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2014 Mk; Mz;bw;fhd tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapd; 
Mz;lwpf;ifAk; fzf;fwpf;ifAk; 

2014 [dthp 01 njhlf;fk; 2014 bnrk;gh; 31 tiu 

tp[aFkhuJq;f  Qhgfhh;j;j itj;jparhiy 

rPJt 

tuyhw;W gpd;dzp 

tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy  1998 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f 
tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j kd;w rl;lkhff; Fwpg;gplg;gLk; ghuhSkd;wr; rl;lj; jpd; 
%yk; jhgpf;fg;gl;L 1999 entk;gh; 12 Mk; jpfjpa ,yq;if [dehaf Nrhrypr 
Fbaurpd; th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.  
 
tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy> 1988 Mk; Mz;L ngg;uthp 16 Mk; jpfjp 
nfhy;yg;gl;l kiwe;j jpU. tp[aFkhujq;f mtHfspd; Qhgfhh;j;jkhf jhgpf;fg;gl;lJ. 
rPJt gpuNjrj;jpd; gpujk Njuh; tz. gpuhd;]p]; Rdd;j tzrpq;` mth;fs;> 
kdpjNeaKila tp[aFkhuJq;f mtHfspd; Qhgfk; epiyj;jpUg;gjw;F mtH gpwe;j> 
gbj;j> tho;e;j gpuNjrj;jpd; kf;fSf;F Nritahw;Wtjw;F itj;jpa rhiy xd;iw 
epWTtNj  rpwe;j top vd md;iwa ,yq;ifapd; [dhjpgjpahf ,Ue;j khz;GkpF 
re;jphpf;fh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f mtHfSf;F MNyhrid toq;fpdhh;. me;j 
MNyhrid Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ.  
 
mjd;gb> fl;Lehaf;f/rPJt efurig vy;iyf;Fs; nfhOk;G> ePHnfhOk;G neLQ; 
rhiyapy; rPJtg; gFjpapy; %d;W Vf;fH epyg;gug;gpy; tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j 
kd;wj;jpdhy; ,uz;L thl;L (60 gLf;iffs;) kw;Wk; ntsp NehahsH gphpT vd;gtw;iw 
cs;slf;fpajhf xU itj;jparhiy eph;khdpf;fg;gl;lJ. ,e;j itj;jparhiy 
tp[aFkhuJq;ftpd; gpwe;j ehshd 1999 xf;Nuhgh; 09 Mk; jpfjpad;W mg;NghJ 
[dhjpgjpahf ,Ue;j khz;GkpF re;jphpf;fh gz;lhuehaf;f FkhuJq;f mtHfshy; 
kf;fs; ghtidapd; nghUl;L jpwe;J itf;fg;gl;lJ. itj;jparhiyapd; eph;thfk; 
gzpg;ghsh;fs; rigapdhy; eph;tfpf;fg;gLfpwJ.  
 
gzpg;ghsh;fs; rig nfhs;ifj; jPHkhdq;fis vLf;Fk; mNjNtis> tp[aFkhu Jq;f 
Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapd; ehshe;j Kfhikj;Jtj;jpd; nraw;ghl;L eph;thfk; “ 1999 
Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj; jparhiy rig 
rl;lj;jpdhy;”   tp[aFkhuJq;f itj;jparhiy rigaplk; ifaspf; fg;gl;Ls;sJld; 
,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; murhq;f th;j;jkhdpapYk; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ. 
mgptpUj;jp gFjp xd;whf> 2004 Mk; Mz;by; 88 gLf;iffSld; fz; rpfpr;ir thl;L 
xd;iwAk; cs;slf;fpajhf jdpahd fl;llk; xd;W epHkhzpf;fg;gl;Ls;sJ. jw;NghJ 
gLf;iffspd; nkhj;j vz;zpf;if 148 MFk;. nghJkf;fSf;F caHjukhd Nritia 
toq;Fk; Nehf;Fld; jw;Nghija juq;fs; mjpfhpf;fg;gl;L rj;jpurpfpr;irf; $lk; 
cs;slq;fshf KOikahf nraw;gLk; fz;rpfpr;ir thl;L xd;W 2007 Mk; Mz;by; 
jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 
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2011 Mk; Mz;by; nghJ fsQ;rpag;gLj;jy; Njitf;fhfTk; kUj;Jt Mtzq;fs; 
NgZk; miw> flik miwfs; kw;Wk; tphpTiu kz;lgk; Nghd;w NjitfSf; fhfTk; 
jdpahd ,uz;L khbf; fl;blk; xd;W eph;khzpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 
 
2013ம் ஆண்டு 4386 சது அடிினொண பன்ர ொடி கட்டிடம் NERD ிரணத்ின் அநிவுவகநபொடு 

ிர்ொிக்கப்தட்டுள்பது . இந் கட்டிடம் இசொண கூடம் சிகிச்வச திொிவு ிடுி அவநகள் நதொன்ந அம்சங்கவப 

உள்படக்கியுள்பது. இந் கட்டிடத்ின் படன்டர் பசற்தொடுகள்  ிவநவு பதற்ரள்ப பதௌீக பசற்தொடுகள் ிவநவு 

பதற்ரள்ப இந் கட்டிடத்ின் பதௌீக பதரி ரூ.12,431ண கண்டநிப்தட்டுள்பது.ற்நதொது இந் கட்டிட 

ீர்ொணங்கள் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. 
 
 

2013ம் ஆண்டு வ 5 ொட்டு பொகுிகள் ற்ரம் 164 கட்டில்கள் வ பர்ச்சிவடந்துள்பநொடு 

ghவணக்குட்தடுத்ொ அவணத்தும் நொபர்கபின் தொவணக்கு டுத்து பகொள்பப்தட்டுள்பது. 
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njhiyNehf;F 

,t;itj;jparhiyapd; gjtpazpapdh; mh;g;gzpg;Gld; nraw;gl;L gpuNjr 
kf;fSf;F nraw;wpwd;kpf;f tifapy; Nritahw;WtJld; ehl;bd; xU etPd 
itj;jparhiy ahfTk; Vida itj;jparhiyfSf;F xU cjhuzkhftk; 
tpsq;FtNjahFk;. 

 

Fwpf;Nfhs; 

FWfpa fhy Nehf;fpy;> jw;NghJ itj;jparhiyapy; cs;s trjpfis 
gpuNjr kf;fspd; Rfhjhuj; Njitfis epiwNtw;WKfkhf tpidj;jpwd; 
kpf;f tifapYk; mHg;gzpg;GlDk; gad;gLj;Jjy;. ePz;lfhy Nehf;fpy; fz; 
njhlh;ghd rpfpr;irg; gFjpapy; El;g tifapyhd Rfhjhu Nritia 
toq;Ftjw;F jw;NghJ itj;jpa rhiyapy; cs;s trjpfis 
tphpTgLj;Jjy;. 

jw;NghJ itj;jparhiyapy; cs;s trjpfis ,g;gpuNjr kf;fSf;F 
tpidj;jpwd; kpf;f tif 

 

apYk; mHg;gzpg;GlDk; Nritahw;wf; $bajhf cr;rstpy; toq;Fjy;. 
NkYk; ePz;lfhy Nehf;fpy; fz; rpfpr;irapy; Rfhjhu guhkhpg;G Nritf;F 
rkdhf El;g tifapyhd ePhpopT Kfhikj;Jt epiyak; xd;iw jhgpj;J 
,e;j trjpfis tphpTgLj;Jjy;. 

 

$l;LKiwapyhd Nehf;fk; 

,e;j itj;jparhiyapd; Nehf;fk; rpfpr;irf;fhf ,t; itj;jparhiyf;F 
tUk; nghJkf;fSf;F Ntw;Wikfs; fhl;lhJ Rfhjhu guhkhpg;G Nritfis 
nraw;wpwd; kpf;fjhf toq;FtNj MFk;. mNjNtis gpuhe;jpa epiyaj;jpy; 
El;gkpf;f ePhpopT guhkhpg;G Kfhikj;Jt Nrit xd;iw toq;FtJld; 
tpidj;jpwd; kpf;fjhf %d;whk; epiyr; guhkhpg;Gr; Nrit> fz; rpfpr;ir 
kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir guhkhpg; Gr; Nritfis kpfTk; rpwe;j Kiwapy;;;; 
toq;FtNj MFk;.  
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xUq;fpizf;fg;gl;l jfty; 

2014.01.01 – 2014.12.31 
 

epWtdj;jpd; ngaH : tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy 

Kfthp   : tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy>  
          rPJit 

Kfhikj;Jtk;     : gzpg;ghsH rig 

rl;l tbtk;  : ghuhskd;w rl;l epiwNtw;wk; %yk; 

fzf;fha;thsh;fs;  : 1. fzf;fha;thsh ehafk;> fzf;fha;thsH ehafk;  

                   jpizf;fsk;> gj;juKy;iy. 

   2. cs;sf fzf;fha;Tg; gphpT> Rfhjhu  mikr;R> 

                   ,yf;fk; 05 E,  ,uz;lhk; khb, gphp];ly; fl;blk; ,  

              Nahh;f; tPjp> nfhOk;G – 10. 

 

gzpg;ghsh;fs; rig 

 Nguhrphpah;. fhHNyh nghd;Nrfh          - jiytH 

 lhf;lH. ghypj k`pghy> Nkyjpf nrayhsH (kU.Nrit)>       
Rfhjhu mikr;R             - gzpg;ghsh; 

 jpU. vd;.V. ckhfpypa njhopy;rhH gpujpepjp         - gzpg;ghsH 

 lhf;lH. (jpUkjp) gp.v]; [ayj;> itj;jparhiyg; gpujpepjp  - gzpg;ghsH 

 lhf;lH. tpKf;jp FkhuJq;f tp.F.Qh.it. kd;wj;jpd;  
cWg;gpdh;               - gzpg;ghsH 

 jpUkjp. Uf;ky; mNgtpf;uk> jpiwNrhp gpujpepjp (2014.07.20 jpfjp tiu) 

 jpU. rkPu tpf;ukrpq;f jpiwNrhp gpujpepjp  (2014.07.20 Kjy; 2014.12.31 jpfjp 
tiu) 
               - gzpg;ghsH 
 

 jpU. re;jpu tpf;ukrpq;f            - gzpg;ghsH 
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fzf;fha;Tf; FO 

jpUkjp. Uf;ky; mNgtpf;uk> jpiwNrhp gpujpepjp(2014.07.20 jpfjp tiu)  

                    - jiytH 

 jpU. rkPu tpf;ukrpq;f jpiwNrhp gpujpepjp  (2014.07.20 Kjy; 2014.12.31 jpfjp 

tiu) 

             - gzpg;ghsH 

 lhf;lH. (jpUkjp) gp.v];. [ayj;> M.O.I.C     tp.F.Qh.itj;jparhiy  

                 - Nehf;FeH 

 jpU. vk;.vr;.gp.fUzhuj;d> gpujk fzf;fhsH> Rfhjhu           

mikr;R                                  - Nehf;Feh; 

 jpUkjp. gP.[p.I.epuQ;\> fzf;fha;T  mj;jpal;rfH.  

fzf;fha;thsH ehafk; jpizf;fsk;            - Nehf;Feh; 

 jpUkjp. v];.MH.gP.gHzhe;J> gpujhd cs;sff;    - $l;lk; 

fzf;fha;thsh;. Rfhjhu mikr;R.      - $l;LgtH 

 jpU. Nf.vk;.it.Nf. fUzhuj;d > fzf;fhsH>       - 

r%fkspg;gtH tp.F.Qh.itj;jpahiy        

 
 

tq;fpahsh; 
 

,yq;if tq;fp - rPJt 
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nfsut Rfhjhu mikr;rh;>     
Rfhjhu mikr;R>                                                  
385> tz. gj;Njfk tpkytd;\ NjNuh khtj;ij>                           

“ Rtrpwpgha ”>                                                

nfhOk;G – 10 
 

2014 Mk; Mz;bw;fhd tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy 
rigapd; Mz;lwpf;ifAk; fzf;fwpf;iffSk; 
2014 [dthp 01 njhlf;fk; 2014 bnrk;gh; 31 tiu 

 
1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f epjpr; rl;lj;jpd; gphpT 14 (2) ,d; gpufhuk;> 2014 
bnrk;gH 31 ,y; Kbtile;j  Mz;bw;fhd tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j 
itj;jparhiy rigapd; Mz;lwpf;ifiaAk; chpa fzf;fwpf;iffisAk; tp[a 
FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy rigapd; rhh;ghf ehd; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;. 

ed;wp 

 

tpRthrj;Jld; 

 

NguhrphpaH fhh;Nyh nghd;Nrfh.                                
jiytH>                                              
tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy>                         
rPJit. 
 

