ைள். 

வளவாளர்ைள் 

இகணந்த நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

மருந்தாக்ைத் சதகவைளுக்ைாை தாவர 

இரசாயைவியற் பகுப்பாய்வுைள். ஐக்ைிய 

இராச்சிய ைார்டிப் பல்ைகைக் ைழைம் 

இரு நாடுைள் 

    

இரசொயனவியற் துமை 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சர்வசதச சசகவைள் 1. அரச மற்றும் தைியார் துகறைளின் சதாழிற் துகற மற்றும் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நீர் பகுப்பாய்வுச் சசகவைள் 

2. சதாழிற் துகறயிற்ைாை உணவு 

வகைைள் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

(ஹரிச்சந்திர தைியார் துகற) 

அரசாங்ைத் துகற 

 

சதாழிற் துகற மற்றும் 

சபாதுமக்ைள் 

பாடத்த திட்ட விருத்தி 
(பாடஅகுைள் மற்றும் 

பாடங்ைளின் விருத்தி) 

 இரசாயணவியல், விசசட 

பட்டத்திற்ைாை முழு 

பாடத்திட்டத்கதயும் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டது 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

சதற்கு – ஆசிய சர்வசதச கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வு மற்றும் பயிற்சி சசயற் திட்டம்; 

ைைாநிதி நிசான்த ைளுதரசை 

துகறயின் ஊழியர்ைள் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழைம் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. ைா.சபா. த உயர்தர வகுப்பு 

இரசாயணவியற் மாணவர்ைளுக்ைாை 

ைைந்துகறயாடல் 

2. ை.சபா.த. உயர்தர பாடத்திட்ட 

மீளாய்வின் வளவாளர்ைள் 

3. SLAAS  மன்றத்தின் அங்ைத்தவர்ைள் 

4. SLAAS விஞ்ஞாை ைல்விக் குழுவின் 

தகைவர் 

5. சதசிய விஞ்ஞாை மன்றத்தின் நிர்வாை 

சகப அங்ைத்தவர் 

பிரசதசத்கதச் சசர்ந்த 

உயர்தர வகுப்பு 

மாணவர்ைள் 

 
 

விஞ்ஞாைிைள், சதாழிற் 

துகறைள், பாடசாகை 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

சபாதுமக்ைள் 

 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

புைகமப் பரிசில் குழு – (02) 

மாணவர் சைாரிக்கைைளுக்ைாை குழு – (01) 

சபச்சுப் சபாட்டிக்ைாை குழு – (01) 

சநறியாளர்ைள் – (08) 

RISTCON – (02) 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக் 

ைண்ைாட்சிைளுக்ைாை குழு (01) 

ைல்வி சார் அமர்வு – (01) 

சசய்திதாள் – (01) 

விடுதிப் பாதுைாவளர் – (03) 

 

படீத்தின் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(குறிக்சைாள் மற்றும் 

எண்ணிக்கை)  

சதசிய –  

சர்வசதச -   

சதசிய ஆய்வு மன்ற மாைியம் – ைைாநிதி 
எஸ். வன்ைியாரச்சி 

சதாழிற் துகற  

நாடு 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

1. 2015 இல் 2013 ற்ைாை  விஞ்ஞாை சவ 

ளியடீுைளுக்ைாை சதசிய ஆய்வு 

மன்றத்தின் விசசட விருது. ைைாநிதி 
ஜிைசசை சஹவசை 

2. ைைாநிதி நிசான்த ைளுதரசை, ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா, மக்சைர்ட் பல்ைகைக் ைழை 

பட்டக்ைல்வி மாணவர். ஐ. மில்சவாக்ைி 
ஆதர் சஜ. ஸ்சிமிட் தகைகமத்துவ 

அதி புைகமப் பரிசில் 

 

பல்ைகைக் ைழை 

ஊழியர்ைள் மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

நடாத்தப் பட்ட 

சசயைமர்வுைள் / 

1. சபாது உகரைள் மற்றும் 

விரிவுகரைள் புைழ் சபற்ற 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

மற்றும் படீத்தின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் \ 

உள்ளை –  

பிராந்தி -  

விஞ்ஞாைிைளால் (சவ ளிநாடு) 

நடாத்தப்பட்டை. 

2. ைா.சபா. த. (உயர்தர) 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

சசயைமர்வுைள் SLAAS – சைட்சபார் 

கூடம் 

ஊழியர்ைள் 

 

ைா.சபா.த (உயர்தர) வகுப்பு 

விஞ்ஞாை 

சசயற்திட்டங்ைளில் பங்கு 

பற்றிய ஆசிரியர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 

ைணணி விஞ்ஞாைத் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஊழியர் பணிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

1. உயர்ைல்வியின் திறகம விருத்திக்ைாை 

சான்றுறுதிப் பாடசநறி (CCPDHE – 2015) 

உயர்ைல்வியில்  ICT 

திகறகமைளுக்ைாை 06 கை நூல்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் 

CCPDHE சசயற் திட்டத்கத 

பின்பற்ற சவண்டிய ைல்வி 
சார் அங்ைத்தவர்ைள்  

 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. மாத்தகற, குடிசார் முகறயடீ்டு 

உயர் நீதி மன்றத்திற்ைாை 

மின்ைியியல் தைவல் பதிவக் 

சைாப்பு முகறகமகய விருத்தி 
சசய்தல் 

சட்டத்தரணிைள், 

சபாதுமக்ைள், மற்றும் உயர் 

நீதிமன்ற ஊழியர்ைள் CAHC, 

மாத்தகற 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சசயல் வல்ைகம முன்ைிட்ட வணிை 

தைவல் சதாழிற் நுட்பவியல் (LOBI) –  

2015 சசயற் திட்டக் குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி தாரை இையப்சபரும். 

(http.//cobi2015 : blogs.dsv. su. Se/ committees/.)  
 

“ வணிை தைவல் சதாழிற் 

நுட்ப்பியல் சார்ந்த ஆய்வுச் 

சமூைம்” 

குழக்ைள் மற்றும் பங்கு 

பற்றிசயார் எண்ணிக்கை 

I. UCTIT – பல்ைகைக் ைழை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 01 அங்ைத்தவர் ( 

திரு. அருணா சைாரன்ஸ் சஹவா) 

II. LEARN  ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 01 (திரு 

அருணா சைாரன்ஸ் சஹவா) 

III. ைணணி நிரந்தர குழு அங்ைத்தவர் – 01 

(துகறத் தகைவர் ைணணி 
விஞ்ஞாைத் துகற)  

IV. பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்பாளர்  - 02 

(திரு. சைாரன்ஸ் சஹவா, ைைாநிதி 
தாரை இையப்சபரும) 

V. RISTON – 2015 மூன்று அங்ைத்தவர்ைள் 

(ைல்விசார் – 01, ைல்வி சாரா உதவுநர் – 

02) 

 

பல்ைகைக் ைழை சமூைம் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் பல்ைகைக் 

ைழை சமூைம் விஞ்ஞாை 

படீ மாணவர்ைள் 

 

ைணிதற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சமூைச் சசகவைள் I. பாடசாகை மற்றும் பல்ைகைக் 

ைழை மாணவர்ைளுக்கு 25 புைகமப் 

பரிசில்ைள் வழங்ைப் பட்டிருந்தது. 

பாடசாகை மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

II. ைிராமிய பிரசதசங்ைளின் ஐந்து(05) 

பாடசாகைைளில் நூைைங்ைள் 

ஸ்தாபிக்ைப்பட்டை. 

 
 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

பாத்திட்ட விருத்தி 
(பாடசநறிைள் மற்றும் 

பாடங்ைள் விருத்தி)  

1. சைை பாடத்திட்டங்ைளும் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

அனுமதிக்ைாை ஏற்ைைசவ 

சமர்பிக்ைப்பட்டிருந்தை. 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

1. ஊழிய அங்ைத்தவர் ஒருவர் 

CCPDHE சசயற்திட்டத்திகை 

பூர்த்தி சசய்திருந்தார்   

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சவ ளிவாரி பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

புதிய பாடத்திட்டங்ைகள விருத்தி 
சசய்வதில் ஐந்து ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் பங்குபற்றிைர் 

2. ஶ்ரீ ஜயவர்தைபுரப் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சபாறியியற் 

படீத்திற்ைாை புதிய 

பாடத்திட்டங்ைள் விருத்தி 
சசய்தல் இரண்டு ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் பங்கு பற்றிைர். 

 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

மூன்று ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இந்தியாவில் நகடசபற்ற சதாழிற் 

துகறக்ைாை ைணித வியல் மற்றும் 

புள்ளிவிபரவியல் சார்பாை ைற்கைைள் குழு 

அமர்வுைளில் பங்குபற்றிைர் 

பிராந்திய சதாழிற் 

துகறைள், ைல்விசார் 

அங்ைத்தவர்ைள் மற்றும் 

ஆய்வு மாணவர்ைள் 

குழுக்ைல் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணின்கை 

1. துகறகயச் சசர்ந்த சைை ஊழியர் 

அங்ைத்தவர்ைளும் பல்ைகைக் 

ைழைம் மற்றும் படீத்தின் பல்சவறு 

குழக்ைளில் பங்கு பற்றியிருந்தைர்.  

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / வசசட 

சாதகைைள் 

 சீை மக்ைள் குடியரசின் சபய்ஜிங், 

விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 

வழங்ைப்பட்ட2015 வருட திற்கு 

மிைச் சிறந்த சர்வசதச மாணவன் 

விருந்திகை திரு பி.ஜி.எஸ்.ஏ. 

பிரதீப் சவன்றடுத்தல்  

 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் (உள்ளை/ 

பிராந்திய) 

 மூன்று ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இந்தியாவில் நகடசபற்ற 

சதாழிற்துகறக்ைாை ைணிதவியல் 

மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் 

சார்பாை ைற்கைைள் குழு 

அமர்வில் பங்கு பற்றியசதாடு 

அவற்றில் இருவர் அச் 

சசயைமர்வின் வளவாளர்ைளாை 

இருந்தைர். 

பிராந்திய 

சதாழிற்துகறைள் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள், 

ஆய்வு மாணவர்ைள் 
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சபாதீைவியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

இளமாைிப் பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

1. புதிய பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழாை பல்சவறு 

பாடசநறிைளின் மீளாய்வுைள் 

சபௌதீைவியற் துகற பூர்த்தி 
சசய்துள்ளது. புதிய பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளாவை சபௌதீைவியற் 

மற்றும் ைணிதவியைிற்ைாை 

விஞ்ஞாை இளமாைி மற்றும் 

இரசாயைவியல் மற்றும் 

சபௌதீைவியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 
பட்டங்ைளாகும் 

நான்கு வருடப் பட்டப் 

பாடசநறிைளாை இகவ 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

அதிைபடியாை 

மாணவர்ைள் மிைவும் 

பயன்விருத்தி கூடியகவ 

ஆகும் அத்துடன் 

இவற்கற சதாடரும் 

மாணவர்ைளுக்கு இவ் 

விரண்டு 

பாடத்துகறைளிலும் 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்ய முடியும்.   

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பாடசநறிைள் 

(பாடஅைகுைள்) 

I. துகற விசசட மாணவர்ைளுக்ைாை PHY 

4192, சபாறியியற் பயிற்சிப் 

பட்டகறயின் அடிப்பகடைள் பற்றிய 

பாடசநறி 
II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. யாபா அவர்ைள் 

இரண்டு புதிய சதாழிற் பாடசநறிைகள 

அறிமுைப்படுத்தியிருந்தார் 

(சசயற்பாட்டு குடியுரிகம மற்றும் 

சசயற்பாட்டு நைர வாசி சசயற்பாட்டுத் 

திட்டம்) இகவ 2016 ஆம் ஆண்டு 

ைல்வியாண்டிைிருந்து விஞ்ஞாை படீ 

சதாகுதி II  மற்றும் சதாகுதி III சசர்ந்த 

மாணவர்ைளுக்கு 

அறிமுைப்படுத்தப்படும். 

III. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம சதாழிற் 

நுட்ப பாடத் திட்டங்ைளுக்ைாை FDN 1233, 

TEC 21433 மற்றும்  TEC 2243 என்ற 

பாடசநறிைகள வடிவகமத்திருந்தார் 

 

இப்  பாடசநறிைள் விசசட 

பட்ட மாணவர்ைளுக்கு 

சசயைமர்வுப் 

பயிற்சிைகள வழங்கும் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை சதாழிற் நுட்ப படீம் 

 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

I. சபாராசிரியர் சை. சை. ஏ. எஸ். யாபா 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராை சசயற்படல். 

II. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. யாபா, இைங்கை 

சம்பரைமுவ பல்ைகைக் ைழைத்தின் சவ 

ளிவாரி விரிவுகரயாளராை சசயற்படல் 

III. ைைாநிதி என். டி. விக்ைிரமசூரிய 

அவர்ைள் ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் O. H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபௌதீையியற் துகறயில் 2015 

ைல்வியாண்டிற்ைாை வசந்த மற்றும் 

இகணயச் சுைாதார 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ைீழாை மருத்துவ ஆய்வு 

கூட பட்டக் ைல்வியின் 

முதல் வருட 

மாணவர்ைள் 

 

 

சம்பரைமுவ பல்ைகைக் 

ைழை பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சைாகட ைாைங்ைளில் ைல்லூரி / சபாது  

சபௌதீைவியற் முதுமாைிப் பட்டக் 

ைல்வி ஆசிரிய உதவுநைராைவும் மற்றும் 

ஆய்வு கூட சபாதைாசிரியராைவும் 

சசயற்பட்டார் 

IV. ைைாநிதி என், டி. விக்ைிரமசூரிய 

அவர்ைள் ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் O. H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் ைழைத்தில் 2015 

ைல்வியாண்டில் முழு 

அகரயாண்டுைளிலும் முதுமாைி ஆய்வு 

உதவுநராை சசகவயாற்றல் 

V. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ைிரம அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீ 

இகணச் சுைாதார நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் 

சசயற்படல்  

 

O. H சின்சிைாடி 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் 

O. H சின்சிைாடி 

பல்ைகைக் ைழை 

முதுமாைி மற்றும் 

இளமாைிப் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீ 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

ைட்டண அறவடீ்டு 

பாடசநறிைள் 

1. திரு எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம மாத்தகற 

பல்ைகைக் ைழை ைல்லூரி 

மாணவர்ைளுக்ைாை மூன்று பயிற்சி 
அமர்வுைகள நடாத்தியிருந்தார். ரூபா 

(இைங்கை) 143360.00 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீம் 

சதசிய சதாழில் நுட்ப 

தரத்திைாை ஆய்வு கூட 

வசதிைகள துகற 

வழங்குைின்றது. 

மாத்கற பல்ைகைக் 

ைல்லூரி 

சமூை சசகவைள் I. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா, 

மாத்தகற சராஹண மாஹா 

வித்தியாையத்தின் 08 ஆம், 09 ஆம் 

மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்ைளுக்கு 

“ ைடல் எங்ைள் அண்கடயைம்” என்ற 

சதாைிப் சபாருளில் விரிவுகர மற்றும் 

சசயைமர்வுைகள ஒழுங்கு 

சசய்திருந்ததுடன் விரிவுகரைளின் 

வளவாளராைவும் சசயற்பட்டசதாடு 

விளம்பர சவ ளியடீ்டு அமர்வுைளும் 

நடாத்தபட்டை. 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை விஞ்ஞாை 

படீ QIG/W4  வின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

மற்றும் QIG/W2 சசயற் திட்ட 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

III. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

விஞ்ஞாை படீத்தின்  சநறியாளராை 

சசயற்படல் 

IV. ைைாநிதி மஹாநாமா ைாைி சவுத்ைண்ட் 

ைல்லூரி மற்றும் ைாைி மாவட்ட 

இரண்டாம் தர நிகை மாணவர்ைளுக்கு 

வாைியல் பற்றிய விரிவுகரைகள 

நடாத்தியிருந்தார் 

சராஹை வித்தியாைய 

8,9 மற்றும் 10 தர 

மாணவர்ைள். 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள். 

 

 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

ைாைி மாவட்ட மத்திய 

தர பாடசாகை 

மாணவர்ைள். 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

V. ைைாநிதி மஹாநாமா விஞ்ஞாை 

படீத்தின் துகண ஒழுக்ைாற்றுைராைச்  

சசயற்படல் 

VI. ைைாநிதி மஹாநாமா விஞ்ஞாை 

படீத்தின் சந றியாளராைச் சசயற்படல் 

VII. ைைாநிதி ஜயதிைை விஞ்ஞாை படீத்தின் 

சநறியளாரைச் சசயற்படல் 

VIII. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் QIG/W2 வின் மற்றும் QIG/W4 

வின் சசயற்பாட்டு ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

IX. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 2015 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் 

ைண்டுபிடிப்பிற்ைாை ைண்ைாட்சியின் 

ஒருங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

தகைவராைச் சசயற்பட்டார் 

X. திரு. ஈ. எம். ரணதுங்ை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் மாணவர்  ஆசைாசைராை 

சசயற்படல் 

XI. திரு. ஈ. எம் .ரணதுங்ை சந றியாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 

XII. திரு ஈ.எம்/ ரணதுங்ை QIG/W2 

மாணியத்தின் சசயற்பாட்டுக் குழு 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை ைடகமயாற்றல். 

XIII. திரு. ஈ.எம் ரணதுங்ை QIG/W4 

மாணியத்தின் சசயற்பாட்டுக் குழுவின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை ைடகமயற்றல். 

XIV. திரு. ஈ.எம் ரணதுங்ை விஞ்ஞாை படீம் 

சங்ைம் இயற்கை சங்ைத்தின் (NES) 

சிசரஷ்ட தவிசாளராை சசகவயாற்றல். 

XV. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எல். டி. சபசரரா 

விஞ்ஞாை படீத்தின் சநறியாளராைவும் 

ஆசைாசைராைவும் ைடகமயில் ஈடுபடல் 

XVI. ைைாநிதி என் .எம் . விக்ைிரமசை, 

விஞ்ஞாை படீம் சபௌதீைவியற் 

சங்ைத்தின் சிசரஷ்ட தவிசாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

XVII. ைைாநிதி என். எம் விக்ைிரமசை RISTCON – 

2016 இகணச் சசயைாளராை 

சசகவயாற்றல் 

XVIII. ைைாநிதி என். எம் விக்ைிரமசை 

விஞ்ஞாை படீத்தின் சநறியாளரைாச் 

சசகவயாற்றல் 

XIX. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா  O.H. சிக்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 11 

வது வருடாந்த விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப Expo (SEE)  விஞ்ஞாை 

சந்கதயின் நடுவராைச் சசயற்படல். 

XX. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசிங்ை ஐக்ைிய 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை  

விஞ்ஞாை படீ பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம்  

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை  பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

ஐக்ைிய  அசமரிக்ைா O.H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழை பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

ஒஹிசயாவின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அசமரிக்ைா சின்ைாடி அருங்ைாட்டசி 
நிகையதிைால் ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட “ 

நாசைா திைக் ைண்ைாட்சி – 2015 இன் 

முன் கவப்பிைராைச் சசயற்படல் 

 

XXI. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சின்ைாடி அருங்ைாட்சி 
நிகையத்திைால் அங்குராப்பணம் 

சசய்து கவக்ைப்பட்ட “ நாசைா திைக்” 

ைண்ைாட்சியின் வளவாளராைச் 

சசயற்படல். 

 

XXII. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின் மாணவர் ஆசைாசைராை 

ைடகமயாற்றல். 

 
 

XXIII. திரு. எஸ். எல். அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின் சநறிவாளராைச் சசயற்படல் 

சூழவுள்ள சமூைம் 

மற்றும் பாடசாகை 

மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

ஒஹிசயா மாணவர்ைள் 

மற்றும் ஆசிரியர்ைள் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் விஞ்ஞாை 

படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் விஞ்ஞாை 

படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடசநறிைள்/ பிரிவுைள் / 

அைகுைள்/ பாடங்ைள்  

1. பாடத்திட்ட மீளாய்வு 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட துடன் புதிய பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் சிறந்த 

முன்சைற்றங்ைள் சபறப்பட்டுள்ளை. 

இகவ புதிய 

மாணவர்ைளுக்கு 

மிைவுதம் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

ஏசைைில் பாடங்ைளில் 

புது விடயங்ைகள ைற்ை 

முடியும். அகவ 

அவர்ைளுக்கு 

எதிர்ைாைத்தில் சிறந்த 

சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள 

சபற உதவும் 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

I. ைைாநிதி மஹாநாம றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை உள்ளை தரச் 

சான்றுறுதியிைால் நடாத்தப்பட்ட 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதிக் ைட்டகமப்பு 

மற்றும் நிருவை மீளாய்வு உள்ளை தரச் 

சான்றுறுதி பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம H E T C யிைால் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட இைங்கை 

மன்றத்தில் நகடசபற்ற இைங்கையின் 

தரச் சான்றுறுதி (S L Q F ) 

சசயற்படுத்துவது எவ்வாறு? என்பது 

பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

III. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ. டி. சபசரரா 

விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்ற 

மாணவர் கமயக் ைற்கை  மற்றும் 

 

இகவ உயர்ைல்வியின் 

தர நிகைகய 

உயர்த்துவதில் சைை 

அங்ைத்தவர்ைளுக்கும் 

பயனுள்ளதாகும். 

மற்றும் இகவ சைை 

துகறத் 

தகைவர்ைளுக்கும் 

ைற்கை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் சார்பாை 

இைங்கை தர நிகைக்கு 

அகமய சசயற் படுவது 

பற்றிய சத ளிவிகை 

பயனுள்ளதாகும். 

அத்சதாடு இகவ சைை 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைற்பித்தல் முகறகம பற்றிய 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

IV. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம 2015 

சசப்டம்பர் 25 ஆம் திைதி நகடசபற்ற 

ைற்பித்தல் வடிவகமப்பு மற்றும்  

வழங்குதல்ைளின் இன்கறய 

முன்சைற்றங்ைளில் உயர் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் விஞ்ஞாை அறிவிகை 

எவ்வாறு விருத்தி சசய்ய முடியுடம்” 

என்பது பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் 

அங்ைத்தவர்ைளுக்கும் 

தங்ைளது ைற்பித்தல் 

சார்பாை ஆற்றல்ைகள 

விருத்திசசய்வதற்கு 

மிைவும் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

 

எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைம் விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

I. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

முதுமாைி பட்டக் ைல்வி நிறுவைத்தின் 

விஞ்ஞாைவியைின் நிறந்தரக் குழுவின் 

சதரிவு சசய்யபட்ட அங்ைத்தவராைச் 

சசயற்படல் 

II. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

சபாறியியற் நிறுவைத்தின் 

சபௌதீைவியற் சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

III. சபராசிரியர் தர்மரத்ை றுஹுண 

விஞ்ஞாை சஞ்சிகையின் பிரதம 

பதிப்பாசிரியராைச் சசயற்படல் 

IV. சபராசிரியர் தர்மரத்ை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் படீாதிபதியாை சதசிய 

அபிவிருத்திக்கு பங்ைளித்த்சதாடு 

விசசடமாை றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் சதாழிற் நுட்ப படீத்திகை 

ஸ்தாபிப்பதகை ஆரம்பித்து கவத்தவர். 

V. சபராசிரியர் தர்மரத்ை “ இன்கறக்ைாை 

பாரிய சவடிப்பு” (Big Bang to today) என்ற 

சதாைிப்சபாருள் 1 இன் குழுத் 

தகைவராைச் சசயற்பட்ட்டசதாடு 

ஸ்தாபிப்பதற்ைாை  முன் சமாழியப் 

படவுள்ள சதசிய விஞ்ஞாை 

நிகையத்தின் ைண்ைாட்சி கூட 

அகறகய வடிவகமப்பில் சசயற்படல் 

VI. சபராசிரியர் தர்மரத்ை பை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளில் சபராசிரியர் பதவி 
உயர்விற்ைாை சதரிவுக் குழுவில் 

சசயைாற்றல் 

VII. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

சஞ்சிகைைளுக்ைாை பை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைகள மீளாய்வு சசய்தல் 

VIII. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

இைங்கையின் உயர் ைல்வி 
நிறுவைங்ைளின், நிறுவைங்ைள் 

மீளாய்வு சார்பாை சசயைமர்வில் பங்கு 

PGIS மற்றும் முதுமாைி 
பட்டக் ைற்கைைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 

 
 

சபௌதீைவியல் 

நிறுவைம் மற்றும் 

நாட்டின் ஆய்வாளர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 
 

 

ஊழியர்ைள் மற்றும் 

ஆய்வாளர்ைள். 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

உயர்தர வகுப்பு சதாழில் 

நுட்பவியல் சதாடரும் 

மாணவர்ைள் 

 

சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றம் மற்றும் சதசிய 

விஞ்ஞாை நிகையத்தின் 

உருவாக்ைல் நாட்டில் 

சபரும் பயனுள்ளதாகும்.  

பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

நாட்டின் ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்திைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பற்றல் 

IX. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ.எஸ். யாபா 

மட்டக்ைளப்பு, சதன்ைிழக்கு பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் நிறுவை மீளாய்வுக் 

மதிப்படீ்டுக் குழுவின் குழு 

அங்ைத்தவராைச் பங்கு பற்றல் 

X. ைைாநிதி ஜயதிைக்க் ைா.சபா.தா 

(உயர்தர) பரீட்கச விகடத்தாள் 

பரிசசாதர் குழுவின் பிரதம பரீட்சைராைச் 

ைடகமயாற்றல் 

XI. ைைாநிதி ஜயதிைை ைா.சபா. த (உயர்தர) 

பரீட்கசயின் சை- ைட்டுப்பாட்டாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

XII. ைைாநிதி மஹாநாம அவர்ைள் 2015ஆம் 

ஆண்டில் சபௌதீைவியை மற்றும் 

வாைியியல் ஒைிம்பியார்ட் சபாட்டிப் 

பரீட்கசயிகை நடாத்துதல் 

XIII. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஜுகை 10 ஆம் 

திைதியிைிருந்து சசயற்படுமாறு 

துகறயின் பதில் தகைவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XIV. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா சதசிய 

ைல்வி நிறுவைத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட ைா.சபா.தா (உயர்தர) 

படத்திட்ட விமர்சை ஆசிரியர் 

வழிைாட்டி மற்றும் துகணயாதார கை 

நூகை தயாரித்தல் பற்றிய 

ஆசைாசகணக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசயைாற்றல் 

XV. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா ைா.சபா. 

தா(உயர்தர) விகடத்தாள் பரீட்சித்தைின் 

பிரதம பரீட்சைராைச் சசயைற்றல் 

XVI. திரு. ஈ. எம், ரணதுங்ை ைா.சபா. தா 

(உயர்தர) பரீட்கச விகடத்தாள் 

பரீட்சித்தைின் பிரதம பரீட்சைராைச் 

சசயற்படல் 

XVII. திரு ஈ.எம் . ரணதுங்ை அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மாணவர்ைள் 

மற்றும் சதன் மாைாண பாடசாகை 

மாணவர்ைளுக்ைாை வருடாந்த புத்தாக்ை 

மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியிகை ஒழுங் சசய்யும் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசையைாற்றல் 

XVIII. திரு. ஈ. எம் ரணதுங்ை வல்ைமடகமக் 

ைல்வி வளாைப் பிரிவின் பாடசாகை 

ஆய்வு கூட ஆய்வு உதவுநர்ைளுக்கு 

ஆய்வு கூட உபைரணங்ைளின் 

பராமரிப்பது மற்றும் பயன் படுத்துவது 

இைங்கையின் 

பல்ைகைக் ைழை 

முகறகம 

 
 

 

இைங்கையின் 

பல்ைகைக் ைழை 

முகறகம 

 
 

இகவ இைங்கையின் 

பாடாசாகை 

மாணவர்ைளுக்கு 

பயனுள்ளதாகும்.  

 
 

 

 
 

சபௌதீைவியற் துகற  

இகவ சதன் 

மாைாணத்தின் 

மாணவர்ைளுக்கு மிைவும் 

பயனுள்ளதாகும்.  

 

 

 
 

சபௌதீைவியற்  

ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

நாட்டின் உயர்ைல்வி 
சபறும் விஞ்ஞாை சநறி 
மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

ஆய்வு கூட உதவுநர்ைள் 

மற்றும் வைஸ்முள்ள 

ைல்வி வளாைப் 

பிரசதசத்தின் 

உயர்தரவகுப்பு 

மாணவர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

எவ்வாறு என்பது பற்றிய ஒரு நாள் 

பயிற்ச்சி சசயைமர்விகை நடாத்தல் 

XIX. திரு. ஈ.எம். ரணதுங்ை அவர்ைள் 

முளடியகைக் ைல்வி வளாைப் பிரிவின் 

உயர்தர வகுப்பு பாடசாகை 111 

ஆசிரியர்ைளுக்கு “ உயர்தர வகுப்பு 

சபௌதீை வியற் பயிற்சிைள் “ பற்றிய ஒரு 

நாள் பயிற்றுவிப்புச் சசயைமர்விகை 

நடாத்துதல் 

XX. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி. சபசரரா 

ை.சபா.தா. (உயர்தர) பரீட்கச 

விகடத்தாள் பரீட்சை குழுவின் பிரதம 

பரீட்சைராை ைடகமயாற்றல் 

 
 

 

 
 

முைடியகைக் ைல்வி 
வளாை பிரசதச 

ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

மாணவர்ைள் 

 
 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

மற்றும் ைல்வித் 

திகணக்ைளம் 

 

 

 
சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்புக்ைள் 

I. சபராசிரியர் தர்மரத்ைவிைால் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட C E R N ஆய்வு 

கூட்டிகணப்பின் ைைாநதி நதீஷா 

விக்ைிரமசை சதாடரல் 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா H A B 

ைற்கைைள் சார்பாை அடிப்பகட 

நியதியிடைில் நச்சியல் மற்றும் நச்சு 

பற்றிய நாசைா பயிற்ச்சி பாடசநறியில் 

பங்கு பற்றல் 

III. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா இந்தியா 

“ சைாசிைி” “சபாஷி” பற்றிய மீளாய்வு 

அமர்வில் பங்கு பற்றல் 

IV. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா சதன் 

ஆபிரிக்ைா சைப்டவுைில் NF - POGO 

பகழய மாணவர் தகையகமப்பு 

அமர்வில் பங்குபற்றல் 

V. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 2015 ஜப்பான் 

நாசசாயா வில் ஆசிய பசுபிக்  மிக் தாக்ை 

மாநாட்டில் ஆய்வுக் ைட்டுகர ஒன்றிகை 

சவ ளியிடல் 

VI. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா மஸ்சூசஸட்  சபாஸ்டைில்  

சர்வசதச மாநாட்டில் 2015 சபாருள் 

ஆய்வுச் சங்ைத்தின்  (M R C) அமர்வு 

மற்றும் ைண்ைாட்சியில் விசசட உகர 

ஒன்றிகை வழங்ைல் 

நாட்டின் உயர் மட்ட 

அரிவது விருத்தி 
 
 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 
 

 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 

 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 

 

 

மின்ைல் தாக்ைம் பற்றிய 

ஆய்வு விருத்தி 
 
 

தைி 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

I. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா 

விஞ்ஞாை படீ உள்ளை தரச் சான்றுறுதிப் 

பிரிவின்  தகைவராைச்  சசயைாற்றல். 

II. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா பை 

குழுக்ைளில்  உ+ம் விகளயாட்டு, 

ஆசைாசகை மன்றம், பட்டமளிப்பு 

விழா ஒழுங்ைகமப்புக் குழு RITSCON   

சபான்ற குழுக்ைைில் சசயைாற்றல் 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

விஞ்ஞாை படீம்  

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

விஞ்ஞாை படீம் 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்திற்கு நைன் 

அனுகுகடய மாகும் 

 

இகவ படீம் மற்றும் பிர 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

III. ைைாநித மஹாநாம  முதுமாைிப் பட்டக் 

ைற்கைைள் மன்றத்தில் சசயைாற்றல் 

IV. ைைாநிதி ஆய்வுக் குழு வில் 

சசயைாற்றல் 

V. ைைாநிதி மஹாநாம விஞ்ஞாை 

முதுமாைி (M.Sc) பட்ட ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவில் சசயைற்றல் 

VI. ைைாநிதி மஹாநாம விஞ்ஞாை படீ 

சதாழில் நுட்பக் குழுவில் சசயைற்றல் 

VII. ைைாநிதி மஹாநாம மாணவர் 

சைாரிக்கைளுக்ைாை உப குழுவில் 

சசயைாற்றல் 

VIII. ைைாநிதி மஹாநாம RITSCON – 2016 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச்    சசயற்படல் 

IX. ைைாநிதி மஹாநாம   மைியம் மற்றும்     

மாைியம் சபான்ற வற்றின் பை சதாழில் 

நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுக்ைளில் 

தகைவராை சசயற்படல். ( 

ஒவ்சவான்றும் 3 அங்ைத்தவர்) 

X. ைைாநிதி ஜயதிைக்ை 2015 ஜுகை  வகர 

துகறத் தகைவராைச் சசயற்படல் 

XI. ைைாநிதி ஜயதிைை விஞ்ஞாை படீ 

சபௌதீை விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவின் 

தகைவர் 

XII. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா   யின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் சசயைாற்றல் 

XIII. ைைாநிதி சபாதிைா   மற்றும்   

சங்ைங்ைளில் அங்ைத்தவர் 

XIV. ைைாநிதி சபாதிைா விஞ்ஞாை படீ 

உயிரியல் விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவின்  

தகைவர் 

XV. ைைாநிதி சபாதிைா மாணவர் மன்றம் 

மற்றும் சபௌத்த சங்ைங்ைளின் சிசரஷ்ட 

தசிவாளர் 

XVI. திரு ஈ. எம் ரணதுங்ை 2015 புத்தாக்ை 

மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XVII. திரி. எஸ்.எஸ். அசபவிக்ரம 2015 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் 

ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XVIII. திரு எஸ். எஸ். அசபவிைரம RITSCON – 

2015 யின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

சதசத்தின் 

பட்டதாரிைளின் 

நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

சபௌதீைவியற் துகற 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ மற்றும் 

எண்ணிக்கை)  

- சதசிய 

I. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா, 

சபராசிரியர் டப் ஜி. டி. தர்மரத்ை, 

மற்றும் திரு. எஸ். எஸ் அசபவிக்ரம 

சபான்சறார் வகுப்பகற மற்றும் 

சைட்சபார் கூடத்திற்கு மாணவர் 

எதிர்விகை முகறகம” பற்றிய  

ஆய்விற்ைாை சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றத்தின் (NSF) ரூபா 11,92,000.00 

சபற்றுக் சைாள்ளல். 

