
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mq;fpyj;Jf;fhd gl;lg;gpd; epWtfk; 

,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

tUlhe;j mwpf;if kw;Wk; fzf;Ffs; 

2016 



2 

ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 

 திருத்தப்பட்ட ஆண்டறிக்ககயும் கணக்குகளும் - 2016 
 

பபொருளடக்கம் 

 

  பக்க 
இலக்கம் 

1. த ொலைந ொக்கு 3 

2. தெயற்பணி 3 

3. பணிப்பொளர ்மற்றும் சிநரட்ட முகொலம த்ுவம் பற்றிய சுருக்க 

அறிமுகம் 

 

(அ) ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு   ிறுவன ்தின் உறுப்பினரக்ள் 

 

(i) முகொலம ்துவ ெலப 

 

(ii) இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிை தமொழி கற்பிப்ப ற்கொன  

கை்விெொர ்ப வியணி 

 

(iii) இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பிப்ப ற்கொன 

கை்விெொர ்ப வியணி 

3 

4. பணிப்பொளரின் மீளொய்வு 

 

(அ) சுருக்க அறிமுகம் 

 

(ஆ) தவற்றிகள் 

 

(இ) பின்னலடவுகள் 

 

(ஈ) எதிரக்ொை திட்டங்கள் 

7 

5. பணிப்பொளரின் அறிக்லக 
 

20 

6. திரு ்தியலமக்கப்பட்ட  ிதிக்கூற்று 
(புதிய படிவ ்திற்கு அலமவொக) 
 

38 

7. கணக்கொய்வுக் குழு அறிக்லக 
 

40 

8. திரு ்தியலமக்கப்பட்ட  ிதிக்கூற்று 
 

42 

9. கணக்கொய்வொளர ்அதிபதியின் அறிக்லக 
 

61 

10. கணக்கொய்வொளர ்அதிபதியின் அறிக்லகக்கொன பதிை்கள் 70 
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01. பதொகலநநொக்கு 

 

இைங்லகயிை் ஆங்கிைதமொழி கற்ப ற்கும் அ ்துடன் பட்டப்பின் படிப்பு மற்றும் 

ஆரொய்ெச்ிகள் ெொரப்ிை்  லைலம வழங்குவ ற்கும் உள் ொடட்ு மற்றும் உைகளொவிய 

ந லவகளுக்கும் நபொக்குகளுக்கும் அலமவொக பலடப்புகலள ஆக்கும் 

திறனுள்ளவரக்ளொகவும் சூழ் ிலை ெொர ்் வரக்ளொகவும் முன்னுரிலமயொளரொக 

பிரபை்யமலட ை். 

 

02. பெயற்பணி 

 

 சுயமொக கற்ப ன் மூைம் ஆங்கிைதமொழி மற்றும் இைக்கிய கை்வியிை் பட்டப்பின் 

படிப்பு மட்ட ்திைொன கை்வி, ஆரொய்ெச்ி, ஆசிரியர ் கை்வி, புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 

மற்றும் கற்றலிை் சிற ்  வொய்ப்புகலள வழங்கு ை் உட்பட ந சிய மட்ட ்திை் ஆங்கிை 

தமொழிக் கை்வியிலன நமம்படு ்துவதும் அ ற்கு  லைலம ்துவம் வழங்கு லும். 

 

03. பணிப்பொளர் மற்றும் சிநரட்ட முகொகமத்துவம் பற்றிய சுருக்க அறிமுகம் 
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(அ)  (i) ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு  நிறுவனத்தின் முகொகமத்துவ 

ெகபயின்  உறுப்பினரக்ள்  

 பபயர ் பதவி 

1. கைொ ிதி எெ.்வி.எம்.ர ்வ ந்  
 

 

 

கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை 

பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு   ிறுவனம் 

(2016.02.28 ஆம் திகதிவலர முகொலம த்ுவ ெலபயின் 

 லைவர)் 
 

பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு   ிறுவனம் 

(2016.03.01 ஆம் திகதியிலிரு ்து முகொலம ்துவ 

ெலபயின்  லைவர)் 
 

2. நபரொசிரியர ்என்.ஆர.்அர ்்  ொயக்க ஓய்வு ிலை நபரொசிரியர,் திற ்  பை்கலைக்கழக 

பீட ெலபயினொை் தபயரக்ுறி ்து  ியமிக்கப்படட் 

உறுப்பினர ்

3. கைொ ிதி நே.மனதுங்க  லைவர ் / ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை்  ிலையம், 

தமொறடட்ுலவ பை்கலைக்கழகம் (பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொை் தபயரக்ுறி த்ு 

 ியமிக்கப்படட் உறுப்பினர)் 
 

4. கைொ ிதி உபொலி எம் நெ ர 
 

 

நபொெகர,் இைங்லக ெருவந ெ தபௌ ்  அக்கடமி 

(பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக் 

குழுவினொை் தபயரக்ுறி ்து  ியமிக்கப்படட் 

உறுப்பினர)் 

 

5. நபரொசிரியர ்த லுக்க சிை்வொ நபரொசிரியர ்/ ஆங்கிைதமொழி கை்விப் பிரிவு, 
தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம் (பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொை் தபயரக்ுறி த்ு 