 

gpujp :- nrayhsh;> Rfhjhu mikr;R 
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ணி ப அதிிருத்ி 

 

 

2014.12.31ம் ிகிின் நதொது திzpapணர் 
 

1.ிவநநற்ர அரேனர்கள் 

 பதொரப்பு வத்ி அிகொொி 

 ிநசட  ொி உத்ிநொகத்ர்    04 

 கக்கொபர் 

 ிர்ொக உத்ிநொகத்ர்       

 

 

2. ிநசட வத்ிர்கள் 

 ிந்(கண்/ கொது)   02  07   

 ிந் திிணருக்கு நனிகொக  05   

 

 

3. வத்ி அிகொொிகள்      17 

4. தல் சிகிச்வச வத்ிர்கள்     01 

5.திவு பசய்ப்தட்ட வத்ி அிகொொி    02 

6. துவ ருத்துர்கள்      13  

7..gpujhd jhjp      01 

8.ொி உத்ிநொகத்ர்கள்     60 

9. ழுதுணர்கள் ற்ரம் அத்நொடு பொடர்புதட்ட ம்  05 

10.உவு பதொரப்திகொொி            01 

11. ஆய்வு கூட உிொபர்     01 

1. ின்சொபொிதட்திொனொபர்கள்    01 

13. சவல்கொர்கள்      01 

14. தொொிப்பு பொினொபிகள்     03     

15. சொிகள்       03 

16. சிற்ரிர்கள்      50 

17. ொபந் பொினொபிகள்     13 

nkhj;jk;          183 
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 2014ம் ஆண்டு உத்ிநொகத்ர் ஆட்நசர்ப்புக்கள் 

 

 வத்ி உத்ிநொகத்ர்    03 

 ிநசட ொி உத்ிநொகத்ர்   01 

 gpujhd jhjp           01 

 ொி உத்ிநொகத்ர்    39 

 fz; njhopDl;gtpayhsh;fs;    02 

 ஆய்வு கூட உிொபர் ncnnnn   01  

 உவு பதொரப்திகொொி    01  

 சிற்ரிர்கள்     0 3 

 

 

 

2014ம் ஆண்டின் நதொது திிரருந்து ினகுல் ற்ரம் நசவவ ிவநவு பசய்ல் 

 

 வத்ி உத்ிநொகத்ர்      03 ணிப்தட்ட கொங்களுக்கொக ினகுல் 

 

 ிநசட ொி உத்ிநொகத்ர் 01  து ிம்தின் கொத்ொல் ஓய்வு பதநல் 

            

 ொி உத்ிநொகத்ர்  02 ணிப்தட்ட கொங்களுக்கொக ினகுல் 

 

 உவு பதொரப்திகொொி  01  

   

து ிம்தின் கொத்ொல் ஓய்வு பதநல் / ணிப்தட்ட கொங்களுக்கொக ினகுல் 

 

 சிற்ரிர்      01  

 

து ிம்தின் கொத்ொல் ஓய்வு பதநல் / ணிப்தட்ட கொங்களுக்கொக ினகுல் 

 

 

 

2014ம் ஆண்டின் நதொது திிரருந்து ினகுல் 

 
ொி உத்ிநொகத்ர்   02  ணிப்தட்ட கொங்களுக்கொக ினகுல் 

 

 

 

 

 

2014 ம்   ஆண்டில் நதொது இடொற்நங்கள் 

 
ொி உத்ிநொகத்ர்     19 
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fz; njhopDl;gtpayhsh;fs;   02 
 
 
உள் ொொிொண தியுர்வு 

 

Rfhjhu rpw;Whopah; 02 Ngh; guhkhpg;G Copah;fshf gjtpAah;T nra;jy; 

 

புி உத்ிநொகத்ர் ிணம் 
 

கந்ொவண ொி திற்சி தொடசொவனில் இருந் திற்ச்சிவ ிவநவு பசய் பல் குழுிணர் 2014 ஜணொி 01ம் ிகி பல் 

ிஜ குொதுங்க ஞொதகொர்த் வத்ிசொவனகள் ிந்ொக நசவில் இவக்கப்தட்டுள்பொர். 

 

 

 

நசவொபர்களுக்கு திற்சி அபித்ல் 

 

 2013 Mk; Mz;L gapw;rp epiwT nra;j 0.3 Ngh; fe;jhid jhjpkhh; 
ghlrhiiyapy; gapw;rp Muk;gpj;jy;. 

 

 Kjy; FO fz; njhopDl;gtpayhsh;fs; 02 Ngh; 2014 Mk; Mz;L Kjy; Rfhjhu 
mikr;rpy; gapw;rp ngWjy;. 

 

 Kjy; FO buhrad $l njhopDl;gtpayhsh;fs;  02 Ngh; 2014 Mk; Mz;L Kjy; 
Njrpa itj;jparhiyapy; 03 tUl gapw;rp ngWjy;. 

 

 tUlk; KOJk; rpw;Whopah; gapw;rpfs; 
 

 SLIDA gapw;rp newpfopy; gq;Nfw;wy;. 
 
 
 

itj;jpah;fSf;fhd tpNrl gapw;rpfs; 
 
2013.11.01 jpfjp tp[aFkhuJq;f itj;jparhiyapd; tpNrl itj;jpah; xUth; mjd; 
,uz;lhk; gapw;rp newpf;F ntspehL nry;yy;. 
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2014ம் ஆண்டு பதநப்தட்ட பக்கிொண சொவணகள் 
 

கீழுள்ப ிடங்கள் 2014ம் ஆண்டு பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டவ. 

 2014ம் ஆண்டு வத்ி உதகங்கள் பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டவ.   

 

 cgfuzk;      ngWkjp   

   Occular Coherence Tomography   - Rs.    8,795,000.00 

Phacoemulcifier     - Rs.    8,200,000.00 

Anesthetic machine with ventilator  - Rs.    3,725,000.00 

Mini autoclave machine    - Rs.       324,800.00 

Electro-surgical unit     - Rs.       810,000.00 

Trial lens, BP Apparatus, Medicine Trolley - Rs.            95,318.70  

 

 

   Total Value        Rs. 21,950,118.70 

 
 
 
 

ed;nfhilfs; 
 

&.787"500.00 ngWkjpahd fPOs;s cgfuzq;fs; Rje;jpukhd tpahghu tya 
cw;gj;jpahsh;fspd; rq;fj;jhy; itj;jparhiyf;F ed;nfhilahf toq;fg;gl;lJ. 
 

cgfuzk;       msT   ngWkjp 
Patient Monitors     3  - Rs.       274,068.00 

ECG Machine     1  - Rs.      86,017.00 

Infusion Pump     3  - Rs.    216,293.00 

Blood Pressure Apparatus    7  - Rs.         59,500.00 

Digital Scale      1  - Rs.         33,000.00 

Medicine Trolley     1  - Rs.      28,000.00 

Suction Machine     1  - Rs.      36,638.00 

ECG Machine     1  - Rs.      44,983.00 

Retinoscope      1  - Rs.      49,990.00 

Others (Mattresses, Wheel Chairs, TV)   - Rs.      48,490.00  

 

Total value               Rs. 828,491.95 
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 பதொடங்கள் ற்ரம் உதகங்கள் பகொள்ணவு     

 
jsghlk;      ngWkjp 
Nkir      - Rs.   20,296.00 

fjpiu      - Rs.   79,164.50 

mYkhhp     - Rs.   93,200.00 

fl;by;      - Rs. 161,000.00 

NtW      - Rs. 142,608.00 

 

KO ngWkjp    Rs. 496,268.50 
 

,ae;jpu மற்றும்  kpd;rhu உதகங்கள் பகொள்ணவு   

,ae;jpuk;              ngWkjp 

 

 Fsph;rhjdg;ngl;b 02     110,997.00 

 Vrp ,ae;jpuk  01    123,750.00 

 mr;R ,ae;jpuk 01        13,900.00 

 njhiyf;fhl;rp  03        54,311.00 

 NtW   18   108,281.00 

fl;blk; 

2013 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l Ma;T $l trjp tp\;jhpf;fg;gl;L 2014 
Mz;L Kbf;fg;gl;lJ. 

 

Gjpa fl;bl nryT     &.10"094"590.00 

gioa fl;bl Gduikg;G nryT      &.57"015.00 

 

thfd jhpg;gplk ; 

thfd jhpg;gpl ,uz;lhk; fl;l Ntiyfs; 2014 Mk; Kbf;fg;gl;lJ. 

thfd jhpg;gpl nryT   &.437"519.00 
 
fhzp  
fhzp ephkhzq;fs;   &.501"000.00 
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itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gl;l Nritfs; gFg;gha;T 

 

   toq;fg;gl;l Nritfs; gw;wpa RUf;fk;  
 

itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gl;l Kf;fpakhd Nritfs; mjhtJ ntsp 
Nehahsh; gphpT> mtru rpfpr;ir gphpT> fpspdpf;Ffs;> cs;sf rpfpr;ir trjpfs;> 
fz; rpfpr;ir gphpT kw;Wk; nghJ rj;jpurpfpr;ir trjpfs; Nghd;wd  rpwe;j 
Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

kUj;Jt fpspdpf;> rj;jpurpfpr;ir fpspdpf;> rpWth; kUj;Jt rpfpr;ir fpspdpf;> gy; 
rpfpr;ir fpspdpf;> fz; rpfpr;ir fpspdpf;> cstpay; Neha; kUj;Jt fpspdpf;> 
MNuhf;fpakhd ngz;fs; kw;Wk; FLk;g jpl;lkply; fpspdpf; vd;git ,q;Nf 
elj;jg;gLfpd;wd. 

 

kUj;Jt fpspdpf;> rj;jpurpfpr;ir fpspdpf;> rpWth; kUj;Jt rpfpr;ir fpspdpf;> 
fz; rpfpr;ir fpspdpf; vd;gd tpN\l itj;jpa epGzh;fshy; elj;jg;gLfpwJ. 
Vida rfy fpspdpf;FfSk; mDgtkpf;f kUj;Jt mYtyHfspdhy; elj; 
jg;gLfpd;wd. 

 

ntsp Nehahsh; gphpT> mtru rpfpr;ir gphpT my;yJ fpspdpf;FfspypUe;J 
Neubahf Nehahsh;fs; ,q;F mDkjpf;fg;gLfpwhh;fs;. kUj;Jt gpur;ridfs;> 
rj;jpurpfpr;ir gpur;ridfs;> rpWtHfSf;fhd kUj;Jt rpfpr;ir gpur;ridfs; 
kw;Wk; tpgj;J fhaq;fs; njhlh;ghd Nehahsh;fs; nghJ thl;LfSf;F 
mDkjpf;fg;gl;L mq;F mth;fSf;F ghpNrhjid Nkw;nfhs;sg;gl;L rpfpr;ir 
mspf;fg;gLfpwJ. tpN\l itj;jpa epGzh;fspd; guhkhpg;G Nrit Njitg;gLk; 
Nehahsh;fs; Njitg;gLkplj;J kw;iwa itj;jparhiyfspy; cs;s tpN\l 
itj;jpa epGzh;fsplk; mDg;gg;gLfpd;wdh; my;yJ njhlh;e;J rpfpr;ir ngW 
tjw;F fpspdpf;FfSf;F khw;wg;gg;gLfpd;wdh;. rpf;fyhd Neha;fisAila 
Nehahsh;fs; tpN\l itj;jpa epGzh;fspdhy; rpfpr;ir mspf;fg;gLtjw;fhf 
mz;ikapYs;s itj;jparhiyfSf;F khw;wg;gLfpd;wdh;. Nehahsh;fs; 
Fzkile;J nry;Yk;NghJ Njitg;gLkplj;J njhlh;e;J rpfpr;ir ngWtjw;F 
mth;fs; fpspdpf;FfSf;F  khw;wg;gLfpd;wdh;. 
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 gphpT hPjpahd gFg;gha;T 
 

ntspNehahsh; gphpT  
 

 

 ehnshd;Wf;F ruhrhpahf 480 Nehahsh;fs; rpfpr;irf;fhf nghJ ntsp Nehahsh; 
gphpTf;F r%fkspf;fpd;wdh;. 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; ntspNehahsh; gphpTf;F r%fkspj;j 
Nehahsh;fspd; vz;zpf;if 136>416 MFk;.  

 

 

Kf;fpakhf rPJit> [h-vy> fe;jhd> fl;Lehaf;fh> Fwz> vf;fyg; gpuNjr 
Nehahsh;fSk; fl;Lehaf;f Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G tya Copah;fSk; tp[a FkhuJq;f 
Qhgfhh;j;j itj;jparhiyapypUe;J rpfpr;ir ngWfpd;wdh;. 
 