II. நிவ்சடாைியத் சதாகை சநாக்ைிகய 

பூர்த்தி சசய்வதற்ைாை சதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின்  D S L R    

நிழற்படக் ைருவிகய சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை இைங்கை ரூபா 

293500.00 மாைியம் வழங்ைப்பட்டது 

III. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 

விஞ்ஞாை படீ ஆய்வு மாைியம் 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

IV. ைைாநிதி என்.எம். விக்ைிரமசை QSTP - 

NSF    பயிற்சிக்ைாை அதிபுைகமப் 

பரிசில் சபற்றுக் சைாள்ளல். 

(அசமரிக்ைா சடாைர் 4057+ 

விமாைபயைச் சீட்டு)  

 

விஞ்ஞாை படீம 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

இகவ துகறயின் 

வாைியல் சார் 

ஆய்வுைளின் 

விருத்திக்கும் 

பயனுள்ளதாகும் 

 
 

 

 
 

 

 

ைைாநிதி என். எம் 

விக்ைிரமசை 

சர்வசதச I. சபாராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

ஐக்ைிய ராச்சிய NF - POGO  வினூடாை 

சதன் ஆபிரிக்ைா NF - POGO பகழய 

மாணவர் வகையகமப்பு அமர்வில் 

பங்கு பற்றுவதற்ைாை பயை 

மாைியம் ஒன்றிகை சபற்றுக் 

சைாள்ளல் 

II. சபாராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

ஐக்ைிய ராச்சிய NF - POGO   ஊடாை 

இந்தியாவில் SAABASHI     அமர்வில் 

பங்குபற்றுவதற்ைாை பயை மாைியம் 

ஒன்றிகை சபற்றுக் சைாள்ளுதல் 

III. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய 

இரண்டு துகறசார் நிபுணர்ைளின் 

மாநாட்டில் பயை விருதுைகள 

சபற்றுக்சைாள்ளல் ( முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி மாணவர் ஆளுகம 

சங்ைம் (GSGA)  மற்றும் ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சின்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழைம்)  

ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைள் பற்றிய 

ைல்வி சார் சமூைம் 

மற்றும் நாட்டின் மீன் 

பிடித் துகற 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2015 சபாருட் ஆய்வுச் 

சமூைத்தின் (MRS)  

அமர்வுைள் மற்றும் 

ைாட்சிப் சபாருள்ைள் 

சர்வசதச மாநாடு ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா 

மஸசூசஸட், 

சபாஸ்டன்.  

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

I. ைைாநிதி சஜ. ஏ.பி. சபாதிைா 

ஜைாதிபதி திறகம விருதிகை 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

II. ைைாநிதி என் எம் விக்ைிரமசை மிைச் 

சிறந்த இளம் ஆய்வாளரற்ைாை உப 

துகறயின் வாைியியல் 

ஆய்வு அபிவிருத்திற்கு  

இகவ 

பயனுள்ளவைவாை 

உள்ளை 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவந்திரின் விருதிகை சபறல் 

III. ைைாநிதி மஹாநாம திரு. ஈ. எம் 

ரணதுங்ை திரு எஸ். எஸ். 

அசபவிக்ைிரம மற்றும் திரு எச் எஸ். 

டி. அமரதாசசபான்சறார் 

நிவ்சடாைியின்  பிரிதிபைிப்புப் 

சதாகை சநாக்ைிகய உருவாக்ைல் 

நடாத்தப்பட்ட 

ைருத்தரங்குைள் /  

சசயைமர்வுைள் / 

ைைந்துகரயாடல்ைள் / 

மாநாடுைள்  

I. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஜைவாரி 

விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்ற 

இரண்டாவது RISTCON  ைாை இரண்டு 

குறுைிய ஆய்வுைகள முன்கவத்தல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஆைஸ்டில் 

சபராசதைிய  பல்ைகைக் ைழைத்தில்  

நகடசபற்ற வாைியியல் 

மாநாட்டிற்ைாை ஒரு குறுைிய 

ஆய்வுக் ைட்டுகரகய முன் 

கவத்தல் 

III. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 சபப்ரவரி 27 

ஆம் மார்ச் 25ம் திைதிைளில் 

சபராசதைிய பல்ைகைக்ைழைத்தில்  

நகடசபற்ற நுண்ணிய சமன்படை 

சூரிய மின்ைளம் மற்றும் அவற்றின் 

விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பம் 

பற்றிய 4 ஆவது சசயைமர்வில் 

பங்கு பற்றல் 

IV. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 டிசம்பர் 05 

ஆம் திைதி ைாைி சவுத்ைன்ட் 

ைல்லூரியில் 

வாைியியைாளருக்ைாை அறிமுைம் 

பற்றிய ைைந்துகரயாடகை 

நடாத்துதல் 

V. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா மசூகஸட்ட 

சபாஸ்டன் சர்வசதச மாநாட்டில் 

2015 சபாருட்ைளின் ஆய்வுச் சங்ைம் 

(M B S)   அமர்வுைளும் மற்றும் 

ைாட்டசி சபாருள்ைளுக்குமாை 

அமர்வில் இரண்டு குறுைிய ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைகள முன்கவத்தல் 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 

 
 

 

 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

வாைியியல் பற்றிய 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்வதற்ைாை 

ைாைிப் பிரசதச 

பாடசாகைைளில் இருந்த 

பங்கு பற்றிய பாடசாகை 

மாணவர்ைளுக்கு இகவ 

மிைவும் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

 

 
 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள் I. ைைாநிதி ஜயதிைக்ை ைளைி 
பல்ைகைக் ைழை வருடாந்த ஆய்வுக் 

ைருத்தரங்ைிற்ைாை மீளாய்வாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம RISTCON 2016 

ஆண்டிற்ைாை மீளாய்வாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

III. ைைாநிதி சபாதிைா IPSL மற்றும் 

RISTCON- 2015 மீளாய்வாளராை 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

விஞ்ஞாை படீம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசயைாற்றல் 

IV. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி. சபசரரா 

RISTCON-2015 இன் மீளாய்வுக் 

குழுவில் அங்ைத்தவராை 

சசயைாற்றல் 

V. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி.சபசரரா 

RISTCON 2015 அமர்வின் 

திரட்டுநராைக் சசயைாற்றல் 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை படீம் 

இகணச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

I. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா இைிசைாயிஸ் 

சிவாைந்தன் ஆய்வு கூட 

நிறுவைங்ைள் இகணச் நிைழ்சித் 

திட்டம் அகமக்ைப்பட்டது. 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

ஆசிய உப ைண்டத்திற்ைாை   

கூட்டகமப்பு நிைழ்ச்சித்  திட்டத்தின் 

ஆழியல் ஆய்வுைகளத் சதாடரல் 

III. ஐக்ைிய ராச்சிய சசப்பலீ்ட் சஹௌம் 

பல்ைகைக் ைழைத்துடன் இகணயச் 

சசயற் திட்டங்ைள் 

IV. ைைாநிதி சபாதிைா சைாழும்பு 

பல்ைகைக் ைழை வாைியல் ஆய்வு, 

ஆய்வு கூட  மற்றும் சுவடீன் 

உப்சைா பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மின்ைியல் துகற சபாறியியற் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை துகறக்ைாை 

மின் தாக்ை ஆய்வுைள் பற்றிய இகண 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

V. ைைாநிதி என். எம். விக்ைிரமசை 

சபராசிரியர் டப் ஜு. டி.  தர்மரத்ை 

விைால்  இல் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டதுடன் தைது  

பரீசசாதை ஆய்வுைகள   

கூட்டிகணப்பினூடாை   இல் 

சதாடரல் 

றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம் 

சீவாைந்தன்  

ஆய்வுகூடத்திைால் 3 

ற்ைா சூரிய கூ115கர 

சைாசம் 

நன்சைாகடயளிக்ைப்பட்
டிருந்தது. 

 

ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

ைல்வி சார் சமூைம் 

மற்றும் நாட்டின் 

ைடற்சறாழில் துகற 

 

தத்துவ முதுமாைிச் 

சசயற் திட்டத்தின் 

எங்ைளது நியதிைாளாை   

மற்றும்  ைளுக்ைாை  

மற்றும் சமன்கமத் 

தன்கமயாை பாத்திரப் 

பகடப்புக்ைகள நாங்ைள் 

சபற்றுக் சைாண்சடாம். 

 

விஞ்ஞாை படீம 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 
 

விைங்ைியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

2.  நான்கு வருடப் பட்டப் 

பாடசநறிைளாை இகவ 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

அதிைபடியாை 

மாணவர்ைள் மிைவும் 

பயன்விருத்தி கூடியகவ 

ஆகும் அத்துடன் 

இவற்கற சதாடரும் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாணவர்ைளுக்கு இவ் 

விரண்டு 

பாடத்துகறைளிலும் 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்ய முடியும்.   

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

I. சபராசிரியர் என். சஜ.டி.எஸ். 

அமரசிங்ை – றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சைாரியசமாழிக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை சசயற்படல் 

II. சபராசிரியர் டப்.ட. எஸ். டி. 

சபரமசந்திர றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சஜர்மாைிய 

சமாழிக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை 

சசயற்பட்டார் 

மாணவர்ைள் 

 

ைட்டண அறவடீ்டுப் பாடசந 

றிைள் 

I. ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

மரபணு உயிரியியல் மற்றும் 

உயிரியியல் சதாழில் நுட்பம் 

விஞ்ஞாை முதுமாைி பட்டப் 

படாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைசசகவ 

யாற்றல். இச் சசயற்திட்டம் 

சான்றிதழ் பாடசநறித்தர 

நிகையியில் வழங்ை மீ 

சசய்யப்பட்டது 

மாணவர்ைள் 

சமூைசசகவைள்  குமுது த சில்வா 2015 வடீ்டுத் சதாட்ட 

இை விருத்திக் கூடங்ைளில் திைாபியா 

மீைின் முட்கட உற்பத்தி. நீரிை வாழ் 

உயிரிை விருத்திற்ைாை புது அனுகு 

முகற பக்ைம்  - 54  ைடற்சறாழில் 

அகமச்சின் சதன் பிரசதச அபிவிருத்தி 
மன்றத்தின் ஊடாை மீைவர்ைளிகடசய 

பைிர்ந்தளிக்ைப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் எம். வி.சை. எஸ். சை. சில்வா 

(2015) விசசடமாை ஆர்வமுள்ள மீைவர் 

குழுக்ைளிகடசய G I F T    மீைிைங்ைளின் 

குஞ்சுப் சபாறிைள் மற்றும் G I F T   மீைின் 

விருத்திற்குத் சதகவயாை அறிவிகை 

விருத்தி சசய்யும் சநாக்குடன் இரண்டு 

ைாசணாைி நாடாக்ைகளத் தயாரித்தல் 

 சன்ஞிகைைளில் பிரிசுரிக்ைப்பட்ட 

ைட்டுகரைள். 

 டி. எச் ,என். முைசிங்ை  (2015) 

உயிரிை பல்வகைகம மற்றும் 

பாதுைாப்பு” இக் ைட்டுகர சுற்றாடற் 

அதிைார சகபயிைால் சவ 

ளியிடப்பட்ட சன்ஞிகையில் 

பிரசுரிக்ைப்பட்டிருந்த சதன் 

மாைாண நைன்புரி சங்ைம், உைை 

மாத்தகற மத்தவத்கத 

ரஸ்ஸன்சதைிய 

மற்றும் இரத்திைபுரி 

ஹிந்தசைை பிரசதச 

மக்ைள் 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

சமூைம் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சமூைம்  
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சுற்றாடற் திைம்  

அங்குராப்பணத்திற்ைாை 57 -60 

பக்ைங்ைள்  

 ைைாநிதி டி. எச். என். முைசிங்ை, 

மத்தி சுற்றாடற் அதிைார 

சகபயிைால் சதன் மாைாண 

சுற்றாடற் முன்சைாடிச் சசயற் 

திட்டத்திற்ைாை ஒழுங்கு சசய்த 

சசயைமர்வின் வளவாளராை 

சசயற்படல்  

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ் தி 
சில்வா ைளுத்தகரப் பிரசதச 

சபாதுச் சுைாதார அதிைாரிைளின் 

பயிற்சிக்ைாை வளவாளராை 

சசயற்படல் 

 சபராசிரியர் பி. எம் சி. எஸ் தி 
சில்வா அவர்ைளால் புத்தள 

ஹம்பைமுைவ, வல்ைவாய மற்றும் 

சசவைைகைப் பிரசதச CK DU  

விற்ைாை விவசாயிைளுக்ைாை 

பரிசசாதகைக்கு உட்படுத்தும் 

சசயற் திட்டத்திகை 

நடாத்தப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். த 

சில்வா அவர்ைள் சதன் மற்றும் 

ஊவா மாவட்டங்ைளின் நீரின் தர 

நிகை மற்றும் விவசாய 

இரசாயைங்ைளின் பாவகை பற்றிய 

விழிப்புணர்வுச் 

சசயற்திட்டத்திகை நடாத்திைார்  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சபாதுச் சுைாதார 

அதிைாரிைள் 

 

 

 
 

 

 
 

விவசாய சமூைம் 

பாடத் திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள் / பாடங்ைள் 

விருத்தி)  

1. ைைாநிதி டி. எச். என். முைசிங்ை, 

பின்வரும் பாடசநறிைளின் 

உள்ளக்ைங்ைகள புதுப்பித்தல்  

ZOO 2152  - பரிைாமம் மற்றும் 

மிருைவியியற் புவியியல்  

ZOO 2262 மூைக் கூறு மரபியல்  

ZOO 4152 படிமுகற வளர்ச்சி சார் 

உயிரின்ப புவியியல்  

மற்றும் 

ZOO 4133 மீைின் உயிரிைவியல் 

மற்றும் ைடற்சறாழில்  

விசசட பாடசநறிக்ைாை 

உள்ளடக்ைம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. மீை நைன் 

மற்றும் முைாகமத்துவ 

பாடசநறியின் உள்ளடக்ைம் 

புதுப்பிக்ைப்பட்டது.  

சபராசிரியர் பி. எம் சி. எஸ். தி சில்வா – FSI 

3252 பாடசநறி மீளாய்வு 

II தர நிகை உயிரியில் 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விசசட பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சந்தை நான்கு ஆண்டு 

பட்டக் ைல்வித் சசயற் திட்டம் 

சபராசிரியர் எம். பி.சை. எஸ்.சை. தி சில்வா – 

2016 ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்படவுள்ள 

விஞ்ஞாை படீத்தின் நான்கு வருட 

பாடத்திட்டத்தின் மிருைவியல் 

பாடத்திட்டத்திற்ைாை பாட அைகுைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படல் மற்றும் மீள் 

வடிவகமத்தல்ைளில் பங்ைளிப்பு 

(அ) விஞ்ஞாை இளமாைி 
பாடத்திட்டத்திற்ைாை நான்கு பாட 

அைகுைளின் ைட்டகமப்கபத் தயாரித்தல் 

சபாறுப்பு  

ZOO 3162 – இயற்கை தகடக்ைாப்பு வியல்  

ZOO 3223 – ைடற்சறாழில் மற்றும் நீரிை 

விருத்தி 
ZOO 1212 – மிருை பல்வகையின்கம 

ZOO 2131 – சபாது மிருைவியியற் பயிற்சி 
 

(ஆ) துகறயில் பாடத்திட்ட  திட்ட மிடல் 

அமர்வின் சபாது  விசசட பட்டத்திற்ைாை 

இரண்டு பாட அைகுைள் புதுப்பிக்ைப்பட்டு 

விருத்திசசய்யப்பட்டை.  

ZOO 4103 – இயற்கை தகடக் ைாப்புவியல் 

ZOO 4051 – நீரிைவாழ் உயிரிைப் பயிற்சிைள் 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம – 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் CCPDHE  

ஊழியர் பணி விருத்தி சசயற் 

திட்டத்தின் பாட அைகு 8 இன் 

வளவாளராைச்  பங்கு சைாள்ளல் 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சந்தை  - ைல்வி 
சார் ஊழியர்ைளுக்ைாை மாணவ 

ஆசைாசகைைள் 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

2015 CCPDHE பின்பற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

 சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ் அமரசிங்ை, 

சபராசிரியர் டப்.டி.எஸ்.டி. சபரமசந்திர 

மற்றும் சபராசிரியர் சை.பி எஸ். 

குணவிக்ரம சபான்சறார் றுஹுண 

விஞ்ஞாைச் சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் அங்ைத்தவர்ைள் 

 சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

RISTCON  2015 சர்வசதச மாநாட்டிற்ைாை 

(உயிரியல் விஞ்ஞாைம் ) சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியராை சசயைாற்றல் 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சன்தை, 

பண்டாரநாயக்ை ஞாபைார்த்த ஆய்வு 

நிறுவைத்துடைாை ஆய்வுக் 

கூட்டிகணப்பு 

 ைைாநிதி டப் ஏ. எச் .வி. சஹவசை, 

சபாதுமக்ைள் 

 

 
 

 

பண்டாரநாயக்ை 

ஞாபைாரத்த ஆய்வு 

நிறுவைம் 

 
 

 

ஆய்வு சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைா.சபா. த. (உயர்தர) உயிரியியல் 

விகடத்தாள் பரீட்சைர் (2015 பிரசதச 

பரீட்சைர்) 

 ைைாநிதி டப் ஏ. எச் பி. சஹவசை 2015 

ைா.சபா. த. (உயர்தர)  உயிரியியல்  

விகடத்தாள் மீளாய்வுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

இைங்கை விஞ்ஞாை உயர்விற்ைாை 

சங்ைத்தின் (SLAAS) பிரிவின் உப 

தகைவர் 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

விஞ்ஞான் சதாழிற் நுட்பவியல் மற்றும் 

புத்தாக்ை (COSTI) திற்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்புச் சசையைத்திற்ைாை 

வளவாளராைச் சசகவயாற்றல் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சபராசிரியர் டப்.டி. எஸ். டி. சபரமசந்திர 

சைன்யா ஐக்ையி ராச்சிய CAB யிைால் 

இகணந்து சவ ளியிடப்படும் 

உைர்வைய பூச்சியியல் விஞ்ஞாைம் 

பற்றிய சர்வசதச  சன்ஞிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் மற்றும் 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் ைல்வி சார் சவ 

ளியடீ்டாளரிைால்  பிரசுரிக்ைப்படும் “ 

விவசாய ஆய்விற்ைாை உைை 

சன்ஞிகையின் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

அங்ைத்தவராை சசயற்படல் 

2. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

பராமரிப்பு உயிரியியல் பற்றிய ஆசிய 

சன்ஞிகை என்ற சர்வசதச 

சஞ்சிகைக்ைாை ஆசைாசகைக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராை சசயற்படல் 

3. ைைாநிதி டி.எச். என். முைசிங்ை “Plus One”  

மற்றும் “ ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை சர்வசதச 

சஞ்சிகைைளின் மீளாய்விைராைச் 

சசயைாற்றல் 

4. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ்.  குணவிக்ரம “ 

பராமரிப்பு உயிரியியல் பற்றிய ஆசிய 

சன்ஞிகை” என்ற சர்வசதச்  

சஞ்சிகையின்  ஆசைாசகை குழு 

அங்ைத்தவராைச் சசயற்படல் 

5. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ் குணவிக்ரம  

இைங்கை சைாழும்பு அறிவியல் 

முைாகமத் துவம் பற்றிய சர்வாசதச 

நிறுவைத்தின் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

இைங்கை சைாழும்பு 2015 சநாவம்பர்  5- 6 

ஆம் திைதிைளில் நகடசபற்ற 

பல்வகையிைம் பற்றிய சர்வசதச 

ஆய்வுச் சமூைம் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ஆய்வுச் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாநாட்டின் விஞ்ஞான் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசயைாற்றல் 

6. ைைாநிதி டி. எச். என் . முைசிங்ை ைடல் 

சார் விஞ்ஞாைங்ைள் மற்றும் “Plus One 

என்ற சர்வசதச சன்ஞிகையின்  இற்ைாை 

மதிப்படீ்டாளர மற்றும் மீளாய்வளாரைச் 

சசகவயாற்றல் 

7. சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. சபரமசந்திர 

சைன்யா   மற்றும் ஐக்ைிய ராச்சிய    

கூட்டிகைப்புடன் பிரசுரிக்ைப்பட்ட 

உைர்வைய பூச்சியியல் விஞ்ஞாைம் 

சர்வசதச  சஞ்சிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசயற்படல் 

8. சபராசிரியர் டப்.டி. எஸ். டி பிசரம சந்திர 

விவசாயவியற் ஆய்வு பற்றிய உைைச் 

சஞ்சிகை http://www.sciepub.com/Jornal/WJAR/ 

edito.  

9. சபராசிரியர் பி. ஏ. சி. எஸ் தி சில்வா SAFE 

வகைதளத்தின் வதிவிட 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 

நியமிக்ைப்பட்டார்  

 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

 சபராசிரியர் என். சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை , 

சபராசியரியர் டப்.டி.எஸ்.. டி. பிரமசந்திர 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி. சில்வா 

மற்றும் சபராசிரியர் சை.பி. எஸ். 

குணவிக்ரம சபான்சறார் படீ ஆய்வுக் 

குழுவின்  அங்தவர்ைளாை சசயைாற்றிைர் 

  சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை, 

சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர, 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி சில்வா, 

சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

மற்றும் சபராசிரியர் எச். சி. ஈ. சவைிரிய 

சபான்சறார் விஞ்ஞாை ைற்கைைள் 

குழுவின் சசகவயாற்றிைார் 

 சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை 

சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர, 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி. சில்வா, 

சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ைரம 

ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி .குருசை மற்றும் டி. 

எச். என். முைசிங்ை சபான்சறார் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் பாடசநறி 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவில் 

அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசகவயாற்றிைர்.  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர, 

விஞ்ஞாை படீம் பிரசரித்த றுஹுை 

விஞ்ஞாைச் சஞ்ஞிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை சமூைம் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை 

ைல்வி சார் மற்றும் 

மாணவர் சமூைம் 

http://www.sciepub.com/Jornal/WJAR/
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

படீ ஆங்ைிை சமாழி ஒருங்ைிகணப்பாளர்  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

விஞ்ஞாை படீ ஆய்வு வட்டத்தின் 

தவிசாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சஜர்மைிய 

சமாழிப்  பாட சநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர்  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைைாசார 

நிகையத்தின் பாட ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண சசகவ  சசயற் திட்டங்ைளில் 

(SLBC – மாத்தகற)  பல்ைகைக் ைழை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ை கைக் ைழைத்தின் 

படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் 

இைக்ைிய சபாட்டிைளில் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

படீ ஆய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை சசைட் 

அங்ைத்தவர் (படீ பிரதிநிதி) 
 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை படீ 

பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

துகற அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை RISTCON - 

2015 ஒழுங்ைகமப்புக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர். 

 ைைாநிதி டி. எச். என் .முைசிங்ை இைங்கை 

விஞ்ஞாை ைழை சங்ைத்தின் (SLAAS)  D 

பிரிவின்  - 10 அங்ைத்தவர்ைள் 

 ைைாநிதி டி. எச் என் முைசிங்ை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை விஞ்ஞாை படீ, றுஹுண 

விஞ்ஞாை ஆசிரியர்ைளுக்ைாை சங்ைத்தின் 

(RUSTA) இகணச்சசயைாளர் – 62 

அங்ைத்தவர் 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 

சதசிய 

சர்வசதச 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர – 

விஞ்ஞாை படீ மாைியம் : RU/SF/RP/ 2015/13 

 சபராசிரியர் பி. எம் .சி.. எஸ் தி சில்வா 

தத்துவ முதுமாைி  ஆய்வு சவகைைள் 

(NSF/ RG/ 2015/15/3201) 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை றுஹுண 

பல்ை கைக்ைழை விஞ்ஞாை படீ 

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

ஆய்வு வாய்ப்புக்ைள் 

 
 

 

 

ைைாநிதி ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாணியம்- 2015 RU/SF/RP/ 2015/04, 

இைங்கையின் சுண்ணாம்புக் 

ைடற்பாகரைளின் மீன் இைங்ைளுக்ைாை 

ரூபா 95000.00  

மாணவர்ைளுக்கு ஆய்வு 

வாய்ப்புக்ைள் 

 

 

Ph.D ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / விசசட 

சாதகைைள் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

2015 சபப்ரவரி 02 ஆம் திைதி முதல் 14 ஆம் 

திைதி வகர சஜர்மைிய நியுைன் பாங் 

மற்றும் ைாசைில் நகடசபற்ற DAAD ( 

சஜர்மன் )122 பங்குபற்றுவதற்கு சதரிவு 

சசய்யப்பட்டார் இதற்ைாை மூைதைம் 

சைாகடக்ைாை ைல்லூரி 

(வழங்ைியிருந்தது) 

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. தி. சில்வா 2015 

ஜைாதிபதி விருது.   

 

குறுைிய ஆய்வுக் 

ைட்டுகர சவ ளியடீு 

 

 

 

 

 

 
 

ஐக்ைிய ராச்சிய டர்ஹம் 

பல்ைகைக்ைழைத்தில் 

ஆய்விற்ைாை தங்குதல் 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள் / 

மாநாடுக்ள (சர்வசதச/ 122 

சதசிய 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ். சந்தை – மற்றும் 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. தி . சில்வா முதல் 

வருட பட்டக்ைல்வி ஆய்வுக் 

ைைந்துகரயாடல் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர் சமூைம்  

சதன்மாைாணத்தில் 

சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள்  சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர “ 

சுவரங்ை” சங்ைீத நிைழ்ச்சிகய ஒழுங்கு 

சசய்தல் ( சபாராசிரியர் ைான்தி 
யாைாவுடன் இகணந்து) விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர் குழுவிைால் நடாத்தப்பட்டது.  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

2015 ஜுன் 30 ஆம் திைதி ைடற்சறாழில் 

மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப படீசைட்சபார் கூட 

அரங்ைில் பி.ப. 01.30 – 04.00 மற்றும் பி.ப. 

06.00 – 09.00  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

சங்ைீத நிைழ்ச்சியிகை ஒழுங்கு சசய்தல் 

“சங்ைீதத்கத துயித்தல்” சபராசிரியர் 

அைவத்துசைாட பிசரமதாஸ சைடசபார் 

கூட அரங்ைில் 2015 ஏப்ரல் 22 ஆம் திைதி பி. 
ப 02.00 முதல் பி.ப/ 05.00 மணி வகர பகடத் 

துகற முதுவர் / சங்ைீத நிபுணர் 

சந்திரதாஸ சபாசைாடவிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தில் 2015 மார்ச் 

12 ஆம் திைதி சஜர்மைிய திைத்கத  

ஒழுங்கு சசய்தல் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

விஞ்ஞாை படீத்தின் 2015 விஞ்ஞாை 

திைத்கத தகைவர் என்ற வகையில் 

ஒழுங்கு சசய்தல் 

வைிை சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

அகமச்சு மற்றும் ைல்வி 
சார் 

 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

பாடசாகை மணவர்ைள் 

மற்றும் ஆசிரியர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

சபாது மக்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 சபராசிரியர் சை.பி. சுைதீா குணவிக்ரம 2015 

ஜுகை 02 ஆம் திைதி ைங்ைாதீப திைப் 

பத்திரிகையில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட மாத்தகற 

ைடற்ைகரக்கு மிதந்து வந்த விைங்கு எது 

என்ற சிங்ைள சமாழிக் ைட்டுகரகய 

எழுதுதல் 

 

 

பவளியீடுகளும் அைிவு பரம்பல்களும்  

 

 வமக எண்ணிக்மக 
1 சர்வசதச சஞ்சிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீுைளுடன்) 
103  

2 சர்வசதச சஞ்சிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
02 

3 சதசிய சஞ்சிகைைளில் சவ ளியாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

(முழுகமயாை / குறுைிய) 
- 

4 முழுகமயாை நகடமுகற சவளியடீுைள் 07 
5 வாய் மூை வழங்ைல்ைள் 28 
6 விளம்பர வழங்ைல்ைள் 04 
7 புத்தைங்ைள் 01 
8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 
9 சவறு சவளியடீுைளில் சவளியாை  ைட்டுகரைள் 01 
10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 03 

 

 

 

துைொனிப் பட்டக் கற்மககள் பீடம் 
 

பீடொதிபதியின் உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

முதுமாைிப் பட்டக் ைற்கைைள் படீம், தத்துவ முதுமாைி மற்றும் ைைாநிதி ஆய்வுப் பட்டச் 

சசயற்திட்டங்ைளுக்குப் பதிவு  சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளுக்கு சமைதிைமாை ஆறு முதுமாைிப் பட்டத் 

திட்டங்ைளுக்ைாை 289 பதிய மாணவர்ைகள 2015 ஆம் ஆண்டில் பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்ைகமய 

முன்கைய சதாகுதி மாணவர்ைளுடன் முதுமாைிப் பட்டச் சசயற் திட்டங்ைளுக்கு (ைற்கை  பாடசநறிைள்) 2015 

ஆம் ஆண்டில் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 319 ஆக் இருந்தது.  

 

2015 ஆம் ஆண்டின் ஆய்வுப் பட்டங்ைளுக்ைாை(தத்துவ முதுமாைி மற்றும் ைைாநிதி) புதிய பதிவுைள் 30  ஆை 

இருந்தது. ஆைசவ 2015 ஆம் ஆண்டின் சமாத்த ஆய்வு மாணவர்ைளின் பதிவுத் சதாகை 198 ஆகும். 

(அட்டவகண 01) 

 

20415ஆம் ஆண்டில் 89 மாணவர்ைள் தங்ைளது முதுமாைிப் பட்டங்ைகளப் பூர்த்தி சசய்திருந்த்துடன் 

பட்டமளிப்பு விழாவின்சபாது முதுமாைிப் பட்ட சசய்ற் திட்டத்தில் 76 மாணவர்ைள் மற்றும் ஆய்வு பட்டச் 

சசயற்திட்டத்தில் 13 மாணவர்ைள் என்ற வகையில் பட்டங்ைள் வழங்ைப்பட்டை. 

 

முதுமாைிப் பட்ட மாணவர்ைளின் (ைற்பித்தற் பாடசநறி மற்றும் ஆய்வுப் பட்டங்ைள்) சமாத்தப் பதிவுைள் 2015 

வருடத்தில் 725 இருந்தது.  
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முதுமாைிக் ைற்கைைள் படீம்,சநார்சவ நாட்டின் ட்ரிபுவான் பல்ைகைக் ைழைத்தின் கூட்டிகணப்புடன் 

2015ஆம் ஆண்டில் சமாதாைமும் மற்றும் அபிவிருத்தியிற்குமாை ைகை முதுமாைி (M. A) என்ற புதிய 

முதுமாைி ப் பட்டச் சசயற் திட்டத்திகை ஆரம்பித்திருந்தது. இதற்கு சமைதிைமாை வணிை முைாகமத்துவ 

மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டமிடல் பற்றிய ைகை முதுமாைி (M. A) சபான்ற இரண்டு புதிய முதுமாைிப் பட்டச் 

சசயற்திட்டங்ைள் ஆரம்பிப்பதற்ைாை பூர்வாங்ை சவகைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டு அகவ 2015 ஆண்டில்  

ஆரம்பிக்ைப்பட்டை.  சமலும் முதுமாைிப்பட்டக் ைல்வி திட்டங்ைளுக்ைாை சபாதுச் சட்ட பரிமாைங்ைள் 

தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 2015 ஆண்டில் அகவ அறிமுைப் படுத்தப்படவுள்ளது. அசத சந்தர்ப்பத்தில் 2015 ஆம் 

ஆண்டில் முதுமாைிப் பட்டக் ைல்விப் சபறுசபறு ைள் உறுதி சசய்வது பற்றிய புதிய முகறயாை 

அசபட்சைர்ைள் தமது கைைளில் திருத்தப்பட்ட விகடத்தாள்ைகளப் சபற்றுக் சைாண்டு தங்ைளது 

சபறுசபறுைகள அனுமதிக்ைப்பட்ட பரிசசாதகை சசயல்முகறக்கு அகமய இருந்தைவா என்பகத 

உறுதிசசய்து சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்பிகை புதிய முகற 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 2015 

ஆம் ஆண்டில் சமாத்த வருமாைம் மற்றும் சசைவிைம்ைள் முகறசய ரூபா 23693599.00 மற்றும் ரூபா 

9948100.61 ஆை இருந்தை. அதற்கு அகமய நிலுகவ ரூபா 13745498.39 ஆகும். 