 ியமிக்கப்படட் உறுப்பினர)் 
 

6. கைொ ிதி எம்.நக.சி.நெனொ ொயக்க 
 

பணிப்பொளர,் அரெொங்க  ிதிக் தகொள்லக ் 

திலணக்களம், தபொது ் திலறநெரி (தபொது  ்

திலறநெரியின் பிரதி ிதி) 
 

7. கைொ ிதி வி.வி.தம வ ்ந தக ர  லைவர ் / தமொழி கை்விப் பிரிவு, திற ்  

பை்கலைக்கழகம் 
 

8. திரு.டபிள்யு.டி.எை்.துஷ்ம ்  பிர ொன கணக்கொளர,் உயர ் கை்வி மற்றும் 

த டுஞ்ெொலைகள் அலமெச்ு (தெயைொளலர 

பிரதி ிதி ்துவப்படு ்துவ ற்கொக) 

9. திரு.எம்.எவ்.எஸ்.பி.ேயவர ்ன பிரதிப் பணிப்பொளர ் அதிபதி, விஞ்ஞொன மற்றும் 

த ொழினுட்பவியை் ந சிய கை்வி  ிறுவனம் (ந சிய 

கை்வி  ிறுவன ்தினொை் தபயர ் குறிப்பிடப் படட் 

உறுப்பினர)் (2014 தபப்ரவரி மொ ்திலிரு ்து) 
 

10. நபரொசிரியர ்டபிள்யு.ஐ.சிறிவீர ஓய்வு ிலைப் நபரொசிரியர,் நபரொ லனப் பை்கலைக் 

கழகம் (பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக் 

குழுவினொை் தபயரக்ுறி ்து  ியமிக்கப்படட் 

உறுப்பினர)் 
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11. நபரொசிரியர ் ிலுபர ்  தமை் நபரொசிரியர ் / ஆங்கிைதமொழி கை்விப் பிரிவு, 

தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம் (பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொை் தபயரக்ுறி த்ு 

 ியமிக்கப்படட் உறுப்பினர)் 
 

12. கைொ ிதி நக.ஆர.்எம்.   சிை்வொ சிநரட்ட நபரொசிரியர ் / தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (கை்விெ ் ெலபயின் / 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் பிரதி ிதி) 
 

13. கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை சிநரட்ட நபரொசிரியர ் / ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (இரண்டொவது தமொழி சூழ் ிலையிை் 

இைக்கியம் கற்பிப்ப ற்கொன கை்விெ ் ெலபயின்  

பிரதி ிதி) 2016.02.28 ஆம் திகதிவலர 
 

14 கைொ ிதி எை்.ஆர.்ேயநெக்கர சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் ொவரவியை் கை்விப் பிரிவு, 

விஞ்ஞொன பீடம் களனி பை்கலைக்கழகம் 

(பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொை் 

தபயரக்ுறி ்து  ியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர)் 
 

15. கைொ ிதி நே.சி.என்.ரொநே ்திர தபௌதிக விஞ்ஞொன நபரொசிரியர,் திற ்  

பை்கலைகழகம் (பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் 

ஆலணக்குழுவினொை் தபயரக்ுறி ்து  ியமிக்கப்படட் 

உறுப்பினர)் 
 

 

 

(ii)  இரண்டொம் பமொழியொக ஆங்கிலபமொழி கற்பிப்பதற்கொன ஆங்கில 

பட்டப்பின் படிப்பு  நிறுவனத்தின் கல்விெொர் பதவியணி உறுப்பினரக்ள் 

 

இல. பபயர ் பதவி 

1. கைொ ிதி எெ.்வி.எம்.ர ்வ ந்  
 

 

கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை 
 

 லைவர ் / பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  

 ிறுவனம் (2016-02-28 ஆம் திகதிவலர) 
 

 லைவர ் / பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  

 ிறுவனம் (2016-03-01 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 

2. கைொ ிதி டபிள்யு.எம்.தெனவிர ்ன 
 

திருமதி ஆர.்அமரநெக்கர 

நூைகர,் திற ்  பை்கலைக்கழகம் 
(உ ்திநயொகபூரவ் உறுப்பினர)் (லீவு தபற்றுள்ளொர)் 
பதிை் நூைகர,் திற ்  பை்கலைக்கழகம் 

3. கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (2011-11-01 ஆம் திகதியிலிரு ்து 2016-02-09 

ஆம் திகதிவலர) 

4 திருமதி எெ.்டி.விநேநெக்கர சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (லீவு தபற்றுள்ளொ)் (2013-05-06 ஆம் 

திகதிவலர) 
 

5. திருமதி எம்.ஐ.ேொன்ஸ் விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (2013-05-06 ஆம் திகதிவலர) 

6. திருமதி டபிள்யு.யூ.எஸ்.எம்.ஆர.்தபநரரொ மொணவப் பிரதி ிதி (2015-06-09 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 
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7. திருமதி எை்.நக.குமொரணதுங்க தவௌிவொரி விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் 