NghjpasT kUj;Jt mYtyh;fs; ,y;yhjpUj;jy; kl;Lg;gLj;jg;gl;l fhuzp xd;whf 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 

 

 

mtru rpfpr;irg; gphpT 

 24 kzp Neu Nrit ,q;F ,lk;ngWfpwJ. tPjp tpgj;Jf;fs;> njhopyfk; rhh;e;j 
tpgj;Jf;fs;. tPl;by; ,lk;ngWk; tpgj;Jf;fs; cs;slq;fshf rj;jpurpfpr;ir> 
kUj;Jt kw;Wk; rpWth; kUj;Jt rpfpr;ir Nehahsh;fS f;F ,q;F rpfpr;ir 
mspf;fg;gLfpwJ. Mgj;jhd mtru epiyikfSf; Fk; 
rpfpr;iraspf;fg;gLtJld; tpN\l itj;jpa epGzh;fspd; guhkhpg;G Nrit 
Njitg;gLk; Nehahsh;fis Jiw epGzj;Jtk; rhh;e;j kUj;Jt epGzh;fspd; 
rpfpr;irf;fhf mz;ikapy; cs;s itj;jparhiyfSf;F mDg;gg;gLfpd;wdh; 
my;yJ khw;wg;gLfpd;wdh;. 
 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; mtru rpfpr;irg; gphpTf;F r%fkspj;j 
Nehahsh;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 18>651 MFk;. 
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fpspdpf;Ffs; (jdptif kUj;Jtj;Jf;fhd kUj;Jt rpfpr;ir epiyak;;) 
 
 

 kUj;Jt fpspdpf;Ffs;> rj;jpurpfpr;ir fpspdpf;> rpWth; kUj;Jt rpfpr;ir fpspdpf;> ePhpopT 
Neha; fpspdpf;> caH FUjp mKf;f Neha; fpspdpf;> fz; rpfpr;ir fpspdpf;> cstpay; 
Neha; kUj;Jt fpspdpf;  MNuhf;fpakhd ngz;fs; kw;Wk; FLk;g jpl;lkply; fpspdpf; 
Mfpad ,q;F eilngWfpwJ.  
 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; rfy fpspdpf;FfSf;Fkhf r%fkspj;j Nehahsh;fspd; 
nkhj;j vz;zpf;if 13"773 MFk;. 
 

 
 

 
 

 
 

gy; itj;jpa rpfpr;ir epiyak ; 
 
 thu ehl;fspy; jpde;NjhWk; rhjuzkhd gy; njhlh;ghd gpur;ridfSf; fhf gy; rpfpr;ir 

epiyak; elj;jg;gLfpwJ. ghlrhiy rpwhh;fSf;fhd gw;rpfpr;ir epiyak; xt;nthU 
rdpf;;fpoikfspYk; elj;jg;gLfpwJ. 
 
 
,e;j gw;rpfpr;ir epiyaj;jpy; gy; gpLq;Fjy;> gy; Xl;il milj;jy;> fhaq; fs;> 
tpgj;Jfs; Nghd;w mtru epiyikfspd; NghJ Vw;gLfpd;w gy; njhlHghd 
gpur;ridfs;> fhy xOq;fpd;gb eilngWk; rpfpr;irfs;> rpwpa rj;jpu rpfpr;ir 
eilKiwfs; kw;Wk; gy; njhlHghd nghJthd itj;jpa MNyhridfs; 
Nghd;wd ,lk;ngWfpd;wd. ghjpf;fg;gl;l %d;whtJ gpd; filtha; gw;fs; kw;Wk; 
ghjpf;fg;gl;l Nfhiug;gw;fs; Nghd;wtw;iw mfw;wy; Nghd;w rpwpastpyhd tha; 
rk;ge;j khd rj;jpurpfpr;irfSk; ,q;F ,lk;ngWfpd;wd.  
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 gy; gpLq;fpatHfspd; vz;zpf;if    -  3596 
 gy; Xl;il milj;jth;fspd; vz;zpf;if – epue;ju> 

jw;fhypf milg;Gfs;      -  1173 
 Vida gpur;ridfs;      -  769 
 rpfpr;ir epiyaj;jpw;F gy; gpur;ridfSld;   - 179 
 r%fkspj;j NehahsHfspd; nkhj;j vz;zpf;if  -  2695 

 
8412 

 
 

 
 
 
 
 

 Kf myq;fhuj;jpw;fhd xg;gid gy; itj;jpa rpfpr;ir eltbf;iffSk; 
,r;rpfpr;ir epiyaj;jpy; ,lk;ngWfpd;wd.  
 

 gw;fis ntz;ikahf;Fjy;; (gioa epyikf;F nfhz;L tUjy;)> Kd;gf;f 
gw;fSf;F compasit nfhz;L milj;jy;> gpd;gf;f gw;fSf;F GIC nfhz;L 
milj;jy;> kw;Wk; Kd;gf;f gw;fSf;F ngha;g;gy; fl;Lk; eltbf;iffSk; ,q;F 
,lk;ngWfpd;wd. 
                   
cs;sf NehahsHfs; 

 164 gLf;iffSld; 05 thl;Lfs; cs;sd. mNjNtis 88 gLf;iffs; fz; 
rpfpr;ir gphpTf;fhf xJf;fg;gl;Ls;sd. 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; nkhj;jkhf 17378 NehahsHfs; thl;Lf;F 
mDkjpf;fg;gl;Ls;sdH;. 
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Nkw;nfhs;sg;gl;l rj;jpurpfpr;irfs; 

 fsdpg; gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl njhopy;rhh; gphptpYs;s kUj;Jt 
Mszpapdhpd; cjtpAld; nghJthd rj;jpurpfpr;irfs; (eLj;ju kw;Wk; rpwpa 
mstpyhd) Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l rj;jpurpfpr;irfspd; nkhj;j 
vz;zpf;if 13773 MFk;. 
 

 fl;Lg;ghl;L itj;jparhiyf; fl;lz mwtPL xd;W rfy tif 
rj;jpurpfpr;irfSf;fhfTk; mKy;gLj;jg;gLfpwJ. Fiwe;j tUkhdKila 
Nehahsh;fSf;F itj;jparhiyf; fl;lzj;ij mwtplhjpUg;gjw;fhd trjp Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

 

 

 

கொங்கள் சிகிச்வச திொிவு 

 

கொங்கள் சிகிச்வச திொிவு ொள் நொரம் வடபதரகிநது.  22 கட்டில்களுவட ஒரு ொட்டு பொகுி இற்கொக 

ஒதுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

கொங்கள் சிகிச்வச திொிவு சம்ந்ொண நசவகள் இந் ருடத்ினுள் ிக தொொி பர்ச்சிவடந்துள்பது. பபி ொகொங்கபின் 

நொொபர் தொொி அபில் இந் சிகிச்வச திொிவு சபகம் ருகின்நணர். 

 

 

2014ம் ஆண்டிற்கொண கிப்பீடு கீந ப்தட்டுள்பது. 

1. சிகிச்வசக்கு சபகபித் புி நொொபர் ண்ிக்வக   -      772 

2. சிகிச்வசக்கு சபகபித் பொத் நொொபர் ண்ிக்வக   - 14483 

3. பபி பசன்ந நொொபர்கபின் ண்ிக்வக     - 322 

4. ீொிிவு கொங்கள்       - 25% 

5. No.  of  mix  pathological wounds  treated   -     75% 

6. NtW         -       3 
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தொிசீரத்து அரவ சிகிச்வசகள் பசய் நண்டி நொொபர்கள் ிநசட வத்ிர்கபின் கீழ் ிர்கிக்கப்தடும் அண்விரேள்ப   

பகொழும்பு நதொணொ வத்ிசொவன ற்ரம் ீர்பகொழும்பு வத்ிசொவனக்கு அனுப்புநொடுஅந் சிகிச்வசகள்  ொின்நி 

ீண்டும் சிகிச்வசகள் பொடர்ந்து அபிப்தற்கு ிஜ குொதுங்க ஞொதகொர்த் வத்ிசொவனக்கு அனுப்ததடுகின்நொர். 

 

  

 

 
 
 

 

 

Ma;T$l Nrhjidfs; 

 

mbg;gilahd Ma;T$l Nritfs; toq;fg;gLfpd;wd. 

 2014 Mk; Mz;L nkhj;jkhf 47157 Ma;T$l Nrhjidfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
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<.rp.[p (ECG) 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; vLf;fg;gl;l <.rp.[p (ECG) Nrhjidfspd; nkhj;j 
vz;zpf;if 3408 MFk;. 

 

 

 

CLfjpH Nrhjid (X- rays) 

 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; vLf;fg;gl;l CLfjpH Nrhjidfspd;  

(X- rays) nkhj;j vz;zpf;if 4535 MFk;. 
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 fz; rpfpr;ir gphpT 

,g;gphptpdhy; toq;fg;gl;l Nritfshtd :- 

ehshe;j fpspdpf;Ffs;> 24 kzpNeu tpgj;J mtru rpfpr;ir Kfhikj;Jt Nritfs;> fz; 
njhlh;ghd Nrhjidfs;. fz; rj;jpu rpfpr;irfs;> NyrH rpfpr;irfs;> cs;sf NehahsH 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz; rpfpr;ir Kfhk;fs;. 

 

நசவகள் 2014 Mk; Mz;L 
வடபதற்ந ண்ிக்வக 

நொொபர்கள் உள் நசர்த் ண்ிக்வக 13,718 

அரவ சிகிச்வச ண்ிக்வக 11,514 

கிபிணிக் சிகிச்வசக்கு ருவக ந் நொொபர்கள் ண்ிக்வக 63,983 

நனசர் சிகிச்வச பதற்ந ண்ிக்வக 1,900 

பக்கு கண்ொடி பதரற்கு சிகிச்வச பதற்நர்கள் 

ண்ிக்வக 
17,949 

அச நொய்களுக்கொக ருவக ந் நொொபர்கள் 

ண்ிக்வக 
2,194 

கண் பகொம்களுக்கு ருவக ந் நொொபர்கள் ண்ிக்வக  1,891 

 

கிபிணிக்குகள் 
ொத்ில் ஞொிர ற்ரம் அச  பதொது ிடுபவந ொட்கள் ிர்ந் நர அவணத்து ொட்கபிரேம் வடபதரம் 

 

 பன் கூட்டி திவுகள் நவதடொநொடு நொொபர்களுக்கு உடணடி சிகிச்வசகள் ங்கப்தடும் 

 நொொபர்கபில் உட்நசர்க்கும் ல்வனகள் கிவடொது. 

 கீழுள்ப கிபிணிக் நசவகள் வடபதரம் 

 

 சொொ கண் சிகிச்வசகள் 

 ீொிிவு சிகிச்வச கிபிணிக் 

 குளுக்நகொ நொய் கிபிணிக் சிகிச்வச 

 சிரர் ருந்து கிபிணிக் சிகிச்வச 

 தொல் பன சிகிச்வசகள் 
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2. fz; rj;jpu rpfpr;irfs; 
 

,e;jg; gphptpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l rj;jpurpfpr;irfspd; tiffSk; Gs;sp tpguq;fSk; fPNo 
fhl;lg;gl;Ls;sd. 
 

I. Kd;gf;f gphpT rj;jpurpfpr;irfs; 
II. gpd;gf;f gphpT rj;jpurpfpr;irffs; (Vitreo – retinal) 
III.  fz;Fop (Orbita) rk;ge;jkhd rj;jpurpfpr;irfs; 
IV. FSf;Nfhkh rk;ge;jkhd rj;jpurpfpr;irfs; 
V. Xg;gid fz; rj;jpu rpfpr;irfs; 

 
 
,g;gphpT fhj;jpUg;Nghh; gl;baiy kpfTk; FWfpafhy mstpDs; NgZfpd;wJ. fl;uhf; 
rj;jpu rpfpr;ir cs;slq;fshf mNdfkhd rj;jpu rpfpr;irfs; xNu ehspy; 
epiwNtw;wg;gLfpwJ. 
 

 

2014 ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l rj;jpu rpfpr;irfspd; vz;zpf;if 

சத்ி சிகிச்வச வக 2014ம் ஆண்டு சத்ி சிகிச்வசக்கு டுத்து 

பகொள்பப்தடர் ண்ிக்வக 

பன் தகுி அரவ சிகிச்வச 10,232 

ீொிிவு அரவ சிகிச்வச 100 

தின் தகுி அரவ சிகிச்வச 288 

நர அரவ சிகிச்வச   894 

கிபிணிக் பனம்  நட்பகொள்பப்தடும் 

அவணத்து அரவ சிகிச்வச 

 

250 

பொத் ண்ிக்வக 11,764 
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 NyrH rpfpr;ir 

gpd;;tUk; tifahd NyrH rpfpr;irfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; Gs;sptpguq;fs; fPNo 

fhl;lg;gl;Ls;sd. 

i. YAG capsulomy 

ii. YAG PI  

iii. Pan Retinal Laser Photo coagulation(PRP) 

iv. Focal Laser Treatment(FLT) 

 

NyrH rpffpr;ir gphptpd; Clhf ePhpopT njhlHghd tpopntz;glyg; ghjpg;G> FSf;Nfhkh> 

kw;Wk; Vida Neha;fSf;fhd rpfpr;irfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mNdf 

Nehahsh;fSf;fhd NyrH rpfpr;irfs;  rpfpr;irf;F tUk; jpdNk Nkw;nfhs;s 

tha;g;gspf;fg;gLfpwJ. 