அட்டவகண 01 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் முதுமாைிப் பட்டக் ைற்கைைள்  படீத்தின் முதுமாைிப் பட்ட திட்டங்ைளின் மாணவர்ைளின் 

பதிவுைள் 

 

முதுமாைிப் பட்டக் ைல்வித் திட்டம்  புதிய 

அனுமதிைள் 

முழுப் 

பதிவுைள் 

01 ைைாநிதி (Ph.D)  05 198 

02 தத்துவ முதுமாைி ( M. Phil) 25 

03 சபாருளியல் முதுமாைி (M.A) 148 204 

04 சமூைவியல் முதுமாைி (M.A) 52 64 

05 சமாதாைமும் மற்றும் அபிவிருத்திக்குமாை முதுமாைி 26 26 

06 வணிை நிர்வாை முதுமாைி / வணிை நிர்வாை முதுமாைி 
டிப்சளாமா  MBA / PDBA 

21 50 

07 சபாைப் பாதுைாப்புத் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை முதுமாைி 25 47 

08 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் விஞ்ஞாை முதுமாைி 17 11 

09 2015 ஆம் ஆண்டில் புதிய உட்சசர்ப்பு அற்ற சவறு பை 

முதுமாைி பாடத்திட்டங்ைள் 

- 125 

10 சமாத்தம் 319 725 
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பகுதி  VI - நூைகம் 

 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின்  பிரதாை நூைைம், வல்ைமடகம வளாைத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. விவசாய, 

மருத்துவ, சபாறியியல் மற்றும் இகணயச் சுைாதாரப் படீங்ைளின் நூைைங்ைள் முகறசய மாபைாகை, 

ைராபிடிகய, ஹபுைகள மற்றும் மஹசமாதகர என்ற இடங்ைளில் அகமந்துள்ளை.  

 

நூைைம், ஏறத்தாள 168000 புத்தைங்ைள் ைிட்டத்தட்ட 300 சன்ஞிகைைகள சைாண்டுள்ளது. இவ்வளங்ைள்,  பிரசுர 

மற்றும் மின்ைஞ்சல் ஊடாை மாதிரிைளில் சபற்றுக் சைாள்ள முடியும். 2014125 ஆம் வருடங்ைளுக்கு 

அகமயக் ைிகடக்ைப்பட்ட வருடாந்த புள்ளி விபரங்ைளின் அறிக்கைைளின் படி நூைை வளங்ைளின் புழக்ைம் 

90000 கய வின்ஞியுள்ளது. 20014 ஆம் வருடத்தில் நூைை சதசிய வரைாற்றுத் சதாகுப்பின் எண்ணிக்கை 

ஏறத்தாள 160000 சவ ளியடீுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

 

நூைைத்தின் சசகவைள் தைவல்சதட்டம், இரவல், நூைைங்ைளுக்ைிகடசய வழங்ைல்ைள் மற்றும் தற்ைாை 

விழிப்புணர்ச்சிச் சசகவைள் என்பை அடங்கும். ஒவ்சவாரு வருடமும் புதிதாை இகணயும் 

மாணவர்ைளுக்ைாை நூைை பாவகண பற்றிய ைல்விச் சசயற்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டு வருைின்றது. 

பாவகையாளருக்கு பயனுள்ள வழி முகறைகள நூைை இகணயத்தளம் வழங்குைின்றது.  

 

விசசடமாை, OPAC இகணயம் மற்றும் புதிதாை ஆரம்பிக்ைப்பட்ட எண்ணியல் நூைை இகணப்புக்ைள், 

பல்ைகைக்ைழை இகணயத் தளத்தினூடாைப் சபற்றுக் சைாள்ள முடியும். சமற்குறிப்பிட்ட சசகவைளுக்கு 

சமைதிைமாை நூைைம், ஆர்வமுள்ள நூைை பாவகையாளர்ைளுக்ைாை பல்ைிை தைவல் ஊடை வாய்ப்புக்ைள் 

மற்றும் சுயமாை சமாழி ைற்கும் வசதிைகளயும் வழங்குைின்றது.  

 

 

 இகணயச் 

சுைாதாரச் 

சசகவ 

பிரதாை  மருத்துவ சபாறியியல் விவசாய 

1. புதிதாை பதவு சசய்யப்பட்ட 

மாணவர்ைள் 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்விசார் 

 ைல்விசாரா 

 
 

 

 

இல்கை 

இல்கை 

இல்கை 

 

 
 

 

 
1318 

50 

20 

 
 

 

 
163 

31 

05 

 
 

 

 
251 

09 

01 

 
 

 

 
218 

26 

10 

2. சசயற்படும் சநரங்ைள் 

 ைிழகம நாட்ைள் 

 

 

 

 
 

 சைிக்ைிழகம 

 
 

 

 

 ஞாயிற்றுக்ைிழகம 

 

 

 

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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 இகணயச் 

சுைாதாரச் 

சசகவ 

பிரதாை  மருத்துவ சபாறியியல் விவசாய 

3. வழங்ைப்பட்ட 

புத்தைங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்வி சார் 

 ைல்வி சாரா 

 

 

 
 

1867 

1722 
123 

 

 

 
 

57735 

2373 
3196 

 

 

 
 

8531 

684 
596 

 

 

 
 

3694 

195 
226 

 

 

 
 

4743 

586 
327 

4. தண்டக் ைட்டணம் 

 

 

இைக்ைப்பட்ட புத்தைங்ைளின் 

தண்டக் ைட்டணம். 

ரூபா 2948.00 

 

125.00 

ரூபா 

42835.00 

 

 

ரூபா 

21577.00 

 

 

ரூபா 37329.00 

 

 

ரூபா 

29988.00 

 

ரூபா 250.00 

 
 

5. அலுவைைப் பாவகண 

(பாவகணைள்  

இல்கை 3500 15000 

 

இல்கை 

3020 3000 

6. உள்ளை நூைை ைடன் 

வசதிைள் 

 அனுப்பப்பட்டகவ 

 ைிகடக்ைப்சபற்றகவ 

 

 

இல்கை 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 
02 

 

 

 
- 

7. சன்ஞிகைைள் 

 சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்ட கவ 

 நன்சைாகடைள் 

 

 

இல்கை 

 

- 

 

 
9 

 

15 

 

 
02 

 

06 

 

 
02 

 

42 

 

 
2 

 

7 

8. புத்தைங்ைள் 

 சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்டகவ 

 நன்சைாகடைள் 

 புத்தைங்ைள் 

குறுசவட்டு 

 ைணணிமயமாக்ைப்பட்
டகவ 

 ஆங்ைிை 

 சிங்ைள 

 

 
103 

 

 
 

 

 
 

 

76 
27 

 

 
1137 

 

192 
 

 

 
 

 

1137 
192 

 

 
163 

 

156 
41 

 

 
 

 

247 
72 

 

 
76 

 

499 
9 

 

 
 

 

409 
10 

 

 
94 

 

143 
02 

 

 
 

 

193 
204 

பல் ஊடை நிகையம் 

திறந்திருக்கும் சநரங்ைள் 

இல்கை மு.ப. 9.00 

பி.ப.4.30 

ைிழகம 

நாட்ைளில் 

மு.ப. 9.00 

 

பி.ப. 6.45 

- - 
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பகுதி VII - பவளிவொரிச் நசமவகள் 

 

1. ைருத்துவ  ிமையம் 
 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் பட்டக் ைல்வி பயிளும் மாணவர்ைள் ைல்வி சார் மற்றும் ைல்வி சாரா 

ஊழியர்ைளுக்ைாை மருத்துவ மற்றும் துகண மருத்துவச் சசகவைகள மருத்துவ நிகையம் 

வழங்குைின்றதுடன் சவறு பை நிைழ்ச்சிைளுக்ைாை (பட்டமளிப்பு விழா, பல்ைகைக் ைழை விகளயாட்டு 

நிைழ்ச்சிைள் மற்றும் பல் விசசட நிைழ்ச்சிைள்) சுைாதாரச் சசகவைகளயும் வழங்குைின்றைது.  

 

ஊழியர் வகுதி 
 

பிரதம மருத்துவ அதிைாரி (பதில்) 01 சபாதுச் சுைாதாரப் பரிசசாதைர் 02 

பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ அதிைாரிைள் 02 மருந்தாக்குநர் 01 

பற் சிைிட்கசயாளர் 01 உதவுநர் (சபண்) 03 

சதாழிற் நுட்ப அதிைாரி 01 உதவுநர் (ஆண்) 01 

தாதி அதிைாரிைள் 02 சிற்றூழியர் 01 

 

ைருத்துவ நசமவகள் 

 

  மாணவர் ஊழியர் முழு 

1 சவளிவாரி சநாயாளர் பிரிவு (OPD)  7852 1990 9842 

2 ஆய்வு கூடச் சசகவைள் - - 0490 

3 பற் சிைிட்கசப் பிரிவு 1679 362 2041 

4 உளசநாய்  ஆசைாசகைைள்   0070 

5 விசசட மருத்துவச்  பரிசசாதகைைள் (GH) - - 0201 

  

நவறு நசமவகள் 

 

680  ைாயங்ைளுக்கு மருந்து ைட்டுதல்  

122 தடுப்பூசி வழங்ைள் 

03 குகறந்த பட்ச அறுகவச் சிைிட்கசைள் 

112 ECG 

34 சவறு 

95 87 சசகவ நீடிப்புக்ைள் மருத்துவ பரிசசாதகைைள் 

8  விசசட 

1211 309 பரீட்கசைளுக்ைாை மருத்துவச் சான்றிதழ்ைல் 

(மருத்துவ நிகையத்திைால் 

வழங்ைப்பட்ட) 

894 விரிவுகரைள் மற்றும் சவறுபை 

8 ஊழியர் 

2402 1658 புதிய மாணவர்ைள் மருத்துவ சான்றிதழ்ைள் (ஏற்றுக் 

சைாள்ளப்பட்டகவ) 567 பரீட்கசைள் மற்றும் சவறு பை 

121 ஊழியர் 

56 சவளிவாரி 

761 200 உணவைங்ைகள சசாதகையிடல் சபாதுச்  சுைாதாரச் சசகவைள் 

220 விடுதிைகள சசாதகையிடல் 

261 சுற்றாடற் சசாதகைைள் 

80  சவறு பை, வளாைங்ைள் 
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தவிர் நிகைச் சுைாதாரச் சசகவைள் 

(அ) சதாற்று சநாய்ைகளத் தடுத்தல்    (ஆ) சநாய் ைாவிக் ைட்டுப்பாடு 

(இ)  சபாதுச் சுைாதாரம்   (ஈ) விசர் நாய்த் தடுப்பு 

(உ) உணவு  

 

 

2. உடற் பயிற்சிக் கல்வி 
 

படீங்ைளுக்கு இகடயிைாை சபாட்டிைள் (2015சம 17 – ஜுகை 13) 

 

படீங்ைளுக்கு இகடயிைாை வருடாந்த விகளயாட்டுப் சபாட்டிைள், 2015 சம மற்றும் ஜுன் மாதங்ைளுக்கு 

இகடயில் நகடசபற்றை. 

விஞ்ஞாை படீம் மற்றும் சபாறியியற் படீம்ைள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் இடங்ைகளப் சபற்றை. 

 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு  இகடயிைாை சவற்றிக் ைிண்ணப் சபாட்டிைள்  

 

(2015சம 16 மற்றும் ஆைஸ்ட் 30) 

இப் சபாட்டிைள் வருடத்தில் சமற் குறிப்பிட்ட ைாைங்ைளில் நகடசபற்றை. நாங்ைள் ைரப்பந்தாட்டப் 

சபாட்டிைகள 2015 ஆைஸ்ட் 30 ஆம் மற்றும் 31 ஆம் மற்றும் 2015 சசப்டம்பர் 01 ஆம் மற்றும் 02 ஆம் 

திைதிைளில் றுஹுண பல்ைகைக் ைழை உள்ளை விகளயாட்டு அரங்ைில் ஒழுங்கு சசய்திருந்சதாம். 

 

எமது நிகைைள்; 

 

சவற்றிக் ைிண்ணம் – பாரம் தூக்ைல், கதக் சைாண்சடா (ஆண்), சசஸ் (ஆண்), ைரம் (ஆண்) 

 

FSC பாடசநறி ; விஞ்ஞாை படீம் 

 

(2015 சபப்ரவரி – 2015 சம) 

நாம் விஞ்ஞாை படீத்தின் இரண்டாம் வருட மாணவர்ைளுக்ைாைசதார் சதரிவுப் பாடசநறியிகை 

நடாத்திசைாம் முதைாவது பாடசநறி “ சுைாதாரம் சார்பாை உடற் ைட்டுதல் மற்றும் நைம்” பற்றிய 

பாடத்திற்ைாை சசயல் முகறப் பாடசநறியாை அகமந்துள்ளதுடன் இவற்றில் 60 மாணவர்ைள் பங்கு பற்றிைர். 

இரண்டு பாட அைகுைகளக் சைாண்ட இரண்டாவது பாடசநறி 15 மணித்தியாளங்ைள் உள்ளடக்ைிய 

சைாட்பாட்டு அமர்வுைளும் 30 மணித்தியாளங்ைள் சைாண்ட பயிற்சி அமர்வுைகளயும் உள்ளடக்ைியிருந்தது. 

அகவ உடற் ைட்டுதல் மற்றும் சுைாதார முைாகமத்துவம் எை அகழக்ைப்பட்டை.  

 

ஆசிய பல்ைகைக் ைழைப் சபாட்டிைள்;  

2015 – சபய்ஜிங் – சீைா 

 

பின்வரும் மாணவர்ைள் சீைா, சபய்ஜிங் இல் நகடசபற்ற 2015 ஆண்டில் 1ஆவது ஆசிய பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு இகடயிைாை சசஸ் சவற்றிக் ைிண்ணப் சபாட்டிைளில் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்கதப் 

பிரதி நிதித்துவப் படுத்திைர். 

1. சசின்த எச். சஜ. எஸ் RU/ E/ 2011/151 

2. அமரசசை,சை. எச் – EG/2013/2133 

3. ராஜபக்ஷ , எஸ். ஆர் – SC /2013/8611 

4. சசல்வி. ஆரியதாச, எம். சி. AG/ AT/ 2012/330 

13 ஆவது வர்ண விருது விழா 

(2011 டிசம்பர் 11 ஆம் திைதி) 
2013 மற்றும் 2014 ஆம் வருடங்ைளுக்ைாை 13 ஆவது வர்ண விழா, வருட இறுதியில் விகளயாட்டு மன்றம் 

விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் மன்றம் மற்றும் உடற்ைல்வித் துகறைளின் கூட்டிகணப்புடன் நடாத்தப்பட்டது. 

இவ் விழாவின் சபாது 150 வர்ணங்ைளுக்ைாை சவற்றியாளர்ைள், 65 மிைச் சிறந்த சசயைாற்றுநர்ைள் மற்றும் 

விசசட விருதுைளுக்ைாை சவற்றியாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டை.  
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பகுதி  VIII  - பிரிவுகள் ைற்றும்  ிமையங்களுக்கொன 

அைிக்மககள் 

 

1. பதொழில் வழிகொட்டற் பிரிவு 

 

மாணவர்ைளிகடசய சமன்கமத் திறகம, சதாழிற் திகறகமைள் மற்றும் சவறு பை சமூைத் திறகமைகள 

உருவாக்குவதற்கு உைந்த நடவடிக்கைைள் மற்றும் தரமாை நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள வழங்கும் சநாக்குடன் 

சதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு சசயற்பட்டு வருைின்றது. பல்சவறுபட்ட மைித வளங்ைள் மற்றும் இடங்ைகளப் 

பயன்படுத்துவதுடன் ஊடை சதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவின் நடவடிக்கைைள் சசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

சதாழிற் வழிைாட்டற் பிரிவிைால் சசயற்படுத்தபடும் நடவடிக்கைைள்/சசயைமர்வுைள்.  

 

I. பாடசாகைைளில் இருந்து பல்ைகைக் ைழைத்திற்குப் புதிதாை வரும் மாணவர்ைகள சந றிப்படுத்தல் 

II. சதாழில் முன்சைற்ற மற்றும் தைிப்பட்ட (தைி நபர் மற்றும் குழு) வர்ைளுக்ைாை ஆசைாசகைைள் 

மற்றும் வழி ைாட்டல்ைள். 

III. சதாழிற் திகறகமயிகை வலுப்படுத்தல் 

IV. சதாழிற் துகறயுடன் சதாடர்பிகை உருவாக்ைல் 

V. சதாழில் 

VI. சமன்கமத் திகறகம விருத்தியிகை வலுப்படுத்தல் 

2015 ஆம் ஆண்டில் நாங்ைள் சமற்குறிப்பிட்ட தகைப்புக்ைளில் சசயைமர்வுைள் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் ஊடாை 

மிை சவற்றிைரமாை விருத்தி சசய்யப்பட்டுள்ளை.  

 

சமன்கமத் திகறகம விருத்திற்ைாை சான்றுறுதிப் பாடசந றி (72 மணித்தியாளங்ைள்) 

குறிக்சைாள் 

I. இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் பங்கு பற்றிய மாணவர்ைள் ஆளுகம விருத்திக்ைாை எண்ணக் கூறுைள் 

புரிந்துசைாள்ளல் மற்றும் சவற்றிைரமாை முன்சைற்றத்திற்குப் பாதைமாை  நகடைகளக் 

ைண்டறிதளும் 

II. சதாழி முன்சைற்றம் மற்றும் திறகமயின் விருத்திற்ைாை சமன்கமத் திறகமயின் 

முக்ைியத்துவத்கத உணர்ந்து சைாள்ளல் 

III. உசித சமன்கமத் திறகமயிகை விருத்தி சசய்தளும் அதனூடாை உைைைாவிய சவகைைளுக்கு 

உைந்த முகறயில் இகசவறுவதற்கு உதவுதளும் 

இச் சசயற் திட்டத்திகைப் பின்பற்றிய சமாத்த மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

படீம் மாைிட நிதி/ முைாகம விஞ்ஞாை ைடற்சறாழில் சமாத்தம் 

மாணவர் 

எண்ணிக்கை 

167 211 32 10 420 

 

பயிற்சி ஆண்டு – 2015 சபப்ரவரி முதல் 2016 ஜைவரி வகர 

ஒவ்சவாறு ைிழகம திைங்ைளிளும் – இரண்டு அமர்வுைள் ( ைாகை மற்றும் மாகை) 

 

மதிப்படீ்டு முகறைள். 

1. குழு சார்ந்த சவளிப்பாடுைள் 

2. தைிப்பட்ட சவளிப்பாடுக்ள 

3. குழுச் சசயற்திட்டங்ைள் 
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பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

சமன்கமத் திறகம 

விருத்தி 
2015 – சபப்ரவரி 

2016 மார்ச் 

1. இந் நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றிய 

மாணவர்ைள், 

சவற்றிைரமாை 

முன்சைற்றத்திற்குப் 

பாதைமாை தைிப்பட்ட 

ைாரணங்ைகள அறிந்து 

சைாள்ளுதல் மற்றும் 

திறகம விருத்திக்ைாை 

விழுமியங்ைகள  புரிந்து 

சைாள்ளல் 

2. திறகம விருத்தி மற்றும் 

சதாழில் 

முன்சைற்றத்திறன் 

சமன்கம ஆற்றல்ைளின் 

முக்ைியத்துவத்கத 

உணரல் 

3. உசித சமன்கம திறகம 

ஆற்றைின் விருத்தி 
மற்றும் உைைாைாவிய 

ைடகமைளுக்கு 

அவற்றின் 

முக்ைியத்துவத்கத 

உணரளும் 

மாைிட சமூை 

படீம் – 167 

 

ைடற்சறாழில் 

படீம் – 271 

 

நதி முைாகம 

படீம் 32 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

– 10 

 

சமாத்தம் 420 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

புதுமுை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

சமன்கம திறகம 

விருத்தி 

2015 சபப்பரவரி 

25 ஆம் திைதி 
 சமன்கமத் 

திறகம விருத்தி 
பாடசந றியின் 

சைை 

மாணவர்ைளுக்
கும் 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

ஊழியர்ைளுக்ைாை 

முதல் உதவிப் 

பயிற்ச்சிைள் 

2015 மார்ச் 11,12 

மற்றும் 13 

1. பல்சவறுபட்ட 

அவசர 

நிகைகமைளின் 

சபாது உதவி 
வழங்குவதற்கு 

முடியுமாயிருத்தல் 

2. முதல் உதவி 
பற்றிய அறிவு, 

தைிப்பட்ட 

ஒவ்சவாருவருக்கு
ம் பயைளிக்கும் 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 25 

ஊழியர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சநறிப்படுத்தல் 

நிைழ்சித் 

திட்டங்ைள் 

1. மாைி / சமூை 

2. சபாறியியற் 

படீம் 

3. விஞ்ஞாை 

படீம் 

 

 
 

2015.03.12 

 
 

2015.03.18 

 

2015.03.25 

1. சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு இகைந்து 

சபாவது எவ்வாறு? 

4. உங்ைள் ைல்வி சார் 

சைை புது 

மாணவர்ைளும் 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

131 

2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

4. முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் 

படீம் 

வாழ்க்கைகய 

பயனுள்ளதாை 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு? 

விஞ்ஞாை 

மாணவர்ைளுக்ைா
ை புதுமுை 

நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

2015.03.25 அறிமுைப் படுத்தல் 

1. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு 

இகணவது? 

2. திகறகமகய விருத்தி 
சசய்வது எவ்வாறு? 

3. எமது 

முன்சைற்றத்தில் 

ஏற்படும் 

வாய்ப்புக்ைகள புரிந்து 

சைாள்ளல் 

 

150 முதல் வருட 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

ஆளுகம விருத்திச் 

சசயற் திட்டங்ைள் 

“உங்ைள் வாழ்வின் 

மறுமைர்ச்சி” 

ஏப்ரைில் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்
டது. 

இந் நிைழ்ச்சி 
பங்குசைாள்சவார் 

இகடசய கூட்டு 

தகைகமத்துவம் தைவல் 

திகறகம கூட்டு முயற்சி 
சுய நம்பிக்கை 

சசயைார்வம் மற்றும் தீர்வு 

எடுக்கும் ஆற்றல் சபான்ற 

கூறுைகள அடிப்பகடயாை 

விருத்தி சசய்வதுடன் 

அவர்ைளுகடய சதாழிற் 

ஆற்றகையும் விருத்தி 
சசய்யும் 

மாைிட மற்றும் 

சமூை 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 25 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

மூைதைச் சந்கத 

மற்றும் ைாப்புறுதி 
பற்றிய சசயைமர்வு 

2015.05.28 இச் சசயற் திட்டம், 

ஆளுகம விருத்தி, 
சதாழில் முன்சைற்ற 

உணர்விகை 

புரிந்துணர்தல், சுய 

மதிப்படீு மற்றும் உைை 

ைடகமைள் பற்றிய 

அறிமுைக் கூறுைகள 

உள்ளடக்ைியது 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 25 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

வாழ்வில் சவற்றி 
சபறுவது எவ்வாறு? 

2015.05.24 இச் சசயற் திட்டத்தில் 

உங்ைள் எதிர்ைாைத்கத 

திட்டமிடல் சநர்முைப் 

பரீட்கசைளுக்ைாை 

எவ்வாறு சதாற்றுதல் 

மற்றும் சுய விருத்தி 
சபான்றகவைள் அடங்கும் 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 40 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சைாைைதுகர 

சிறுவர் 

ைிராமத்திற்கு 

அன்ைதாைம் 

வழங்ைல் 

2015.06.20 பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைளிகடசய சமூை 

மைப்பான்கமயில் 

மாற்றம் மற்றும் சவ 

ளிக்ைை எல்கைைளில்  

80 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பல்ைகைக்ைழை 

மாணவர்ைளின் 

சநர்வுணர்வு வாய்ப்பிகை 

உருவாக்ைல்   

சதாழில் 

வழிைாட்டற்ைாை 

சசயைமர்வு 

சபாறியியற் படீம் 

2015.06.24 ஆசைாசகைைள் பற்றிய 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

மாைிட மற்றும் 

சமூை விஞ்ஞாை 

படீத்திற்ைாை CV 

வகரதல் பற்றிய 

சசயைமர்வு 

2015.06.26  01.00-

04.00 பி.ப 

 43 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

ைடவத்த மஹா 

மாயா மைளிர் 

பாடசாகை 

2015.06.30 1. உயர்ைல்விக்ைாை 

வாய்ப்புக்ைள் 

2. சதாழில் விருப்பிற்ைாை 

பரீட்கசைள் 

3. பழுளுள்ள 

ைற்கைைளுக்ைாை திறகம 

விருத்திைள் 

455 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

“நில்வைா நிம்நயா” 

சங்ைீத நிைழ்ச்சி 
2015.07.07 - ைகைப்படீ 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

அதிதி உகர 

உபசவந்தர் 

சிசரஷ்ட 

சபராசிரியர் ைாமிைி 
சசைாநாயக்ை 

2015. 07.08. 01.30-

03.30 பி.ப 

“முன்சைற்றைரமாை 

வாழ்க்கை மற்றும் 

சாதைமாை 

மைப்பான்புைள்” 

160 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

முைாகமத்துவ 

பயிற்சி சசயற் 

திட்டம் 

2015.07.13,14,15,1

6, மற்றும் 17 

இளம் 

முைாகமத்துவர்ைளுக்ைாை 

குழாகம உருவாக்குதல், 

இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

குறிக்சைாளாகும் 

16 மாணவர்ைள் 

(3ஆம் வருடம்) 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

CV வகரதல் 

பற்றிய சசயற் 

திட்டம் 

2015.07.29 திருப்திைரமாை சுய 

விவரக் சைாகவ (CV) 

ஒன்றிகை எவ்வாறு 

வகரவது? சநர்முைப் 

பரீட்கசக்ைாை 

தன்நம்பிக்கைகய 

உருவாக்ைல் (பற்றுறுதி) 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 100 

மாணவர்ைள் 

(மூன்றாம் 

வருடம் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புகு முை நிைழ்ச்சித் 

சசயற் திட்டம் 

2015.07.29 1. சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு எதற்ைாை? 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு  

இகணந்து சசல்வது? 

4. உங்ைள் ைல்விசார் 

வாழ்க்கைகயப் 

பசுகமத் 

சதாழில் நுட்ப 

மற்றும் 

விவசாய வணிை 

படீத்தின் 3ஆம் 

வருட 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதறி 
நிசன்சைா 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பயனுள்ளதாைத் 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு? 

சநர்முைப் 

பரீட்கசக்கு 

சதாற்றுதல் பற்றிய 

சசயற் திட்டம் 

2015.08.05 சநர்முைப் பரீட்கசக்ைாைத்  

தன்ைம்பிக்கை 

உருவாக்ைல் மற்றும் 

ஆர்வமூட்டும் 

அனுபவத்கத சபற்றுக் 

சைாள்ளல் 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 150 

மாணவர்ைள் 

(3ஆம் வருட) 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

தற்சபாகதய 

சதாழிற் சந்கத 

2015.08.05 பிரதாை தைித் திறப் 

பணிைகள அறிமுைப் 

படுத்தளும் தற்சபாகதய 

சதாழிற் சந்கதயின் 

சபாதுப்பகடயாை 

மாற்றங்ைளும் 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 150 

மாணவர்ைள் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புகுமுை சசயற் 

திட்டம் (சதாழில் 

வழிைாட்டற் பிரிவு) 

2015.08.12 1.சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு எதற்ைாை? 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு 

இகணந்து சசல்வது. 

4. உங்ைள் ைல்வி சார் 

வாழ்க்கைகய 

பயனுள்ளதாை 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு.? 

பசுகமத் 

சதாழிற் நுட்ப 

படீத்தின் முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதரி 

நிசன்ைைா 

CV வகரதல் 

பற்றிய 

சசயற்திட்டம் 

2015.08.12 திருப்திைரமாை சுய 

விவரக் சைாகவ (CV) 

ஒன்றிகை வகரவது 

எவ்வாறு? சநர்முைப் 

பரீட்கசக்ைாை 

தன்நம்பிக்கைகய 

உருவாக்ைல்  

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 250 

மாணவர்ைள் 

(2ஆம் வருடம் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

முைாகமத்துவ 

பயிற்சித் 

திட்டங்ைள் 

2015.08.12 HSBC வங்ைி இச் சசயற் 

திட்டத்திகை 

நடாத்தியதுடன் பயனுள்ள 

மற்றும்  விகைத் 

திறனுகடய ைடன் பற்றிய 

தைவற் சசகவ (CRIB) 

மற்றும் பல்சவறு சபறுமதி 
அதிைரிக்ைப்பட்ட 

சசகவைள் 

அறிமுைப்படுத்தல் 

விஞ்ஞாை 

மற்றஞம் நிதி 
மற்றும் 

முைாகமத்துவ 

படீத்தின் 250 

மாணவர்ைள் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புத்தாக்ை 

பாடசாகை 

சசயைமர்வுைள் 

2015.08.26 - 

முதல் வருடம் 

AB (15) 

GY (10) 

 சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

UNA நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

2015.09.23 ஆம் 

திைதி 
ஐக்ைிய நாடுைள் சகபயின் 

70ஆவது ஆண்டு 94 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பி.ப. 01.30-03.30 விழாவிற்கு ”MEET THE UN”  

என்ற சசயற் திட்டம் 

மற்றும் ஜக்ைிய நாடுைளின் 

அங்ைத்துவ நாடாை 

இைங்கையின் 61 ஆண்டு 

விழா 

ைாைி ஹைீடிைை 

சாரிபுத்தர 

வித்தியாையம், 

ஐக்ைிய நாடுைள் 

கூட்டிகைப்புடன் 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மு.ப. 09.00 – 

பி.ப. 06.00 

ஐக்ைிய நாடுைள் சகபயின் 

60 ஆவது ஆண்டு 

விழாவின் ஞாபைாரத்த 

“ஒைி விைக்குக் 

ைண்ைாட்சி” மற்றும் 60 

வருட ைாை அங்ைத்துவ 

நாடாை இைங்கை 

14 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

நான் ஒரு மைிதன்  2015.09.02.-  வாழ்க்கை மற்றும் 

சபறுமாைங்ைள் பற்றி 
சுய விபரக் சைாகவ 

(CV) விருத்தி சசய்தல் 

 மிைச் சிறந்த 

விழிப்புணர்வுடன் 

அகமதியாை மசைா 

நிகையிகை 

அகடதல் 

 வாழ்க்கையில் சைை 

இைக்குைகளயும் 

அகடவதற்ைாை 

உள்ளத்கத 

தயார்படுத்தல் 

 ஆற்றல் குன்றிய 

நிகையிகை 

ைட்டுப்பாட்டிற்குள் 

சைாண்டு வருதல் 

AB , GY முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள்  

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

திகறகம விருத்தி 
சசயற்பாடுைள் ( 

உைை சிறுவர் 

திைத்தன்று 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சிைள்) 

2015.10.02 முன்கவப்பிற்ைாை 

திகறகமகய மற்றும் 

குழுக்ைளாை 

ைடகமயாற்றும் ஆற்றகை 

விருத்தி சசய்வதற்ைாை 

நாரன்சதைிய 

பாடசாகைகய
ச் சசர்ந்த 50 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

CV வகரதல் 

மற்றும் சநர்முைப் 

பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுதல் பற்றிய 

சசயைமர்வுைள். 

(சதாழிற் 

சந்கதக்குச் 

சமாந்தரமாை) 

2015.10.08/ 09-12 

 

2015.10.15/ 9 -12 
 

2015.10.11 / 9 -12 

 
2015.10.11 / 9-12 

01-04 

மாைிட மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீம் 99 

83 

81 

60 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

 2015.10.17 / 09-12 , 

01-04 
மாைிட மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீம் 112 

108 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

CV வகரதல் 

மற்றும் சநர்முைப் 

பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுதல் சசயற் 

திட்டம் 

2015.10.14 “ திருப்தியாை CVகய 

எவ்வாறு வகர வது? 

சநர்முைப் பரீட்கசக்ைாை 

தன்ைம்பிக்கைகய 

உறுவாக்ைல் 

மூன்றாம் 

ஆண்டு (MGT)  

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

2015 சதாழிற் சந்கத 

(இகணப்பி 6*6) 

2015.10.21 சசல்வி சுஜவீாவிைால் 

சதாழில் துகறைள் 

ஒழுங்ைிைக்ைப்பட்டை. 

01. ைிசயான்ச் 

02. நிசபான் ைங்ைா – 02 

03. ஹரிச்சந்திர 

நிறுவைம் 

04. வணிை சமூைம் – 

மாத்தகற -04 

05. பரீீளன் 

06. சஜான் ைீல்ஸ் 

(இரண்டாவது 

சநர்முைப் பரீட்கச) – 

12 

07. திக்வல்கை 

08. அன்தரசதைிய 

சதாட்டம் 

09. AIA 

10. சைன்ட் 

11. DSI 

12. சபாடிையின் – 01 

13. 3 WGE 

14. இந்திய ைல்வி 
நிறுவைம் 

15. ைைி ைங்ைா -01 

16. சரட் ைிசராஸ் 

(தன்ைிச்கச) 

17. சமாைி 
18. தமாளு முைவர் 

நிகையம் -40 

19. EVER JOBS சசல்வி 
நிசன் சைாவிைால் 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது 

560 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 

 2015.10.26 உணவு சமகச 

நகடமுகறைகள 

அறிமுைப் படுத்தளும், ஏன்? 

அகவ எமது 

முன்சைற்றத்திற்கு 

வாழ்வில் மிை அவசியம் 

விஞ்ஞாை 

மற்றும் 

முைாகமத்துவ 

படீத்தின் 30 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

நகடசயாழுங்கு 

முகறைள் மற்றும் 

தைிப்பட்ட நைன் 

சபணல், யுைிலீவர் 

(14 ஈசைான், வணிை 

பி.ப. 01.00 – 04.00 - 

430 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

குழுமம் மற்றும் 

ஹட்டன் நஷைல் 

வங்ைி 
அைகுைளுக்ைாை 

பாடசநறி (சதாழில் 

வழிைாட்டல் 

2015.11.01.  2015 

ஜகீை வகர 

சதாழில் முன்சைற்றம் 

என்பது எது? சதாழில் 

முன்சைற்றம் 

வாழ்க்கையின் மிைச் 

சிறந்த குணாதியங்ைளில் 

எவ்வாறு பராமரிப்பு? 