படிப்பு  ிறுவனம் - முன்னொள் பணிப்பொளர,் ந சிய 

கை்வி  ிறுவனம் 

8. திருமதி பி. ொகசு ் ரம் முன்னொள்  லைவர,் ஆங்கிைதமொழி கை்விப் பிரிவு, 

ஶ்ரீ ேயவர ்் னபுர பை்கலைக்கழகம் (தவௌிவொரி 

விரிவுலரயொளர ் - ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம்) 

9. நபரொசிரியர ்எம்.குணநெக்கர ஆங்கிை நபரொசிரியர,் பிரிவு ்  லைவர,் பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவனம், களனி பை்கலைக்கழகம் (2016-01-12 

ஆம் திகதிவலர) 
 

10. கைொ ிதி ஆர.்ரசூை் சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ்ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் 

பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம் (2016-11-06 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 

 

11. கைொ ிதி டி.ந நவ ்திர சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (2014-01-01 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 
 

12. திருமதி எஸ்.ஆர.்இைங்கநகொன் ஒருங்கிலணப்பொளர,் சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ்

ஆங்கிைதமொழி கற்லககள் பிரிவு, தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம் (2014-01-01 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 
 

13. கைொ ிதி நக.ஆர.்எம்.   சிை்வொ சிநரட்ட நபரொசிரியர ் / தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (2011-01-01 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 
 

 

(iii)  இரண்டொம் பமொழி சூழ்நிகலயில் இலக்கியம் கற்பிப்பதற்கொன ஆங்கில 

பட்டப்பின் படிப்பு  நிறுவனத்தின் கல்விெொர் பதவியணி உறுப்பினரக்ள் 

 

 பபயர ் பதவி 

1. கைொ ிதி எெ.்வி.எம்.ர ்வ ந்  
 

 

கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை 
 

 லைவர ் / பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  

 ிறுவனம் (2016-02-28 ஆம் திகதிவலர) 
 

 லைவர ் / பணிப்பொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  

 ிறுவனம் (2016-03-01 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 
 

2. கைொ ிதி டபிள்யு.எம்.தெனவிர ்ன 
 

திருமதி ஆர.்அமரநெக்கர 

நூைகர,் திற ்  பை்கலைக்கழகம் 
(உ ்திநயொகபூரவ் உறுப்பினர)் (லீவு தபற்றுள்ளொர)் 
பதிை் நூைகர,் திற ்  பை்கலைக்கழகம் 
 

3. கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (2011-11-01 ஆம் திகதியிலிரு ்து 2016-02-09 

ஆம் திகதிவலர) 

4. திருமதி எெ.்டி.விநேநெக்கர சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (கை்வி லீவு தபற்றுள்ளொர)் (2013-05-06 ஆம் 

திகதிவலர) 
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5. திருமதி எம்.ஐ.ேொன்ஸ் விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் (2013-06-03 ஆம் திகதிவலர) 
 

6. நபரொசிரியர ் ிலுபர ்  தமை் ஆங்கிைதமொழி சிநரடட் விரிவுலரயொளர ்

ஆங்கிைதமொழி கை்விப் பிரிவு, தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம் 
 

7. கைொ ிதி டி.ந நவ ்திர சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (2011-11-01 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து 2016-02-09 ஆம் திகதிவலர) 
 

8. கைொ ிதி எெ.்வி.எம்.ர ்வ ந்  சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (2016-11-08 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 
 

9. நபரொசிரியர ்லம ்திரி விக்கிரமசிங்க ஆங்கிைதமொழி சிநரடட் விரிவுலரயொளர ்

ஆங்கிைதமொழி கை்விப் பிரிவு, தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம் (2011-02-22 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 
 

10. கைொ ிதி வி.வி.தம வ ்ந தக ர  லைவர ் / தமொழி கை்விப் பிரிவு, திற ்  

பை்கலைக்கழகம் (2007-02-15 ஆம் திகதியிலிரு ்து) 
 

11. கைொ ிதி நக.வரண்பொை சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம் (2011-02-22 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 
 

12. கைொ ிதி ைக்ஷமி   சிை்வொ சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் ஆங்கிைதமொழிக் கை்விப் 

பிரிவு, தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம் (2011-02-22 ஆம் 

திகதியிலிரு ்து) 
 

 

4. பணிப்பொளரின் மீளொய்வு 
 

(அ) சுருக்க அறிமுகம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டொனது  ிறுவன ்தின் மொற்ற ்ல  இடம்தபயரல்வ  

அபிவிரு ்தியிலனக் கொட்டிய ஆண்டொகும். 2016 மொரெ் ் மொ  ்திை் புதிய 

பணிப்பொளர ் ஒருவரும் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் உள்ளக 

கை்வி பணிப்பொளர ் ெலப உறுப்பினர ் ஒருவரும்  ியமிக்கப்பட்டந ொடு, 2016 

யூலை மொ ்திை் திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் தகொழும்பு கை்வி  ிறுவன ்திை் 

அலம ்துள்ள புதிய மலனயிட ்திற்கு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனமொனது தகொண்டு தெை்ைப்பட்டது. 2016 திதெம்பர ் 16 ஆம் திகதி திற ்  