 

2014 ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l Nyrh; rj;jpu rpfpr;irfspd; vz;zpf;if 

 

NyrH tiffs; vz;zpf;if 

PRP   247 

FLT   291 

YAG capsulomy 1,155 

YAG PI    67 

Vidait    140 

nkhj;jk; 1,900 
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04. cs;sf NehahsH Kfhikj;Jtk; 

fz; rpfpr;ir thl;L 88 gLf;iffisf; nfhz;Ls;s NghjpYk;. mNdfkhd 
Nehahsh; fs; mDkjpf;fg;gLk; md;Nw rj;jpu rpfpr;iria ngw;Wf; 
nfhz;L mNj ehspNyNa tPL nry;fpd;wdH. fPNo Gs;sptpguq;fs; 
fhl;lg;gl;Ls;sd.,e;j trjpfs; fhuzkhf ,q;F jiuapy; gLf;f itf;Fk; 
NehahsHfs; fhzg;gLtjpy;iy. 
 
mDkjpf;fg;gl;Nlhhpd; vz;zpf;if 13718 

 

 

05.  fz;ghHit FiwT rk;ge;jkhd Nritfs; 

 
fz;ghHit FiwT rk;ge;jkhf Nritfs; toq;fg;gl;l NehahsHfspd; 
vz;zpf;if 

 

fz; fz;zhb Nrit 17,949 

H.V.F. Test Patients 382 

P.M.T. Test Patients 2,459 

rj;jpu rpfpr;irf;Fg; 
gpd;duhd nehahsh;fs; 

1,532 

OCT 824 

 

 
07. fz; rpfpr;ir Kfhk;fs; 

 

fz; rpfpr;irg; gphptpDhlhf Jhu ,lq;fspy; cs;s Fiwe;j tUkhdk; cs;s 

rYiffs; ,y;yhj kf;fs; trpf;Fk; gpuNjrq;fspy; cs;s kf;fspd; fz; 

gpur;ridfSf;F jPHT fhZKfkhf fz; Nrhjidfis Nkw;nfhs;tjw;F mg; 

gpuNjrq;fspy; fz; rpfpr;ir Kfhk;fs; elj;jg;gl;ld. fz;zpy; gpur;ridfs; 

fhzg;gl;lth;fs; rj;jpurpfpr;irf;fhf> NyrH rpfpr;irf;fhf my;yJ njhlHGila 

Vida rpfpr;irfSf;fhf mDg;gg;gl;ldH;. fz; rpfpr;ir ngw Kbahjth;fSf;F 

,yFthf rpfpr;ir ngw Rhjhu mikr;rpd; Vision 2020 epWtdk; eltbf;if 

Nkw;nfhzLs;sJ. 
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ml;ltiz 5 - 2014 ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l r%f fz;rpfpr;ir Kfhk;fs; 

 

fz; rpfpr;ir Kfhk; ghpNrhjpf;fg;gl; l Nehah 
sHfspd; vz;zpf;if 

rgufKt 1272 

kw;iwa khfhzq;fs; 875 

Nkhj;jk; 2147 

 

 
 fz; rk;ge;jkhd ghpNrhjidfs; 

 
fz; njhlHghd ghpNrhjidfis Nkw;nfhs;tjw;F gpd;tUk; trjpfs; 
cs;sd. 

 

i. Fundus  fluoresce in  angiography 

ii. Anterior segment  photography 

iii. HVF (Humphrey  visual  field) 

iv. A scan / contact biometry 

v. B scan 

vi. OCT (Optical Coherance Tomography) 
 

 
 
Ma;TfSk; ntspaPLfSk; 

 
,e;jg; gphpT Vuhskhd Ma;T nraw;wpl;lq;fis Nkw;nfhs;fpwJ. mtw;wpy; 
rpy rh;tNjr kl;lj;jpy; rkHg;gpf;fg;gl;L ntspaplg;gl;Ls;sd. 
 
,yq;if itj;jpa rq;fj;jpd; 128 tJ tpohTf;fhf Ma;T nra;ag;gl;L 
ntspaplg;gl;lJ 
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2014 Mk; Mz;L cs;Ns mDkjpf;fg;gl;l NehahsHfs; mtHfspd; Nehapd; 
mbg;gilapy; gpd;tUkhW> 

 
1. fz;zpy; fl;uhf; kw;Wk; Vida Neha;fs;. 

2. Rthrj; njhFjp cWg;Gfspy; njhw;Wfs; 

3. itu]; fha;r;ry cs;slq;fshf itu]; Neha;fs; 

4. cah; FUjp mKf;fk; 

5. rpWePH; njhFjp njhw;Wfs; 

6. jPtpukhd ,iug;ig Fly; mow;rp 

7. ,iug;ig mow;rp 

 

tpN\l epfo;Tfs; 
 
 tUlhe;j ,uj;j jhd Kfhk; 2014 ngg;uthp 16 Mk; jpfjp 

elj;jg;gl;lJ. 
 

 gphpTj; jiytHfs; $l;lk; mt;tg;NghJ elj;jg;gl;lJld;> ehshe;j 
tplaq;fs; fye;jiuahlg;gl;lJ. 

 

 Njit vd fUJk;NghJ mYtyHfs; $l;lk; elj;jg;gl;lJ. 
 

 

 

 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gl Ntz;ba Vida njhlh;Gila tplaq;fs; 
 
 nghpastpyhd kUe;Jj; jl;Lg;ghNlh my;yJ EfHNthH nghUl;fs; 

jl;Lg;ghNlh Vw;gltpy;iy. 

 

 VNjDk; njhopw;rq;f eltbf;iffNsh my;yJ VjhtJ tifahd 

Ntiy epWj;jq;fNsh Vw;gltpy;iy 

 

 NehahsHfs; itj;jparhiy my;yJ mYtyHfSf;F vjpuhf ve;j 

nthU tifahd ghhpa Kiwg;ghLfis Kd;itf;ftpy;iy. 
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tp[a FkhuJq;f itj;jparhiyapd; 15 tJ tUl nfhz;lhl;lq;fs; 

 

 itj;jparhiyapd; 15 tJ tUl nfhz;lhl;lk; rka Kiwfspd;gb 

Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. 

 

 itj;jparhiyapd; mUfhikapYs;s fpuhkq;fspd; Fiwe;j tUkhdk; 

nWk; kf;fSf;fhd rpfpr;irfs; Nkw;nfhz;lik. 

 

 ,ytr rpfpr;ir Kfhk;fs; elj;jg;gl;lik. 

 
 
 

 



Mz;l wpf;if 2014 | tp[a FkhuJq;f kUj;Jtkid 
 

27 

 

Service Rendered January February March April May June July August September October November December Total

OPD                                               (No. of Patients) 11,498   11,192  12,294   10,649   12,633   12,639   12,666  10,389  10,075   11,072   11,066   10,243   136,416   

ETU                                               (No. of Patients) 1,588     1,515    1,728     1,591     1,830     1,592     1,618    1,327    1,310     1,531     1,569     1,452     18,651     

CLINICS

Eye Clinics I                              (No. of Patients) 1,075     999        1,204     856        1,218     937        951        1,088    1,113     1,121     1,158     1,065     12,785     

Eye Clinics II                            (No. of Patients) 5,730     4,071    4,394     3,464     3,504     4,072     4,652    4,905    4,830     4,167     3,410     3,999     51,198     
Dental                                (No. of Treatments) 664        619        754        664        606        764        833        748        652        705        681        722        8,412       

Medical                                   (No. of Patients) 2,540     2,047    2,207     2,192     2,242     2,434     2,623    2,538    2,473     2,674     2,226     2,429     28,625     

Diabetes/ 

Hypertension                                (No. of Patients) 159        140        149        180        148        159        216        153        177        230        214        233        2,158       

Surgical                                  ( No. of Patients) 75          74          73          57          30          60          76          55          68          52          62          45          727          

Peadiatric                               (No. of Patients) 144        146        188        129        109        132        189        133        127        166        135        117        1,715       

Psychiatric                               (No. of Patients) 184        168        241        163        159        221        148        177        227        163        162        24          2,037       

Family Planing                       (No. of Patients) 5             7            5             6             2             3             8            3            10          7             5             3             64             

Well Women Clinic                    (No. of Patients) 18          17          16          5             12          11          12          14          13          8             12          5             143          

Wound Care Unit                        (No. of Patients) 685        635        752        896        1,114     1,304     1,509    1,343    1,410     1,502     1,688     1,645     14,483     

In Patients -           
Ward 01                           ( No. of Admissions) 140        107        113        117        126        91          120        122        127        123        131        119        1,436       

Ward 02                             (No. of Admissions) 138        112        164        123        136        142        157        148        154        164        183        106        1,727       

Ward 03                             (No. of Admissions) 535        445        514        353        435        368        435        475        494        528        548        426        5,556       

Ward 04                             (No. of Admissions) 774        659        732        559        634        547        588        784        751        751        790        593        8,162       

Ward 05                             (No. of Admissions) 38          44          63          52          60          62          34          36          24          24          30          30          497          

Operations

Eye Surgeory              (No. of Surgeories) 1,048     881        963        776        853        775        934        1,075    1,073     1,144     1,152     840        11,514     

Minor eye surg (Done in Clinic) (No. of Surg.) 30          22          20          28          31          15          20          19          23          13          23          26          270          

General Surgeory                (No. of Surgeories) 17          11          10          7             8             8             9            8            11          6             7             7             109          

Laser Treatment                    (No. of Patients) 185        132        121        162        134        171        170        152        138        187        188        160        1,900       

Investigation :-  Refraction         (No. of Patients) 1,937     1,565    1,942     1,200     1,365     1,356     1,422    1,505    1,465     1,375     1,510     1,307     17,949     

Ophthelmic   :-  HVF                    (No. of Patients) 20          31          27          15          40          27          30          54          45          36          25          32          382          

                            OCT                  (No. of Patients) - 4            62          43          68          72          82          123        86          86          89          109        824          

LAB                                                    (No. of Tests) 2,297     2,195    2,678     2,312     4,018     4,723     5,605    5,965    5,283     5,610     3,931     2,540     47,157     

X- Ray                                              (No. of X- Rays) 367        336        309        355        431        402        431        373        479        475        308        269        4,535       

E.C.G.                                              (No. of Patients) 581        407        390        306        234        189        217        183        239        290        196        176        3,408       

Services Rendered January to December  2014  Wijaya Kumaratunga Memorial Hospital
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tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy - rPJit 
2014 bnrk;gh; 31 ,y; cs;sgbahd Ie;njhif 

 

 
 
nrhj;JJf;fs;      Fwpg;G      2014      2013 
  

  

eilKiw nrhj;Jf;fs; 
 
ifapUg;gfs;    01   2,884,616.87  11,511,170.58            

tpahghuKk; Vida fpilg;gdTfSk; 02   8,046,476.00                 6,050,503.00 

fhRk;> fhR rhjdq;fSk;  03            11,670,827.31       8,820,904.50            

Kw;nfhLg;gdTfs;   04      683,617.85             598,022.24 
 

nkhj;j nrhj;Jfs;              23,285,538.03         26,980,600.32   

  

eilKiw  %yjd  nrytpdk  05            11,836,109.07    2,241,934.00         
 

chpahz;ikAk; nghWg;GfSk; 
 
 
%yjdKk; xJf;fq;fSk;  06             56,219,606.03               48,191,394.25 

jpuz;l epjp/el;lk;    07            150,477,429.59          153,579,584.79 

 

           206,697,035.62           201,770,979.04 

                                                                                                      

 

nkhj;j nrhj;Jf;fs;                 241,818,682.72        230,993,513.36  
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eilKiw nghWg;gfs; 
 
nfhLgl Ntz;bait   08     4,524,559.76             16,034,021.44 

fld;fs;     09   21,122,172.63               20,724,091.46 

nfhLgl Ntz;ba rk;gsk;  10   21,420,375.65            17,616,699.70 

nkhj;j  nghWg;gfs;                   47,067,108.04             54,374,812.60 

 

 

nkhj;j nrhj;Jf;fs;                  194,751,574.68            176,618,700.76 

 

 
 