பசுகமத் 

சதாழில் நுட்ப 

மற்றும் 

விவசாய 

வர்த்தை 3 ஆம் 

ஆண்டு 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன் சைா 

 2015.11.04  

25 விசசட 

பட்டக்ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

மற்றும்  

ஆசிரியர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சதாழிற் சந்கத 2015 

விஞ்ஞாை படீம் 

2015.10.07 01. அய்ட்சை ஸ்சபன்ஸ் 

நிறுவைம் – (தைியார்) 

02. சவர்சுஸா (தைி) 
நிறுவைம் 

03. மார்ஸ் சஹால்டிங் 

நிறுவைம் 

04. சவாங் சடஸ் 

(தைியார்) நிறுவைம் 

05. றுஹுண புட்ஸ் (தைி) 
நிறுவைம் 

06. இைங்கை ைாப்புறுதி 
கூட்டுத்தாபைம் 

07. மாத்தகற வணிை 

குழுமம் 

08. யூைியன் அசுவரன்ஸ் 

(தைி) 
09. சபாைிசடக்ஸ் 

ைார்மன்ட் (தைி) 
நிறுவைம் 

10. EVER JOBS 

11. ஆர்பிசைா (தைி) 
நிறுவைம் 

12. யூைியன் அசுவரன்ஸ் 

ைாப்புறுதி 

 

 

சவ ளிக்ைள 

தகைகமத்துவ 

சசயற் திட்டம் 

2015.11.14 இச் சசயற் திட்டம் பூஸ்ஸ 

ைைாட்பகட முைாமிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 37 

மாணவர்ைள்  

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

“ஒப அசிரமத்” 

சசயற் திட்டம் 

2015.11.16,17,18 சதாழில் 

திகணக்ைளத்திைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சைை 

படீங்ைளிைதும் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

மாணவர்ைகள எதிர்ைாை 

தகைவர்ைளாை 

உருவாக்ைல் 

மாணவர்ைள் 

(2 மணித்தியாள 

சசயற் திட்டம்) 

2015.11.24 “ தன்கை புரிந்து 

சைாள்ளல் பற்றிய அமர்வு” MGT முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் (16 

மாணவர்ைள்) 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

“எைக்கு ஒர் சத 

ளிவாை பாகத 

சவண்டும்” (2 

மணித்தியாை 

சசயற் திட்டம்) 

2015.12.02 தீர்வு ைாணல் மற்றும் 

பிரச்சிகணைகள தீர்த்தல் 

துல்ைிதமாை 

வாழ்க்கைகய 

பராமரித்தல் 

MGT முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் (45 

மாணவர்ைள்) 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

தைல்ை முதிசயார் 

இல்ைத்திற்கு 

அன்ைதாைம் 

வழங்ைல் 

2015.12.30  

73 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 

 

 ஜைவரியில் சசயற்படவுள்ள நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

01. படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை 

02. சான்றிதழ் வழங்கும் விழா 

 சதாழில் வழிைாட்டல் பிரிவிைால் மாணவர்ைளுக்ைாை வழங்ைப்பட்ட விசசட வாய்ப்புக்ைள் 

01.  SAARC பிராந்தியத்தின் வரித் தகடயற்ற நிகை பற்றி பயிற்ச்சியாளர்ைளுக்கு சதசிய 

மட்டத்திைாை நான்கு நாள் பயிற்ச்சித் திட்டம். இத்திட்டம் வணிை குழுமம் சதாழிற் 

துகற மற்றும் ஆசிய சபாதுநைவாய இளம் சதாழில் முகைவர்ைளின் இகணப்பிைால் 

நாடாத்தப்பட்டது 

 சமூை வியற்துகற – ஆசைாசகை வழங்ைல் பற்றிய மாணவர் பயிற்சி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

தைிப்பட்ட  ஆசைாசகைைள் 

 

 

2. தற்கொை பைொழிகளும் கைொச்சொரங்களுக்குைொன  ிமையை 
 

குறிப்பிட வருடத்தில் பின்வரும் பாட சநறிைகள இப் பிரிவு நடாத்தியிருந்தது.  
1. சீைா  சமாழி 
2. சைாரிய  சமாழி 
3. ஹிந்தி சமாழி 

சமற்குறிப்பிட்ட சமாழிைளில் சீை மற்றும் சைாரிய சமாழிைள் விசசட பாட சநறியாைவும் 
நடாத்தப்பட்டை. சமலும் சீைா சமாழிச் சான்றிதற்  பாட சநறிைாைை பாடத்திட்டம் தயாரிக்ைப் 
பட்டுள்ளது. சமற்குறிப்பிட்ட  பாடசநறிைளுக்குப் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளின் சராசரி 
எண்ணிக்கை 50 ஆை இருந்ததுடன், மூன்று பரீட் கசைளும் நடாத்தப்பட்டை..  
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3. சர்வநதச  விவொகரங்களுக்கொன  ிமையம் 

 
2005 ஆைஸ்ட் 17 ஆம் திைதி நகடசபற்ற 199 ஆவது சசசைட் மன்ற அமர்வில் பின்வரும் சசசைட் 

தீர்வுைளுக்கு  அகமய றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் சர்வசதச விவாைாரங்ைளுக்ைாை நிகையம் (CINTA) 

ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது. இந் நிகையம் சவ ளிநாட்டுப் பல்ைகைக் ைழைம்ைள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவைங்ைளுடன் 

இகணந்து சர்வசதச சதாடர்புைகள விருத்தி சசய்யும் ஒருங்ைிகைப்பிற்ைாை ஒர் அங்ைமாைவும் 

சசயல்படுைின்றது.  

 

CINTA வின் அத்தியட்சைர் நியமைம் ;  

CINTA அத்தியட்சைர், சபராசிரியர் ப.ீ ஜ.ீ நாநயக்ைார அவர்ைளின் சசகவக்ைாைம் 2015 ஜூகை 05 ஆம் 

திைதியுடன் முடிவகடந்ததுடன் அதன் புதிய அத்தியட்சைராைப், சபராசிரியர் திைக் பி. டி. ைமசை 2015 

ஜூகை 06 ஆம் திைதி நியமிக்ைப்பட்டார். தற்சபாழுது CINTA விைால் பல் சர்வசதசச் சசயற்திட்டங்ைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டள்ளதுடன், 2015 ஆண்டில் அவற்றில் முன்சைற்றங்ைள் பின்வருமாறு ;  

 

1.  NORHED – ைாைநிகை மாற்றச் சசயற் திட்டம்; வியட்நாம் மற்றும் இைங்கையில் ைடற்சறாழில் 

மற்றும் நீரிை விருத்தி முைாகம நிகையங்ைளில் சுற்றுச் சூடல் முகறகமக்ைாை 

வழிமுகறைளுக்கு  ைாைநிகை மற்றங்ைகள கூட்டிகணத்தல் பற்றிய சசயற் திட்டம்.   

NORHED சசயற் திட்டம் , 2014 சசப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

(அ) ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு சபர் ட்சராம்ஸ138ச பல்ைகைக் ைழைத்தில் 

ஆறுமாதம் பயிற்சிகய சமற்சைாண்டைர் 

a. (ஆ) மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இருவர் தங்ைளது ைைாநிதி பட்டக் ைல்விகய ஆரம்பித்திருந்ததுடன் குறுைிய ைாைத்திற்கு 

பாைிஸ்தான் நாட்டுற்கு சசன்றிருந்தைர்.  

 

 

 

4. தூர ைற்றும் பதொடர் கல்விப் பிரவு 
 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 1997 ஆம் ஆண்டு சவ ளிவாரிப் பரீட்கசப் பிரிவு நாட்டிைதும்,  
பிரசதசத்திைதும் உயர் ைல்வி வாய்ப்புக்ைகள சமம் படுத்தும் பரந்த சநாக்குடன் தூர மற்றும் சதாடர் 
ைல்விப் பிரிவாைப் சபயர் மாற்றம் சசய்யப்பட்டது. தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு மிை சவைமாை 
வளர்ச்சி அகடந்துள்ளதுடன் தற்சபாது 30000 க்கும் சமற்பட்ட சவ ளிவாரி பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்கு ைல்வி வசதிைகள வழங்குைின்றது. 
 

பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக்குழுவின் 934 ஆவது சுற்றுநிருப வழிசைாட்டல்ைளுக்கு  அகமய 
புதிய மாணவர் சதாகுதி சசயற்திறன் பரீட்கசயின் சபறுசபறுைளுக்கு  அகமயப் பதிவு 
சசய்யப்பட்டைர். தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு தற்சபாதுள்ள ைகை இளமாைி பட்டப் பாட 
விதாைங்ைகள மீளாய்வு சசய்துள்ளதுடன் 2014  வருடத்தில் இருந்து அகவ அகரயாண்டு 
அடிப்பகடயில் அைகு  முகறக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளை.  

 
புதிய பாடத்திட்டங்ைள், பிரதாை பாடசநறிைள், அடிப்பகடயில் பாடசநறைள் மற்றும்  இகணப்பு  
பாடசந றிைகள உள்ளடக்கும். இப் பாடசநறிைகள அறிமுைப்படுத்தவதன் சநாக்ைம், இைங்கையின் தர 
நிகைக் ைட்டகமப்பு மற்றும் பட்டதாரிப் பக்ைத் சதாற்ற குறிப்பிற்குத்  சதகவயாைகவைகள பூர்த்தி 
சசய்வதன் ஊடாை தரமாை பட்டதாரதிைகள உறுவாக்குவதுசமயாகும்.  

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, 2014 டிசம்பர் மாதம், ைகை இளமாைி (B.A) பகுதி  II இற்ைாை 
பரீட்கசைகள நடாத்துவதுடன் ைகை முதற் பரீட்கச 2014 மார்ச் மாதத்தில் நகடசபற்றை. 2014 ஆம் 
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வருடத்தில் ைகை இளமாைி (சபாது) பட்டப் பரீட்கசக்கு 1035 மாணவர்ைள் சதர்ச்சி சபற்றுள்ளதுடன் 
அவர்ைளுக்ைாை பட்டமளிப்பு விழா 2015 சம மாதம் நகடசபறவுள்ளை.  

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் அதன் சவ ளிவாரிப் பட்டச் சசயற்திட்டங்ைளின் தர நிகை 
மற்றும் இகயபிற்ைாை UDG- EDP/ HETC திட்டத்தின் ைீழ் ரூபா 25 மில்ைியன் மாைியம் 
ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ளது. UDG- EDP மாைியத்தின் ைீழ் தூர மற்றும்சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, பின்வரும் 
நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்வதற்குத்  திட்டமிட்டுள்ளது.  

 

1. ஆளுகம மற்றும் முைாகமத்துவ விருத்தி 
2. தரநிகை மற்றும் சபாருத்தமாை சசயற்பாட்டு விருத்தி 
3. ைற்கைைளுக்ைாை வளங்ைகள மற்றும் ைற்சபாருக்ைாை உதவிச் சசகவைகள வலுப்படுத்தல் 

4. அரச மற்றும் அரசு அல்ைாத பயிற்சி நிருவைங்ைளுடன் இகணப்புக்ைகள விருத்திசசய்தல் 

இந் நடவடிக்கைைகள  வியாபிக்கும் சநாக்குடன் தூரா மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 
ஹம்பாந்சதாட்கடயில் ஒர் பிராந்திய நிகையத்கதயும், ைாைி நிகையத்திற்ைாை ைட்ட்ட நிர்மாை 
சவகைைளும்  ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளை. 
 

சவ ளி வாரி மாணவர்ைளின்  அறிவிகை வலுப்படுத்துமுைமாை தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 
2014 ஆம் ஆண்டில் பகுதி I இற்ைாை 16 பின்னூட்ட ைருத்தரங்குைகளயும் பகுதி II இற்ைாை 16 
பின்னூட்டற் ைருத்தரங்குைகளயும் மிை சவற்றிைரமாை நடாத்திை. இவ் வருடம் 932 ஆவது சுற்று 
நிருபத்திற்கு, அகமய தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு,  2014 ஆம் ஆண்டில் பதிவாைிய 
மாணவர்ைளுக்ைாை றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் சபராசிரியர்ைள் மற்றும் சிசரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர்ைளின் பங்ைளிபுடன் ஒவ்சவாரு பாடத்திளும் 32 மணித்தியாளங்ைள் உள்ளடக்ைிய 
சதாடர்ச்சியாை ைருத்தரங்குைகள நடாத்தி இருந்தது. தற்சபாழுது இவ்வாறாை ைருத்தரங்குைள் 
குருநாைகை மாவட்டத்திலும் நடாத்தப்பட்டை.  

 

பிரசதசத்தில் சவ ளித்சதான்றிய  வரும் எதிர்ைாை ைல்வி மற்றும் பயிற்சித் சதகவைளுக்கு  அகமய 
பல்ைகைக்ைழைம், ஹம்பாந்சதாட்கடயில் பல்ைிை பாட சநறி ைற்பித்தல் மற்றும்  ஆய்வு  நிகையம் 
ஒன்றிகை ஸ்தாபித்துள்ளது. இந் நிகையம்  தூர மற்றும் சதாடர ைல்விப் பிரிவின் ைீழ் 
சசயல்படுவசதாடு  சைை ைற்கைத்  துகறைளிளும் டிப்சளாமா மற்றும் சான்றிதழ் பாடசநறிைகள  
வழங்குைின்றது. 2014 டிசம்பர் தமிழ் சமாழித் சதர்ச்சி சார்பாை  சான்றிதற் பாடசநறி யின் II ைட்டம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இதற்கு சமைதிைமாை ஆங்ைிை சார்பாை சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமாை  பாடசநறி  
ஆரம்பிப்பதற்ைாை தரநிகைப் பரீட்கசைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளை.   

2014 ஆம் ஆண்டில் தூரா மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு தைது நடவடிக்கைைளுக்ைாை தன்ைியக்ை 
மற்றும் மத்திய தரவு தளம் மற்றும் புதிய இகணயத் தளமாைிய www.dceu.ruh.ac.lk  ஆரம்பித்து கவக்ை 
முடியுமாயிருந்தது.  

 

தூரா மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை மற்றும் நிதி ஆளுகம  

 

1. நிர்வாை  சகப 

2. சசைட் சகப 

3. முைாகமத்துவக் குழு 

4. படீ மன்றம், மாைிட வியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீம் 

5. ைற்கைைள் குழு 

2014 ஆம் ஆண்டின் முகொமைத்துவ குழுவின் ஒருங்கமைப்பு 

 

1. உபசவந்தர் (தகைவர்) 
2. நிர்வாை சகபயிைால் நியமிக்ைப் பட்ட இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் 

3. மாைிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் படீாதிபதி 
4. பதிவாளர் 

http://www.dceu.ruh.ac.lk/
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5. நிரிவாளர் – தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

6. அத்தியட்சைர் – தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பரிவு 

7. சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர். (தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு) 
8. உதவி நிதிவாளர் (தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு) 

2014ஆம் ஆண்டின் கற்மககள் குழுவின் ஒருங்கமைப்பு 

 

1. படீமன்றத்திைால் பிசரரிக்ைப்பட்ட சிசரஷ்ட ைல்வி சார் ஊழியர் (தகைவர்) 
2. அத்தியட்சைர் / தூரமற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு 

3. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பதிவு மற்றும் பரீட்கசைள் 

4. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ைற்கை வளங்ைள் 

5. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பயிற்சி 
6. படீ மன்றத்திைால் பிசரரிக்ைப்பட்ட மூன்று உள்ளை ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 

7. படீ மன்றத்திைால்  பிசரரிக்ைப்பட்ட இரண்டு சவ ளிவாரி அங்ைத்தவர்ைள் 

8. வழங்ைப்பட்ட / டிப்சளாமா சசயற்திட்டங்ைளின் ைல்வி சார் ஒருங்ைிைணப்பாளர் ( பதிவ நிகை) 

கமை இளைொனி (B.A) பபொது (பவளிவொரி) பட்டத்திற்குப் பதிவு பசய்வதற்குத் நதமவப்படும் 
அடிப்பமடத் தகமைகள். 

1. இைங்கைப் பரீட்கசைள் திகணக்ைளத்திைாை நடாத்தப்பட்ட ைா.சபா.த உயர்தரப் பரீட்கசயில் 
மூன்று பாடங்ைள் அல்ைது பல்ைகைக்ைழை சசைட் சகபயிைால் ஏற்றுக்சைாள்ளப்ட்ட 
தகைகமைள் மற்றும் சசயற் திறன் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி சபற்றிருத்தல் 

2. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் ஏற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட பின்வரும் தராதரங்ைளில் ஒன்றிகை 
சபற்றிருத்தல் 

1. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பல்ைகைக் ைழைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட பட்டம் 

2. சைாழும்பு பண்டாரநாயக்ை சர்வசதச ைல்வி நிறுவைத்திைால் சபற்றுக் சைாள்ளப் பட்ட 
டிப்சளாமா சதர்ச்சி  

3. இைங்கை சட்டக் ைல்லூரியின் இறுதிப் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி 
4. பிராசீை பரீட்கசயின் இகட நிகை பரீட்கசயில் சதர்ச்சி  

5. ைல்வித் திகணக்ைளத்ைிைால் வழங்ைப்படும் ஆசிரியர் பயிற்சிச் சான்றிதழ் சபற்றிருத்தல் 

6. இைங்கை நூைை சசகவயின் இறுதிப் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி 
7. சதாழிளுநர்  ைல்வி நிறுவைத்தின் டிப்சளாமா சதரச்சி மற்றும் பல்ைகைக்ைழம் 

நடாத்தப்படும் சசயற் திறன் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி சபற்றிருத்தல். 

பொடப ைியின் கொை எல்மை 

 

ைகை இளமாைி (B.A) பூர்த்தி சசய்வதற்கு ஆைக் குகறந்த்து 3 ஆண்டுைள் சதகவப்படுைின்றது. 
பதிவாைி ஒரு வருடத்தின் பின் அசபட்சைர்ைளுக்கு ைகை முதல் பரீட்கசக்கு சதாற்ற முடியும். மற்றும் 
ைகை முதல்  பரீட்கசகய சிறப்பாைப் பூர்த்தி சசய்த மாணவர்ைள், ைகை இளமாைி பட்டத்திற்கு 
முகறசய பகுதி I மற்றும் பகுதி II இன் பரீட்கசைளுக்குத் சதாற்ற முடியுமாயுள்ளது.  

 

 

வருடொந்த பதிவுகள் 

 

சவ ளிவாரி பட்டக் ைல்விக்ைாை மாணவர்ைகளப் பதிவு சசய்தல் 1997 ஆண்டு சதாடக்ைம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டை. 2000 ஆம் வருட ஆரம்ப ஆண்டுைளில் வருடாந்த உற்சசர்ப்பு சராசரி ஏறத்தாழ  
2000 இருந்த்துடன் அகவ இன்று 3000 மிகைத்துள்ளது. பல்ைகைக்ை ைழை  மாைியங்ைள்  ஆகணக் 
குழுவின் 932 ஆவது சுற்று நிருப வழிக்சைாள்ைளுக்கு அகமய வருடாந்த உற்சசர்ப்பு உள்ளை பட்டச் 
சசயற்திட்டங்ைளுக்கு சசர்த்துக் சைாள்ளப் படும் மாணவர் எண்ணிக்கையின் இரண்டு மடங்ைாை 
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வகரயகர சசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண இை 01 ல் சசன்ற ஐந்து வருடங்ைளில் பதிவு 
சசய்யப்பட்ட எண்ணிக்கையின் அதிைரிப்பு ைாண்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவகண 01 

வருடாந்த பதிவு சசய்தல் 

வருடம் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர் சதாகை 

2009 3110 

2010 2298 
2011 2328 
2012 896 
2013 786 

 

வருடொந்த பரீட்மசகள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, சவளிவாரி மாணவர்ைளுக்ைாைப் 
பின்வரும் நான்கு பரீட்கசைகள நடாத்துைின்றது.   

1. ைகை இளமாைி பட்டப் பாடத் திட்டத்தின் அசபட்சைர்ைகளத் சதரிவு சசய்வதற்ைாை சசயற் 
திறன் பரீட்கச 

2. ைகை முதல் பரீட்கச 

3. ைகை இளமாைிப் பட்டம் சபாது  - பகுதி I 

4. ைகை இளமாைிப் பட்டம் சபாது – பகுதி II 

 

வரவு ைற்றும் பசைவு  

 

சசன்ற ஐந்து வருடங்ைளுக்ைாை தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் வருடாந்த  வரவு மற்றும் 
சசைவுைள் அட்டவகண இை 2 இல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவகண இை 2. 
 

2010 – 2014 வரவு மற்றும் சசைவு பற்றிய அறிக்கை 

 

வருடம் வருமாைம் இைஙகை 
ரூபா 

சசைவு ரூபா வரவு வின்ஞிய 
சசைவு ரூபா 

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 
2015 35,648,331 27,943,277 13,705,054 

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் ஊழியர் விபரம் 

 

அத்தியட்சைர் (பகுதிசநர)    - 01 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்   - 01 

உதவி நிதிவாளர் (பதில்)    - 01 

எழுதுவிகைஞர்ைள்    - 01 

எழுது விகைஞர்ைள்   - 05 (ஒப்பந்த அடிப்பகடயில்) 
ைணணி உதவுநர்    - 02 

சிற்றூழியர்ைள்     - 02 

சிற்றூழியர்ைள்    - 01 (ஒப்பந்த அடிப்பகடயில்) 
நிரந்தர பணி முகறக் குழு நிகைைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதில் ஏற்பட்டுள்ள தடங்ைள்ைள் பிரிவின் 
மைித வள அபிவிருத்தி சார்பாை பிரதாை பிரச்சிகையாை  உள்ளது.  பல்ைகைக்ைழை மாணியங்ைள் 
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ஆகணக் குழுவின்  932 சுற்று நிருபத்திற்கு அகமய நிரந்தர பணி முகறக் குழு ஊழியர்ைகளப் 
சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளை.  

 

சவளிவாரி அசபட்சைர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் வசதிைள் 

 

1. முழு விபரங்ைளும் உள்ளடக்ைிய மாணவர்ைளுக்ைாை கை நூல் 

2. பாடசநறிக் கைசயடுைள் 

3. பல்ைகைக் ைழை சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர்ைளிைால் நடாத்தப்படும் பின்னூட்டற் 
ைருத்தரங்குைள் 

4. திட்டமிட்ட படி பரீட்கசைகள  வழகம சபால் நடாத்துதல் 

5. பரீட்சாத்திைள் தங்ைளது சபறுசபறுைகள பல்ைகைக்ைழை இகணயத் தள மூடாை சநரடியாை 
அறிந்துசைாள்ளல்.  

சவளிவாரி பரீட்கச சார்பாை சமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ள தற்சபாகதய பணிைள் 

 

1. வாசிப்பதற்கு உைந்த பிரசுர நூல்ைள் /கை நூல்ைள் 

ஒவ்சவாரு பாட சநறிக்குமாை பாடக் கை நூல்ைகளத்  தயாரிக்கும் நடவடிக்கைைள் UDG – EDP 

மாைியத்தின் ைீழ் நிதி பைிர்ந்தளிப்புக்ைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சமைதிைமாை 
ைற்கைக்ைாை நூல்ைள் பாவகைக்ைாை மற்றும் Module  ஊடாை வழங்ைப்படும் 

2. தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, சர்வசதச சமாழி பற்றிய பாடசநறிைள், பிராந்திய 
நிகையங்ைளுக் கூடாை அறிமுைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாை பிரான்ஸிய மற்றும் 
சைாரிய சமாழி சார்பாை சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமா மட்ட பாடசநறிைள்  

3. 2015 ஆம் ஆண்டில் டிப்சளாமா பட்ட மற்றும் சான்றிதழ் பாடசநறிைளுக்ைாை பதிவுைள் 
இகணயத் தளத்தினூடாை இகணப்புனூடாை பதிவு மூைம் சசயற்படுத்தப் படவுள்ளை.  

மாணவர்ைள் தங்ைளுக்ைாை ைற்கைக் கை நூல்ைகள இகணயத் தளத்தினூடாை தரவு இறக்ைம் 
சசய்ய முடியும். 
 

 

5. ஊழியர் பணி விருத்தி மையம் 
 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள்  ஆகணக் குழு () இன் சுற்று நிருப இைக்ைம் 937க்கு அகமய  ஊழியர் 

பணிவிருத்தி கமயத்திைால் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சித் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள். 

 

தகைப்பு திைதி ஊழியர் விருத்தி பங்கு பற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது 

தரமாை சைள்விப் 

பத்திரங்ைகள 

தயாரிப்பது எவ்வாறு? 

இரண்டு நாள் 

2015 சம 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 50 பல்ைகைக் 

ைழைம்  

தரமாை மிைச் சிறந்த 

பதில்ைகள வழங்குவது 

எவ்வாறு?  

11.08.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 25 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

தராமாை 

தயாரிப்புக்ைளல் 

28.07.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 40 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

தரமாை SBA சைள்விப் 

பத்திரங்ைகளத் 

தயாரித்தல் 

07.07.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 25 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

வழிைாட்டல் மற்றும்  

02.09.2015 

 
16.09.2015 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 40 HETC 
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ஆசைாசகைைகள 

வழங்குவது எவ்வாறு? 

(இரண்டு 

சசயைமர்வுைள்) 

நிர்வாை மற்றும் 

சதாடர்புகடய பல்சவறு 

ஊழியர்ைளுக்ைாை 

ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் 

முறிவுைள் 

22.07.2015 ைல்வி சாரா மற்றும் 

நிர்வாைம் சாரா 

பல்சவறு ஊழியர்ைள் 

35 HETC 
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பகுதி IX  - துமணச் நசமவகள் 

 

பபொது  ிர்வொகம் 
 

சபாது நிர்வாைக் ைிகளயிைால் பின்வரும் முக்ைிய ைடகமைள் சசயற்படுத்தப்பட்டதுடன் குறிப்பிட்ட 

வருடத்தில் ஒவ்சவாரு நடவடிக்கைைளும் பின்வரும் சசைவிைங்ைள் ஏற்பட்டை. பாதுைாப்பு மற்றும் 

சுத்திைரிப்புச் சசகவைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை இரண்டு முக்ைிய சசகவ ஒப்பந்த சவ ளிவாரி 

மூைங்ைளாைப் சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்டதுடன் அவற்றிற்ைாை முழுச் சசைவு (ஏறத்தாழ) ரூபா 77.40 

மில்ைியன்ைளாை இருந்தது. 

 

பொவமன உண்டியல்கள்      (ரூபா  மில்லியன்)         முழு ரூபா (மில்லியன்) 

நீர்   16.03 
மின் விநிசயாைம்   31.14  
சதாகைசபசி    2.11 
இகணயத் தளம் LEARN  19.32 
 கையடக்ை தைவல்  
முகறகமக்ைாை வருடாந்த 
 உத்தவும் சீட்டுக் ைட்டணம்  0.19  
    68.79 
நவறு நசமவகள்    
(ரூபா மில்ைியன்)    
முழு (ரூபா மில்ைியன்) 
புகையிரத பயண உத்தரவாத 
ைட்டணம்   1.20  
சீருகட, கதயல் மற்றும் தவகைக் ைட்டணம் 1.90 
தபால்   1.15  
    (4.25) 
ஒப்பந்தச் நசமவகள் 
சுத்திைரிப்புச் சசகவைள்  47.11 
தைியார் பதுைாப்புச் சசகவ  30.29  
    (77.4) 
 
நபொக்குவரத்து 
வாைைங்ைகள வாடகைக்கு சபறுதல்,  
பராமரிப்புக்ைள், ைட்டணங்ைள், எரிசபாருள் 
ைாப்புறுதி  சபான்றகவ  71.63  
    (71.63) 
உபகரணங்கமள பரொைரித்தல் 
பராமரிப்பு மற்றும் சசகவ ஒப்பந்தங்ைள் சபான்றகவ 2.80  
    (2.80) 
ைட்டட நிர்மாை சவகைைள், ைாணிச்  
சுவைீரிப்பு, புணர்நிர்மாை சவகைைள்  
சபான்றகவ 
மூைதை சவகைைள்  386.14 
புணர் நிர்மாை சவகைைள்   46.9 
    (433.04) 
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சட்டமும், ஆவணங்களுக்குைொன பிரிவு 
 

சட்டமும் ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் தைிப்பட்ட ஒர் பிரிவாை 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் ஒர் துகணப் பதிவாளர், 02 ைணணி உதவுநர்ைள், மற்றும் 01 சிற்றூழியர் 

உள்ளடக்ைிய சமாத்தம் நான்கு ஊழியர்ைகளக் சைாண்டது. இப் பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் நீதி மன்ற 

வழக்குைள், ைாணிப் பிரச்சிகைைள், ஒப்பந்த முறிவுைள் மற்றும் மாணவர மற்றும் ஊழியர் ஒழக்ைாற்று 

விடயங்ைள் சபான்ற பல்சவறு விடயங்ைகளயும் கையாள்ைின்றது. 2015 ஆண்டில் சட்டமும் 

ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவிைால் பின்வரும் விடயங்ைள் கையாளப்பட்டை.  