பை்கலைக்கழக ்தின் துலண நவ ் ரினொை் நகொைொகைமொக திற ்து  

லவக்கப்பட்ட புதிய  ொன்கு மொடி கட்டட ்திற்கு இடம் தபயர ்்  ன் மூைம் 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின்   ிருவொக, கை்வி அபிவிரு ்தி, 

கற்பி ் ை் மற்றும் கை்வி ந லவகளுக்கு நபொதுமொன இடவெதிகலளப் தபற்றுக் 

தகொள்வதிை்  ிறுவன ்திற்கு  ீண்டகொைமொக  ிைவிய ந லவயொனது  ிலறவு 

தெய்யப்பட்டது. பை வருடகொைமொக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் கை்வி பீட 

கட்டட ்தின் ஒரு பகுதியிை்  டொ ்திெ ்தெை்ைப்படட் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்குெ ் தெொ ் மொன தபௌதிக வளங்களிை் கொணப்பட்ட 
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பற்றொக்குலற கொரணமொக இ ன் வளரெ்ச்ி வலரயறுக்கப்பட்டது. இ ்  

அறிக்லகயிை் பின்னர ்எடு ்துக் கொட்டப்படுகின்றவொறு புதிய மலனயிட ்திை் 

 ொபிக்கப்பட்டது மு ை் இ ்   ிறுவன ்தினொை் புதிய பு ் ொக்க 

கரு ்திட்டங்கள் பை நமற்தகொள்ளப்படட்ுள்ளந ொடு, கூட்டிலணப்பு மற்றும் 

அபிவிரு ்தியின் தபொருடட்ு திட்டதமொன்லற உருவொக்குவதிலும் ஈடுபடட்ுள்ளது. 

 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  ற்நபொது  லடமுலறயிலுள்ள 

கலைமொனி  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்கள் அ ொவது இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் மற்றும் இரண்டொம் தமொழி 

சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் 

ஆகியவற்லற கற்கும் மொணவரக்ளுக்கு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் த ொடரெ்ச்ியொக ஒ ்துலழப்பு வழங்கப்பட்டது. ஒரு  ெொப்  

கொைமொக தெயற்படும் இ ்  கலைமொனி பட்டம் முழுலமயொக மறுசீரலமக்கப் 

பட்டந ொடு, இைங்லக  லகலமகள் கட்டலமப்பிை் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ள 

வழிகொட்டை்களுக்கு அலமவொக மீளலமப்பது ெம்ப ் மொக ஆரொய் ்து, 

தெயற்படு ்து வ ற்கு உரிய கை்விெ ் ெலபயினொை் குழுதவொன்று 

 ியமிக்கப்பட்டந ொடு, அ ன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அந நபொன்று 

சுமொர ்இரண்டு வருட கொைமொக இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ெொரப்ிை் அ ன் இரண்டொம் 

மற்றும் மூன்றொம் பொட வி ொன ்திை் (இைக்கியம், வரைொறு மற்றும் பொட 

வி ொனம்) திரு ் ங்கள் நமற்தகொள்ளப்படட்ு வருகின்றன. மொற்று 

திறமுலறகலளப் பயன்படு ்தி, அ ன் விளம்பரங்கலள சிற ்  முலறயிை் 

 யொரி ்து குறியிைக்கிலன அலடவ ற்கு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் தவற்றிகண்டுள்ளது. இ ன்மூைம் இ ்  இரண்டு 

 ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களுக்குமொன நுலழவுப் பரீடல்ெக்கு பொரிய 

எண்ணிக்லகயிை் ந ொற்றுவந ொடு, தபருமளவிை்  இரண்டொவது தமொழியொக 

ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்ட ்திற்கு பதிவு 

தெய்வந ொடு, இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் 

த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ெொரப்ிலும் பதிவுகள் தெய்யப்பட்டன. 

 

கலைமொனி பட்ட  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்கள் இரண்டிலன ஒருங்கிலணக்கும் 

பணியிை் தபருமளவு ஈடுபட்ட விரிவுலரயொளரக்ளின் அரப்்பணிப்பு உட்பட 

பை்நவறுபட்ட த ொழிை்ெொர ் மற்றும்  னிப்பட்ட பிரெச்ிலனகளுக்கு 

முகங்தகொடுக்கும் மொணவரக்ளுக்கு முலறெொரொ ஆநைொெலனகள் அடங்கைொக 

கற்றை் உ விகள் வழங்குவதிை் அவரக்ளுலடய அரப்்பணிப்பு உட்பட  ளரொ  

முயற்சி கொரணமொக இ ்  ஆண்டிை்  ங்களுலடய ஆய்வுக் கடட்ுலரகலள 

தவற்றிகரமொக பூர ்்தி தெய்   ொன்கு மொணவரக்ளினதும் பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்நளொமொக்கலள தவற்றிகரமொக பூர ்்தி தெய்  நமலும் ஐ ்து 

மொணவரக்ளினதும் பட்டமளிப்பு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

உறுதிப்படு ் ப்பட்டது. எதிரக்ொை ்ல  ந ொக்கும் நபொது ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவனம் புதிய பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்கள் 