 
Njwpa  nrhj;Jf;fs; 
%yjdk;     11        75,787,890.44              75,787,890.44 
mur %yjdk;    12     145,722,742.32              131,531,083.25 

ed;nfhil    19     1,323,877.55                   461,894.60 

tUkhdk;             2,131,366.30                   2,131,366.30 
kpif / FiwT   13                  (30,214,301.93)         (33,293,533.83)  

  

nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;                   194,751,574.68         176,618,700.76 

   

 
 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

jiytH       jiytH 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

        gzpg;ghsh;       fzf;fhsh; 
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tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy - rPJit 

2014.01.01 – 2014.12.31 tiuahd fhyg;gFjpf;fhd  
tUkhd nryT $w;W  

 

 
 
tUkhdk;      Fwpg;G          2014      2013 
murhq;f khdpak; (kPs; vOk;)    180,000,000.00            120,250,000.00       

%yjd                   18,808,340.93    17,525,581.80 

Vida tUkhdk;                           14     22,347,130.97    16,534,203.60 

           

 

 

nkhj;j  tUkhdk;                221,155,471.90           154,309,785.40  

 
 

 

nryT 
 
 
MSf;Fhpa Ntjdhjpfs   15                      108,795,344.54                 90,863,190.23 

tpepNahfk;     16                         56,719,410.86                 37,361,818.72 

guhkhpg;G nryT   17               18,929,389.87            17,546,479.30 

Vida nryT   18               33,153,308.53            27,481,236.35 

 
nkhj;j  nryT                       217,597,453.80             173,252,724.60 
 

 

fhyg;gFjpf;fhd kpif            3,558,018.10           (18,942,939.20)  
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tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy - rPJit 
fhRg; gha;r;ry; $w;W - 2014 

                                      2014  
                   &gh 

nraw;ghl;L eltbf;iffspy; fhRg; gha;r;ry;fs; 
 
fzf;Ffspd;gb tUlj;jpw;fhd kpif        3,558,018.10 
 

     

 

nrk;ikahf;fy;fs; 
Nja;khdk;              18,929,389.87 
gzpf;nfhil Vw;ghL                       (18,808,340.93) 
kpif nryT           (11,509,461.68) 
fhyhtjpahd nghUl;fSf;fhd Vw;ghL                398,081.17 
gzpf;nfhil Vw;ghL nryT        (2,849,922.81) 
kpif Kd;nryT                3,803,675.95 
kpif tUkhdk;                (325,595.61) 
fle;j tUl nrk;ikahf;fy;fs;           (1,995,973.00) 
Xa;Tjpa nryTfs;                      1,452,959.13 
 
njhopw;gL nraw;ghLfspy; fhRg; gha;r;ry ;          (7,347,169.81)            

 
 

KjyPl;L nraw;ghLfspy; fhRg; gha;r;ry; 
                
 nghwp> cgfuzk;                          (24,685,208.83) 
nraw;ghl;L eltbf;iffs;          (9,594,175.07) 
%yjd  eltbf;iffs;          33,000,000.00 
  
KjyPl;L nraw;ghLfspy; Njwpa fhRg; gha;r;ry ;            (1,279,383.90) 
  

                            
              

  

fhRk; fhRf;F rkkhditAk;  - Njwpa mjpfhpg;G / FiwT   (8,626,553.71) 

2014.01.01 ,y;  fhRk; fhRf;F rkkhditAk;     11,511,170.58 

2014.12.31 ,y;  fhRk; fhRf;F rkkhditAk                 2,884,616.87 
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fhRg; gha;r;ry; Fwpg;G 

 

fhRg; gha;r;ry; $w;W Fwpg;G            2014  

 tq;fpapYs;s fhR      2,852,116.87 

  rpy;yiwf; fhR         25,000.00                        

ifapYs;s fhR              7,500.00         

      
           2,884,616.87  
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tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy - rPJit 
2014 bnrk;gh; 31 ,y; cs;sgbahd epiyahd nrhj;Jf;fs; 

ml;ltiz 
 
 

tplak; 

  

  
  

nryT 

tPjk;
  
  

  

Nja;T 

vOjg;gl;l 
ngWkjp 

31/12/2014 

  

2014/1/1 
,y; cs;s 
thwhd kPjp  

tUlj;jpy; 
Nrh;f;fg;gl;li

t 

tUlj;jpy 
mop;f;fg;gl;li

t 
 

2014/12/31 
,y; cs;s 
thwhd kPjp  

2014/1/1 
,y; cs;s 
thwhd kPjp  

tUlj;jpy; 
Nrh;f;fg;gl;li

t 

tUlj;jpy 
mop;f;fg;gl;li

t 
 

2014/12/3
1 ,y; 
cs;s 
thwhd 

kPjp  

fhzp 
      
18,627,500.00                               -      

       
18,627,500.00    

                             
-                               -                         -    

                           
-    18,627,500.00  

fl;bl 
Kk; 

nghUj;JfS
k; 

    
157,901,495.24  

              
57,015.00    

      
157,958,510.24  2% 

     
22,949,410.45  

       
3,159,170.20    

 
26,108,580.65   131,849,929.59  

thfdk; 
      

17,958,792.90      
       

17,958,792.90  20% 
       

8,624,789.90       3,006,000.00    
     

11,630,789.90   6,328,003.00  

jsghlk; 
nghU 
j;Jfs;> 

cgfuzk; 
       

8,656,546.97  
           

496,268.50      321,223.50  
           

8,831,591.97  10% 
         

6,719,610.92          522,580.70      319,594.80      6,922,596.82    1,908,995.15  

,ae;jp uj; 
njhFjp 

        
6,617,796.53  

             
411,239.00        381,611.25  

         
6,647,424.28  15% 

        
5,190,458.34          403,363.07       375,161.25  5,218,660.16  1,428,764.12  

fzdp 
           

645,395.00  
            

120,392.00      170,605.00  
             

595,182.00  20% 
          

507,838.00             78,978.40      170,605.00  
            

416,211.40     178,970.60  

kUj;Jt 
cgfuzk; 

    
116,998,436.65  

      
22,778,610.65    

     
139,777,047.30  15% 

     
81,642,876.64      11,759,297.50    93,402,174.14  46,374,873.16  

  
  

  
327,405,963.29  

      
23,863,525.15     873,439.75  

    
350,396,048.69    

   
125,634,984.25     18,929,389.87      865,361.05  

  
143,699,013.07  206,697,035.62  

 
206,697,035.62 
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         2014   2013 
             Rs.        Rs. 

 
fhRk; fhrpw;F rkkhditAk;  01   

tq;fpapYs;s fhR       2,852,116.87      11,485,620.58 

rpy;yiwf; fhR             25,000.00                 25,000.00 

ifapYs;s fhR               7,500.00      550.00                                           

                                                                                                                                      2,884,616.87    11,511,170.58  

 

 

ngwg;gl Ntz;bait                                      02  

itg;G  fzf;F           50,000.00            50,000.00 

tpoh Kw;gzk         225,500.00        237,500.00 

tpN\l Kw;gz                   750.00 

,lH fld;                  7,770,976.00    5,762,253.00                               

                                                        8,046,476.00         6,050,503.00                                                                                         

 

 

ifapUg;Gfs;       03  

fhfpjhjpfs;        140,500.79          90,561.71 

kUe;Jfs;               10,218,755.29     7,498,661.48 

Ma;T$l ,urhadq;fs;      645,855.89           598,611.27 

Jzp tiffs;       141,945.07           269,615.10 

nghJthd ifapUg;G nghUl;fs;     295,094.54         195,027.96 

gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk;      124,674.10             94,557.74 

X- Ray         104,001.63             73,869.24 
 

                                    11,670,827.31             8,820,904.50  
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2014   2013 
          Rs.        Rs. 

 
Kw;gzk;      04 

fhg;GWjp fhRk; ,ilg;Nghf;fpy; cs;sitAk;     6,095.40         6,095.30 

     fhg;GWjp lgps; nfg; –  GD 2714           3,147.97          3,307.67 

                                                                                                                      n  
fhg;GWjp lgps; nfg; –  PC 4087           50,534.92                    54,434.81 

Nrit xg;ge;jk; - bp[w;wy; gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk;            36,627.21                                                                                                                       38,575.34 

Nrit xg;ge;jk; - N/P gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk;         18,621.77     

mDkjpg;gj;jpu fl;lzq;fs; GD 2714         10,710.78                      8,123.56 

mDkjpg;gj;jpu fl;lzq;fs; PC 4087           8,580.78      9,808.70 

mDkjpg;gj;jpu fl;lzq;fs; PC 4087           4,980.42                      6,160.62 

Nrit xg;ge;jk; - Frigi              5,000.00           

Nrit xg;ge;jk; - kpd;Jhf;fp          104,865.90                             111,097.08               

Nrit xg;ge;jk; - fzdp          135,164.70                               120,419.16  

Thlif              29,288.00 

         270,000.00                               240,000.00 
 

 

        683,617.85                      358,022.24 

%yjd nraw;ghl;L eltbf;iffs; 05 

nraw;ghl;L eltbf;if –   Gjpa fl;blk;      10,094,590.07           1,120,320.00 

nraw;ghl;L eltbf;if   –  thfd jhpg;gplk;  II           437,519.00              318,614.00                     

nraw;ghl;L eltbf;if – fhzp          1,304,000.00                 803,000.00  

                      11,836,109.07        2,241,934.00 
                                 

 

jsghlk;> nghUj;Jfs;> cgfuzk;  06 

,ae;jpuj; njhFjp            1,428,764.12             1,427,338.19 

jsghlk;              1,908,995.15           1,936,936.05 

thfdk;              6,328,003.00              9,334,003.00 

fzdp               178,970.60                         137,557.00 

kUj;Jt cgfuzk;                        46,374,873.16                   35,355,560.01 
 

 

 

 

                         56,219,606.03                                    48,191,394.25 
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2014   2013 

             Rs.        Rs. 

fhzp> fl;blk;   07 

fhzp        18,627,500.00     18,627,500.00 

fl;blk;                    131,849,929.59               134,952,084.79 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                          150,477,429.59             153,579,584.79  

         

 
Vidait    08 

fzf;fha;Tf; fl;lzq;;fs;        1,050,000.00                          650,000.00          

epHthf rig cWg;gpdh; fl;lzq;fs                                                            18,000.00   

kpd;rhuk;                                                                                                 604,595.66                          605,465.00   

njhiyNgrp                41,450.00                             52,764.20           

vhpnghUs;                61,269.79                             75,096.00          

gOJghh;j;jOk; guhhpg;Gk;                         2,450.00             959,912.27     

kUj;Jt cgfuzq;fs;               15,363.70  

                                                                                                                               11,236,000.00 

nrYj;jg;gl Ntz;bait    

kPsspf;fg;gl Ntz;ba Nfl;G gz itg;Gfs                                                      258,000.00                                      254,000.00      

tpN\l Kw;gzk;             297,395.00                           297,395.00  

gpbj;J itf;fg;gl;l gzk            

            

nfhLglNtz;ba rk;gsk;   

rk;gs fl;Lg;ghL                                      85,067.00                    263,610.00  

rk;gs fl;Lg;ghL                 156,841.60                         312,210.00  

rk;gs fzf;F                 139,141.00                         614,753.34        

rk;gs fzf;F                               513,552.40        

rk;gs fzf;F                 363,127.20         

Nk.Neu nfhLg;gdT - jhjpa mY                         441,927.00                         258,136.00    

 Nk.Neu nfhLg;gdT - Jiz kUj;Jt Nrit                34,423.00                          27,052.00 

Nk.Neu nfhLg;gdT - Vida mYtyH                 27,251.00                          21,843.00                   

Nk.Neu nfhLg;gdT - rpw;WhopaH                226,764.00                       220,526.00 

Nk.flik nfhLg;gdT - kUj;Jt mYtyH               197,370.00                       162,141.00  

eyd;Ghpr; rq;fk                       8,526.00                                                                                                                                  5,117.00 

                  4,524,559.76     16,034,021.44    
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2014   2013 

             Rs.        Rs. 

fld; nfhLj;NjhH   09 

SPC                        13,479,444.20                      8,802,442.12                                        
MSD            2,828,991.97                       6,120,274.70  
Rg;gH tpy;ird;  ypkpl;nll;         2,748,459.41                       1,817,380.21                    
rhkpq; ghJfhg;G Nrit            293,173.20                   469,700.00 
g;hp[p ,Q;rpdpahpq;             664,919.33                       1,686,899.72  
vuz;b rg;gpisaH          1,047,184.52                       1,707,394.71                       
eypd; Jrhuh                 60,000.00                          120,000.00 

             21,122,172.63                  20,724,091.46 

 

 

xJf;fk;      10 

gzpf;nfhilf;fhd Vw;ghL                                                         21,420,375.65                   17,616,699.70 
       