2015 ஆண்டில் இந் நிறுவைத்திைால் சமற்சைாள்ளப்பட்ட விடயங்ைள் 

 

வழக்கு வகைைள் வழக்குைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு 

எதிராை 

சதாடரப்பட்ட 

வழக்குைளின் 

எண்ணிக்கை 

பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் 

சதாடரப்பட்ட 

வழக்குைளின் 

எண்ணிக்கை 

வழக்குைளின் தற்சபாகதய நிகை 

சதாடரும் 

வழக்குைள் 

முடிவகடந்த 

வழக்குைள் 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

சதாழில் மற்றும் 

ஊழியர் நீதிமன்ற 

வழக்குைள் 

01 12 01 12 - - 01 05 - 07 

U S A B முன் 

கவக்ைப்பட்டகவ 

03 01 03 01 - - 02 01 01 - 

மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் முன் 

கவக்ைப்பட்டகவ 

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

சமல் முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றம் மற்றும் 

குடிசார் சமல் 

முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றம் 

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

சமல் நீதிமன்றம் 

(FR) 

04 01 04 01 - - 04 01 - - 

 

1. 25 

2. 25 

 

(அ) முடிவகடந்த வழக்குைளில்   

1. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் சவல்ைப்பட்ட வழக்குைள் எண்ணிக்கை - 

2. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் இழக்ைப்பட்ட வழக்குைள் எண்ணிக்கை 07 

3. தீர்த்து கவக்ைப்பட்ட / சைட்டுவிைைிய வழக்குைளின் எண்ணிக்கை இல்கை 

 

(ஆ)  

1. சட்ட மா அதிபரின் திகணக்ைளத்திைால் கையாளப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – 28 

2. தைிப்பட்ட வழக்ைறிஞர்ைளிைால் கையாப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – இல்கை 

3. U S A B யின் ைட்டகளக்கு எதிராை சதாடரப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – இல்கை 

4. சட்டமாதிபரின் திகணக்ைளத்திைால் ஏற்பட்ட முழு சசைவிைம் - - 

5. தைிப்பட்ட சட்டத்தரைிைளுக்கு ஏற்பட்ட  சமாத்த சசைவிைம் – இல்கை 

 

(இ)  

இதற்கு  சமைதிைமாை நீதிவான் நீதிமன்றத்தின் முன் கவக்ைப்பட்டுள்ள வழக்குைள் (சபாைிஸ் 

திகணக்ைளத்திைால் சதாடரப்பட்டுள்ளது) - 02 

(ஈ) 
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சட்டமாதிபர் திகணக்ைளத்தில் சதாடர்புடன் கையாளப்பட்ட ஒப்பந்த முறிவுச் சம்பவம்ைளின் எண்ணிக்கை
 - 09 

 

சட்டமும்  ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவிைால் பின்வரும் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் கையாளப்பட்டை 

வழக்கு வகை  விடயங்ைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

சதாடரும் 

விடயங்ைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

பூர்த்தியகடந்த 

விடயங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

மாணவர் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் 

மாணவர் 

ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைங்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

10 05 05 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

16 09 07 

விடயங்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 26 14 12 

ஊழியர் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் 

ைல்வி சாரா 

ஊழியர் 

ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைங்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

06 02 04 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

07 03 04 

ைல்வி சார் 

ஊழியர்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

- - - 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

04 - 04 

முழு விடயங்ைளின் எண்ணிக்கை 17 05 12 

 
 

 

 சட்ட சமற்பார்கவைள் சதகவப்படும் ஒப்பந்தங்ைள்  மற்றும் பல்சவறு ஆவணங்ைகள வகரதல் 

 சதகவப்படும் சபாழுது பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சட்ட ஆசைாசகைைள் மற்றும் உதவிைகள 

வழங்குதல் 

 ைாணிச் சுவைீரிப்பு மற்றும் ைாணி நிர்வாைம் சார்பாை சட்ட சவகைைள்  

 மைித உரிகமைள்  ஆகணக் குழு மற்றும் சதாழில் திகணக்ைளம் சபான்ற கவைளுக்ைாை 

வழக்குைளில் சமைதிைாமாை பங்குபற்றல் 

இப் பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் நைனுக்குச் சாத்தியமாை பங்ைளிப்பிகை வழங்ைி வந்துள்ளதுடன், 2015 

வருடத்தில் தைது ைடகமைகள மிைத் திருப்திைரமாைப் பூர்த்தி சசய்துள்ளது.  
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பகுதி  X –  ிதி சொர்பொன கூற்றுக்கள்  
 
 

1.  ிதி சொர்பொன அைிக்மக/ கூற்றுக்கள் 
 
வமக குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

பசயற்பொட்டு வருைொனம் 

மீண்டு வரும் சசைவிைங்ைளுக்ைாை அரசாங்ை மாணியம்  2,155,869,515 1,653,400,000 

KEID சசயற்திட்டத்தின் ஊடாை மீண்டு வரும் மாைியம்  - 999,000 

மஹசபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைாை மாணியம்   65,639,450 45,705,000 

மாணவர் உதவிப் பணத்திற்ைாை UGC மாைியம்  42,458,300 51,491,350 

மஹசபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைாை  UGC மாணியம்   39,310,250 4,469,150 

மீண்டுவரும் சசைவிைங்ைளுக்ைாை UGC மாணியம்  117,000 400,000 

ஊழயர் ைடன்ைளுக்ைாை வட்டி  2,126,984 2,024,125 

வாடகை வருமாைம்  5,128,732 4,182,513 

பல்சவறு வருமாைம் 1.1 36,567,654 51,612,071 

சவளிவாரிப் பாட சநறிைளின் வருமாைம் 1.2 65,013,352 79,886,060 

சாைக் ைழிவு 23 360,559,031 444,341,265 

சமாத்த சசயற்பாட்டு வருமாைம்  2,772,590,268 2,338,501,535 

பசயற்பொட்டுச் பசைவினங்கள் 

ஆளுக்குறிய சசைவிைம்  1,744,163,611 1,375,082,396 

பயைச் சசைவிைம்  6,122,912 7,356,792 

வழங்ைள் மற்றும் நுைர் சபாருட்ைள்  76,356,092 82,456,705 

பராமரிப்பு சசகவைள்  20,226,372 20,625,749 

ஒப்பந்தச் சசகவைள்  227,887,317 233,829,345 

ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திைள்  6,898,136 9,816,777 

மஹசபாை மற்றும் உதவிப் பணக் சைாடுப்பைவுைள்  151,262,750 101,054,900 

சவறு பை சசயற்பாட்டுச் சசைவிைங்ைள்  113,426,625 104,509,573 

சபறுமாைத் சதய்வுக்கு முன்கைய சமாத் சசயற்பாட்டுச் 

சசைவிைம் 

 2,346,343,815 1,934,732,237 

சபறுமாைத் சதய்வுக்குப் பின் சமாத்த சசயற்பாட்டுச் 

வருமாைம் 

 426,246,453 403,769,298 

குகறவு ;- சபறுமாைத் சதய்வு  397,058,307 360,976,398 

சபறுமாைத் சதய்வின் பின் சமாத்த சசயற்பாட்டுச் 

சசைவிைம் 

 29,188,146 42,792,900 

சமைதிைம்/ (குகறபாடு) சசயற்பாட்டு நடவடிக்கைைள் 

ஊடாை 

 29,188,146 42,792,900 

குமைவு    

நிதிச் சசைவு  335,960 445,367 

சதறிய சமைதிை / (குகறபாடு) பிரத்திசயாை சாதரை 

விடயங்ைளுக்கு முன் 

 28,852,186 42,347,533 

சதறிய சமைதிை / (குகறபாடு) ைாைத்திற்ைாை  28,852,186 42,347,533 

 
ைணக்ைீட்டு சைாள்கை மற்றும் பக்ைம் 6 -12 வகரயாை குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைளில் தவிர்க்ை 

முடியாத பகுதிைளாை அகமந்தை. இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைகள தயாரிப்பதில் மற்றும் முன் கவப்பதில் 

நிர்வாை சகபயின் அங்ைத்தவர்ைள் சபாறுப்பாை உள்ளைர். இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தை. 
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றுஹுண பல்கமைக் கழகம் இைங்மக 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிற்கொன  ிதி  ிமைமை பற்ைிய கூற்று 

 

 குைிப்பு 2015 ரூபொ   2014 ரூபொ    

உமடமைகள் (பசொத்துக்கள்) 

நகடமுகறச் சசாத்துக்ைள்      

சபாருட் பதிசவடுைள் 2 12,245,783  11,859,583  

ஊழியர் ைடன்ைள் / முற் 

சைாடுப்பைவுைள் 

3 60,656.893  54,951,701  

மூைதைக் சைாடுப்பைவுைள் 4 632,369  101,935,269  

வணிை மற்றும் சவறு பை சபற 

சவண்டியகவைள் 

5 5,269,049  6,633,044  

சவறு நகடமுகறச் சசாத்துக்ைள் 6 50,737,913  41,098,494  

ைாசு மற்றும் ைாசு 7 185,242,004  (48,021,864)  

ஆய்வு மாைியங்ைளுக்கு புரம்பாை 

வழங்ைப்பட்ட முற் 

சைாடுப்பைவுைள் 

17A 319,114  1,177,765  

பரிசு மற்றும் நன்சைாகட 

முற்சைாடுப்பணவுைள் 

18A 706,897 315,810,022 2,173,286 171,807,278 

 மடமுமைச் பசொத்துக்கள்      

உகடகமைள், தாவரம் மற்றும் 

உபைரணம் 

8 5,935,938,317  5,326,954,971  

நீண்ட ைாை முதலீடுைள் 9 37,397,410  26,115,356  

சவறுபை நிதிசார் சசாத்துக்ைள் 10 9,533,414 5,982,869,141 10,510,644 5,363,580,971 

சமாத்தச் சசாத்துக்ைள்   6,298,679,163  5,535,388,249 

பபொறுப்புக்கள்      

நகடமுகறப் சபாறுப்புக்ைள்      

சில்ைகற  கவப்புக்ைள் 11 80,550,190  104,903,903  

கவப்புக்ைள் 12 60,366,554  31,760,914  

சைாடுக்ைப்பட சவண்டியை 13 57,640,126  66,701,537  

சவறு பை சபாருப்புக்ைள் 14 33,803,515  25,391,861  

ஒரு வருடற்திற்கு அதிைபடியாை 

குகறவாை வாடகைக் ைடன்ைள் 

22 655,572 233,015,957 - 228,758,215 

 மடமுமை சொரொ பபொறுப்புக்கள்      

ஒய்வூதிய வழங்ைள்ைள்  379,021,926  365,623,095  

ஒருவருடத்திற்கு அதிைபடியாை 

வாடகைக் ைடன்ைள் 

22 3,414,877 382,436,803 - 365,623,095 

முழுப் பபொருப்புக்கள்   615,452,760  594,381,310 

சதரிய சசாத்துக்ைள்   5,683,226,403  4,941,006,939 

நதரிய பசொத்துக்கள் / உரிமைப் 

பொங்கு 

     

திரண்ட நிதியம்      

சசைவிடப்பட்ட  மூைதை மாைியம் 15 2,573,084,937  1,891,385,714  

சசைவிடப்படாத மூைதை 

மாைியம் 

16 (50,587,750)  (39,639,007)  

ஆய்வு மாைியங்ைள் 17B 36,780,051  41,964,539  

பரிசு மற்றம் நன்சைாகடைள் 18B 216,496,711  174,292,354  

சவறு நிதியங்ைள் 19 85,111,257  52,601,032  
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 குைிப்பு 2015 ரூபொ   2014 ரூபொ    

சவளிநாட்டு மாைியங்ைள் மற்றும் 

சவறு பை சதசிய மாைியங்ைள் 

20 84,553,090 2,945,438,297 114,835,456 2,235,440,089 

ஒதுக்ைம் 21  2,737,788,106  2,705,566,850 

சமாத்த சதரிய சசாத்துக்ைள் / 

உரிகமப் பங்குைள் 

  5,683,226,403  4,941,006,939 

 

 

ைணக்ைீட்டு சைாள்கை மற்றும் பக்ைம் 6 -12 வகரயாை குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைளில் தவிர்க்ை 

முடியாத பகுதிைளாை அகமந்தை. இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைகள தயாரிப்பதில் மற்றும் முன் கவப்பதில் 

நிர்வாை சகபயின் அங்ைத்தவர்ைள் சபாறுப்பாை உள்ளைர். இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தை. 

 

 

 

றுஹுண பல்கமைக் கழகம் – இைங்மக 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி முடிவமடந்த வருடத்திற்கொன  கொசுப் பொய்ச்சல் பற்ைிய கூற்ைக்கள் 

 

  குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

 சசயற்பாட்டு நடவடிக்கைைளின் ைாசுப் பாய்ச்சல்    

1 சபறப்பட்ட அரசாங்ை மாைியம் சதாடர்ந்துவரும் 

சசைவிைங்ைளுக்ைாை UGC ஊடாை ைிகடக்ைப்பட்ட 

மாைியம் 

 2,152,000,000 1,695,000,000 

2 UGC மாைியத்துடன் ைிகடக்ைப்பட்ட உதவிப் பணம்  177,000 400,000 

2 UGC மாைியத்துடன் ைிகடக்ைப்பட்ட மஹசபாை 

மாைியம் 

 33,771,100 45,992,850 

3 மஹசபாை புைகமப் பரிசில் மன்றத்தின் ஊடாை 

ைிகடக்ைப்பட்ட மாைியம்  

 34,821,850 3,905,650 

4 சவளிவாரி ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம்ைள் ஊடாை 

ைிகடக்ைப்பட்ட ைாசு 

 71,094,850 45,705,000 

5 உள்ளை வருமாைங்ைளின் ஊடாை உருவாக்ைப்பட்ட ைாசு  31,342.579 50,513,021 

   2,394,650,656 1,902,689,631 
 குகறவு    

1 ஊழியர்ைளுக்ைாை பணக் சைாடுப்பைவுைள்  1,741,948,743 1,427,038,100 

2 மாணவர்ைளுக்ைாை பணக் சைாடுப்பணவுைள்  142,606,198 94,513,726 

3 வழங்குநர்ைள் மற்றும் சவறு சசகவ வழங்குநர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்ட பணம் 

 414,266,432 366,619,753 

   2,298,821,373 1,888,171,579 
 சசய்யப்பாட்டு நடவடிக்கை ஊடாை சதறிய பணம்  95,829,283 14,518,052 

 மூைதன  டவடிக்மககளின் ஊடொக கொசுப் பொய்ச்சல்    

1 உகடகமைள், தாவரங்ைள் மற்றும் உபைரணங்ைள் 

சைாள்வைவு 

 (470,789,355) (684,358,828) 

2   (692,092) - 
3 எல்கைப் படுத்தப்பட்ட மூைதை மூதலீடு சசய்வதன் 

ஊடாை உறுவாைிய பணம் 

 (11,932,094) (3,088,682) 

 முதலீட்டு நடவடிக்கைைளுக்ைாை ைாசு பாய்ச்சல்  (483,413,542) (687,447,510) 

 நிதி நடவடிக்கைைளுக்ைாை ைாசுப் பாய்ச்சல்    

1 புணர்நிர்மாை மற்றும் சீர்த்திருத்தங்ைளுக்ைாை 

சபறப்பட்ட மூைதை மாைியம் 

 575,000,000 608,000,000 

2 உகடகமைகள சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை சபறப்பட்ட 

மூைதை மாைியம் 

 - - 
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  குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

3 மூைதை மாைியம் ; நிரந்தர ைட்டகமப்புக்ைள்  - - 

4 ஆய்வு மாைியங்ைள்  (261,896) (1,177,799) 

5 பரிசு மற்றும் நன்சைாகடைள்  46,117,780 14,828,022 

 நிதி நடவடிக்கைைள் ஊடாை சதறிய பணம்  620,855,884 621,650,223 

 ைாசு மற்றும் ைாசு சரி சமத் சதாகைைள் சதறிய 

அதிைரிப்பு/ குகறவு 

 233,271,626 (51,279,234) 

 குறிப்பிட்ட ைாை ஆரம்பத்தில் ைாசு மற்றும் ைாசு சரிமத் 

சதாகைைள் 

 (48,029,621) 3,249,613 

 குறிப்பிட்ட ைாை முடிவின் ைாசு மற்றும் ைாசு சரிமத் 

சதாகை 

7 185,242,004 (48,029,621) 

 

ைணக்ைீட்டு சைாள்கைைள் மற்றும் குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார் கூற்றுக்ைளும் தவிர்க்ை முடியாத பகுதியாகும்.  
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பகுதி XI – கணக்கொய்வொளர் தமைமை அதிபதியின் 

அைிக்மகயும் பதில்களும் 

 
ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியின் அறிக்கையும் பதில்ைளும் 
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ருஹூண பல்கமைக் கழகத்தின் 2015 டிசம்ர் 31 இல் முடிவமடந்த ஆண்டிற்கொன 

 ிதிக்கூற்றுக்கள் ைீதொன 1978 இல் 16 ஆம் இைக்க பல்கமைக் கழகங்கள் 

அதிகொரச்சட்டத்தின் 108(1) ஆம் உப பிரிவின் பிரகொரம் கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியின் அைிக்மகயில் விசொரமணக்குற்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் ைற்றும் அக் 

கணக்கொய்வுப் பந்திகளின் தற்நபொமதய  ிமைமை. 
 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

 றூஹூண பல்ைகைைழைத்தின் 2015 டிசம்பர் 31 திைதி நிதி நிகை பற்றிய கூற்றுக்ைள் மற்றும் 

அத்திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை வருமாைங்ைள் கூற்று, உரிகம மூைதைத்தில் 

மாற்றங்ைள் கூற்று, மற்றும் ைாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று, முக்ைியமாை ைணக்ைீட்டுக் சைாள்கைைள் 

மற்றும் ஏகணய விளக்ைத் தைவல்ைளின் சபாழிப்பு என்பைவற்கற உள்ளடக்ைிய 2015 டிசம்பர் 31 

இல் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை நிதிக் கூற்றுக்ைள் 1978 இன் 16 ஆம் இைக்ை 

பல்ைகைக்ைழைங்ைள் அதிைாரச் சட்டத்தின் 107(5) உப பிரிவினுடன் சசர்த்து வாசிக்ைப் படும் 

இைங்கை சைநாயை சசாசுைிக்ை குடியரசு அரசியைகமப்பின் 154(1) ஆம் அரசியைகமப்பு 

உறுப்புகரயில் உள்ளடக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எைது பணிப்பின் ைீழ் ைணக்ைாய்வுைள் 

சசய்யப்பட்டை. பல்ைகைக் ைழைங்ைளின் அதிைார சட்டத்தின் 108(2) ஆம் பிரிவின் படி 

வழங்ைப்பட்ட பல்ைகைக் ைழைத்தின் வருடாந்த அறிக்கையுடன் பிரசுரிக்ைப்பட சவண்டுசமை 

நான் ைருதும் எைது ைருத்துகரைளும் அவதாைிப்புக்ைளும் இந்த அறிக்கையில் 

ைாணப்படுைின்றை. பல்ைகைக் ைழை அதிைார சட்டத்தின் 108(2) ஆம் பிரிவின் படி வழங்ைப்பட்ட 

விபரமாை அறிக்கை சயான்று பல்ைகைக் ைழைத்தின் உபசவந்தருக்கு 2016 ஆைஸ்ட் 08 ஆம் 

திைதி வழங்ைப்பட்டது. 

 

1.2 நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைாை முைாகமத்துவத்தின் சபாறுப்பு 

 

இந்நிதிக் கூற்றுக்ைகள இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இணங்ை தயாரித்து நியாயமாை 

தயாரித்தல், சமர்ப்பித்தல் மற்றும் சமாசடி அல்ைது தவறுைளின் ைாரணமாை ஏற்படக் கூடிய 

சபருண்கமயாை பிறழ் கூற்றுக்ைளிைிருந்து விடுபட்ட நிதிக் கூற்றுக்ைகளத் தயாரிப்பதற்கு 

அவசியமாைசதை முைாகமத்துவம் நிர்ணயிக்ைின்ற அத்தகைய உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைகளத் 

தீர்மாைிப்பது முைாகமத்துவப் சபாறுப்பாை உள்ளது. 

 

1.3 எைது ைணக்ைாய்வின் அடிப்பகடயில் நிதிக் கூற்றுக்ைளின் மீது அபிப்பிராயம் சதரிவிப்பது எைது 

சபாறுப்பாகும். என்ைால் மிை முதன்கம ைணக்ைாய்வு நிறுவைங்ைளின் சர்வசதச ைணக்ைாய்வு 

நியமைங்ைளுக்கு அகமய (ISSAI -1000-1810) இைங்கையின் ைணக்ைாய்வு நியமைங்ைளுக்கு 

இைங்ை எைது ைணக்ைாய்விகை சமற்சைான்சடன். ஒழக்ை சநறி சவண்டுதல்ைளுடன் நான் 

இணங்ைி நடப்பகதயும் நிதிக் கூற்றுக்ைள் சபாருண்கமயாை பிறழ் கூற்றுக்ைள் அற்றகவயா ? 

என்பதற்ைாை நியாயமாை உறுதிப்பாட்கடப் சபாற்றுக்சைாள்வதற்கு ைணக்ைாய்வு திட்டமிட்டு 

சமற்சைாள்ளப்படுவதகையும் இந்நியமங்ைள் சவண்டுைின்றை. 

நிதிக் கூற்றுக்ைளிலுள்ள சதாகைைளிகையும் சவளிப்படுத்தல் ைகளயும் பற்றிய ைணக்ைாய்வுச் 

சான்றுைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை சசயற்பாட்டு நகடமுகறைளில் ைணக்ைாய்வு 

ஈடுபடுைின்றது. சமாசடி அல்ைது தவறுைளின் ைாரணமாை நிதிக் கூற்றுக்ைளின் 

சபாருண்கமயாை பிறழ்கூற்று ஆபத்தின் மதிப்படீ்டிகை உள்ளடக்கும் ைணக்ைாய்வாளரின் 

தீர்மாைம் மீது சதரிவு சசய்யப்பட்ட  நகடமுகறைள் தங்ைியுள்ளது. அந்த ஆபத்திகை மதிப்படீு 

சசய்கையில் சந்தர்ப்பத்திற்குப் சபாருத்தமாை ைணக்ைாய்வு நகடமுகறைகள வடிவகமக்கும் 

வகையில் றுஹூண பல்ைகைக்ைழைத்தின் நிதிக் கூற்றுக்ைகள தயாரித்தல் மற்றும் 

நியாயமாைச் சமர்ப்பித்தலுக்குரிய உகளக்ை ைட்டுப்பாடுைகள ைணக்ைாய்வாளர் ைருத்தில் 

சைாள்வாசரயன்றி றுஹூண பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைளின் 

விகைத்திறைின் மீது அபிப்பிராயம் சதரிவிக்கும் சநாக்ைத்திற்ைாைக் ைருத்திற் சைாள்ளவில்கை. 

முைாகமத்துவத்திைால் பயன் படுத்திய ைணக்ைீட்டுக் சைாள்கைைளின் சபாருத்தமாை 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தன்கமயிகையும் முைாகமத்துவத்திைால் சமற்சைான்ட ைணக்ைீட்டு மதிப்படீுைளின் நியாயத் 

தன்கமயிகையும் மதிப்பாய்வு சசய்தல் அத்துடன் நிதிக் கூற்றுக்ைளின் ஒட்டுசமாத்த 

சமர்ப்பித்தைின் ஊடாை மதிப்பாய்வு சசய்தல் என்பைவற்றிகையும் ைணக்ைாய்வு 

உள்ளடக்ைியுள்ளது. 1978 இன் 16173 ஆம் இைக்ை பல்ைகைக்ைழை அதிைார சட்டத்தின் 111 ஆவது 

பிரிவிற்கு அகமய ைணக்ைாய்வின் சநாக்சைல்கையும் , அளகவயும் நிர்ணயிப்பதற்ைாை 

தற்றுணவீு வழங்குைின்றது. 

எைது நிபந்தகைக்குற்பட்ட ைணக்ைாய்வு அபிப்பிராயத்திற்ைாை அடிப்பகட ஒன்றிகை 

வழங்குவதற்கு சபாதியளவும் சபாறுத்தமாைதுமாை ைணக்ைாய்வுச் சான்றுைகள நான் சபற்றுக் 

சைாண்டுள்சளன் எை நான் நம்புைின்சறன்.  

 

1.4 நிபந்தகைக்குற்பட்ட ைணக்ைாய்வு அபிப்பிராயத்திற்ைாை அடிப்பகட 

 

இந்த அறிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்தியில் தரப்பட்டுள்ள விடயங்ைளின் அடிப்பகடயில் எைது 

அபிப்பிராயம் நிபந்தகைக்கு உற்படுத்தப்படுைின்றது. 

 

2.0 ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியிைாள் 

விசாரகைக்குற்பட்ட விடயங்ைள் 

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் அறிக்கைக்கு 

வழங்ைப்பட்ட பதில்ைள் 

2.1 நிபந்தகைக்குற்பட்ட அபிப்பிராயம் 

 

இந்த அறிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்தியின் விபரிக்ைப்பட்ட விடயங்ைளின் தாக்ைத்திகைத் தவிர்த்து 

நிதிக்கூற்றுக்ைள் றுஹூண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 2015 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாை நிதி 
நிகைகமயிகையும் அத்திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை அதைது நிதிசார் 

சசயைாற்றிகையும், ைாசுப் பாய்ச்சைிகளயும் இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இணங்ை 

உண்கமயாைவும் நியாயமாைவும் தருைின்றது என்பது எைது அபிப்ராயமாகும்.  

 

2.2 நிதிக் கூற்றுக்ைள் மீதாை ைருத்துகரைள் 

வழங்ைல். 

 

 

2.2.1 இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(அ) இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(i) புைகமப் பரிசில் வழங்குவதற்ைாை  

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்த சசமிப்புக் 

ைணக்கு 09 இன் மீளாய்வு ஆன்டின் 

இறுதி திைத்திள் சமாத்தம் ரூபா 

2,970,929 
 

நிதி நிகைகம கூற்றில் நிதி மற்றும் நிதி 
சமைாைகவயின் ைீழ் ைாண்பிப்பதற்கு மாறாை 

நீண்டைாை முதலீடுைளின் ைீழ்  

ைாட்டப்பட்டிருந்த்து. 

 

 
 

 

இச் சசமிப்புப் ைணக்குைளின் ஊடாை 

மாணவர்ைளுக்கு சநரடியாை பணம் 

வழங்ைல்ைள் நகடசபறாததுடன் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் ைணக்ைின் ஊடாை வழங்ைப்பட்டு 

குறிப்பிட்ட சசமிப்புக் ைணக்குைில் இருந்து 

மீள்ளிப்பு சசய்யப்படுைின்றது. சமலும் இச் 

சசமிப்புக் ைணக்குைளின் ஊடாை ைிகடக்கும் 

வட்டியின் ஒரு சதாகுதி புைகமப் 

பரிசில்ைளின் சைாடுப்பைவு விற்ைாை 

பயன்படுத்தப்படுவதுடன் மிஞ்சியுள்ள வட்டிப் 

பணத்திகை நிகையாை கவப்புக்ைளில் 

முதலீடு சசய்யப்படும். அதற்குகமய இச் 

சசமிப்புக் ைணக்குைகள நகடமுகறப் 

படுத்துவதன் குறிக்சைாள்ைகள 

சநாக்குமிடடுத்து இது, நீண்ட ைாை 

முதலீடுைளாை ைருதுவது சபாருத்தமாைது 

என்பதுடன் பணத்திற்கு ஒத்தகவயாைக் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ைருதுவது சபாருத்தமற்ற என்பதும் எமது 

என்ணப் பாடாகும். 

 

2.2.1 இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் -  01  

 

(அ) இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் 

ைணக்ைிட்டு நியமங்ைள் – 01 

 

(ii) முதலீட்டு உகடகம 

நிர்மாைம் மற்றும் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை பல்ைகைக் ைழை 

மாணியத்திைால் சசைவு சசய்யப்பட்ட 

ரூபா. 153,236,034.00 க்ைாை பணம் 

பல்ைகைக் ைழை மாணியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவிைால் மீள்ளிப்பு 

சசய்யப்படுவசதன்பகத உறுதிப் 

படுத்தப்படாமல் மீளாய்வு வருடத்தின் 

டிசம்பர் 31 க்குக் ைிகடக்ைப்பட 

சவண்டுசமை ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 

இங்கு உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தச் 

சசயற்திட்டற்ைளின் சமாத்த ஆகு சசைவு, 

மதிப்படீுைகள அதிைப்படியாைாத்தன் 

ைாரணமாை எதிர்வரும் ஆண்டுைளில் 

இப்பணத்கத திகறசசரியின் ஊடாை சபற்றுக் 

சைாள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 

எைினும், உபைரண சசைவு விடயத்திற்கு 

அகமய எமக்கு 2014 ஆம் ஆண்டில் 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா. மில்ைியன் 178 

பணத்சதாகையில் விடுவிக்ைப்பட்டிருந்தது 

ரூபா. மில்ைியன் 42.3 பணத்சதாகை 

குகறபாடாை இருந்தது. 

2.2.1 இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(அ) இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் – 01 

 

Iii நியமங்ைள் ஊடாைத் சதகவப் படும் அல்ைது 

அனுமதியளிக்ைப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்கத 

தவிர உகடகம மற்றும் சபறுப்புக்ைள் 

சீராக்ைப்படக் கூடாது எை இருப்பினும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மூைதை 

சசைவிைத்திற்ைாை சசைவு சசய்யப்பட்ட ரூபா 

153,236,034 பணத்கத சசைவு சசய்யப்படாத 

மூைதைமாைிய ைணக்ைினூடாை ஒன்றுக் 

சைான்று சீராக்குதைின் ைாரணமாை ரூபா 

50,587,750.00 குகறந்த நிலுகவ 

ைாட்டப்பட்டிருந்தது. 

 

நிதிக் கூற்றுக்ைளின் அந்தந்தக் ைணக்குைள் 

சவவ்சவறாைக் ைாட்டுவது நகடமுகறயில் 

ைஷ்டமாைபடியால்,சசைவு சசய்யப்படாத 

மூைதைசமை குறுப்பு இை 16 இன் ைீழ் 

ைாட்டப்பட்டது. குறிப்பு இை. 16 இல் உள்ள 

ைணக்குைளின் நிலுகவைள் சவவ்சவறாைவும் 

விளக்ைமாைவும் ைாட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 

சீராக்ைல்ைள் சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2.2.1 இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் – 09 

 

விமர்சைத்திற்கு உற்படுத்தப்பட்ட வருடத்தின் 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு, ரூபா 204,531,1 ஆை  

மிகுதி பராமரிப்புப் சபாருளின் கையிருப்பு, 

பராமரிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைாை பாவகணப் 

படுத்தப் பட்ட சபாருற்கையிருப்சபைப் புரிந்து 

சைாள்வதற்கு மாறாை வருடத்தின் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் பராமரிப்புத் துகறக்ைாை 

சதகவப்படும் சபாருட்ைள், அத்துகறக்கு 

சநரடியாை விநிசயாைிக்ை படுவதுண்டு. 

அப்சபாழுது, சபாதுவாைக் சைாள்வைவு 

சசய்யும் சந்தர்ப்பதிசைசய சசைவிைமாை 

ைருதி ைணக்ைீடு சசய்யப்படுவதுன்டு. 

இவ்வாறு பராமரிப்பத்துகறக்கு சநரடியாை 

பராமரிப்புப் சபாருட்ைகள வழங்குவது, 

துகறயின் வருடாந்த சதகவக்கு அகமய 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசைவிைமாை எழுதப்பட்டிருந்தது.  

 

சைாரப்படும் சைள்விப் பத்திரங்ைளுக்கு இைங்ை 

சமாத்தமாை நிறுகவ ஏற்படாதசதைக் ைருதி 
ைணக்ைீடு சசய்யப்படுைின்றது. எைினும், 

ைணக்ைாய்வில் ைாட்டப்பட்டுள்ளதற்கு அகமய 

வருட இருதியில் மிஞ்சியுள்ள சதாகைைகளக் 

ைணக்ைிட்டு, ைணக்ைீடு சசய்வதற்கு எதிர்வரும் 

ஆண்டிைிருந்து நகடமுகறப் படுத்தபடும். 

 

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் குகறபாடுைள் 

 

(அ) 2013,2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுைளில், 

நிர்மாை சவகைைள் பூர்த்தி சசய்து பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு கையளிக்ைப்பட்டிருந்த சசைவு 

ரூபா 234,043,340 ஆை ைட்டடங்ைள் 06 இற்ைாை 

சபறுமாைம் ைட்டடத்தின் ைீழ் மூைதைமாைற் 

சசய்யப்படாது சதாடர்ந்தும் சசயற்பட்டு 

வரும் சசயற் ைணக்ைில் ைாட்டப்பட்டிருந்தது. 

ஆைசவ, 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் 

விமர்சகைக்குட்பட்ட ஆண்டு வகர ைழிவு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

இறுதிப் பற்றுச் சீட்டுைளில் சபறுமாை 

ைணக்ைீடு சசய்யப்படாகம ைாரணமாை இக் 

ைட்டடங்ைளின் உண்கமயாை சபறுமாைம் 

ைணக்ைிட முடியாது. சமலும், இக்ைட்டடங்ைள் 

ைட்டி பூர்த்தி சசய்யப்பட்டிருந்தாளும், ஏதும் 

குகறபாடுைளுக்ைாை நிகைகமைள் 

ஏற்படுவது சசயற்பாட்டில் 

நிைழ்வதாைபடியால் ைகடசி பற்றுக் சீட்டின் 

சபறுமாைம் மாற்றமகடயக் கூடும். ஆைசவ, 

குறிப்பிட்ட ைட்டடங்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

பாவகைக்கு எடுக்ைக் கூடிய நிகைகமயின் 

பின், மாத்திரம் ைட்டடக் ைணக்ைீட்டிற்கு 

மாற்றுப் படுவதுண்டு. ஆைசவ, இகவ 

சைாள்ளை மற்றும் சவளிப்படுகுதுைளின் ைீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அகமய, 

சமற்குறிப்பிட சசயற்பாட்டு நிகைகமைளின் 

ைீழ் , ைணக்ைாய்வில் குறிப்பிட்டிருந்த படி, 

ைணக்ைீடு சசய்வது சிரமமாை இருந்தை.  

 

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் குகறபாடுைள் 

 

(ஆ) 2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு விவசாய 

பண்கணயில் விற்பகைக்ைாை இருந்த ரூபா 

239,290 சபறுமதியாை மரக்ைன்றுைளின் 

சதாகையின் சபறுமாைம் ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இைங்கு ைின்சறாம். இப் 

சபறுமாைச் சீராக்ைல், 2016 ஆண்டு முதல் சரி 

சசய்யப்படும். 

2.2.2 (இ) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை 

உகடகமைள் சார்பாை விமரசகைக்குற்பட்ட 

ஆண்டு மற்றும் அதற்கு முந்திய ஆண்டிற்ைாை 

வழங்ைசவண்டிய ரூபா 869,224 விற்ைாை 

இகறவரி மற்றும் மிகை விதிப்பு ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2015 ஆண்டிற்கு மற்றும் அதற்கு முன்கைய 

சிை வருடங்ைளுக்ைாை உகடகமைள் சிை 

வற்றிற்ைாை மிகை விதிப்பு வழங்குவதற்கு 

சைாரப்பட்டிருந்தாளும் இது சம்பந்தமாை மிகை 

விதிப்பிகை தவிர்த்து இகற வரி 

சசலுத்துவதற்ைாை எதிர்ப்பாப்புடன் 

சசயல்பட்டு வருைின்றது. 

2.2.3 சதளிவு படுத்தப்படாத மாற்றங்ைள். 

 

நிதிக் கூற்றுக்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ள 

சபாறியியற் படீத்திற்கு உரித்தாை 

நன்சைாகடைள் மற்றும் பரிசுக் ைணக்குைளின் 

நிலுகவ அதற்கு உரித்தாை துகணக் 

நிதிக் கூற்றுக்ைளில் சபாறியியல் 

படீத்திற்ைாை பரிசு மற்றும் நய்சைாகடைளின் 

ைணக்கு நிலுகவயின் ைீழ் ைாட்டப்பட்டிருந்த 

consulting service  control  ைணக்ைில் (C03124) 

நிலுகவக்கு பின்வருமாறு சீர் சசய்யப்பட்டது. 

2015 ஆண்டில் soft gromd Treatment-Imaduwa 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

குறிப்சபாடுைளுடன்  ஒப்பிடுகையில் ரூபா 

432,408 ற்ைாை சவறுபாடு அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

Consultancy ( பற்றுச் சீட்டு E22794) ஊடாை 

ைிகடத்த ரூபா 300,000.00 மற்றும் (consultancy work 

carried out Eg. Workshop MME)( பற்றுச் சீட்டு E 12652) 

ஊடாை ைிகடக்ைப்பற்ற ருபா 132408.00 பணத் 

சதாகை 

 

2.2.4 ைணக்ைாய்விற்ைாை ஆதாரங்ைளின் 

பற்றாக்குகற 

 

விமர்சண ஆண்டிற்ைாை 2016 மார்ச் 31 ஆம் 

திைதி வகர வழங்ைப்பட்ட ைணக்ைாய்வுக் 

சைள்விைள் 92 இன் சபறுமாைம் ரூபா 

872,232,218 க்ைாை ைணக்ைாய்வு சைள்விைளில் 25 

இற்கு 2016 ஜூன் 30 ஆம் திைதி வகர பதில்ைள் 

சைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

2015.12.31 ஆம் திைதி வகர வழங்ைப்பட்டிருந்த 

ைணக்ைாய்வுக் சைள்விைள் 62 இல் 51 வகர 

பதில் வழங்ைியிருந்தசதாடு மீதி 11 இற்ைாை 

பதில்ைள் முன் வகர எழுதப்பட்டுள்ளை. 

2.3 ைிகடய்ைசவண்டிய மற்றும் 

வழங்ைப்படசவண்டிய ைணக்குைள். 