இரண்டு ெொரப்ிை் அங்கீகொர ்ல ப் தபற்றுக் தகொள்ளும் இறுதிக் 

கட்ட ்திலுள்ளது. அலவயொவன, இரண்டொம் தமொழி கை்வி த ொடரப்ிைொன 

பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ, ஆங்கிை தமொழிலய த ொழிை் ரதீியிை் 

லகயொளும் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ என்பனவொகும். ஆங்கிை படட்ப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 2017 ஆம் ஆண்டிை் ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவியை் 
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வழிமுலறகள் மற்றும் எழு ்து உட்பட மக்கலள விழி ் ை் த ொடரப்ிைொன புதிய 

இரண்டு பொடத றிகலள  டொ ்துவ ற்கும்கூட எதிரப்ொரக்்கின்றது. 

 

 2016 ஆம் ஆண்டிை்  ிறுவன ்தினொை் எய் ப்பட்ட துரி  வளரெ்ச்ி, 

 ிறுவன ்தினொை் நமற்தகொள்ளப்படும் பொடத றிகள், பதிவு தெய்யப்படும் 

மொணவரக்ளின் எண்ணிக்லக என்பவற்றுக்கு அலமவொக, 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் அபிவிரு ்தியுடன் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் சுய கணக்கிடை் முலறலமதயொன்லற தபற்றுக் தகொள்ளும் 

அ ்துடன் மொணவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் நெலவகலள நமலும் 

த கிழ்ெச்ிகரமொக்குவ ற்கொன விநெட மொணவர ் அறிக்லகயிடை் 

முகொலம ்துவ முலறலமதயொன்லறப் தபற்றுக் தகொள்ளும் ெொ ்தியம் 

பற்றியும்  டவடிக்லக நமற்தகொள்ளப்படட்ு வருகின்றது. 

 

(ஆ) பவற்றிகள் 
  

 ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் பொரிய எதிரப்ொரப்்பின் பின்னர ்

கட்டட  ிருமொணிப்பு கரு ்திட்ட ்ல ப் பூர ்்தி தெய்வ ற்கு இயலுமொனந ொடு, 

இ ் ப் புதிய கட்டட ்திை்  ிறுவன ்ல   ொபி ்து, யூலை மொ  ்தினுள் 

தெயற்பொடட்ு  டவடிக்லககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டந ொடு, ஆரம்ப விழொவொனது 

2016-12-16 ஆம் திகதியன்று  டொ ் ப்படட்து. மு ைொவது கைொ ிதி 

பட்ட ்திற்கொன மொணவரக்லள பதிவு தெய்வ ற்கொக  ிறுவன ்தினொை் 

மதிப்பீடட்ு தெயை்முலறதயொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டந ொடு, இரண்டொம் 

ஆண்டின் இறுதியிை் கைொ ிதி பட்ட மொணவர ் ஒருவரினொை் பதிவு தெய்து 

தகொள்ளும் தெயற்பொடொனது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. உரிய முலறயிை் 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் 

த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்ட ்திற்கொன 131 விண்ணப்பங்கள் விற்பலன 

தெய்யப்பட்டந ொடு, நுலழவு பரீடல்ெக்கு 104 விண்ணப்ப ொரரக்ள் 

ந ொற்றியந ொடு, வரைொற்றிை் ஆகக்கூடிய எண்ணிக்லக பதிவு தெய்யப்படட்ு 50 

நபர ் பதிவு தெய்து தகொண்டனர.் அந நபொன்று இரண்டொம் தமொழி 

சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி 

பட்ட ்திற்கொன 75 விண்ணப்பங்கள் விற்பலன தெய்யப்பட்டந ொடு, நுலழவு 

பரீடல்ெக்கு 62 விண்ணப்ப ொரரக்ள் ந ொற்றியந ொடு, 30 நபரக்ளுக்கு பதிவு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

  ற்நபொது  லடமுலறயிலுள்ள பொடத றிகளின் ஆற்றலை நமம்படு ்துவ ற்கு 

நமைதிகமொக, ஏப்ரை் மொ  த்ிை்  ொடுபூரொவுமுள்ள (ெொ ொரண  ரம்) 58 இைக்கிய 

ஆசிரய்ரக்ள் கை ்து தகொண்ட க.தபொ.  (ெொ/ ) புதிய பொட வி ொன த்ிை் ஆங்கிை 

இைக்கியம் கற்பி ் லிை் ஆசிரியரக்ளின் திறலன நமம்படு ்தும் குறுகிய 

பொடத றிதயொன்றும், 37 நபரக்ள் கை ்துதகொண்ட க.தபொ.  (உ/ ) இைக்கியம் 

த ொடரப்ிைொன ஒரு ொள் தெயைமரத்வொன்றும், தெப்தரம்பர ் மொ  ்திை் கை்வி 

அலமெச்ின் ஆங்கிைதமொழி மற்றும் தவௌி ொடட்ு ெொரப்ிை் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் நமம்படு ் ப்படட்ு  டொ  ்ப்பட்ட பரிசீைலன தெய் ை், 