                                                      21,420,375.65                 17,616,699.70 

%yjdKk; xJf;fq;fSk;   11  

tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j kd;wk;   29,632,139.32       29,632,139.32 
KjyPl;L rig                    28,155,751.12                     28,155,751.12  
efu mgptpUj;jp rig     18,000,000.00                     18,000,000.00 
 
 
 

 

 
 

                   75,787,890.44                 75,787,890.44 
 

 

 

 

mur %yjd xJf;fk;     12 

2014/1/1 ,y; kPjp;   Nrh;f;fg;gl;lit     mop;f;fg;gl;lit         2014/1/1 ,y; kPjp 

            &.                       &.                         &.                          &.  
  
mur %yjd xJf;fk;  121,307,083.25  33,000,000.00 16,252,340.93       138,054,742.32      

thfdk;  WPPC  

4087 By the Treasury      4,480,000.00   1,120,000.00           3,360,000.00  

Ambulance – WPLW – 0961   

By the Ministry of Health     5,744,000.00   1,436,000.00          4,308,000.00 

 

    131,531,083.25      33,000,000.00   18,808,340.93   145,722,742.32 
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  2014   2013 

             Rs.        Rs. 
fhRk; fhRf;F rkkhditAk;  - Njwpa mjpfhpg;G / FiwT  

        13 

 

kPjp;  01.01.2013       (33,293,533.83)              (12,418,849.30) 

Nrh;f;fg;gl;lit             3,558,018.10      18,942,939.20 

nrk;ikahf;fy;fs;                                                (478,786.20 )                                                                                                                                                          1( 1,931,745.33 )                        
 

                    (30,214,301.93)           (33,293,533.83) 

         

     

gpw tUkhdk;     14 

jdpahh; kUj;Jt rhd;wpjo; fl;lzq;fs;      192,550.00         199,900.00  

rpy;yiw  tUkhdk              103,684.00               93,320.15  

Nfl;G gz itg;Gfs;- kPsspf;fg;glhjit           131,000.00            121,500.00              

,lh;; fld; tl;b               329,768.51            158,443.73              

fz; rj;jpurpfpr;ir fl;lzq;fs                19,065,500.00                  14,727,750.00          

nghJ rj;jpurpfpr;irfs;               212,000.00            135,000.00             

tl;b – tpN\l Kw;gzk           40,000.00                  6,921.72  

fzf;fha;T tprhuizfs;                80,000.00                                      

Rental                        7,678.46               16,768.00  

FFA                    45,500.00               19,750.00  

FLT                               132,500.00               92,250.00 

Peripheral                   74,000.00               63,000.00 

LID                    10,000.00               11,000.00 

Yag PI                    57,400.00  33,000.00 

PRP                  144,200.00              125,300.00 

HVF                  181,750.00  80,000.00 

Yag Capsulomy                 765,100.00              650,300.00 

OCT              771,000.00 

Grid                                                                                                 3,500.00 

 

         22,347,130.97                  16,534,203.60              
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 2014     2013 

        Rs.          Rs. 

 

nrytpdk;     15 

jdpahs; Cjpaq;fs; 
rk;gsf; fl;Lg;ghl;Lf; fzf;F    25,367,457.37                                           (409.67)                         
rk;gsKk; gbf;nfhLg;gdTk       4,440,624.78                               71,297,393.48               
        27,749,472.88 
C.Nr.ep.  12%         6,657,336.82                                    

C.e.ngh.ep  3%      22,035,565.54                                                        
Nk.Ne.nfhLg;gdT- VidatHfs       4,952,295.48                 4,456,215.01                                              
Nk.Ne.nfhLg;gdT- Jiz kUj;Jt Nrit      1,238,073.89   1,114,053.76                                           

Nk.Ne.nfhLg;gdT- jhjpaH       368,162.00     277,124.50                    

Nk.Ne.nfhLg;gdT- rpw;Whopah;fs           468,571.00       410,347.60                                                   
Nk.flikf; nfhLg;gdT (k.m)        5,403,291.00   3,848,670.49                                                   
NtWnryTfs;           3,312,551.00   2,930,555.50                                    
Extra Duty Payments (M/O)       2,422,988.00   1,622,335.00 
Gratuity Expenses          4,378,954.78   4,906,904.56 
 
                 108,795,344.54                     90,863,190.23 
 

toq;fs;fs;    16 

Ma;T$l ,urhadq;fs;             953,904.61            870,933.79 
 CLfjpH glr;RUSk; ,urhadKk           226,546.61                    193,042.55              
gy; itj;jpag; nghUs;fs             194,910.00        55,433.18  
EfHTg; nghUl;fSk; kUj;Jt cgfuzKk        2,585,141.24        2,357,404.39  
rPUilfs;         1,015,663.00                            1,045,859.00 
thA           611,361.00                   608,887.00 
kUe;Jfs;          50,232,435.76             31,282,073.91 
Jzp tiffs               309,254.74                      290,718.04 
EfHTg; nghUl;fSk; nghJ fsQ;rpaKk;            590,193.90                      657,466.86 
 
 

 

         56,719,410.86                       37,361,818.72  

              

 

Nja;khdk;      17  

   fl;blk; nghUj;Jfs           3,159,170.20      3,158,029.90 
    thfdk;             3,006,000.00   3,006,000.00 
    jsghlk;> nghUj;Jfs;> cgfuzk                                                                                                             522,580.70                                                                484,038.70 
           ,ae;jpuj; njhFjp                403,363.07      394,387.20 
    fzdp                   78,978.40                      54,900.00 
    kUj;Jt cgfuzk;         11,759,297.50             10,449,123.50 
          18,929,389.87          17,546,479.30 
 

 
 
 



Mz;l wpf;if 2014 | tp[a FkhuJq;f kUj;Jtkid 
 

40 

 

  2014               2013 

             Rs.        Rs. 

gpuahzk;       18 

gpuahzk; kw;Wk; gbf; nfhLg;gdT 
(Vida mYtyHfs;)        75,105.00                     21,362.00 
 

guhkhpg;G  
voJfUtp fhfpjhjpfs          481,624.11             413,665.33 
kpd;rhuk;        8,764,622.71            7,928,929.51 
ePH         1,644,721.57        1,203,512.00 
njhiyNgrp         502,447.47               458,008.89 
mQ;ry; nryT             19,515.00                    13,300.00 
 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk;  
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; – fl;blk;      161,292.85        14,000.00 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; – ,ae;jpuj;njhFjp   1,138,046.14  1,340,734.25 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; – thfdk        508,656.58                      293,082.84 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; – fzdp              4,750.00                     58,666.70 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; – itj;. cgfuzk   1,487,215.00                      489,815.00 
gOJghh;j;jYk; guhkhpg;Gk; (ii)         564,802.74                      541,666.89 
        

Xg;ge;j Nritfs; 
Jg;guthf;fy;        4,769,338.95  3,489,040.78                
ryit             720,000.00                      679,193.00  
ghJfhg;G        3,480,334.80               2,809,807.84           
czT toq;fs;       5,863,874.48  5,082,015.66           
 
 
Vidait    
 
epHthf rig cWg;gpdh; fl;lzq;fs;          48,500.00        68,000.00                       
rpy;yiw nryTfs;          350,423.70     314,629.00             
tpsk;guk;           641,312.00     546,224.00                  
fhg;GWjp fhRk;> ,ilg; Nghf;fpy; cs;sitak ;          11,709.30       16,458.99  
Vida tq;fpf; fl;lzq;fs           55,052.00       46,885.37                     
fzf;fha;Tf; fl;lzq;;fs          400,000.00    350,000.00  
rl;lk; fl;lzk          3,850.00 
tPl;L fl;lzk;         224,726.95 
  

thfd nryTfs; 
vhpnghUs;           937,228.79  1,029,544.00            
fhg;GWjp           254,096.96      255,609.42          

gjpT. / mDkjpg; gj;jpu fl;lzq;fs;          40,061.43                      17,084.88           

                     33,153,308.53             27,481,236.35     
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ed;nfhilfs; 

 

kPjp      19  461,894.60 

ed;nfhilfs;      861,982.95 

            1,323,877.55 
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fle;j Ie;J tUlq;fspy; epjprhh; nrayhw;Wif Nghf;F 
 
 

njh
.,y 

tpguk; 2010(000) 2011(000) 2012(000) 2013(000) 2014(000) 

01 

 

02 

 

03 

04 

 

05 

 

06 

 

 

 

 

07 

08 

09 

 

10 

tUl Kbtpy; cs;sgb nkhj;j 

eilKiw ay;yhr; nrhj;Jfs;(WDV) 

tUl Kbtpy; cs;sgb nkhj;j 
eilKiwr; nrhj;Jfs  

tUl Kbtpy; cs;sgb jpuz;l epjp 

tUl Kbtpy; cs;sgb nkhj;j 
eilKiw ay;yhr; nghWg;Gfs;  

tUl Kbtpy; cs;sgb nkhj;j 
eilKiwg; nghWg;Gfs; 

tUlj;jpw;fhd nkhj;j tUkhdk; 

 

murhq;f khdpak; - kPs; vOk; 

%yjd ed;nfhil 

nrhe;j tUkhdk; 

 

tUlj;jpw;jpw;fhd kpif/gw;whf;Fiw 

tUlj;jpw;jpw;fhd nkhj;j %yjd nrytpdk; 

tUlj;jpw;jpw;fhd nkhj;j Nritr; nrytpdk;  

 

tUl Kbtpy; cs;sgb CopaHfspd; nkhj;j 
vz;zpf;if 

170,387 184,632 195,703 201,770 206,697 

23,401 19,729 17,254 26,980 23,285 

 

193,788 

 

204,361 

 

212,958 

 

230,993 

 

241,818 

 

- 

 

115,044 

 

109,226 

 

120,187 

 

138,054 

12,300 26,450 32,412 54,374 47,067 

 

114,143 

 

132,355 

 

154,433 

 

152,873 

 

221,155 

 

91,812 

 

109,933 

 

128,070 

 

120,250 

 

180,000 

24,000 19,000 10,000 191,200 33,000 

22,331 22,362 26,363 32,623 22,347 

(6,510) (3,944) (3,646) 20,378 (3,558) 

14,827 25,921 21,744 24,745 23,863 

59,648 68,696 77,193 90,863 108,795 

 

144 

 

144 

 

145 

 

163 

 

183 

 

(m) 

 

(M) 

gq;fPL 

nkhj;j tUkhdj;jpy; nrhe;j tUkhdk; 

Copah; xUtUf;fhd nkhj;j Nritr; 
nrytpdk; 

 

 

19% 

 

 

17% 

 

 

17% 

 

 

21% 

 

 

10% 

414.00 477.00 532.00 557.00 594.00 

 

 

nrayhw;Wif fhl;bfs; 

               2010              2011         2012     2013             2014 

NehahsH vz;zpf;if - Nritfs; 
ntsp NehahsH   274,848             265,864         259,994  266,342             277,414 

  cs; Nehahsh;   15,774                 12,372        14,079    15,963                17,378  

ehnshd;Wf;F NehahsUf;fhd nryT  1,676  2,032          2,133       2,303                  2,823 
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ehnshd;Wf;F NehahsH xUtUf;fhd myFr; nryT  

 

,J 2014 Mk; Mz;Lf;fhd nkhj;j nrytpdj;ij nkhj;j NehahsH jpd vz;zpf;ifahy;  

gphpj;J ntsp NehahsH tUif vz;zpf;ifia  Mwpdhy; tFg;gjhy; ngwg;gl;Ls;sJ. 

 

tUlj;jpw;fhd nkhj;j nryT     = (&gh) 217,597,453.80 

nkhj;j NehahsH jpd vz;zpf;if     = 30,827 

 

nkhj;j ntsp Nehahsh; tUif vz;zpf;if   = 277,414 

 

MW ntsp Nehahshfs; =   xU cs;sf Nehahsh; tUif =  277,414/ 6 

         =   46,235 

 

nkhj;j NehahsH jpd vz;zpf;if       =  30,827 + 46,235 

        =   77,062 

ehnshd;Wf;F NehahsH xUtUf;fhd nryT     =  217,597,453.80/77,062 

           =    2,823 
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உது இன :- HM/B/WKMH/FA/2013 

ணது இன :- WKMH/AC/2013 

ிகி  :- 2014.06.25 
 

W.A.C.K.P வீக்பகொடி 

உி கக்கொய்ொபர் 

கக்கொய்வு ிவக்கபம் 

இன3௦6/72,  பதொல்து வீி 

தத்பல்ன. 
 

ிஜகுொதுங்க ஞொதகொர்த் வத்ிசொவன சவதில் 2 ௦14 டிசம்தர் 31  இல் படிவடந் ஆண்டிற்கொண ிி 

கூற்ரக்கள் பொடர்தொக 1971  ம் ஆண்டின் 3 8ம் இனக்க ிி அிகொ சட்டத்ின் ிி கூற்ர 1 4 (2) © இன் திகொம் 

கக்கொய்ொபர் ொகத்ின் அநிக்வக. 