 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்துடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

ஒப்பந்ைங்ைள் மற்றும் முறிவுைள் மீறுவதன் 

ைாரணமாை வருடம் 01 முதல் 15 

வருடங்ைளுக்ைாை ைாை இகடசவளிைளில் 

விரிவுகரயாளர்ைள் 20 நபர்ைளில் 

விமர்சகைக்குட்பட்ட வருடத்தில் இருதியில் 

சமாத்தம் ரூபா 27,078,578 பணத்சதாகை 

அறவிட சவண்டியிருந்தது. 

 

நிர்வாை மன்றத்தின் ஆசைாசகைப் படி , 

ஒப்பந்தங்ைகள மீறிய விரிவுகரயாளர்ைளின் 

ஆள்சார் பதிசவடுக் சைாகவைள்  12, 

சட்டமாதிபர் திகணக்ைளத்திற்கு 

அனுப்ப்பபட்டுள்ளதுடன் அவற்றின் மூன்று 

நபருக்கு எதிராை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 

வழக்கு சதாடரப் பட்டுள்ளது. அகழப்பாகை 

அனுப்பப் பட்ட ஒருவர் முழுப் பணத்கதயும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு வழங்ைி இருந்தார்.  

2.3 ைிகடய்ைசவண்டிய மற்றும் 

வழங்ைப்படசவண்டிய ைணக்குைள். 

 

விமர்சகைக்கு உற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டின் 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு வருடம் 01 முதல் 

வருடம் 15 ைளுக்ைாை முழு எண்ணிக்கை ரூபா 

1,466,849 ஆய்வு மற்றும் சவளிவாரி 

சசயற்பாடுைளுக்ைாை 

முற்பணக்சைாடுப்பணவு 2016 ஜைீி 30 ஆம் 

திைதி வகர தீர்க்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2016.02.05 திைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளது. ரூபா 500 

சபாறுமதி நாட் குறிப்சபடு இை. 1915 இன் ைீழ் 

2016.05.02 ஆம் திைதி மீள்ளிப்புபதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இது வகர 

சசலுத்தப்படாத முற்பணத்திகை 

மீளளிப்பதற்ைாை  நடவடிக்கை எடுக்கும் படி 

குறிப்பிட்ட பிரிவிைர்ைளுக்கு 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. சவளிவாரி 

சசயற்பாடுைளுக்ைாை ரூபா 667,158 ைாை 

முற்பணத்தில் ரூபா 608,975 / 2016.06.27 ஆம் 

திைதி நாட் குறிப்சபடு இைக்ைம் 2074 முதல் 2083 

ைீழ் மீளளிப்பு சசய்யப்பட்டுள்ளை. ஏகைய 

முற்பணங்ைகள மீள்ளிப்பதற்ைாை குறிப்பிட்ட 

முற்பணம் சபற்றுக் சைாண்ட பிரிவிைகர 

மீளப்சபறுவதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ரூபா 683,557 நிலுகவ நாட் 

குறிப்சபடு இைக்ைம் 668 ஊடாை மீள்ள 

ளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுடன் இணங்ை 

முடியாதுள்ளது. நிதிப் பிரமாணங்ைள் 103 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(அ) பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு மற்றும் உயர்ைல்வி 
நிர்வைங்ைளுக்ைாை தாபைக் சைாகவயின் XX 

அத்தியாயத்தின் 3.1 மற்றும் 3.2 பந்தி ைல்விசார் 

அங்ைத்தவர்ைளில் 478 சபரின் ம சசயல் 

ஒப்பகட அடிப்பகடயில் சசகவ சசய்யும் 

விரிவுகரயாளர்ைளின் இருவரின் வருகை 

மற்றும் சவளிசயரல் உறுதிப்படுத்தப்படாமல் 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை சம்பளம் மற்றும் 

சைாடுப்பைவுைளாை முகறசய 

கூட்டுசமாத்தம் ரூபா 1,105,134,777.00 மற்றும் 

ரூபா 1,415,806 பணத் சதாகை 

சசலுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

மற்றும் 104 க்கு அகமய, இது சார்பாை 

ஏற்சைைசவ சசயற் பட்டுள்ளசதன்பகத 

உங்ைளுக்கு அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(இ) பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவின் சுற்று நுருபம். 

 

(i) 1998 ஆைஸ்ட் 18 ஆம் திைதியின் 

இைக்ைம் 737 ஆை சுற்று நிருபம் 

ஒப்பந்தங்ைகள மீறிய 

நபர்ைளிடமிருந்து அறவிடப்பட்டிருந்த 

ரூபா 41,896,466.00 கவ நிகையாை 

கவப்புக்ைளில் அல்ைது திகறசசறி 
உண்டியல்ைளில் முதலீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. சசன்ற 

ஆண்டில் அவ்வாறு முதலீடு 

சசய்யப்பட்ட பணத்திைிருந்து 

சபறப்பட்ட ரூபா 1,283,507.00 க்ைாை 

பணத்சதாகைக் வட்டியிகை சுற்று 

சுற்று நிருபைத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 

அபிைாகசைளுக்கு பிரம்பாை சவறு 

ைருமங்ைளுக்ைாை 

பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

 

இப் பணத்தின் ரூபா மில்ைியன் 05 கய 

இப்சபாழுது முதலீடு சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

இைி வரும் ைாைங்ைளில் குறிப்பிட்ட முழுப்  

பணமும் முதலீடு சசய்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும். 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(i) 2015  சசப்டம்பர் 18 ஆம் திைதிக்ைாை 

இைக்ைம் 13/2015 சைான்ட சுற்றுநிருபம். 

 

சுற்று நிறுபத்திற்கு அகமய நிர்வாை சகபயின் 

அனுமதிகயப் சபற்றுக் சைாள்வதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

படீாதிபதிளுக்கு சபாக்குவருத்து 

வசதிைளுக்ைாை மாதாந்தம் வழங்ைப்படும் 

சபற்சறால் லீடர் 140 அளவு எல்கைகயத் 

தாண்டி, மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீாதிபதிக்கு சபற்சறால் லீடர் 

678 இற்ைாை ரூபா 79,326.00 பணத் 

சதாகைகய சமைதிைமாை 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 

 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைளுக்கு 

இணக்ைமின்கம. 

 

(இ) திகற சசரிச் சுற்று நிருபம். 

(i) 1978 டிசம்பர் 19 திைதியிடப்பட்ட இைக்ைம் 842 

இற்ைாை சுற்று நிருபம். மீளாய்வு ஆண்டின் 

இறுதி திைத்திற்கு ஆகு சசைவு ரூபா. 

8,438,459,798.00 ஆை நிகையாை உகடகமைள் 

சார்பாை முகறயாை நிகையாை உகடகம 

பற்றிய பதிசவடு ஒன்றிகைத் 

தயாரிக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

ைாணி, ைட்ட்ட மற்றும் சமாட்டார் 

வாைணங்ைளுக்ைாை நிகையாை உகடகம 

பற்றிய பதிசவடு தயாரித்து பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. அகவ, முழு 

உகடகமைளில் 69% விைிதாசாரத்கத 

உள்ளடக்ைியுள்ளது. குறிப்பிட்ட பதிசவடுைள் 

இத்துடன் சமர்பிக்ைின்சறன். ஏகைய  

உகடகமைள்        

  (ஆகசவுள்ள ஆதைம்) ைளுக்ைாை குறிப்பிட்ட 

நிகையாை உகடகம பற்றிய பதிசவடு 

தயாரிக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைளுக்கு 

இணக்ைமின்கம. 

 

(ii) 2002 சநாவம்பர் 28 திைதியிடப்பட்ட 

இைக்ைம் IAI/2002/02 இற்ைாை சுற்று 

நிருபம் மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதி 
திைத்திற்கு அகு சசைவு ரூபா 

206,132,592.00 இற்ைாை ைணணி  சார்பாை 

நிரந்தர உகடகமைள்  பதிசவடுைள் 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

பணிப்புகரைளுக்கு அகமய எதிர்ைாைத்தில் 

சசயற்படுத்தப் படும். 

3            

3.1 
நிதி பற்றிய மீளாய்வுைள்  

நிதிப் பைன்ைள் 

வழங்ைப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்கு  அகமய 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியுடன் முடிவகமந்த 

ஆண்டிற்ைாை, பல்ைகைக் ைழைத்தின் நிதிப் 

பைன்ைள் ரூபா 28,852,186.00 

சமைதிைமாயிருந்த்சதாடு, அதற்கு நிைராை 

சசன்ற வருடத்திப் சமைதிைம் ரூபா 

42,347,533.00 இருந்தைால் சசன்ற வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுகையில் மீளாய்வு  வருடத்தில் நிதிப் 

பைன்ைளிப் ரூபா 13495347.00  குகறபாடு 

ைாட்டியிருந்தது. சசயற்பாட்டு வருமாைம் 

ரூபா 434,088,733 ஆல் அதிைரித்து இருந்தும், 

சமாத்தச் சசைவு ரூபா 447,584,080 ஆல் 

அறிந்து சைாள்வதற்ைாை 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அதிைரித்தகம சமற்குறிப்பிட்ட குகற 

பாட்டிற்குக் ைாரணமாயிருந்தது. 

 

kPsha;thz;bdJk; Kd;ida 04 
Mz;LfspdJk; epjprhh; tpisTfisg; 
gFg;gha;T nra;ifapy; 2011 Mk; 
Mz;by; kpif Vw;gl;l NghJk;> 2012> 
2013 Mk; Mz;Lfspy; gw;whf;FiwAk; 
2014> 2015 Mk; Mz;Lfspy; kPz;Lk; 
kpifAk; Vw;gl;bUe;jd. vt;thwhapDk;> 
Copah;fsJ Cjpak;> thp kw;Wk; 
eilKiw my;yhj nrhj;Jf;fSf;fhd 
ngWkhdj; Nja;tpidf; fUj;jpw; 
nfhs;Skplj;J 2011 Mk; Mz;Lf;F 
xg;ghf 2012 Mk; Mz;bdJ gq;fspg;G 
Fiwtile;jpUe;j NghJk;> mjd; 
gpd;duhd Mz;Lfspy; fpukkhd 
Kd;Ndw;wk; Vw;gl;bUe;jJ. mjw;fika> 
2014 Mk; Mz;bd; NghJ &gh 
1>778>438>697 MftpUe;j gq;fspg;G 21 
rjtPjk; mjpfhpj;jJ kPsha;thz;bd; 
NghJ &gh 2>155>374>403 Mf ,Ue;jJ. 
 

 

3.2 பல்ைகைக் ைழைத்திற் எதிராை அல்ைது 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் சதாடர்பட்டுள்ள 

சட்ட ரீதியாை சம்பவங்ைள் 

 

மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் உயர் நீதி மன்றத்தில் மற்றும் 

மாவட்ட நீதி மன்றத்தில் மூன்று வழக்குைள் 

சதாடர்பட்டிருந்ததுடன், மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் சதாடர்பட்டிருந்த வழக்ைில் ரூபா 

5,760,894 வரவிடப்பட சவண்டியிருந்தது. 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு எதிராை பல்சவறு 

தரப்பிைர் மூைம் சதாழில் நியாயசகபயில் 13 

முகறப்பாடுைள், நீதிமன்றத்தில் 09 வழக்குைள் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை சமன் முகறயடீ்டு 

மன்றத்தில் 04 முகறப்பாடுைள் என்ற 

வகையில் 26 வழக்குைள் சதாடர்பட்டிருந்தை. 

பல்ைகைை ைழைத்திற்கு எதிராை 

சதாடர்ப்பட்டிருந்த இரண்டு 

வழக்குைளினூடாை ரூபா 28,905,977.00  

நட்டஈடுப்பணம் சைாரப் பட்டிருந்தது. 

மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் சமல் முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றத்திைால் வழங்ைப்பட்ட தீர்வுைளுக்கு 

எதிராை உயர் நீதி மன்ரத்தில் வழங்கும் மற்றும் 

மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒப்பந்தம் மற்றும் 

முறிவுைகள முறித்தல் சார்பாை சதாடரப்பட்ட 

இரண்டு வழக்குைளும் இருந்தசதாடு, 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு எதிராை பல்சவறு 

தரப்புக்ைளிைால் சதாழில் தீர்வு மன்றத்தில் 

13ம், சமல் நீதிமன்றங்ைல், மாவட்ட நீதி 
மன்றங்ைளில் 09 மற்றும் பல்ைகைக் ைழை 

சமல் முகறயடீ்டு மன்றத்தில் 04 குமாை 

சதாடர்ப்பட்ட 26 வழக்குைள் இருந்தை. 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மாவட்ட 

நிதிமன்றத்தில் சதாடர்பட்டு இருந்த 2 

வழக்குைளுக்கு சார்பாை ைிகடக்ை சவண்டிய 

பணம் ரூபா 5,760,894.23 வுடன் சட்டபடியாை 

வட்டியாைதுடன், பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

எதிராை சதாடரப்பட்டிருந்த 26 வழக்குைள் 

இரண்டு விழக்குைளுக்ைாை சைாரப்பட்ட நஷ்ட 

ஈட்டுப் பணம் ரூபா 28,905,977.13 ஆை இருந்தது. 

இவற்றில், ஒரு வழக்கு மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் சதாடரப்பட்டிருந்ததுடன், 

சபறுமாைம் ரூபா 25,000,000.00 எை 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. மற்கறய வழக்கு 

சமல் முகறயடீ்டு நீதிமன்றம் வழங்ைிய 

தீர்ப்புக்கு எதிராைவுள்ளசதாடு, அதற்ைாை 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

பணம் ரூபா 3,905,977.13 ஆை இருந்தது. 

 

4 

4.1 
4.1.1 

சசயற்பாட்டு மீளாய்வுைள் 

சசயைாற்றுகை 

நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள் 

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 2014 ஆண்டு முதல் 

2018 ஆண்டு வகரயாை 05 வருடங்ைளுக்ைாைத் 

தயார் சசய்யப்பட்டிருந்த திறமுகறத் 

திட்டங்ைளுக்கு அகமய சசயற் படுத்தப்பட 

சவண்டிய முக்ைிய குறிக்சைாள்ைகள  சுருக்ைி 
ைீசழ ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

(i)ைள்வி, ஆய்வு மற்றும் சசகவைளுக்ைாை 

அணுகுமுகறைகள விரிவாக்ைள், 

தரநிகையிகை விருத்தி சசய்தல் மற்றும் 

ஏற்புகடகமகய விருத்தி சசய்தல். 

 

(ii) ஆண் சபண் பாைியியற் தன்கம, மதம் 

மற்றும் இைங்ைள் ஊைமுற்ற நபர்ைளுக்ைாை 

ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்திகை 

நிகைப்படுத்தல் 

 

(iii) பைனுள்ளதும் விகைத்திறனுள்ள வள 

முைாகமத்துவத்தினூடாை நல்ைாட்சிகய 

விருத்தி சசய்தல். 

 

(iv) பல்ைகைக் ைழை தர நிகைப் படுத்தல்ைளில் 

முதல் 2000 திற்குள் பிரசவசித்தல் மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் தைித்துவத்கத 

விருத்தி சசய்தல், சமற்குறிப்பிட்ட 

குறிக்சைாள்ைகள சசயற்படுத்துவதற்ைாை 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுைளில் பின்வரும் 

விடயங்ைள் அவதாைிக்ைப்பட்டை. 

 

 

4.1.1 (அ) 2014/2015 ைல்வியாண்டிற்ைாை 

மாணவர்ைகள பதிவு சசய்யும் சபாழுது 14 

பட்டப் பாட சநறிைளில் 11 பாடசநறிைளுக்ைாை 

பதிவு சசய்து சைாள்ள முடியுமாை 

மாணவர்ைள் சதாகைகய விட 187 

மாணவர்ைகள குகரவாைப் பதிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தைர். 

அதற்கு அகமய ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல்சார் / விஞ்ஞாை / மருத்துவ (இகணச் 

சுைாதார பாடசநரி) விவசாயம் சபான்ற 

படீங்ைளிள் அனுமதியளிக்ைப்பட்ட 

ைல்வியாண்டு முகறக்கும் அகமய, ைற்கை  

நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதன் பின்ைர் 

கூட, படீத்தில் உள்ள சவற்றிடங்ைகள 

ைவணித்துக் சைாண்டு மாணவர்ைகளத் சதரிவு 

சசய்து அனுப்பும் படி குறித்து மீண்டும் 

மீண்டும் பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவிடம் சைாரப்பட்டதுடன், 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் 

குழுவிைால் சைாரப்பட்ட 

சவற்றிடங்ைளுக்ைாை மாணவர்ைகளத் சதரிவு 
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பந்தி 
இை 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசய்து அனுப்பப்பட்டாளும் குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ை கள  பூர்த்தி சசய்யும் ைட்டத்தின் 

இறுதியில் கூட அட்டவகை 01 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சவற்றிடங்ைள் 

சதாடர்ந்தும் பல்ைகைக் ைழைத்தில் இருந்தை 

என்பகத இங்கு குறிப்பிடுைின்சறன். 

 

4.1.1 (ஆ) விஞ்ஞாை படீம் 

 

(i) சசன்ற ஐந்து ைல்வியாண்டுைளில் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் 03 பட்டக் 

பாடசநறிைளுக்ைாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட சவண்டிய மாணவர்ைள் 

எண்ணிக்கைகய விட 55% 

மாணவர்ைகளக் குகறவாைக் சசர்த்து 

சைாள்ளப்பட்டிருந்தைர். 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(ஆ) 

 

(i) பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள்ள 

சவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்ைாை 

முறகைள் உள்ளதுடன், அம் 

முகறைளுக்கு அகமய, இறுதிச் 

சந்தர்ப்பம் வகர  குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்ைாை 

பல்ைகைக் ைழைம் முயற்சி 
எடுத்துள்ளது. முதன் முகறயாை 

உயர்தர பரீட்கசைளுக்கு சதாற்றியுள்ள 

மாணவர்ைள் சபரும்பாசைார் ைணித, 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் உயிரியில் 

விஞ்ஞாை பாடசநரிைகள சதரிவு 

சசய்யாது மீளவும் பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுவது ைாரணமாை இப்பிரச்சிகை 

உருவாைி உள்ளது. அவர்ைள் பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் பதிவு சசய்வதற்ைாை 

விண்ணப்பப் பத்திரம் வழங்ைி 
இருந்தாளும் அகழப்பின் சபாது 

பதிவுகவக்ைாததன் ைரணமாை 

சவற்றிடம் ஏற்படுைின்றது. அந்தந்த 

படீங்ைளின் அனுமதிக்ைப்பட்ட ைல்வி 
பாட சநறிக்ைாைங்ைளுக்ைாை 

அனுமதிைகள வின்ஞி மாணவர்ைகள 

சசர்த்துக்சைாள்வதற்கு கூடிய உச்ச 

ைட்டம் வகர உள்ள சவற்றிடங்ைகள 

பூர்த்தி சசய்வதற்கு குறிப்பிட்ட படீம் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு முயற்சிைள் 

எடுக்ைப்பட்டாளும் பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு சசர்வுது  பற்றிய இறுதி 
முடிவு, தகுதியுள்ள மாணவர்ைளால் 

எடுக்ைப் படுவதால், குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகள பூர்த்தி சசய்வது 

நகடமுகறயில் சிரமமாைசதன்பகத  

சதரிவித்துக்சைாள்ைிசறன். 

 

இம்மாணவர்ைளில் பைர், சவறு 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு மாறிச் 

சசல்வதற்குப் பாட சநறிைளின் 
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(ii) விஞ்ஞாை படீத்தில் பதிவாைிய 

மாணவர்ைள் சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு மாறிச் சசல்லும் 

திருப்பம் சசன்ற வருடத்திளும் 

இருந்தசதாடு, அகத 

தடுத்துக்சைாள்வதற்கு சபாதுமாை 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படாகம 

ைாரணமாை 2014/2015 ைல்வியாண்டில் 104 

மாணவர்ைள் சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு  இட மாற்றங்ைகளப் 

சபற்றிருந்தைர். 

 

 

(iii) 2013 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு தரநிகைப் 

படுத்தும் பட்டியிைில் 3 ஆவது 

நிகையிைிருந்து 2104 மற்றும் 2015 

ஆண்டுைளில் முகறசய 6 ஆவது 

மற்றும் 4 ஆவது நிகைவளுக்கும், 2014 

ஆண்டில் உைைத் தர நிகை படுத்தற் 

பட்டியைில் 2353 நிகையிைிருந்து 2015 

ஆண்டில் 3483 ஆவது நிகை வகர 

ைீழிரங்ைி உள்ளது. விஞ்ஞாை படீத்தில் 

பதிவாைிய மாணவர்ைள் சவறு 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு இடமாறிச் 

சசல்வதற்கு சமற்குறிப்பிட்ட 

தரநிகை அல்ைது பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உைைைாவிய தரநிகைப் 

பாடுைளின் தன்கமைள் பாதிக்ை பட 

வில்கை என்பகத குறிப்பிட 

விரும்புைின்சறன். மாணவர்ைள் 

சபரும்பாைாசைார், உயர்தர ைல்வி 
முடிவகடந்ததன் பின்ைர் , பல்சவறு 

சதாழிற்துகறக்ைாை பாடசநரிைகள          

(ACA, CIMA, AAT, Banking) ைற்பதற்கு 

முகைந்துள்ளதுடன் மாணவர்ைள் பைர் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சதரிவு 

சசய்யப்படும் சந்தர்ப்பத்தின் சபாது  

குறிப்பிட்ட சதாழில் நிகை 

பரீட்கசைளின் ஆைக் குகறந்த அளவு, 

இகட நி கை அல்ைது அகத விட  

உயர்ந்த நிகைக்கு சபற்றிருந்தைர். 

ஆைசவ, அவர்ைள் சைாழும்புக்கு 

அண்கமயிைாை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைசமான்றிற்கு இகைவதற்கு 

சபரும் முயற்சியில் எடுப்பதன் 

ைாரணமாை, அவற்றிற்கு 

அண்கமயிைாை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு முன்னுரிகம 

வழங்குவதன் ைாரணமாை இந் நிகை 

ஏற்பட்டுள்ளது.   

 

இங்கு குறிப்பிட்ட இகணயத்தள 

தைவல் ஊடாை பல்ைகைக்ைழைம்  

வகைப்படுத்தல் பாடசநரிைளின் 

சிறப்பியல்புைள் ஊடாை சசயற்படுவது 

இல்கை. எைினும், சிை மாணவர்ைள், 

அதற்ைகமய பல்ைகைக் ைழைத்திகை 

சதரிவு சசய்வதற்கு முகைபதுக்கு 

சந்தர்ப்பம் உண்டு. சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுடன் பட்டத்தின் 

தைியியல்பிகை ஒப்பிடுவதற்ைாை 

மிைச் சிறந்த ைாரணியாை பட்டதாரிைள் 

சதாழிப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

சபாக்ைிகைக் ைருத முடியும். உயர் 

ைல்வி அகமச்சின் ஊடாை சசன்ற பை 

ஆண்டுைளாை சமற்சைாள்ளப்பட்ட  

ஆய்வுைளில் றுஹூண விஞ்ஞாை 

படீத்தின் பட்டதாரிைள் சதாழில் 

சபற்றுக்சைாள்ளும் மசைாபாவம் உயர் 

மட்டத்தில் உள்ளது. 

 

     

    உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளில் ைணிதத்தில் 
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ைாரணமாயிருந்து என்பது 

ைணக்ைாய்வின் ைருத்தாகும். 

 

(iv) விஞ்ஞாை படீத்தின் மாணவர் 

சைாள்ள்ளவு, மாணவர்ைள் 1270 

நபர்ைளாை இருந்தாளும் 2015 வருட 

இறுதியில் மாணவர்ைள் 860 கய 

மாத்திரம் சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட்டிருந்தன் ைாரணமாை, தைா 

மாணவர் ஆகு சசைவு ரூபா 112091 

இைால் அதிைரித்திருந்தது.  

 

பிகழயற்றதன்கம ைாணப் பட்டாளும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை குறிப்பிட்ட 

பாடசநரிைளில் சவற்றிடங்ைள் ஏற்படுவது 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு ைட்டுப் படுத்த 

முடியாத ைாரணிைள் ைாரணமாை  

ஏற்படுவசதன்பகத உங்ைளுக்கு சதரிவித்துக் 

சைாள்ள விரும்புைின்சறன்.  

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

(i) பட்டப் பாடசநறிக்ைாை மாணவர் ஒருவர் 

பதிவு சசய்யப்படுவதன் ஊடாை, மூன்று 

வருட ைல்வியாண்டுைளுக்குள் தைது 

பட்டத்திகை பூர்த்தி சசய்யப்பட 

சவண்டு சமைினும் , 2010 மற்றும் 2009 

என்ற ைல்வியாண்டுைளில் பதிவாைிய 

மாணவர்ைளுக்கு தைது பட்டத்திகைப் 

பூர்த்தி சசய்வதற்ைாை ஆறு வருடங்ைள் 

அல்ைது அதற்கு அதிைப்படியாை 

ைாைங்ைள் சசன்றிருந்ததுடன் பரீட்கசப் 

சபறுசபறுைள் வழங்குவதற்கு 05 

மாதங்ைள் முதல் 23 மாதங்ைள் வகர 

ைாை தாமதம் ஏற்பட்டிருந்த்து என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

சபறுசபறுைள் தாமதமாவதற்கு உடந்கதயாை  

பிரதாை ைாரணிைளாை அகமந்தகவ,  

 

 அக்ைாை இகடசவளியில் நீண்ட 

ைாைமாை இருந்த ைல்விசாரா 

ஊழியர்ைளின் சவகை நிறுத்தங்ைள் 

ைாரணமாை இருந்தகம. 

 சவளிவாரிப் பிரிவிற்ைாை தைிப்பட்ட 

ஆசிரியர் குழாம் ஒன்று 

இல்ைாகமயின் ைாரணமாை, மாைிட 

விஞ்ஞாை மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை 

படீ விரிவுகரயாளர் குழு உள்ளத 

ைடகமைளில் சசயற்படுவதுடன் 

சவளிவாரி பாடசநரிைளுக்ைாை 

நடவடிக்கைைளிளும் பங்கு 

பற்றுைின்றைர். ஆைசவ, விணாப் 

பத்திரம் தயாரித்தல் மற்றும் 

விகடத்தாள் மதிப்படீு மற்றும் 

பரீட்கசைள் நடாத்துதல்ைளுக்ைாை 

ைாை சநரங்ைகள தீர்மாைிக்கும் 

சபாழுது , உள்ளை ைடகமைளுக்கு 

பாதைம் ஏற்படாத வாறு சசயற்பட 

சவண்டி இருந்தகம.  

 

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

 

(ii) ைகை இளமாைிப் பட்டப் பாட 

சநறிக்ைாை 2009 முதல் 2012 ஆண்டு வகர 

பதிவாைி உள்ள மாணவர் எண்ணிக்கை 

3010 முதல் 892 வகர நுற்றுக்கு 70 

வதீத்திைால் குகறந்திருந்தது. 2012 

வருடத்தின் பின், மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர சபாதுமாை அளவு சதாகை 

மாணவர்ைள் பதிவு சசய்து சைாள்வதற்கு 

முடியாகம ைாரணமாை பதிவு சசய்யப்பட 

சவண்டிய இறுதி திைம், நாள் 

சவளிவாரி பட்ட பாட சநறிக்ைாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்படும் மாணவர் எண்ணிக்கையின் 

அளவிகை  வகரயகரப்படுத்துவதற்கு 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவின் சுற்று நிறுபம் இை. 932 இன் 

ஊடாை அறிவுறுத்தல்ைள் 

வழங்ைப்பட்டிருந்ததுடன், 2012 

ைல்வியாண்டிற்ைாை சசர்த்துக் சைாள்ளும் 

சபாழுது உளச்சார்புப் பரீட்கசசயான்கற 

நடாத்தி விண்ணப்பிக்ைப்பட்ட 3466 

மாணவர்ைளில் 1321 மாணவர்ைள் பதிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தைர். உளச் சார்புப் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

குறிப்பிடப்படாது தாமதப்படுத்தப் 

பட்டிருந்தது. 

பரீட்கசயின் சபறுசபறுைள் அடிப்பகடயாைக் 

சைான்டு சவளிவாரி பாடசநரிக்ைாை 

மாணவர்ைள் பதிவு சசய்தல், அப்சபாழுது இப் 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மாத்திரம் 

சசயற்படுத்தப்பட்டதைால், 2013 ஆம் ஆண்டில் 

பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர் எண்ணிக்கை 551 

ஆகும். 

 

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

(ii) ைல்வி நடவடிக்கைைளின் சசயற் 

திறைின்கம, பரீட்கசைள் நடாத்துதல் 

மற்றும் சபறுசபறுைள் சவளியிடுதல் 

நடவடிக்கைைளில் ஏற்பட்டிருந்த 

குறிப்பிடத்தக்ை ைாை தாமதங்ைளின் 

ைாரணமாை இப் பிரிவின் மாணவர் பதிவு  

குகறவதற்குக் ைாரணமாயிருந்தை. 

 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இைங்ை 

முடியவில்கை. இது சார்பாை, திடமாை 

முடிவிற்கு வருபதற்கு குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் 

சவறு பல்ைகைக் ைழைங்ைளில் சவளிவாரி 

மாணவர்ைளுக்ைாை பதிவு பற்றிய தக்ை 

தரவுைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதன் பின்ைர் 

மட்டுசம என்பகத இங்கு குறிப்பிடுைின்சறன். 

4.1.1 நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள் 

 

(இ) மீளாய்வு ஆண்டில் புதிய பட்டப் 

பாடசநறிசயான்றிகை அறிமுைப்படுத்தல், 

ைடசைார வழங்ைள் பற்றிய சதளிவு படுத்தும் 

நிகையத்திகை நிருவுதல் மற்றும் பல்ைகைக் 

ைழை ைிராம நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சபான்றியகவக்ைாை ைிகடக்ைப் சபற்றிருந்த 

ரூபா மில்ைியன் 2512.8 இற்ைாை மாைியம், அச் 

சசயற்ைளுக்ைாை விகைத்திரைாைப் 

பயன்படுத்தப்படுதல் சபான்ற சசயல்ைகள 

சசயற்படுத்துவதற்ைாை மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர  முடியாமல் இருந்தது.  

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுடன் 

இணங்குைின்சறன். இச் சசயற்பாட்டிற்ைாை 

பல்சவறு அரச அல்ைாத இகணப்புக்ைள் 

மற்றும்  ைடசைாரப் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம் 

சபான்ற நிறுவைங்ைளுடன் கூட 

ைைந்தாசைாசித்து ைட்டட வசதிைகளப் 

சபற்றுக் சைாள்ள  எடுக்ைப்பட்ட முயற்சிைள் 

பைைளிக்ை வில்கை. பின்ைர், ைட்டட 

நிர்மாைிப்பதற்ைாை 2 மில்ைியன் ரூபா ஒதுக்ைப் 

பட்டாளும், அகவ அதற்கும் சபாதியளவாை 

இல்ைாகம ைாரணமாை அந் சநாக்ைத்கத 

கைவிட சவண்டி ஏற்பட்டது. பின்ைர், பம்பள 

என்ற இடத்தில் உள்ள சிறு மீன்பிடி 

நிகையத்கத வாடகை ைட்டணமின்றி 
சபற்றுக் சைாண்டு குறிப்பிட்ட நிகையத்கத 

அகமக்ைப்பட்டது. பின்ைர், ைடசைார வளம் 

பற்றிய அறிவுறுத்தும் நிகையத்தில் இருந்த 

ைாட்சிப் சபாருட்ைகள ஒரு வருடத்தின் பின் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சபற்றுக் சைாண்டு 

உபசவந்தரின் ஆசைாசகைக்கு அகமய 

ைடற்சறாழில், ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப படீத்தின் புதிய ைட்டங்ைகள 

நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப் பட்டது. 

அறிவுறுத்தும் நிகையமாை அகத சைை 

திைங்ைளில் முழு சநரமும் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்கை. பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உள்ளை மாணவர்ைளுக்கு அதற்கு 

உரித்தாை பாட அைகுைகள ைற்பிக்கும் 

சந்தர்ப்பங்ைளில் அகவ 

பயன்படுத்தப்படுவசதாடு முன்கைய திைம், 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ஒதுக்ைப்பட்ட சமூைமளிக்கும் பாடசாகை 

மாணவர்ைள் மற்றும் சவறு பை 

குழுக்ைளுக்ைாைவும் திரக்ைப்படும். 

 

4.1.1 நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள். 

 

(ஈ) அபிைாகசைகளப் சமற்சைாள்வதற்ைாைப் 

பை சசயற்பாடுைகை நகட முகறப்படுத்தும் 

ைட்டுப்பாடு படீாதிபதிைள் மற்றும் துகரத் 

தகைவர்ைளிடம் வழங்ைப்பட்டிருந்தாளும், 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை சசயல் திட்டம் 

அல்ைது சசயல் அறிக்கைகய 

தயாரிக்ைப்படாகம ைாரணமாை ஏகைய 

குறிக்சைாள்ைளின் குறிப்பிடப்பட்ட பை 

சசயற்பாடுைகள சசயற்படுத்துவதற்கு 

சபாதுமாை  வாய்ப்பு ைிகடத்தா என்பது பற்றி 
விமர்சித்து உறுதிப்படுத்திற் சைாள்வதற்கு 

ைணக்ைாய்விற்கு முடியவில்கை. 