மதிப்பிடு ை் பற்றிய மூன்று  ொள் தெயைமரத்வொன்றும் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் நமற்தகொள்வ ற்கு இயலுமொனது. ஒக்நறொபர ் / 

 தவம்பர ் மொ  ்திை் இைங்லக உயர ் த ொழினுட்ப கை்வி  ிறுவன ்தின் 

பணியொடத்டொகுதியினர ் ெொரப்ிை் ஆரொய்ெச்ி, த ொடரப்ொடை்,   ்துவம் பற்றிய 

ஐ ்து  ொள் பொடத றிதயொன்றும் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 
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நமற்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

 நமற்நபொ ்  கை்வி  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களுக்கு நமைதிகமொக பொரிய 

பங்குபற்று லுடன்  டொ ் ப்பட்ட தபொது மக்களுக்கொன இரண்டு 

கை ்துலரயொடை்கள் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

 டொ ் ப்பட்டது. மொனிடவியை் மற்றும் ஆங்கிைதமொழிக் கை்வி த ொடரப்ிைொன 

ஆரொய்ெச்ிகலள நமற்தகொள்ளும் நபொது முகங்தகொடுக்கும் பிரெச்ிலனகள் 

ெம்ப ் மொக கைொ ிதி லம ்திரி விக்கிரமசிங்க அவரக்ளினொை் 

கை ்துலரயொடதைொன்று நமற்தகொள்ளப் பட்டந ொடு, மற்லறய 

கை ்துலரயொடைொனது இைங்லக கை்வி த ொடரப்ிைொன அதமரிக்க 

 ிறுவன ்திை் ஐக்கிய அதமரிக்க குடியரசின் பணிப்பொளர ்கைொ ிதி நேொன் டி 

தரொேஸ் அவரக்ளினொை் எழு ்துமூை இைக்கிய வழிமுலறயிலுள்ள 

பிரெச்ிலனகள் ெம்ப ் மொக நமற்தகொள்ளப்பட்டந ொடு, இ ்  இரண்டு 

கை ்துலரயொடை்களுக்கும் பை்கலைக்கழக ெமூக ்திலிரு ்தும் தபொது 

மக்களிலிரு ்தும் அண்ணளவொக 50 நபொக்ள் கை ்து தகொண்டனர.் இ ்  இரண்டு 

 ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களுக்கும் நமைதிகமொக ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன 

வரைொற்றிை் மு ற் டலவயொக தவௌி ொடட்ு பை்கலைக்கழகதமொன்றுடன் 

இலண ்து இரண்டு  ொள் தெயைமரத்வொன்று ஒழுங்கு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் அரசியை் மற்றும் ெமூகவியை் பொடெொலை 

கை்லூரியுடன் இலண ்து "Ideas Lab on Art and Reconciliation" என்னும் 

த ொனிப்தபொருளிை் திதெம்பர ் மொ ம் 13 ஆம் 14 ஆம் திகதிகளிை் 

 டொ ் ப்பட்டந ொடு, இைங்லகயிலுள்ள தபரும்பொைொன உயரம்ட்ட 

கை்விமொன்களும் கலைஞரக்ளும் அந நபொன்று எடின்நபரக்் 

பை்கலைக்கழக ்தின் நபரொசிரியர ் தேொன ன் ஸ்தபன்ெர ் அவரக்ளும் இதிை் 

கை ்துதகொண்டனர.் 

 

 2015 ஆம் ஆண்டிை் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

பிறப்பிக்கப்பட்ட   8,951,748/- ரூபொவொகவிரு ்  வருமொனமொனது 2016 ஆம் 

ஆண்டிை் 11,157,287/- ரூபொ வலர அதிகரி ் து. 

 

 மொணவரக்ளின் நிகல 

 

 இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி 

பட்ட ்திற்கொக கற்கும் ஆரொய்ெச்ி மொணவரக்ள் ஐவர ் அவரக்ளுலடய ஆய்வுக் 

கடட்ுலரகலள தவற்றிகரமொக பூர ்்தி தெய்துள்ளந ொடு, கலைமொனி பட்டம் 

வழங்குவ ற்கொன ெகை ந லவகலளயும் பூர ்்தி தெய்துள்ளனர.் இ ்  கற்லக 

த றியிை் நமலும் ஐ ்து மொணவரக்ள் அவரக்ளுலடய ஆவணங்கலள 

லகயளி ்துள்ளந ொடு, பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ வழங்குவ ற்கொன ெகை 

ந லவகலளயும் பூர ்்தி தெய்துள்ளனர.் இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ெொரப்ிை் ஏற்கனநவ 54 

மொணவரக்ள் அவரக்ளுலடய கலைமொணி ஆரொய்ெச்ிகலள நமற்தகொண்டு 

வருகின்றனர.் 

 

 இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன 

கலைமொனி பட்ட ்திற்கொக 03 மொணவரக்ள் அவரக்ளுலடய ஆரொய்ெச்ி கடட்ுலர 

மட்ட ்திற்கு வ ்துள்ளந ொடு, 2016/2017 இரண்டொம் குழுவிை் 15 மொணவரக்ள் 
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அவரக்ளுலடய ெகை பொடத றி ் ந லவகலளயும் பூர ்்தி தெய்யும் பணியிை் 