2.2 ிி அநிக்வக சம்ந்ொக அநிக்வகிடல் 

2.2.1 கக்கீட்டு குவநப்தொடுகள் 

அ. பசொத்து ீள் ிப்பீடு பசய்ொக ொழ்வயுடன் பொிிக்கின்நநன் . 

ஆ. 2014 ம் ிகி கக்குகபில் சொி பசய் டடிக்வக டுக்கப்தடும். 

இ. 2௦14 ம் கக்குகபில் சொி பசய் டடிக்வக டுக்கப்தடும் 

ஈ. சத்ி சிகிச்வசகளுக்கொக கட்டண ிடுவன அபிக்கப்தட்டன் குநிப்பு 2௦14 ம் ஆண்டு ிி அநிக்வககபில் சொி 

பசய்ப்தடும் 

உ. 2௦14 ம் ஆண்டு ிி அநிக்வககபில் சொி பசய் டடிக்வக டுக்கப்தடும். 

. ிருணத்ினுள்நப பசய்ப்தடும் பசனவுகள் குநித் வகில் பசனிட டடிக்வக டுக்கப்தடுநொடு 

திவகள் சொி பசய்ப்தடும். 

 

2.2.2  ிபக்கற்ந நரதொடுகள் 

i. பீொிஜி ஞ்சிணிொின் ிரணத்ில் ிி குவநதொடுக்கொண அர்கபின் ொற்நம் பசய்ப்தட்ட அநிக்வக 

அனுப்தப்தட்டுள்பநொடு அில் ீி ற்ரம் ிி அநிக்வககபின் தடி ீிகபின் நரதொடு ரூ.67௦,832.64 ஆகும்.  

 

இந் பொவக குபிரூட்டி பசல்தடொது சம்ந்ொக ஜணொிதி ிசொவ திொிவு பனம் பசய்ப்தட்ட 

தொிசீனவணில் ிரத்ப்தட்ட ிவபதட்டில்கபின் பதரி ஆகும். அன் ஆங்கள் இவக்கப்தட்டுள்பண . 
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II. அச ருந்துகள் கூட்டுத்ொதணம் :- ீர்பகொழும்பு கிவபக்கு 2012.12.31 ம் ிகி பசரேத்ப்தட்ட ரூ.2,442,629.64 

பொவக 2012.12.31 ம் ிகிக்கு ங்களுக்கு பசரேத்ப்தட நண்டி ீிொக கொட்டப்தடுநொணொல் குநித் 

அநிக்வககபில் ித்ிொசொக ழுந்துள்பது. 

2.2.3 சட்டிட்ட ிிகள் திொங்கள் ற்ரம் பகொவத்துத்ிற்கு ீர்ொணங்களுடன் இக்கின்வ 

அ. 1 999 ம் ஆண்டு இனக்கம் 3 8 உவட ிஜ குொதுங்க ஞொதகொர்த் ிிகபில் 1 ௦ம் திொிின் தடி பகொவத்து 

கிட்டி ஒன்ர ிரி வத்ிசொவன டடிக்வககள் சிநப்தொக வடபவந டடிக்வக டுக்கப்தடும் 

ஆ. 2௦௦8 ம் ஆண்டு சுகொொ அவச்சு பனம் பபிிடப்தட்ட ருந்துகள் பகொவத்து வகநடு. 

I. 5ம் அத்ிொத்ில் 2ம் திொிின் தடி கக்கொய்வு ிசொவில் கொட்டப்தட்டுள்பவ நதொன்ரcotton woll 

roll 2013 ருட இரிொகும் பதொது வத்ி ிிநொக ிருத்ிவண நதொனந ருந்து 

கூட்டுத்ொதணத்ிரேம் ீி கொப்தட்டது. வத்ி ிிநொக ிரணத்ில் 20 ௦13 ம் ஆண்டு பழு ருட 

ிப்பீடொண cotton woll roll 6 5௦ இல் 1 5௦ நதொல் அபிக்கப்தட்டிருந்து. புிொக ஆம்திக்கப்தட்டு பசற்தடும் 

கொங்கள் சிகிச்வச திொிவு ிவொண ிருத்ியுடன் அற்கு ொத்ிம் cotton woll roll கபின் அசிங்கள் ிக 

உர் பதரி பதற்ரள்பநொடு வத்ிசொவனில் வண திொிவுகபிரேம் நவதொடுகளும் 

நசர்க்கப்தட்டதும் cotton woll roll கபின் நவப்தொடு அிகொகும். அந நதொல் கக்கொய்வு அநிக்வகின் 

தடி இண்டு ொொங்கபிர்கொணஅி கூடி பொவக கபஞ்சிப்தடுத்ி வத்ிருக்கும் நதொதுசட்ட ிட்டங்கவப 

கவடப்தடிக்க அநிவுவ ங்கிிருப்தொக அநிிக்கின்நநன். 

 

II. 5ம் அத்ிொத்ின் 11 ம் பகொள்வகின் தடி வத்ிசொவன திொண ருந்ொபொக கடவ புொியும் 

உத்ிநொகத்ர் பனம் வத்ி உத்ிநொகத்ொின்  ிந் கண்கொிப்தின் கீழ்ிபீடுது பகொள்ணவு 

பசய்ல் கபஞ்சிப்தடுத்ல் நதொன்ந அவணத்து டடிக்வககபிணதும் ஆங்கள் ணிந நதவும் 

பநர திொிவுகளுக்கிவடில் ருந்துகள் ங்கும் பதொது ணிந பசற்தடுொல் அவண கண்கொணித்து 

ிரண வனருக்கு அநிக்வகிடுல் கடிணொகின்நது. இருப்தினும் ருந்துகள் பொவக கித்து ிரண 

வனருக்கு அநிக்வகிடுல் சம்ந்ொக நவொக சட்ட நவகள் சம்ந்ொக பகவத்துத்துடன்  

கனந்துவொடி நவொண டடிக்வக நற்பகொள்ற்கு ற்தொடு பசய்ொக அநிிக்கின்நநன். 

 

III. 9ம் அத்ிொத்ின் 2 ம் திொிின் தடி ருந்து கபஞ்சி டடிக்வககளுக்கு புிொக கட்டி ழுப்தப்தடும் 

கட்டிடத்ின் ஒரு தகுி ஒதுக்கப்தட்டு ருந்துகபின் த்வ நதணொ டடிக்வகொக டுக்கப்தடும். 

 

IV. 9ம்  அத்ிொத்ின் 8.1 பகொள்வகப்தடி ருந்துகள் கபஞ்சிம் சம்ந்ொண புொண பதொரப்திகொொிொக ஒரு 

வத்ிவ ிித்தும் அற்கொண ஆங்கள் சொிொக பதிிருக்கில்வன ணந இணிநல் அது 

சம்ம்ந்ொக ஆங்கள் நதணொ டடிக்வக டுக்கப்தடும் 

 

2.2.4 நதொதுொணபவு அிகொ தனின்நி சொன்ரதடுத்ப்தட்ட பகொடுப்தணவுகள் 

சுகொொ பசனொபொிணொல் 2 ௦13 ஜணொி   ிகின்SFA/01/2012  ிி ிர்ொக அிகொ சுற்நநிக்வகின் தடி 

டடிக்வக டுக்கப்தடும் 

3.3 ிரணத்ிற்கு ிொக டுக்கப்தட்டுள்ப ொபந் டடிக்வககள் 

இப்பதொழுது இந் க்கு ிவநவடந்துள்பநொடு  குநிப்திட்ட பகொடுப்தணவுகளும் நண்டி டுப்தணவுகளும் 

நற்பகொள்ப டடிக்வக நற்பகொள்பப்தடுள்பண 
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4.2 பகொவத்து குவநதொடுகள் 

அ. I.  2012 ம் ஆண்டு ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ிவன நகொல்கள் இடம்பதற்நற்கு கம் 2012ம் ஆண்டு ிி 

ஒதுக்கீட்டிவண ொத்ிம் நற்பகொள்ப குவநந் கொனந இருத்னொகும். அவ்ொநந டந்வக்கொண கொங்கள் 

 

2௦12 ம் ிட்டத்ின் தடி கண் திொிவுக்கு பகொள்ணவு பசய்ிருந் இந்ிம் அப் திொிின் வத்ிொின் ஒத்துவப்பு 

இல்னொவொல் வகிடப்தட்டது. ணந நர நசி கண் வத்ிசொவனில் கண் சத்ி சிகிச்வச வத்ிர் 

ஒருர் ிித்து சின உதகங்கள் ொத்ிம் பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டது. ீி 2௦13 ம் ஆண்டு பகொள்ணவு பசய் 

ீர்ொணிக்கப்தட்டது 

நரேம் 2௦12 ம் ஆண்டு ஒதுக்கீட்டில் 13 ில்ரன்  ீொகியுள்பது. 

வத்ிசொவனில் அடுத் பன்நணற்ந டடிக்வகொக (FULLY AUTOMATEC HEMATOLOGY ANALYZER)  ஆய்வு கூட 

இந்ிம் பகொள்ணவு பசய் ீர்ொணம் டுக்கப்தட்டது.  

II. குவநந் கொனந இருந்ொல் சுகொொ அவச்சின் அநிவுவகபின் தடி ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ிவன னு 

நகொப்தட்டது. 

 

ிிநொக ொம் – Bio Medica Pvt Ltd 

  ிரணத்ிற்கு அனுப்தப்தட்ட ிவன னு நகொல்கள் ற்ர பகொண்டு அர்கள் பனம் ரூ. 2 5௦,௦௦௦ பதரிொக 

ிவணத்ிநன் திிொபர் ஒருவ பன் வத்துள்பொர். அணொல் அிக இந்ி ிிநொகம் ொொணொல் அது 

சம்ந்ொக வத்ிசொவன பனம்           ிகி       ிரணத்ிற்கு ித்துள்பண. ிசொவ கடிபொன்ர 

அனுப்தப்தட்டுள்பது. அற்கொண திவன படன்டர் கிட்டிக்கு அனுப்புநொடு அர்கள் ற்ர பகொண்டதுந 

இந்ிம் ிிநொகிக்கப்தட்டது. 

 

குநித் பதொருளுக்கொண ிவனதட்டிரல் ிகி திவொக 2013.08.10 ண திவொக உள்பநொடு  இது    2013.10.05 

ண ொற்நி சொி பசய்ப்தட நண்டும் இது பன் பனொக ிிநொகிப்தொல் அன் simple   அபித்துtest control 

பசய்து தொர்க்க நண்டும் அந நதொல் அன் அநிக்வகவ பதற்ர வண அநிக்வககநபொடு குரக்கு அநிக்வக 

பசய்து தொர்க்க நண்டும் 

 

2012 ிி ஒதுக்கீட்வட ீம் பசய்து உடணடி பகொள்ணவுகள் நற்பகொள்பப்தட்டது 

இந்ித்வ தொிக்க ொித்ற்கொண கொம் 

 

A. 2௦12ம் ஆண்டுபகொொிிருப்தினும் 2013 ஆண்நட பதநப்தட்டது. 
 

B. இந்ித்துக்கு ீள் ற்தொடுகள் திொண ிிநொகத்ிரருந்து பூொக பதந புி ின் ிிநொக 

நவப்தட்டநொடு இற்கு கொன ிம் ற்தட்டது. 
 

C. புி பொில் தட்தங்களுடன் கூடி இந் இந்ிம் பனம் தொொி அபவு தொிநசொவணகள் நற்பகொள்ப 

படியும். இந்இந்ி தொிநசொவண படிவுகபில் திவகவப நர இந்ிங்கநபொடு ஒப்திட்டு 

சொன்ரப்தடுத்துற்கு குநிப்திட்ட கொனம் ிொணது. 
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V.அிக பகொள்ணவு 

 

இந் இந்ித்ொல் ித்ிொனத்ிற்கு 6௦ அனகுகள் பசய்ற்கு படியும். 

 

ற்நதொது குவநந் அபில் தொிநசொவண இடம் பதற்நொரேம் திற்கொனத்ில்  அிகொக இடம்பதரம் ண 

ிர்தொர்க்கப்தடுகின்நது. 13 ருடங்கள் தவ          Semi Automated hematology analyzer    3 தகுி 

இந்ிொகும். நவநகற்த fully automated 3 fully automated 5 இந்ிங்களுக்கிவடில் இந்ிம் 

ஒன்ர இல்னொொல் fully automated analyzer 5 தகுி பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டது. 

நரேம் இன் பனம் குவநந் பசனில் அிக தன் பதநவும் படியும். 