 

 

ைல்வி நடவடிக்கைைளுக்ைாை படீ 

சசயற்பாட்டுத் திட்டம் ைகளத் தயாரிக்கும் படி 

யிைங்ைளுக்கு படீாதிபதி அறிவுகற 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

4.2 முைாகமத்துவச் சசயற்பாடுைள் 

 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை 

சசாத்துக்ைள் சார்பாை 2015 மற்றும் அதற்கு 

முன்கைய வருடாங்ைளுக்ைாை குறிப்பிட்ட 

ைாை இகடசவளிைளில் இகரவரி 

சசலுத்தாகம ைாரணமாை ரூபா 133,252 

பணத்சதாகை மிகை விதிப்பாை மாத்தகற 

மாநைர சகபக்கு சசலுத்த சவண்டியிருந்தது. 

 

 

 

 
 

2015 ஆம் வருடத்திற்கு மற்றும் அதற்கு 

முன்கைய வருடங்ைள் பை வற்றிற்ைாை மிகை 

விதிப்பு சசலுத்துவது பற்றி 
அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தாளும், இது சார்பாை 

மிகை விதிப்கப அைற்றி இகறவரி 

சசலுத்துவது சார்பாை சநாக்குடன் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

 

4.2 முைாகமத்துவச் சசயற்பாடுைள் 

 

(ஆ) அலுவைை இடவசதிைகள அதிைரிக்கும் 

சநாக்குடன் புதிய நிர்வாைக் 

ைட்டடசமான்றிகை நிர்மாைிப்பதற்ைாை 2014 

ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்டு, 2016 ஆம் 

ஆண்டில் சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட 

சவண்டியிருப்பினும், 2016 சம மாதம் 15 ஆம் 

திைதி வகர இக் ைருமங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்கு 

அல்ைது நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.  

 
 

 

 

இக் ைட்டடத்தின் சசயற்பாடுைள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

4.2 முைாகமத்துவ  சசயற்பாடுைள் 

(ஆ) அலுவைை இடவசதிைகள அதிைரிக்கும்  

சநாக்குடன் புதிய நிர்வாை ைட்டடசமான்றிகை 

நிர்மாணிப்பதற்ைாை 2014 ஆம் ஆண்டில் 

சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட  

சவண்டியிருப்பினும் 2016 சம மாதம் 15 ஆம் 

திைதி வகர இக்ைருமங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்கு 

இக் ைட்டிடத்தின்  சசயற்பாடுைள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது.  
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பட்ட விடயங்கள் 
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அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அல்ைது நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை.  

 

 

4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள் 

(அ) சசகவயிைிருந்து விைைிச் சசன்றுள்ள 

ஐந்து விரிவுகரயாளர்ைளிடமிருந்து 

அறவிடப்பட சவண்டிய ரூபா 430,930 விற்ைாை 

சமாத்த ைடன் சதாகை மற்றும் 

முற்சைாடுப்பணவுைகள அறவிட்டுப் சபற்றுக் 

சைாள்ளப்படாமல் பல்ைகைக் ைழை சசமநை 

நிதி மற்றும் பணிக் சைாகடக் 

சைாடுப்பணவுைள் வழங்ைப்பட்டிருந்தை.  

இது சார்பாை உள்ளை 

ைணக்ைாய்சவான்றிகைசமற்சைாள்வதற்கு 

நிதி சார்பாை உப குழுவிைால் பரிந்துகர 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்ைகமய, 

சசயற்பட்டு வருைின்றது. எவ்வாறாயினும், 

ைைாநிதி எம். ஆர். பிரைான்து அவர்ைள் இப் 

பணத்கதச் சசலுத்துவதற்கு இணக்ைம் 

சதரிவித்துள்ளதுடன் பின்ைர் இப் பிரச்சிகை 

தீர்க்ைப்படும்.  

 
 

4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள் 

(ஆ) சிங்ைள சமாழித்துகறயின் 

விரிவுகரயாளர் 05 நபர்ைளுக்கு 2013 ஆம் 

ஆண்டில் வழங்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 1,08414 

க்ைாை ஆய்வுக் சைாடுப்பைவுைளுக்ைாை 

ஆய்வு அறிக்கைைள் 2015 டிசம்பர் 31ஆம் 

திைதியன்று வகரயும் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை இவ் 

விரிவுகரயாளர்ைள் 05 நபர்ைளில் 02 

நபர்ைள் 2014 டிசம்பர் 30 ஆம் திைதியன்று 

ஒயவு சபற்றுச் சசன்று இருந்தசதாடு 

சமலும் இருவர் ைல்வி 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை சவ ளிநாடு 

சசன்றிருந்தைர். 

ஆய்வுக் சைாடுப்பணவுைள் 

வழங்ைப்படுவது ஆய்விற்ைாை 

சைாள்கைத் திட்டத்தின் 

அடிப்பகடயாைசவ ஆகும். அய்வு 

திட்டசமான்றிற்கு அகமய 

வருடத்திைிருந்து மூன்று வருடங்ைள் 

வகர ஆய்வுைகள சமற்சைாள்வதற்கு 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ளசதாடு குறிப்பிட்ட  

ஆய்வுைளின் முன்சைற்றத்திற்கு 

அகமய ஆய்வுக் சைாடுப்பைவுைள் 

வழங்ைப்படுைின்றது. எவ்வாறாயினும் 

விரிவுகரயாளர்ைள் அதற்ைிகடயில் 

ஒய்வு சபறுவது நிறுவைத்திைால் 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடியாத 

நிகைகமயாவதுடன் அவர்ைள் ஒய்வு 

சபற்றதன் பின்ைர் குறிப்பிட்ட ஆய்வு 

நடவடிக்கைைகளத் சதாடர்ந்தும் 

சசயற்படுவார்ைகளை நாங்ைள் 

எதிர்பார்க்ைின்சறாம். சமலும் குறிப்பிட்ட 

ஆய்வு நடவடிக்கைைளுக்கு இகடயில் 

அவர்ைளிடமிருந்து முதுமாைி 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை சவ ளிநாடு 

சசல்வசதாடு அவர்ைள் ைடகமக்குத் 

திரும்பியதன் பின்ைர் குறிப்பிட்ட ஆய்வு 

நடவடிக்கைைகள சதாடர்ந்தும் 

சமற்சைாள்படுவதுண்டு.  

 

 
4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள்.  

(இ) 2014 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 

2015 ஜுன் மாதத்திைிருந்து ஒவ்சவார் 

மாதத்தின் முதல் ைிழகமக்குள் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

வழங்ைப்படாத உதவிப் பணக் ைணக்ைில் உள்ள 

ரூபா 8,602,056 கவக்ைாை நிலுகவ மீளாய்வு 

வருடத்தின் இறுதியில் ரூபா 11,836,350.00 வகர 

நூற்றுக்கு 37 சத வதீத்திைால் அதிைரித்து 

இருந்தது. அப் பணத்சதாகைகய 

கவத்திருப்பதற்ைாை ைாரணங்ைள் 

ைணக்ைாய்விற்கு வழங்ைப்படவில்கை. 

கைசயாப்பமிடுவதற்ைாை ஒவ்சவார் 

படீங்ைளுக்கு அனுப்பி கவக்ைப்பட்டிருந்தது. 

மாணவர்ைளின் சபயர் பட்டியலுக்கு மாத்திரம் 

குறிப்பிட்ட தவகைப் பணம் 

வழங்ைப்படுவதால் 2015 ஜுன் மாதத்தின் பின் 

வழங்ைப்படாத மாணவர் உதவிப் பணம் 

ைணக்கு முன்னுகடய வருடத்திற்கு 

சபரளவில் குகறந்திருந்தது.  

 

 

4.4 ைட்புைன் சார்ந்த முகறசைடுைள் 

(அ) ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

படீத்திற்ைாை சபாருள் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை விளக்ை விபரங்ைளுக்கு 

அகமய BTU 24000 சைாள்வைவுகடய நான்கு 

ைாற்றுப் பதைி இயந்திரங்ைகள வழங்ைி 
சபாருத்துவதற்கும் பதிைாை BTU 23500 

சைாள்வைவுகடய நான்கு இயந்திரங்ைகள 

வழங்ைி மூன்று இடங்ைளில் 

சபாருத்தப்பட்டிருக்கும் நிகையில் குறிப்பிட்ட 

சைாள்வைகவ ைருத்திற் சைாள்ளாது 

ஒன்றிற்கு ரூபா 97500 அளவில் சமாத்தம் ரூபா 

3,90,000 பணத்சதாகையிகை தைியார் 

நிறுவைசமான்றிற்கு சசலுத்தப்பட்டிருந்தது.  

ைடற் சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை 

சதாழில் நுட்ப படீத்திற்ைாை BTU 24000 ைாற்றுப் 

பதைி இயற்திரங்ைள் 04 ஐக் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை கூறு விகை சைாரப்பட்டசதாடு 

அது சார்பாை மதிப்படீு  சசய்யும்  சபாழுது 

(Responsive Bidders) ஆக்ைபூர்வ விகை  

சைட்சபான் இருவர் மாத்திரம் மிகுதியாை 

இருந்தைர். இவ் வழங்குநர் இருவரும் BTU 

24000   குளிரூட்டி இயந்திரங்ைளுக்ைாை 
வழங்ைியிருந்த இயந்திரங்ைளின் குளிர்ச்சி 
ஊட்டும் ஆற்றல் பின்வருமாறு ஆகும்.  
நிறுவைம் வி கை 

ரூபா 
சைாள்வை
வு BTU 

Softlogic Retail 
(Pvt) Ltd 

116875.00 23400 

Metro politan Office 
(Pvt) 

97500.00 23500 

ஆைசவ குகறந்த விகை மற்றும் கூட்டு  
சைாள்வைவுைகள வழங்ைி இருந்த 
வழங்குநர்ைளில் நான்கு இயந்திரங்ைகள 
விகைக்கு வாங்குவதற்கும்  சதாழிற் நுட்ப 
மதிப்படீ்டுக் குழு பரிந்துகர 
வழங்ைியிருந்தது. இரண்டு நிறுவைங்ைளும் 
சமற்குறிப்பிட்ட  சைாள்வைவாை BTU 24000 
எை  சைள்விப் பத்திரங்ைளில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்து இருந்தது. உண்கமக் 
சைாள்வைவு உற்பத்தி பட்டியலுக்கு அகமய 
BTU 24000 கய விட சமல் 
குறியிட்டப்பட்டிருந்தது படி ஒரளவு 
குகறவாை உளளது.  

4.4 ைட்புைன்சார்ந்த முகறசைடுைள் 

(ஆ) பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 2014 மற்றும் 2015 

என்ற இரண்டு வருடங்ைளில்  சதசிய 

இகறவரித் திகணக்ைளத்திற்கு 

சசயலூக்ைமாை கூட்டப்பட்ட சபறுமாைத்தின் 

மீது வரி சசலுத்தாதிருந்த நான்கு 

நிறுவைங்ைளுக்கு ரூபா 2,742,362.00 மற்றும் 

 
 

 

(VAT)  கூட்டுப் சபறுமாத்தின் மீதாை வரிகய 

மீளவும் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை  எடுக்கும் படி 

குறிப்பிட்ட வழங்குநர்ைளுக்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு கவப்பில் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தவறாை கூட்டுப் சபறுமாைத்தின் மீது வரி 

விகைபட்டியல் வழங்ைிய இரண்டு 

நிறுவைங்ைளுக்கு ரூபா. 789,792.00 பணத் சதா 

கை கூட்டுப் சபறுமாைத்தின் வரி 

வழங்ைப்பட்டிருந்தசதாடு அந் 

நிறுவைங்ைளிடமிருந்து அவற்கற மீளவும் 

சபற்றுக்  சைாள்வதற்கு மீளாய்வு வருடத்தின் 

இறுதி வகர நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை 

 
 

இடாத வழங்குநர்ைளிடமிருந்து இைி வரும் 

சைாடுப்பணவுைளில் ஊடாை குறிப்பிட்ட 

பணத்கத சபற்றுக் சைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும் 

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு  

இருபத்சதாராவது நூற்றாண்டிற்ைாை 

உயர்ைல்வி (H E T C) ச் சசயற் திட்டம் மற்றும் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்துடைாை சவ 

ளிவாரி பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்ட சமன்றசபயரில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த சசயற் திட்டம் 2016 

ஜைவரி 23 ஆம் திைதி முடிவகடவதற்கு 

இருந்தது. அதற்ைாை சசைவு பற்றிய 

திட்டங்ைகள ஆக்ைபூர்வமாை 

வழங்ைப்படாததன் ைாரணமாை  சசயற் 

திட்டதிற்ைாை ைிகடக்ைப் சபற்றிருந்த ரூபா 

25,000,000 மாைியப் பணத்தில் ரூபா 12,155,374 

பணத்சதாகை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

(அ) இருபத்சதாராவது நூற்றாண்டிற்ைாை 

உயர்ைல்வி (H E T C) ச் சசயற் திட்டத்தின் ைீழ் 

சவளிவாரி பட்டப் பாடசநறிைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 25,000,000 பணத்கத 

முழுதும் பயன்படுத்தப்படாதற்குப் பின்வரும் 

விடயங்ைள் ைாரணிைளாை இருந்தை. 

I. எதிர்பார்க்ைப்படாத படி 

மாைம்புகரயில் நிறுவப்பட்ட 

பல்ைிைப் பாடங்ைளுக்ைாை ஆய்வு 

நிகைய்தின் பாட சநறிைளுக்ைாை 

அசபட்சைர்ைள் முன்வராகம 

II. சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் 

பிரிவின் மாத்தகற நிகையத்திற்ைாை 

சபற்றுக் சைாடுப்பதற்கு இணக்ைம் 

சதரிவிக்ைப்பட்ட ைட்ட்டம் பிரிவிற்கு 

வழங்ைப்படாகம. 

 

4.5 நிதியத்தின் குகறபயன்பாடு 

(அ) றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சபல்ஜிய Vrije  (விரிஜ்) பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளிகடசய ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த 

ஒப்பந்தித்திற்கு அகமய 2008 ஆண்டு முதல் 

2013 ஆம் ஆண்டு வகரயாை ஐந்து வருட ைாை 

இகடசவ ளியில் “ பசுகம நீர் அைழி” (Green 

Dyke) ச் சசயற்திட்டத்திகைச் 

சசயற்படுத்துவதற்ைாை ரூபா 22,840,222.00 

பணத்சதாகை வழங்ைப்படிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

ைாைத்தில் சசயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைைள் 

பூர்த்தி சசய்யப்படாகம ைாரணமாை 

பயன்படுத்தப்படாத ரூபா 9,293,549.00 

பணத்சதாகை 2016 சபப்ரவாரி 24 ஆம் திைதி 
விரிஜ் (Vrije) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு திருப்பி 
அனுப்பப்பட்டிருந்தது.  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் பிரசல்ஸ்  

விரிஜ் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 2008.12.31 முதல் 

2014.06.31 திைதி வகர சசயற்படுத்தப்பட்ட” 

பசுகம நீர் அைழி” சசயற்திட்டத்திைால் 

சசைவு சசய்யப்படாது மீதி நிலுகவ (ரூபா 

9293549.00 வழங்குநருக்கு மீளவும் திருப்பி 
அனுப்புவதற்குக் ைாரணமாை விடயம் “பசுகம 

நீர் அைழி” சசயற் திட்டம்  ஆரம்பத்தில் ஐந்து 

வருடத்திற்குக் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

எைினும் சதகவயாை ைட்ட்டங்ைகள சபற்றுக் 

சைாள்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்சிகணைள் 

ைாரணமாை சசயற் திட்டத்தின் முக்ைியமாை 

விடயமாை “ ைடசைார வளங்ைள் பற்றிய 

தைவல் நிகையம்” எதிர்பார்த்தபடி நிறுவ 

முடிய வில்கை.  ஆைசவ சசயற்திட்டத்தின் 

இரு சார்பிைரின் அதிைாரிைள் ஒன்றிகைந்து 

ைைந்தாசைாசித்து சசயற் திட்டத்தின் 

ைாைத்கத 06 மாதங்ைளுக்கு நீடிக்கும் படி 

வழங்குநர்ைளிடம் சைாரப்பட்டதுடன் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அக்சைாரிக்கை அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தது. இந் 

நீடிப்பினூடாை சமற்குறிப்பிட்ட நிகையத்கத 

ஸ்தாபிப்பதற்ைாை மாற்றுச் 

சசயல்முகறைளுக்ைாை அனுமதியிகை 

சபற்றுக் சைாண்டு அப்பணத்திைால் 

சிைாபத்தில் பம்பை என்ற பிரசதசத்தில் நிறுவி 
ஒரு வருடத்தின் பின் றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு கையளிக்ைப்பட்டது. தற்சபாழுது 

அகவ ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் 

விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப படீத்தின் புதிதாை 

நிர்மாணிக்ைப்பட்ட ைட்டடசமான்றில் சசயற் 

படுத்துவதற்கு படீத்திற்கு வழங்ைப் 

பட்டிருந்தது.  

 

அந் நிகையத்கத நிறுவுவதற்ைாை 

சதகவயாை சைாள்வைவு மற்றும் 

சசகவைகளப் சபற்றுக் சைாள்ளல் அரச நீதிச் 

சட்டங்ைளுக்கு அகமய சசயற் படுத்தும் 

சபாழுது நீண்ட ைாைங்ைள் சசைவாவதன் 

ைாரணமாை இறுதி ஆறு மாத ைாை நீடிப்புக்குள் 

அதகை ஸ்தாபித்து பூர்த்தி சசய்வதற்கு பட 

சவண்டுசமன்பதால் விரிஜ் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் விஞ்ஞாைிைள் குழுசவான்று 

சதகவயாை பணத்துடன் இங்கு வருகை தந்து 

சதகவயாை நடவடிக்கைைகள பூர்த்தி 
சசய்தைர். ஆைசவ அதற்ைாைச் சசைவு  

சசய்வதற்கு சசயற் திட்டத்தின் 

ஆரம்பத்திைிருந்சத றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு ைிகடக்ைப் சபற்ற பணம் மீதியாை 

இருந்தது.   

 

 

4.5 நிதியத்தின் குகறப்பயன்பாடு 

(இ) நீண்ட ைாை முதலீடுைளின் ைீழ் 

ைாட்டப்பட்டுள்ள அபிவிருத்திக்ைாை 

மாைியங்ைள், நிரந்தர கவப்புக்ைள் மற்றும் 

சசமிப்புக் ைணக்சைாண்றின் மீளாய்வு வருட 

இறுதியில் சமாத்தம் ரூபா 1642398.00 வாைிய 

நிலுகவப் பணம் அபிவிருத்தி மாைியத்தின் 

சநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயன் படுத்தப் படாது 

நீண்ட ைாைமாை கவக்ைப்பட்டிருந்தது. 

இந்த மாைியங்ைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ள சதர்வு 

அடிப்பகட விதிைளுக்கு அகமய 

எதிர்ைாைத்தில் பயன் படுத்தப்படும் 

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

(ஈ) நிதிக் கூற்றுக்ைளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பரிசுைள் மற்றும் நன்சைாகடைளுக்ைாை 10 

ைணக்குைளின் சமாத்தம் 50,593,597.00 க்ைாை 

பணத்சதாகை மூன்று வருடம் முதல் 10 வருட 

ைாைங்ைளுக்குள் குறிக்சைாள்ைள் உள்ளடீ்ட 

நடவடிக்கைைளுக்ைாை பயன்படுத்தப்படாது 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை ைட்டகள 

விதிைளுக்கு அகமய எதிர்ைாைத்தில் இப் 

பணத்சதாகை முதலீடு சசய்யப்படும்.   
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பந்தி 
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கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசயைற்றதாை இருந்தது.   

 

 

4.5  நிதியத்தின் குகறப்பயன்பாடு 

(2) மூைதைச் சசைவிைத்திற்ைாை 

அரசாங்ைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட மூைதை 

மாைியம் குறிப்பிட்ட ைருமங்ைளுக்ைாை 

பயன்படுத்தப்படாது இருந்ததுடன் அப் 

பணத்சதாகை சசயைற்ற பணமாை 

கவக்ைப்பட்டிருந்தது. என்பதும் 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படாத அரச 

சைாடுப்பணவுைளின் சபறுமாைம் ரூபா 

102,648,284.00 இருந்தது. 

இப் பணத்சதாகை பயன் படுத்தப் படாது 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

குறிப்பிட்ட சசயற் திட்டத்தின் 

ைருமங்ைளுக்ைாை பாவகணப் படுத்தப்படாது 

இருந்தாளும் சவறு சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வாறு 

சசைவளிக்ைப்பட்ட பணம் மீள்வரும் பாதீட்டின் 

சபாது மீளவும் இவ்வாறு சசைவு சசய்யப்பட்ட 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாைப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ள படியால் இவ்வாறு 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

4.5  நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

 

(ஊ) மூைதைச் சசைவிைத்திற்ைாை 

அரசாங்ைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட மூைதை 

மாைியம் குறிப்பிட்ட ைரும்ஙைளுக்ைாைப் பயன் 

படுத்தப் படாது இருந்ததுடன் அப் பணத் 

சதாகை சசயைற்ற பணமாை 

கவக்ைப்பட்டிருந்த்சதன்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. மீளாய்வு வருடத்தில் 

இறுதியில் அவ்வாறு பயன்படுத்தப் படாத 

அரசாங்ை மாைியத்தின் அளவு ரூபா 

102,648,284.00 ஆகும். 

 

 

இப் பணத்சதாகை பயன் படுத்தப் படாது 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

குறிப்பிட்ட சசயற் திட்டத்தின் 

ைருமங்ைளுக்ைாை பாவகணப் படுத்தப்படாது 

இருந்தாளும் சவறு சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வாறு 

சசைவளிக்ைப்பட்ட பணம் மீள்வரும் பாதீட்டின் 

சபாது மீளவும் இவ்வாறு சசைவு சசய்யப்பட்ட 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாைப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ள படியால் இவ்வாறு 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

வருமாைக் ைணக்ைில் சதாகை மற்றும் 

சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் நிதியக் ைணக்ைிற்கு 

மாற்றப்பட்டிருந்த சமாத்த ரூபா 47,115,612.00 

பணத்சதாகை மூன்று வருடங்ைளாை 

நிதியத்தின் சநாக்ைங்ைளுக்ைாை சசைவு 

சசய்யப்படாது சதாடர்ந்து ைாை முன்ைடீு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. மீளாய்வு வருடத்தில் 

மற்றும் சசன்ற இரண்டு வருடங்ைளில் 

வருமாைக் ைணக்ைிைிருந்து இக் ைணக்ைிற்கு  

எவ்வித பணமும்  மாற்றப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.   

இகவ நிவர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு 

வருடத்தில் மற்றும் சசன்ற இரண்டு 

வருடங்ைளுக்ைாை  மகறமுை ஆகு சசைவு 

மாற்றுதல் 2016.12.31 முடிவகடந்த வருடத்தில்  

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.  

4.6 பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் குகறவாை 

பயன்படுத்தப்பட்ட உகடகமைள். 

(அ) மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் 

விரிவுகரயாளர்ைளுக்கு ரூபா 527520.00 

சசைவில் வழங்ைப்பட்டிருந்த நான்கு மடிக் 

ைணிப் சபாறிைள் விவசாய சபாறியியற் 

குறிப்பிட்ட நான்கு மாடிக் ைணிப்சபாறிைளில் 

மூன்று சிங்ைள மற்றும் பாைி சபௌத்த சமாழித் 

துகறக்குப் புதிதாை சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்ட 

விரிவுகரயாளர் மூவருக்கு சபற்றுக் 

சைாடுப்பதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு, ைம்புக்ைன்தை விஜித 

சதரர் சவளிநாடு சசன்றுள்ளபடியால், சதரர் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

துகறக்கு சைாள்வைவு சசய்யப்பட்ட ரூபா 

2249500.00 சபறுமதியாை (Lathe machine) ைகடசல் 

இயந்திரம் மற்றும் மாைம்புகர பல்ைிை பாடக் 

ைல்வி மற்றும் ஆய்வு நிகையத்திற்கு 

வழங்ைப்பட்டிருந்த  ரூபா 1162500.00 

சபறுமதியாை 15 ைணணி இயந்திரம் 2015 

அக்சடாபர் 26 இற்கு அவற்றின் உத்தரவாதக் 

ைாைம் விஞ்சி இரண்டு வருடத்திற்கு சமீப 

ைாைமாை பயன் படுத்தப்படாது இருந்தை.  

இைங்கைக்கு வருகை தந்ததன் பின்ைர் 

குறிப்பிட்ட ைணணி இயந்திரத்கத அத் 

சதரருக்கு வழங்ைப்படும்.  

 

மாைம்புகர பல்ைிை பாடக் ைல்வி மற்றும் 

ஆய்வு நிகையத்திற்கு வழங்ைப்பட்டிருந்த 

ரூபா 11,62,500.00 சபறுமதியாை 15 ைணணிப் 

சபாறிைள் வல்ைமடகம நிர்வாைப் பிரிவின் 

பல்சவறு பிரவுைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது.  

நான்கு ைகடசல் இயந்திரங்ைள் இயந்திரவியல் 

மற்றும் உற்பத்தி சபாறியியற் து கறக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளசதாடு தற்சபாழுது 

மாணவர்ைளின் ைல்வி நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் 

பயன் படுத்தப்படுைின்றது.   

 

 

4.6  பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் குகறவாைப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட உகடகமைள்  

(ஆ) 2013 ஆண்டில்  மாவட்டச் சசயைாளரால் 

உரிகம வழங்ைப்பட்ட, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு இகணக்ைப்பட்ட மாைம்புகர 

பல்ைிைப் பாட ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

நிறுவைத்தின் ைாற்றுப் பதைி மற்றும் 

தகரசயாடு பதிக்ைப்பட்ட 5944 சதுர அடிப் 

பரப்பளவுள்ள ைவர்ச்சிைரமாை ைட்டிடத் 

சதாகுதி எதுவித பயனுள்ள 

ைருமங்ைளுக்ைாைப் பயன்படுத்தப்படாது மூடி 

விடப்பட்டிருந்தது. 

பல்ைிைப் பாடக் ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

நிகையம் 32013 ஜுன் மாதம் 21 ஆம் திைதி 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் அந் நிகையம் 

ஆரம்பிப்பதற்கு முன்ைர் ஹம்பாந்சதாட்கட 

மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவிைால் பிரசதச 

நிறுவைங்ைளின் சதாடர்புடன் அவர்ைளின் 

பாடசநறித் சதகவைகள வழங்கும் படி 

அறிவிக்ைப்பட்டதன் பின்ைர் 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட மதிப்படீுைளுக்கு  அகமய 

அங்கு பாடசநறிைள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. அப்சபாழுது பத்திரிகை 

அறிவித்தல்ைள் கைப் பிரதிைள் மற்றும் 

விளம்பர சுவசராட்டிைகள பயன்படுத்தி 
விளம்பர நடவடிக்கைைகள 

சமற்சைாண்டதுடன் விண்ணப்பம் சைாரப்பட்ட 

பாடசநறிைளுள் சபாதுமாை மாணவர்ைள் 

உள்ளடக்ைிய தமிழ்சமாழிச் சான்றுறுதி 
பாடசநறி மற்றும் ஆங்ைிை சமாழித் சதர்ச்சி 
பாடசந றி  என்ற இரண்டு பாடசநறிைளும் 

ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருந்தை. றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் சபாறியியற் படீம், 

விஞ்ஞாை படீம், விவாசய விஞ்ஞாை படீம் 

மற்றும் மருத்துவ படீங்ைளால் ஆரம்பிப்பதற்கு 

உத்திசயசிக்ைப்பட்ட பாடசநறிைளுக்ைாை 

விண்ணப்பம்ைள் சைாரப்பட்டாளும் சபாதுமாை 

அளவு மாணவர்ைள் எண்ணிக்கை 

விண்ணப்பிக்ைப்படாததன்ைாரணமாை 

அப்பாடசந றிைள் ஆரம்பிக்ைப்பட வில்கை. 

பல்ைிை பாடக் ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

கமயத்தின் சைட்சபார் கூடம் மற்றும் ஏகைய 

அகறைள் சதகவைளுக்கு ஏற்ப 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். இக் ைட்டிடத்தின் 

பாவகைக்ைாை எதுவித ைட்டணமும் வழங்ைப் 

பட மாட்டாது. எதிர் ைாைத்தில் சசயற்படவுள்ள 

பாடசந றிைளுக்ைாை முழுகமயாை  

இவ்வகரைள் பயன்படுத்துவதற்கு 

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.  

 
 

4.6 பயன் படுத்தப்படாத மற்றும் குகற 

பயன்பாட்டு உகடகமைள் 

(இ) சைாஸ்பைவத்கத ஊழியர் பணிக் 

குழுவிற்ைாை வடீ்டுத் சதாகுதியில் ரூபா 

3,622,242.00 சசைவில் நிர்மாணிக்ைப்பட்ட பைற் 

பராமரிப்பு நிகையம் 2014 அக்சடாபர் 

மாதத்திைிருந்து எதுவித பயன்பாட்டிற்கும் 

பாவகைப் படுத்தாது மீடப்பட்டிரந்தது.  

 
 

புதுப்பித்தலுக்ைாை நடவடிக்கைைள்  

தற்சபாழுது பூர்த்தி  சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

இக் ைட்டடம் தைி நபர் வடீாை ஊழியர்ைளுக்கு  

வழங்குவதற்கு தீர்மாைிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

4.6 பயன் படுத்தப்படாத மற்றும் குகற 

பயன்பாட்டு உகடகமைள் 

(ஈ) சபாறியியற் படீத்தின் மின்ைியற் மற்றும் 

தைவல்சதாழிற் நுட்பத்த துகறயின் ைணணி 
பிரிவிற்ைாை 2014 சநாவம்பர் 04 ஆம் திைதி 
தைியார் நிறுவைசமான்றிைால் ரூபா 

4,63,000.00 சசைவில் 60 ைணணி சமகசைள் 

சைாள்வைவு சசய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2015 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதி யள்று வகர இம் 

சமகசைளில் 47 ஐப் பயன்படுத்தாது ைணணிப் 

பிரிவிற்கு பிரசவசிக்கும் இடத்தில் 

பாதுைாப்பின்றி குவிக்ைப்பட்டிருந்தது. 

அத்சதாடு அப்பிரிவிற்ைாை நிர்மாணிப்பதற்கு 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ைாசணாைியைம் 2016 

ஜைவரி வகரயிளும் நிர்மாணிக்ைப்படாததன் 

ைாரணமாை அவ் ஆய்வு கூடத்திற்ைாை2015 

ஏப்ரல் 08 ஆம் திைதி துகறக்கு 

ைிகடக்ைப்சபற்ற ரூபா 5,645,536.00 

சபறுமதியாை உபைரணங்ைள் 2016 ஜைவரி 28 

ஆம் திைதி வகர பயன்படுத்த பட்டிருக்ை 

முடியாதிருந்தது. 

 

 

 

தற்சபாழுது ைணணிப் பிரிவு 

மாணவரைளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடியவாறு 

மீளவும் சரிசசய்யப்பட்டுள்ளது.   

4.7 சிக்ைைமற்ற சைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் 

 உயர்ைல்விப் பாடசந றிைகள பயிளுவதற்ைாை 

விரிவுகரயாளார்ைள் நான்கு நபர்ைளுக்ைாை 

ரூபா 11,341,000.00 ம் பணத்சதாகை 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தது. அவர்ைளின் ைல்வி 
விடுமு கறக் ைாைம் 2015 அக்சடாபர் 01 ஆம் 

திைதியுடன் முடிவகடந்திருந்தாளும் 2016 

குறிப்பிட்ட விரிவுகரயாளர்ைள் நாள்வரும் 

அனுப்பப் பட்டுள்ள முன்சைற்ற 

அறிக்கைைளுக்கு அகமய அவர்ைளுகடய 

முதுமாைிப் பட்ட நடவடிக்கைைகள 

திருப்தியாை பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு வருைின்றது. 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சபப்ரவரி 19 ஆம் திைதியன்று வகர 

உயர்ைல்விப் பாடசந றிைளுக்ைாை 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை 

 

 

4.8  இைங்ைாணப்பட்ட நட்டங்ைள் 

சதகவகய உரியபடி புரிந்து சைாள்ளாமல் 

இரசாயணப் சபாருட்ைள் சைாள்வைவு 

சசய்வதன் ைாரணமாை இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் 31 இற்ைாை ரூபா 380711.00 

கையிருப்பு மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் 

ைாைாவதிகயக் ைடந்திருந்தை. அவ்வாசற 

ரூபா 313,363.00 சபறுமதியாை 23 இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் சபறுமாைம் சவ ளிப்படப்படாத 

எட்டு இரசாயைப் சபாருட்ைளுக்ைாை 231 

ைிசைா ைிராம் மற்றும் சவறு இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் 20 லீட்டர் ஒரு வருட முதல் 06 

வருட ைாைமாை எதுவித பயன்பாட்டிற்கும் 

பயன்படுத்தப்படாது பண்டைசாகையில் 

சசைரிக்ைப்பட்டிருந்தகம இரண்டு துகறைளில் 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட மாதிரிக் ைணக்ைாய்வுச் 

சசாதகைைளின் சபாது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது.  

 

உங்ைளால் அவதாைிக்ைப்பட்டுள்ள ரூபா 

380,117.00 சபறுமதியாை 31 இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் மற்றும் ரூபா 313,383.00 

சபறுதியாை இரசாயைப் சபாருட்ைள் சார்பாை 

குறிப்பிடுகையில் அப் சபாருட்ைள் மிை சிறிய 

அளவில் மீதியாை உள்ளதுடன் 

அப்சபாருட்ைகள சைாள்வைவு சசய்யும் 

சபாழுது குறிப்பிட்ட அளவு சபற்றுக் 

சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்பு இல்கை என்பகத 

உங்ைளுக்கு சதரிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

சமலும் சபரும்பாைாை இரசாயை சபாருட்ைள் 

ைாைங் ைடந்தகவயாை இருந்தாலும் 

அவற்றின் அகடப்புக்ைள் திறக்ைப்படாமல் 

கவக்ைப்பட்டிருப்பதன் ைாரணமாை அகவ 

மிைவும் சசயற்பாட்டு நிகைகமயில் 

உள்ளதுடன் அவற்றின் தரநிகைச் 

சசாதகையின் பின்ைர் பரிசசாதகை 

நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் சமலும் பயன் 

படுத்தப்படுைின்றை.  