ஈடுபடட்ுள்ளனர.் இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி  ்ை் த ொடரப்ிைொன 

கலைமொனி பட்டம் மற்றும் இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி படட்ம் ஆகிய இரண்டு பொடத றிகளிலும் 

பதிவு தெய்து தகொள்வதிை் கணிெமொன முன்நனற்றம் இரண்டொம் தமொழியொக 

ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ெொரப்ிை் 

கொணக்கூடிய ொகவுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டிை் 34 நபரும் 2016 ஆம் ஆண்டிை் 50 

நபருமொக கொணப்படுகின்றது. இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ெொரப்ிை் 2015 ஆம் ஆண்டிை் 07 

நபரும் 2016 ஆம் ஆண்டிை் 30 நபருமொக கொணப்படுகின்றது. 

  

(இ) பின்னகடவுகள் 

 

 ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 2016 ஆம் ஆண்டிை்  

முகங்தகொடு ்  பின்னலடவுகளிை் தபரும்பொைொனலவ மனி வளங்கள் மற்றும் 

தபௌதிக உடக்ட்டலமப்பு வெதிகள் என்ற ரீதியிை் கொணப்பட்டன. ஆயினும் 

ஆண்டிறுதியிை் இ ்  பின்னலடவுகளிை் தபரும்பொைொனலவ ஓரளவுக்நகனும் 

தீரக்்கப்பட்டன. மனி வளங்களின் அளவு த ொடரப்ிை் ந ொக்கும் நபொது ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் முழுந ர கை்வி ப வியணி உறுப்பினரக்ள் 

மூவரும்  சிநரட்ட ஆநைொெகர ் ஒருவரும் மொ ்திரம் உள்ளந ொடு, இவரக்ளுள் 

ஒருவர ் ஏற்கனநவ அவுஸ்திநரலியொவுக்கு அவருலடய   ்துவமுதுமொனி பட்ட 

கை்வி  டவடிக்லககளிை் ஈடுபடட்ுள்ளொர.் 2016 மொரெ் ் மொ  ்திை் பணிப்பொளர ்

பதிவயிை் நமற்தகொள்ளப்பட்ட மொற்ற ்துடன் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் அ ன் கை்விெொர ்பணியொடத்டொகுதி உறுப்பினரக்ளுள் ஒருவர ்

இை்ைொமற் நபொனது கைொ ிதி நேமமொைொ ர ்வ ்ந  அவருலடய 

உ ்திநயொகபூரவ் கொை ்தினுள்  பணிப்பொளரொக ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு இலணக்கப்பட்ட ன் பின்னர ் இைங்லக திற ்  

பை்கலைக்கழக ்தின் தமொழிக் கை்வி ் திலணக்கள ்திை் அவருலடய 

 ிலையொன ப விக்கு மீளெ ் தென்றலமயினொைொகும். இ ் க் கொைப்பகுதியிை் 

 ிறுவன ்தின் கை்வி ந ொக்கங்களுக்கொக அவருலடய பங்களிப்பிலன 

குறிப்பிட்ட எை்லையிை் வழங்கும் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் 

உள்ளக ப வியணி உறுப்பினர ் ஒருவரொன கைொ ிதி ேரெ்ன ரம்புக்தவை்ை 

பணிப்பொளரொக  ியமிக்கப்பட்டொர.் ஆயினும், இ ்  மொற்றம்  ிைவிய நபொதும் 

அ ன் தவௌிவொரி விரிவுலரயொளரக்ள் குழுலவ விரிவுபடு ்துவ ற்கும் 

 ற்நபொது  ிைவும் அ ன் தெயற்பொடுகளுக்கொன விடய பரப்தபை்லைலய 

தவற்றிகரமொக விரிவுபடு ்துவ ற்கும் குறுகிய மற்றும் தெயைமரவ்ுகள் மூைம் 

புதிய துலறகளின்பொை் நுலழவ ற்கும் இயலுமொனது. ஒரு புதிய கை்விெொர ்

ப விதயொன்றும்  ிருவொக ப விதயொன்றும்  (முன்னர ் கணனி விண்ணப்ப 

உ வியொளர ் என அலழக்கப்பட்ட) ெொரப்ிை் ப வியணி அங்கீகொர ்ல ப் 

தபற்றுக் தகொள்வதிை்  ிறுவனமொனது தவற்றிகண்டது. 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

ஆட்நெரப்்பு பூர ்்தி தெய்யப்பட்டந ொடு, அ ன் பின்னர ்  ிறுவனம் மிக சிற ்  

மனி வள மட்ட ்ல க் தகொண்டிரு ் து. 