 

ஆ. இந் இந்ிம் 2013 ஜூன் ொம் பதரற்கு ிட்டிடப்தடினும் அன் தொிநசொவணகள் 

ஆம்திப்தற்கு சின சட்ட நவனகள் பசய் நண்டும். 

 

 அற்கொக UNLIBRATION, CONTROL பசய் நண்டும். 

 தின்ணர் இசொண பொில்தட்தினொபொிடம் திற்சி பசய் நண்டும் 

 தின்ணர் நர இந்ி      ஒப்திட்டு தொர்க்க நண்டும். 

 

I. ற்நதொது வத்ிசொவன  ஒரு இசொண கூடந இருப்தணொல் கடவகநபொடு தொிநசொவண 

பசய்து கடிணொகும். 

 

II. இந் இந்ித்ில் 22 தொிநசொவணகள் பசய் படியும் ணினும் ஒரு நத்ில் பசய் படிொது. 

ிர்கொனத்ில் அவணத்து தொிநசொவணகவபயும்பசய் படிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

III. இந் இந்ித்ில் ித்ினத்ிற்கு  3 ௦ அனகுகள் தொிநசொிக்க படியும். ணினும் ஒரு 

தொிநசொவணக்கு 2 ிிடம் பசனொகும். 

 

ஜர்த்ணபு வத்ிசொவன ப்நதொதும் பன்நணற்நம் அவடவந  குநிக்நகொபொக 

பகொண்டிருப்தநொடு இசொண கூட பசற்தொடுகவப தப்திக்க டடிக்வக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

iV. இது சம்ந்ொக அவச்சில் பவநிடப்தட்டுள்பநொடு தத்ிொிவக  ிபம்தங்களும் பசய்ப்தட்டது. 

அணொல் குிொணர்கள் கிவடக்கொொல் திற்சி பொில்தட்தினொபர்கள் அர்த்ப்தட்டுள்பணர். 

 

 

 

(). இந் கக்கொய்ில் கொட்டப்தட்டுள்ப ொி உத்ிநொகத்ர்கபின் நசவ கொல் பசய்ல்  

சம்ந்ொக ிநசட  ொி உத்ிநொகத்ொிடம் நகட்கப்தட்டுள்பநொடு ிவில் அற்கொண பவநகள் 

ழுத்து பனொக ப்தடும் ண ொழ்வயுடன் அநிிக்கின்நநன். 

 

ii. ொி உத்ிநொகத்ர்கபின் நனிக ந பகொடுப்தணவு சம்ந்ொக வண வத்ிசொவனகவப 

நதொனந இங்கும் வடபவநப்தடுத்தடுநொடு இது பொிற்சங்கம் பனம் பன்பநடுக்கப்தடுநொடு 

ிர்ரும் கொனங்கபில் ொற்நங்கள் இடம் பதநின் அவட வடபவநப்தடுத்துொக ொழ்வயுடன் 

அநிிக்கின்நநன் 
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4.3 வடபவநப் தடுத்ல் குவநதொடு 

 

(அ). பட்வடகள் அிக பகொள்ணவு பசய்ல் சம்ந்ொக நகட்கப்தட்டுள்பநொடு இில் பள்பிக்கிவ 

கி பனம் வுகபில் 3 பட்வடகள் அிகொக நசர்க்கப்தட்டுள்பது. அத்நொடு இந் 

பவநப்தடுகளுக்கொண பபிொண கொங்கவப கண்டநிது கஷ்டொகும். 

 

ீொிிவு நொொபர்களுக்கொண பகொள்ணவு பசய்ப்தட்ட 122 ம்பட்வடகள் அிகொக பகொள்ணவு 

பசய்ப்தடுள்பது. 2013.09.08 ம் ிகிக்குதின்ணர் இந் திவகள் சொி பசய்ப்தடுொக அநிிக்கின்நநன். 

 

(ஆ). கக்கொய்ில் கூநப்தட்டுள்ப  Amoxicillin  ஒபடம் co- amaxguaveண ொற்நம்பதந நண்டும் 

ன்தநொடு இது இண்டு வகொண பகொள்ணவு பசய்ொக பகொண்டொல் ிப்பீடு ற்நம் பதநொது ண  

அநிிக்கின்நநன். 

 

2௦13 ஜூவன ொம்  4800 ஔட அனகுகள் திொண வத்ி அிகொொிின் கண்கொிப்தின் கீழ் 

பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டநொடு அது ீர்பகொழும்பு வத்ிசொவனக்கு உவுற்நக பசய்தப்ட்டது.. 

Co-amaxyclave ருந்து ீர்பகொழும்பு வத்ிசொவனில் இனசொக ொங்கி தொித்ொல் இது 

ீொகிது. நரேம் இணொல் ீள் பகொள்ணவு பசனவு ற்தடில்வன. 

 

 

 

 

 

4.4 குவநொண பசொத்துக்கள் 

 

அவணத்து சத்ி சிகிச்வசகளுக்கும் ஒரு உதகம் தொிக்கப்தடுகின்நது.Operating microscope 

இந்ிம் வ் நவபிரேம் தொிக்கப்தடொிடினும் அச ருங்கபில் தொிக்கப்தடுநொடு 

வத்ிர் ஒருர் ந்வுடன் இவண ப்நதொது தொிக்க டடிக்வக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

(ஆ). இந் சத்ி சிகிச்வச ற்நதொது தொிக்க டடிக்வக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

(இ). Vitreous scissors vertical ற்ரம் Vitreous Scissors Horizontal இண்டு இந்ிங்களும் 2௦14ம் 

ஆண்டு அிக்க டடிக்வக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

4.5 ஒப்தந்க்கொர் ிர்ொக குவநதொடு 

 

I. சது அடிக்கு ிப்பீட்டு பொவக ரூ. 1,1 ௦௦,.௦௦ ண பொத் ிப்பீடு ரூ. 1,782,000.00 ண ிப்திட்டு 

படன்டர் பசற்தொடுகள் பசய்ப்தட்டது. ிர்ரும் டடிக்வககபில் நநொக ிப்திட 

ிட்டிடப்தட்டுள்பது. 

 

II. ிர்ொக உத்ிநொகத்ர் பொில்தட்த கூட்டத்ில் வனொக இருந்து இந் ிவனவ குவநந்து 

பகொள்ணவு பசய்துள்பநொடு அன் இரு ிவனகளும் இில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

III. ஒப்தந்த்ின் தடி ஒப்தந்ங்களுடணொண திிபொன்ர ஒப்தந்கொருக்கு அபிக்கப்தடுள்பது. 

ிர்ரும் கொனங்கபில் பவ்நநொக உடன்தடிக்வக அபிக்க ிட்டிடப்தட்டுள்பது. 
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IV. இன் தின்ணர் கட்ட்டுப்தம் டடிக்வக டுப்தொக ொழ்வயுடன் அநிிக்கின்நநன் 

 

V. ஒப்தந்ம் 2 ௦13.௦3.௦2 ம் ிகி படிவுந இருந்து. 2 ௦13.௦1.21 ிட்டத்ில் 75% ிவணவு தடுத்ி 5 ௦%    

நகட்கப்தட்டது. அப்நதொது தில்னொல் 2013.௦2.2௦  7 ௦௦,௦௦௦.௦௦ பகொடுக்கப்தட்டது. ணந ிட்டம் ிவநவு 

பதநவும் 4 ொங்கள் ொொண   கட்டம் அநிடப்தடில்வன 

 

VI. வத்ிர்கபிணொல் நகொப்தட்ட தூண்களுக்கிவடினொண தூத்வ ிட்டத்ின் நதொது பசய் 

படிொல் நதொணநொடு அணொல் அநிவுவக்கொண ீி தம் பசரேத்ொல் இருக்க 

ீர்ொணிக்கப்தட்டது. 

 

 

4.6 ஊிர்கள் ிர்ொகம் – 2013 
 

வத்ிசொவன டடிக்வககள் ிொிொக்கம் பசய்யும் நதொது அற்நகற்நொரஊிர்  நசர்ப்புக்கள் 

இடம்பதற்நது. 
 

4.7 நசவொபர் ிிக்கொக ஒதுக்கீட்டுக்கொண ிித்வ உருொக்குல் 

 

து ிரணம் ருொணம் ஈட்டும் ிரணல்ன சுகொொ அவச்சு பனம் கிவடக்கப்பதரம் ஒதுக்கீட்டில் 

ஒந நத்ில் 17.6 ில்ரன் பரெடு பசய் படிொநொடு ிர்கொனத்ில் இது சம்ந்ொக பவநொண 

டடிக்வககள் டுக்கப்தடும் 

 

5. கக்கீட்டு டடிக்வககவபயும் சிநப்பு கட்டுப்தொடும் 

5.1 கூட்டு ிட்டம் 
 

2௦13 பல் கொனப்தகுிில் ிர்ொிப்பு டடிக்வகக்கு பொில்தட்த   அங்கத்ர்கள் 

ிிக்கப்தட்டிருந்ொரேம் அன் உதநச நசவக்கு ங்கும் ிரணொண NERD ஊிர் குவநவு ற்ரம் 

அிக தி கொொக அர்களுக்கு இற்கு சிநப்புொிவ ங்கொல் நதொணது ணந இந் ிட்டம் 

ஆம்திப்தற்கு பசப்டம்தர்ொொணது- படிவட டிசம்தர் ஆணது. 

 

5.2 உள்பக கக்கொய்வு 

இரி கக்கொய்வுக்கொண பூ தில்கள் அபித்து படிந்வுடன் உள்பக கக்கொய்வுக்கொண அவச்சில் 

உத்ிநொகத்ர்கள் தங்கு பதரர். 

 

5.3 கக்கொய்வு கிட்டி 

கக்கொய்வு கிட்டி கூட்டம் குவநந் இண்டு பவநொது வடபதந 20 ௦13ம் ஆண்டு திொண 

கக்கொய்வு அிகொொிகள் க்கு ஆநனொசவண ங்கியுள்பொர் 

 

5.4 படன்டர் ிட்டம் 

2012 ம் ஆண்டு பகொள்ணவு பசய்ப்தட்ட கீழ்ரும் உதகங்களுக்கு 2 ௦13ம் ஆண்டு பகொடுப்தணவு 

பசய்ப்தட்டது. 
உதகம்    பதரி   வத்ிசொவனக்கு  பகொடுப்தணவு பசய் 

கிவடத் jpfjp .  

jpfjp 

Fubndus Camera   4,995,000.00  2012.09   2013.04 

Digital Slit Lamp  3,100,000.00  2012.09   2013.04 

    8,095,000.00 
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2௦12 ம் ஆண்டு படன்டர் ிட்டத்ில் சின கண் தொிநசொவண இந்ிங்கள் ொங்குது ிரத்ப்தட்டு 

இசொண உதகங்கள் பகொள்ணவு பசய்ப்தட்டது. 
 

Fully automatic hematology analysis    - ரூ.2,500,000 

Fully automatic bio chemistry analyzer   - ரூ.8,700,000 

 

5. வு பசனவு ஆி ிர்ொகம் 

திொ பசனவு (உள்ொடு ) 

 

திொ பசனவுக்கு கூடி ிப்பீடு பொவக பசய்ப்தட்டநொடு 2௦13 ம் ஆண்டு ரூ. 300,000 கூடி பொவக 

ஒதுக்கப்தட்டுள்பது. இணி இவ்ொநொண ரகள் இடம்பதநொது ண அநிிக்கின்நநன். 

 

ழுது பதொருட்கள்  
 

2௦13 ம் ஆண்டு ழுது  பதொருள் பகொள்ணவு ிப்பீடு 29.7% அிகொித்துள்பது 

 

ொகண, உதகம், கட்டிடம் 

 

13 ருடங்கள் தவ உதகங்கள் தழுது தொர்ப்புக்கு ஒதுக்கீடு பசய்ப்தடினும் தழுது தொர்ப்பு 

டடிக்வக இடம்பதநொொல் ஒதுக்கீடு ீகிது 
 

 

தொல் ற்ரம் பொடர்தொடல் 

 

பவநொண ிப்பீடு இன்நி ஒதுக்கீடு பசய்ப்தட்டொல் தொல் பொடர்தொடல் ஒதுக்கீடு ீொகிது. 

இணிரும் கொனங்கபில் இது நதொன்ந ரகள் இடம்பதநொரருக்க டடிக்வக டுப்தொக 

அநிிக்கின்நநன் 

 
 

6. ிட்டம் ற்ரம் ிர்ொகம் 

 

இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ரகவப படிந்வ கட்டுப்தடுத் டடிக்வககள் 

நற்பகொள்கின்நநன். 

 

 

பதொரப்திகொொி வத்ிர் 

ிஜ  குொதுங்க ஞொதகொர்த் வத்ிசொவன 

சீது 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