சமலும் உங்ைளால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சபறுமாைம் சவ ளிப்படப்படாத இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் 

மண்ணியல் துகறக்ைாை சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்டதுடன் அவ்விரசாயைப் 

சபாருட்ைள் ைிகடக்கும் சபாழுது அவற்கறப் 

பயன்படுத்தி பரிசசாதகை சசய்யப்படும் 

இரண்டு உபைரணங்ைள் (Absorption Spectrophoto 

Meter மற்றும்   Macro Kjeldhi Unit) மீளவும் பழுது 

பார்க்ை முடியாத நிகைகம ைாரணமாைவும் 

மீதியுள்ள சபரும்பாைாை இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் விசசடத்துவப் பாடசநறிைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் படுவசதாடு அப் பாடசநறிைள் 

மாணவர்ைளின் விருப்புத் தீர்மாைத்தின் படி 

சதரிவு சசய்யப்படுவதன் ைாரணமாைவும் சிை 

சிை இரசாயைப் சபாருட்ைள் எண்ணிக்கையில் 

அதிைபடியாை இருந்தை. எவ்வாறாயினும் 

எதிர்ைாைத்தில் இந் நிகைகமைகள 

ைட்டுப்படுத்துவதற்குத் சதகவயாை 

அறிவுகரைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளசதன்பகத 

சதரிவித்துக் சைாள்ள விரும்புைின்சறன்.  
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

4.9 ஒப்பந்த சசயல்முகற  

(அ) 2015 திைம் பூர்த்தி சசய்யப்படசவண்டிய 08 

சசயற் திட்டங்ைளில் நான்கு 

சசயற்திட்டங்ைளது சபௌதீை விருத்தி 
நூற்றுக்கு 15 சத வதீத்திைிருந்து நூற்றுக்ை 50 

சத வதீ அளவில் இருந்ததுடன் இன்னும் ஒரு 

சசயற் திட்டத்தின் சபௌதீை விருத்தியின் 

அளவு பூஞ்சியம்(0) சபறுமாைத்கத 

சைாண்டிருந்தது. இச் சசயற் திட்டம் 08 ற்ைாை 

ஒரு வருடத்தில் ைிகடத்திருந்த ரூபா 283,000.00 

மாைியங்ைளில் 2015சநவம்பர் 20 ஆம் 

திைதியன்று வகர சசைவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது ரூபா 95,500,000.00 ஆகும். 

அதற்கு அகமய சசயற் திட்டங்ைளின் நிதி 
முன்சைற்றம் நூற்றுக்கு 34 சத வதீமளவு 

குகறந்த சபறுமாைத்கத சைாண்டிருந்தது. 

2015 சநாவம்பர் 20 ஆம் ைணக்ைாய்வு 

திைத்தன்று சபௌதீை விருத்தி 50 சதவதீம் 

அல்ைது அகதவிடக் குகறந்த 

சபருமாைத்கத சைாண்ட நான்கு சசயற் 

திட்டங்ைளில் மூன்று திட்டங்ைள் 2014 டிசம்பர் 

மாதம் ஒப்பந்தங்ைள் வழங்ைப்பட்ட சசயற் 

திட்டங்ைளாகும். சபௌதீை விருத்தி பூஜ்ஜிய 

சபறுமாைத்கத ைணக்ைாயவு விமர்சைத்தின் 

சபாது ைண்டறியப்பட்ட சசயற்திட்டத்தின் 

ஆரம்ப திைம் 2014.05.30 ஆம் திைதியாைக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாளும் அதன் 

உண்கமயாை ஆரம்ப திைம் 2015.05.05 ஆம் 

திைதியாை சவண்டியிருந்தது. இக் ைாை  

இகடசவ ளியில் நிைவிய பாதைமாை 

ைாைநிகை மற்றும் திகறசசரியிைிருந்து 

பணம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் 

ைாரணமாை ஒப்பந்தச் சீட்டுக்ைள் 

சசலுத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் சைை ஒப்பந்தச் சசயற் 

திட்டங்ைளுக்கும் மிைவும் பாதிப்பு 

ஏற்படுத்தியதுடன் அதன் ைாரணமாை நிதி சார் 

விருத்தியில் குகறந்த அளகவ சபறுவதற்கும் 

ைாரணமாயிருந்தது. தற்சபாழுது அச் சசயற் 

திட்டங்ைளில் சபரும்பாைாைகவைளின் 

சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளை.   

 
 

4.9 ஒப்பந்தச் சசயல் முகற 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திற்ைாை 

நிர்மாைிப்பதற்ைாை உத்சதசித்த ைட்டடத் 

சதாகுதியின் நிர்மாை சவகைைள் 2014 டிசம்பர் 

17 ஆம் திைதியன்று முடிவு சசய்யப்பட்டிருக்ை 

சவண்டு சமைினும் 2015 சநாவம்பர் 20 ஆம் 

திைதியன்று வகர குறிப்பிட்ட நிர்மாை 

சவகைைள் சபௌதீை முன்சைற்றம் நூற்றுக்கு 

68 வதீமாகும். நிர்மாைிப்பு சவகைைளின் 

தாமதத்திற்ைாை ஒப்பந்தக் ைாரரிடமிருந்து 

ரூபா 12,970,908.00 பணத்சதாகை தாமதமாை 

ைட்டணமாை அறவிடப்பட்டிருந்தாளும் 

பின்ைர் ஒப்பந்தித்ைாை ைாைத்கத நீடிப்கப 

அனுமதித்து அறவிடப்பட்டிருந்த பணம் 

மீளவும் ஒப்பந்தக்ைாரரிடம் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது.  

2014 டிசம்பர் 17 ஆம் திைதி சவகைகயப் பூர்த்தி 
சசய்து கையழிக்ை சவண்டியிருந்த 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீக் ைட்டடம் 

ைணக்ைாய்வு திைத் தன்று சபாழுது சபௌதீை 

விருத்தி 68 வதீமாை இருந்தது. இச் சசயற் 

திட்டத்திற்கும் பாதைமாை ைாைநிகை மற்றும் 

உண்டியல் பட்டியல்ைகள ைட்டணங்ைகள 

வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் மற்றும் 

ஒப்பந்தக் ைார்ரின் திறைற்ற சசயற்பாடுைள் 

அதற்கு அகமய நீதியாைதும் மற்றும் 

உண்கமயனுமாை ைாை நீடிப்பதற்ைாை 

ஆசைாசகை நிறுவைத்தின் பரிந்துகற 

மற்றும் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ஒப்பந்த நிர்வாை 

பிரமாணங்ைளுக்கு அகமய சசயற்பட்டதுடன் 

ஒப்பந்தக் ைாரரின் குகறபாடுைளின் 

பாதிப்பிகை  ஆசைாசகை நிறுவைத்தின் 

பரிந்துகரயின் படி ஒப்பந்த உண்டியல் 

பட்டியல்ைளிைிருநத அறவிடப்பட்டது.  

 

4.10 ைாைந் தாழ்த்தப்பட்ட சசயற் திட்டங்ைள்  

சபாறியியற் படீத்தின் மின்ைியல் மற்றும் 

இவ்  ஒப்பந்தக்ைார்ருக்கு எதுவித பணமும் 

வழங்ைப்படவில்கை என்பகத 
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இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தைவல் சதாழில் நுட்பத் துகறயின் ைணணி 
நிகையத்திகை புதுப்பிப்பதற்ைாை 2015 ஜைவரி 

05 ஆம் திைதி தைியார் ஒப்பந்தக்ைாரர் 

ஒருவருடன் ரூபா 3346168 ஒப்பந்தத்திற்கு 

இணங்ைப்பட்டிருந்தது. சவகைைளில் ஒரு 

பகுதிகய மாத்திரம் பூர்த்தி சசய்து 2015 

சசப்டம்பர் 17 ஆம் திைதி ஒப்பந்தக்ைாரரிைால் 

சசயற் திட்டம் கைவிடப்பட்டிருந்தது.  

 

 

அறிவிக்ைின்சறன். 

4.11 பதவியணியிைர் முைாகமத்துவம் 

(அ) ைல்விசார் பதவியணியிைர் 

சபாறியியற் படீத்திற்கு அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

சபராசிரியர் பதவிைள் ஐந்தும் 

சவற்றிடங்ைளாை இருந்தை. ஏழு படீங்ைளிலும் 

விரிவுகரயாளர் பதவி ைள் 148 உம் 

சவற்றிடங்ைாளை இருந்தை. அவற்றில் 

மருத்துவம்,சபாறியியற் மற்றும் விஞ்ஞாை 

என்ற படீங்ைளின் சவற்றிடங்ைள் முகறசய 

41,34 மற்றும் 23 அளவு மிை அதிை 

அளவாைவுள்ளதன் ைாரணமாை அப் 

படீங்ைளில் ைல்வி சபறும் மாணவர்ைள் 

பயனுள்ள ைல்வியிகை வழங்குவதற்குப் 

பாதைமாை இருந்தை. 

சபாறியியற் படீத்தின் குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகளப் நிரப்புவதற்ைாை 

வருடாந்தம் திைசரிப் பத்திரிகைைளில் 

விளம்பரங்ைள் மூைம் விண்ணப்பங்ைள் 

சைாரப்பட்டாளும் சதகவயாை தகைகமைகள 

பூர்த்தி சசய்த விண்ணப்பதாரிைள் 

முன்வராகம ைாரணமாை இவ் சவற்றிடங்ைள் 

இருந்துவந்துள்ளை. எவ்வாறாயினும் 

சவற்றிடங்ைள் உள்ள பதவிைளுக்கு சவ 

ளிவாரி விரிவுகரயாளர்ைளின் சசகவகயப்  

சபற்றுக் சைாள்ளப் படுவதைால் நீங்ைள் 

குறிப்பிட்ட படி பிரச்சிகை உறுவாை வில்கை 

என்பகதயும் அறிவித்துக் சைாள்ள 

விரும்புைின்சறன்.   

 

 

4.11 (ஆ) ைல்விசாரா பணிக்குழுவிைர். 

ைல்விசாரா பதியணியிைரின் அலுவைர் தர 

நிகை பதவிைள் 13 இற்கும் அலுவைர் தர 

நிகை சாரா பதவிைள் 50ம் மற்றும் சிற்றூழியர் 

பதவியிைர் பதவி 104ம் சவற்றிடங்ைளாை 

இருந்தை. 

அவதாைிப்புக்ைள் பின்வருமாறு 

சீர்படுத்த்தப்பட சவண்டும். குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைளில் முைாகமத்துவ சசகவ 

திகணக்ைளம் மற்றும் உயர் ைல்வி  
அகமச்சிைால் பூர்த்திசசய்வதற்கு அங்ைீைாரம் 

வழங்ைப்படாத பதவிைளும் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருந்தகமசயயாகும். 

 அலுவ
ைர் 

அலுவ
ைர் 

சாரா 

சிற்றூ
ழியர் 

அனுமதிக்ைப்பட்
ட (அ) 

47 412 519 

யதார்த்த 34 362 415 

சசர்த்துக் 

சைாள்வதற்கு 

அங்ைீைாரம் 

ைிகடக்ப் சபறாத 

பதவிைள்(இ) 

01 12 51 

உண்கமயாை 

சவற்றிடங்ைள் 

(அ, ஆ,இ) 

12 38 53 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சமற்குறிப்பிட்ட சவற்றிடங்ைள் சதாகை 

பதவியணியிைரின் ஒய்வு சபறல், இட 

மாற்றம் சபான்ற விடயங்ைள் ைாரணமாை 

சந்தர்ப்பத்திற்கு சந்தர்ப்பம்  மாறுபடுவதுடன் 

குறிப்பிட்ட சவற்றிடங்ைகள பூர்த்தி 
சசய்வதற்ைாை நடவடிக்கைைள் தற்சபாழுது 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 2016.05.31 ஆம் 

திைதியன்று சவற்றிடங்ைள் பற்றிய நிகைகம 

பின்வருமாறு ஆகும் 

 

 அலுவ
ைர் 

அலுவ
ைர் 

சாரா 

சிற்றூ
ழியர் 

அனுமதிக்ைப் 

பட்ட (அ) 

47 412 519 

யதார்த்த (ஆ) 34 367 419 

சசர்த்துக் 

சைாள்வதற்கு 

அங்ைீைரிக்ைப்ப
டாத பதவிைள் 

(இ) 

01 12 51 

உண்கமயாை 

சவற்றிடங்ைள் 

12 33 49 

  

4.11 பதவியணியிைர் முைாகமத்துவம்  

ைல்விசாரா பதவியணியிைர் 

ii.  ைல்வித் துகறைள் மற்றும் பிரிவுைளுக்ைிகட 

இடமாற்ற முகறகம சயான்று நகட 

முகறப்படுத்தப்படாததன் ைாரணமாை 

மருத்துவ படீத்தின் பல்சவறு ைல்வித் 

துகறைள் மற்றும் பிரிவுைளுக்ைாை 

எழுதவிகைஞர்ைள் மற்றும் இகண 

நிகைச் சசகவப் பதவிைளில் உள்ள பணி 
பதவியிைர்ைளில் 26 நபர்ைள் ஐந்து 

வருடங்ைளில் இருந்து 32 வருட ைாை  

இகடசவ ளிைளில் சதாடர்ந்தும் ஒசர 

பரிவில் சசகவயாற்றி வருைின்றைர் 

என்பது  சத ளிவாைியது.    

 
 

மருத்துவ படீத்தின் ைல்வித் துகறைள் மற்றும் 

பிரிவுைள் உள்ள பதவிப் பணியிைர்ைள் விசசட 

பயிற்ச்சி சபற்ற ஊழியர்ைளாவர். ஆைசவ இப் 

பதவியிகை இடம் மாற்றம் சசய்வதால் 

அறிந்த ைல்வித் துகறயின் ைடகமைகள 

சசயற்படுத்துவதில் இடர்பாடுைள் ஏற்பட 

வாய்ப்பு உள்ளது. எைினும் குறிப்பிட்ட பதவிப் 

பணியிைரின் சைாரிக்கை விடும் சபாழுது 

சதகவக்கு மற்றும் படீத்தின் 

நடவடிக்கைைளுக்கு பாதைம் ஏற்படாதவாறு 

ைல்வித் துகறைள் மற்றும் பிரிவுைள் இகடசய 

இட மாற்றம்  சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

4.11 ைல்விசாரா பதவிப் பணியிைர் 

(iii) விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் உணவு 

மற்றும்சதாழிற் நுட்ப துகறக்கு 

நியமிக்ைப்பட்டிருந்த சதாழிற்நுட்ப 

அதிைாரிைிகய 2013 ஆக்சடாபர் 28 ஆம் 

திைதி முதல் அங்ைீைாரம்  அற்ற அசத 

படீத்தின் ைணணிப்பிரிவிற்கு 

நியமிக்ைப்பட்டதன் ைாரணமாை ைல்வித் 

உணவு மற்றும் சதாழிற் நுட்ப படீத்தின் 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்டிருந்த ஊழியர் மதிப்படீ்டில் 

உள்ள சதாழிற் நுட்ப  அதிைாரியின் சசகவ 

சதகவக்கு மற்றும் படீத்தின் 

நடவடிக்கைைகள திருப்திைரமாை 

சசயற்படுத்தி  வருவதற்ைாை படீத்தின் 

சதகவக்கு ஏற்ப இவ்வாறாை இடமாற்றங்ைள் 

சசய்யப்பட்டுள்ளை.  
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

துகறயில் ஏற்பட்ட சவற்றிடத்திற்ைாை 

அப்பிரிவின் நியமிக்ைபட்ட சிற்றூழியர் 

ஒருவர் சசகவக்ைாை விடப்பட்டிருந்தார். 

அதன் ைாரணமாை ைல்வி துகறயின் 

சசயல்முகறப் பயிற்ச்சிைளுக்ைாை 

இரண்டு வருடங்ைளுக்கு சமைாை 

சதாழிற் நுட்ப அதிைாரியின் தரமாை 

சசகவ இைக்ைப்பட்டிருந்தது.  

 

 

5 
 

 

 
1 

ைணக்ைளித்தன்கமயும் மற்றும் சிறந்த 

ஆளுகையும்  

சசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

 

2014 சபப்ரவரி 17 ஆம் திைதி யின் இைக்ைம் 01-

2014 சைாண்ட அரச நிதிச் சுற்றுநிருபத்தின் 4 

ஆவது பந்திக்கு அகமய மீளாய்வு 

வருடத்திற்ைாை சசயற்பாட்டுத் திட்டசமான்று 

தயாரிக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை.  

பின்வரும் ைடகமைளுக்ைாை வருடாந்த 

திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

I. வருடாந்த மைித வளத் திட்டம் 

II. வருடாந்த சபாருட் சைாள்வைவுக் திட்டம் 

III. வருடாந்த பாதீட்டு அறிக்கை 

IV. ைணக்ைாய்வுத் திட்டம் 

ைல்வி நடவடிக்கைைளுக் ைாை படீ 

சசயற்பாட்ட்டுத் திட்டங்ைள் தயாரிக்கும் 

படி படீாதிபதிைளுக்கு அறிவுகர 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது.  

 

 

5.2 ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

குழுக்ைள் 

2010 டிசம்பர் 14 திைதியிடப்பட்ட பி.ஈ. டி. 55 இல் 

அரச நிறுவை சுற்று நிருபத்தின் அகமய 

ஆைக்குகறந்த மூன்று மாத்ஙைளுக்கு ஒரு 

முகற ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

குழு அமர்வுைள் நடாத்தப்பட்ட சவண்டி  

இருப்பினும் மீளாய்வு வருடத்தில் குழு 

அமர்வுைள் இரண்டு மாதந்தம் 

நகடசபற்றிருந்தது.  

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுக்கு இணங்ை 

முடியாதுள்ளது. பல்ைகைக் ைழைத்தின் 2015 

ஆண்டின் நிறுவாை சகபக்கு உறுப்பிைர்ைகள 

நியமிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் ைாரணமாை 

திட்டமிட்ட படி ைணக்ைாய்வுக் குழு 

அமர்விகை நடாத்துவதற்கு 

முடியாதிருப்பினும் வருடத்தின் சார்பாை ைீழ் 

குறிப்பிட்ட படி ைணக்ைாய்வுக் குழு அமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை. 

1. விசசட ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.02.18 

2. விசசட ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.05.14 

3. 2015/01 ைணக்ைாய்வுக் குழு – 2015.06.04 

4. 2015/02 ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.09.11 

குறிப்பிட்ட சைை உறுதிப் படுத்துவதற்ைாை 

ஆவணங்ைள் உங்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளசதன்பகத தயவுடன் 

அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன்.  

 

5.3 பாதீட்டுக் ைட்டுப்பாடு 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை பாதீட்டிற்ைாை 

மற்றும் சநரிட்ட  யதார்த்தச் 

சசைவிைங்ைளுக்ைிகடசய நூற்றுக்கு 15 சத 

வதீத்திைது நூற்றுக்கு 193 சத வதீம் வகரயாை 

சதாகையளவு வித்தியாசம் 

அவதாைிக்ைப்பட்டகமயால் பதீட்டு அறிக்கை 

பயனுள்ள முைாகமத்துவ ைட்டுப்பாட்டுக் 

2015 ஆம் வருட மீண்டுவரும் 

சசைவிைங்ைளுக்ைாை மதிப்படீ்டு பாதீடு ரூபா 

மில்ைியன் 2397.5 ஆை இருந்தசதாடு பல்ைகைக் 

ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் குழுவிைால் 

அங்ைீைாரம் வழங்ைப்பட்டது. ரூபா மில்ைியன் 

1650 இற்கு மட்டுசம ஆகும். அதற்கு அகமய 

மதிப்படீ்டுப் பாதீடுக்ைாை நிர்வாை சகபயின் 

அனுமதிகய சபற்றுக் சைாள்ளும் சபாது இந் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ைாரணியாை பயன்படத்தப்படவில்கை என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது.  

நிலுகவ பற்றி நிர்வாை மன்றத்கத 

அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளது. (F.R. ைடிதம் இைக்ைம் 

10/2014 ) அதற்கு அகமய சமைதிை 

மாைியங்ைள் சதகவ என்பகத 

அறிவிக்ைப்பட்டிருத்தலும் பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக்குழு  இது சார்பாை 

சதகவயாை மதிப்படீு 2015 வருட இருதிக் 

ைாைாண்டில் வழங்குவதாை குறிப்பிட்டிருந்தும் 

2015.09.30 திைதியன்று வகர இது பற்றி 
உறுதிப்படுத்தப்பட முடியாகம ைாரணமாை 

பாதீட்டு மதிப்படீுைள் மீண்டும் தயாரிப்பது 

சிரமமாயிற்று. அதற்கு அகமய சசவுத் 

தகைப்புக்ைகள விஞ்சி சசைவுைகள தாங்ை 

சவண்டியதுடன் அச் சசைவிைங்ைகள 

சீர்படுத்துவதற்ைாை சமைதிைம் ரூபா 

மில்ைியன் 502 ஐ பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக் குழுவிைால் 2015 

வருட இறுதிக் ைாைாண்டில் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. அதற்ைகமய 2015 

வருடத்தில் சமாத்த மாைியங்ைளின் 

சபறுமாைம் ரூபா மில்ைியன் 2152.00 

ஆைதுடன் 2015 வருடத்தில் சமாத்த 

சசைவிைம் குறிப்பிட்ட மதிப்படீ்டு பாதீட்டு 

எல்கைக் குள் சசைவு சசய்யப்பட்டிருந்து 

என்பகத சமலும் அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

 
    

5.4 வருடாந்த அறிக்கையிகை 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் 

2012 மற்றும் 2013 என்ற இரண்டு 

வருடங்ைளுக்ைாை வருடாந்த அறிக்கைைள் 

2016 ஏப்ரல் 15 ஆம் திைதியன்று வகர 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை 

 
 

2012 மற்றும் 2013 என்ற வருடங்ைளுக்ைாை 

வருடாந்த அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிப்பதற்ைாை மூன்று சமாழிைளும் உயர் 

ைல்வி  அகமச்சிடம் கையளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

5.5 தீர்த்து கவக்ைப்படாத ைணக்ைாய்வுப் பந்திைள் 

(அ) 

1. ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை 

மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்திைால் 2006 

ஆண்டு முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வகர 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்த சுவடீன் சர்வசதச 

அபிவிருத்தி கூட்டிகணப்பு 

நிறுவைத்துடைாை ஆய்வு 

கூட்டிகணப்பிற்ைாை விசசட ஒப்பந்தச் 

சசயற்திட்டத்தின் ைீழ் உயர்ைல்வி  
தகைகமைகள பூர்த்தி சசய்து சைாள்வதற்ைாை 

தற்ைாை விரிவுகரயாளர் ஒருவருக்கு மற்றும் 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இணங்குைின்சறன். 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

நிரந்தர விரிவுகரயாளர் ஒருவருக்கும் 

எதுவித முறி ஒப்பந்தத்தின் இகணவி இன்றா 

சமாத்தம் ரூபா 1740622.00 பண உதவி 
வழங்ைப்பட்டிருந்தது   

 

 

 2. அவ் விரிவுகரயாளர்ைள் இருவரும் 

தற்சபாழுது பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

ைடகமயில் ஈடுபடாத்சதாடு உயர் ைல்விகயப் 

பூர்த்தி சசய்தது பற்றி 
உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை ஏதுவித சாட்சிைளும் 

ைாணப்படவில்கை.  ஆைசவ 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட சசைவிற்கு எதுவித 

பயனும் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

ைிகடக்ைவில்கை என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

இவ்விடயம் சார்பாை ைணக்ைாய்வுக் குழுவின் 

ைைந்துகரயாடப்பட்டதுடன் குறிப்பிட்ட 

விரிவுகரயாளர்ைள் தற்சபாழுத இந் நாட்டின் 

இருப்பரீ்ைள் எைின் அவர்ைளிடமிருந்து 

குறிப்பிட் பணத்சதாகைகய அறவிட்டு  

சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்புக்ைள் பற்றி 
ைண்டறிந்து நிரவாை சகபயில் அறிக்கை 

சமர்ப்பித்து நிர்வாை சகபயின் 

ஆசைாசகைக்கு அகமய எடுக்ை சவண்டிய 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 
 

5.5 தீர்க்ைப்படாத ைணக்ைாய்வுப் பந்திைள் 

(ஆ) 

1. விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் உணவு 

மற்றும் சதாழில் நுட்ப துகறக்குத் 

சதகவயாை விஞ்ஞாை உபைரணங்ைகள 

சஜர்மைிய நிருவைத்திடமிருந்து சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை நான்கு வருடங்ைளுக்கு முன் 

ரூபா 751,463.00 முற்சைாடுப்பணவு பணம் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

உபைரணங்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

ைிகடக்ைப் சபற்றிருக்ை வில்கை. என்பதுடன் 

அது சார்பாை 2014 ஆம் ஆண்டு மார்ச் வகர எது 

வித பின் நிைழ்ைண் ைாணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 
 

இவ் வாய்வுகூட உபைரணங்ைகளப் பரீட்சித்த  

ைாப்புறுதி நிறுவைம் (இை.ைா, கூட்) 2015.04.06. 

ஆம் திைதி அவ் வுபைரணங்ைள் சார்பாை 

தங்ைளது அறிக்கைகய வழங்ைல் பிரிவிற்கு 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. அவ்வறிக்கையின் படி 

இத் துஷ்பிரசயாைம் விஞ்ஞாை உபைரணங்ைள் 

வழங்ைிய நிறுவைத்திைால் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டசதை 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.  

 2. மீளவும் துகறக்குத் சதகவயாை 

உபைரணங்ைள் இந்தியாவின் 

நிறுவைசமான்றினூடாை ரூபா 329179 சசைவு 

சசய்து  இறக்குமதி சசய்யப்பட்டசதாடு 

சைாரப்படாத உபைரணங்ைளும் அந் 

நிறுவைத்திைால் வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 

சமலும் ஒரு பகுதி ைிகடத்திருக்ைவில்கை. 

பை குகறபாடுைள் உகடய உபைரணங்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்குக் ைிகடத்து ஒரு 

வருடத்திற்கு சமைாை ைாைங்ைள் 

சசன்றிருந்தாலும் மீளாய்வு வருடத்தின் 

இறுதி வகர அது சார்பாை எதுவித 

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை. 

 

இவ் விடயம் சார்பாை உள்ளை ைணக்ைாய்வு 

விமர்சைசமான்று நகடசபற்று வருைின்றது. 

அறிக்கை ைிகடத்ததன் பின்ைர் அதன் 

பரிந்துகரைளுக்கு அகமய சதகவயாை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும்.  
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

5.6 சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல் 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்தில் அகமந்தள்ள எட்டு 

உணவைங்ைளிைால் மற்றும் சுத்திைரிப்புச் 

சசகவைகள வழங்ைப்படும் நிறுவைத்திைால் 

சவ ளிசயற்றப்படும் திண்மக் ைழிவுைள் 

உள்ளடீ்ட பல்சவறு வகையாை ைழிவுைள் 

வல்ை மடகம பாைத்திற்கு அண்கமயுள்ள 

ஏரிப் பகுதியில் அைற்றப்பட்டிருந்தது. 

பல்சவறு சுற்றாடற் பிரச்சிகைைள் 

ஏற்பட்டதன் ைாரணமாை அவ்விடத்திற்கு 

ைழிவுப் சபாருட்ைள் அைற்றுதல் 2016 சம 30 

திைதியின் பின்ைர் தகடசசய்யப்பட்டிருந்தது.  

ைழிவுப் சபாருட்ைகள அைற்றுதல் சுத்திைரிப்பு 

நிறுவைத்திடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டிருந்ததுடன் 

அந் நிறுவைம் சதவிநுவகர பிரசதச 

சகபயிைால் வழங்ைப்பட்ட இடத்தில் ைழிவுப் 

சபாருட்ைகள அைற்றுவதற்ைாை பணம் 

சசலுத்தி சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட சட்ட 

ரீதியாை அனுமதியின் ைீழ் 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 2016 சம மாதம் 

முதல் சதவிநுவகரப் பிரசதச சகப சவறு ஒரு 

இடம் இதற்ைாை பயன்படுத்தும் படி குறிப்பிட்ட 

சுத்திைரிப்பு நிறுவைத்திற்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

ஆவணங்ைள் பல்ைகை ைழைத்தின் குறிப்பிட்ட 

ஆவணக் சைாகவயில் கவக்ைப்பட்டுள்ளது.   

 

 

5.6  சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல். 

(ஆ) பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாைிதீன் 

பாவகையிைால் ஏற்படும் சநரடி மற்றும் 

மகறமுை சுைாதார, சுற்றாடற் மற்றும் சமூைத் 

தாக்ைங்ைகள குகறப்பதற்ைாை அரச 

நிறுவைங்ைகள ஒருங்ைிகணத்து பல்சவறு 

நடவடிக்கைைகள சசயற்படுத்த 

முடியுமாயிருந்தாளும் அதுசார்பாை 

சபாதுமாைளவு ைவைம் சசலுத்தப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.  

 

 

இணங்ை முடியாதுள்ளது. சுத்திைரிப்பு 

நிறுவைத்திைால் பல்ைகைக் ைழை 

வளாைத்தில் உள்ள அைற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் சபாைிதீன் சசர்த்து நீர் சதங்ைி நிற்ைாத 

படி இடத்தில் சசமித்து கவக்ைப் படுவதசதாடு 

இழுகவ ஊர்தி வண்டிக்கு சபாதுமாை அளவு 

குவிந்ததன் பின் மாத்தகற மாநைர 

சகபயிைால் சைாண்டு சசல்ைப்படுவதுடன் 

அங்கு மீள் சுழற்சி நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்படுைின்றை.  

5.6  சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல் 

தற்சபாழுது தகடசசய்யப்பட்டுள்ள 

மய்க்சரான் 20க்கு குகறந்த சபாைிதீன் 

சபாதிைள் மற்றும் உணவு சபாதியகறத் தாள் 

பல்ைகைக்ைழைத்தினுள் தகடசசய்தல், 

மயிக்சரான் 20 இற்கு சமைாை சபாைிதீன் 

சவறுசபாருட்ைள் மற்றும் ப்ளாஸ்டிக் 

சைாண்டு வருதகைக் ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாைிதீன் வகைைளுக்கு 

பதிைாை சவறு சபாதியுகற முகறைள் சார்பாை 

ஊழியர்ைள் மற்றும் மாணவர்ைகள 

சசயைார்வம் தூண்டும் சுற்றாடற் நட்பார்ந்த 

சசயற் திட்டங்ைகள சசயற்படுத்தல் பற்றி 
பல்ைகைக் ைழைத்தின் ைவைம் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை.  

 

மய்க்சரான் 20 இற்கு குகறவாை சபாைிதீன் 

சபாதி மற்றும் உணவு சபாதியகரத் தாள்ைள் 

பல்ைகைக் ைழை உணவைத்தினுள் 

பயன்படுத்தப்படாதசதாடு அச் சசயல்ைள் 

பிரதாை மருத்துவ அதிைாரியின் 

சமற்பார்கவயின் ைீழ் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபாதுச் சுைாதார கவத்திய பரிசசாதைர்ைள் 

மூைம் வாராந்தம் சசாதகையிடப்படுைின்றது.  

6 முகறகமைள் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 

(அ) நிகையாை உகடகமக் ைட்டுப்பாடுைள் 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவணம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

நிகையாை உகடகமைளுக்ைாை 

ஆவணங்ைகள சசயற்படுத்தாகம மற்றும் 

பயைற்ற நிகையாை உகடகம சார்பாைக் 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படாகம.   

 

 

அதற் ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எக்ைப்படும் 

 (ஆ) ைணக்ைீடு 

கையிருப்பு மற்றும் நிர்மாை சவகைைள் 

பூர்த்தியாை உகடகமைகள ைண்டறிந்து 

ைணக்ைீடு சசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாகம 

 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 (இ) நிதிக் ைட்டுப்பாடு 

குறிக்சைாள்ைளுக்கு  அகமவாை 

சசயல்ைளுக்குப் பயன்படுத்தப்படாது வங்ைிக் 

ைணக்குைளில் பணம் கவக்ைப்பட்டிருந்தகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (ஈ) பதவியிணியிைர் நிர்வாைம் 

சவற்றிடங்ைளுக்ைாை நியமைங்ைள் பூர்த்தி 
சசயற்படுத்தப்படாகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (உ) ஒப்பந்தம் சார்பாை நிர்வாைம் 

ஒப்பந்தம் நடவடிக்கைைள்  சார்பாை 

திருப்தியாை சமற்பார்கவைள் நகடசபறாகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (ஊ) சமாட்டார்  வாைைங்ைளின் ைட்டுப்பாடு 

வாைை விபத்துக்ைள் சம்பந்தமாை நிதிப் 

பிரமாணங்ைளுக்கு அகமயச் சசயற்படாகம, 

திைசரி ஒட்ட பதிசவடுைள் மற்றும் மாதாந்தச் 

சுருக்ைங்ைகள பூரணப்படுத்தி 
ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியிடம் 

வழங்ைப்படாகம 

 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 (எ) சசயற்பாட்டுக் ைாட்டுப்பாடு 

சசயல்சநாக்ைக் ைருமங்ைகளப் 

பூரணப்படுத்தாகம மற்றும் திட்டங்ைள் 

தயாரித்து சசயற்படுத்துவதில் 

விகைத்திறகமயின்கமைள் சநரிட்டகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 