 

 இ ்   ிறுவன ்தினொை்  ற்நபொது முகங்தகொடு த்ு வரும் மற்றுதமொரு பிர ொன 

ெவொைொனது அலுவைக இடவெதிகள் மற்றும் கற்பி ் ை் மற்றும் கற்ப ற்கு ் 

ந லவயொன இடவெதிகள் உள்ளடக்கப்பட்ட தபௌதிக உடக்ட்டலமப்பு  
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வெதிகளிை் கொணப்படும் பற்றொக்குலறயொகும். 2016 ஆம் ஆண்டிறுதியிை் புதிய 

 ொன்கு மொடி கட்டடம்  ொபிக்கப்பட்டதும் இ ் ப் பிரெச்ிலன முழுலமயொக 

தீரப்்பதுற்கு  ிறுவன ்திற்கு இயலுமொனது. ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் 2016 யூலை மொ  ்திை் புதிய கட்டட ்திற்கு அ ன் 

 ிறுவனங்கள் தகொண்டு தெை்ைப்பட்டந ொடு, அ ன் உ ்திநயொபூரவ் 

விழொவொனது 2016-12-16 ஆம் திகதியன்று  டொ ் ப்பட்டது. புதிய கட்டட த்ிற்கு 

தென்ற திகதி த ொடக்கம் இைங்லக உயர ்த ொழினுட்பக் கை்வி  ிறுவன ்தின் 

கை்வி பணியொடத்டொகுதிக்கு ஐ ்து  ொடக்ள் தகொண்ட குறுகிய 

பொடத றிதயொன்று, எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் பங்குபற்று லுடன் 

இரண்டு  ொள் தகொண்ட தெயைமரவ்ு ஒன்றும் சிற ்  பங்குபற்று லுடன் மக்கள் 

கை ்துலரயொடை்கள் இரண்டும் இ ்   ிறுவன ்தினொை்  டொ ் ப்பட்டது. 

பயனுள்ள மற்றும் த கிழ்ெச்ி மிக்க கற்பி ் ை் மற்றும் கற்றை் வெதிகலள 

வழங்கும் ந ொக்கிை்  ிறவன ்தினொை் ஏற்கனநவ கட்டட ்திை் தபொருடக்லள 

அ ்  ்  இடங்களிை்  ொபிப்ப ற்கொன தெயற்பொடுகள் நமற்தகொள்ளப்படட்ு 

வருகின்றன. 

 

 கட்டம் கிலடக்கப் தபற்ற ன் பின்னர ் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் நமம்படு ்துவ ற்கு ் ந லவயொன ஒரு பிரிவொனது அ ன் 

 னிப்பண்பும் தூர ந ொக்கும் ஆகும். இைங்லகயிை் ஆங்கிைதமொழி 

கற்பி ் லிை் ஈடுபடட்ுள்ள ஆசிரியர ் ெமூக ்திை் இ ்   ிறுவனம் த ொடை்பிை் 

ெொ கமொன  ற்தபயர ்  ிைவுகின்றலமயினொை் தமொழி மற்றும் த ொடரப்ொடை் 

ந லவப்படும் பை்நவறுபட்ட த ொழிை்கள் ெொரப்ிை் விரிவுபடு ் ப்பட்ட 

ஆநைொெலன மற்றும் பயிற்சி நெலவகலள வழங்குலகயிை் பொரிய 

பங்களிப்பிலன  ை்கும் ஆற்றை் உள்ளது. ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  ிறுவனம் 

முன்னுரிலமயளிக்கப்பட நவண்டிய விடயதமொன்றொக இனங்கொணப்படட்ுள்ள 

துலறதயொன்றொவது  ிறுவன ்தின் தவௌிப்பலட  ்  ன்லமலய 

நமம்படு ்துவ ொகும். அரெொங்கம் மற்றும்  னியொர ் துலறகளிை் படட்ப்பின் 

படிப்பு கை்வியிை் எழு ்துள்ள நபொடட்ி  ிலைக்கு அலமவொக  ிறுவன ்தின் 

தவௌிப்பலட ் ன்லம முக்கியமொன ொகும். ஆ ைொை்  ிறுவன ்திற்கு 

 ிலையொன இட ்ல  லகப்பற்றுவ ற்கும் பர ்துபட்ட வொடிக்லகயொளரக்ள் 

ெமூகதமொன்லற தகொண்டிருப்ப ற்கும் பட்டப்பின் படிப்பு கை்விலய  ரம் 

மிக்க ொக  வழங்குதமன்னும்  ற்தபயரொனது ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு முக்கியமொன ொகும்.   

  

(ஈ) எதிரக்ொல திட்டங்கள் 

 

 எதிரக்ொை மற்றும்  ீண்டகொை ந ொக்கங்கள் ெொரப்ிை் ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திடம் பை திட்டங்கள் உள்ளன. 2017 ஆம் ஆண்டிை் ஆங்கிை படட்ப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் மக்கள் கை ்துலரயொடை்கள், ஆரொய்ெச்ி  

வழிமுலறகள் உடப்ட ெமூெவியை் மற்றும் மொனிடவியை் ஆவணமுலற 

த ொடரப்ிைொன புதிய குறுகிய பொடத றிகள் இரண்டிலன  டொ ்துவ ற்கு 

திட்டமிடட்ுள்ளது. இ ்  இரண்டு பொடத றிகளுடன் இ ்   ிறுவன ்தினொை் 

அ ன் மரபுவழி ஆங்கிை ஆசிரியரக்லளயும் விரிவுலரயொளரக்லளயும் 

தகொண்ட வொடிக்லகயொளர ் வலையலமப்லப விஞ்சி முன்நனொக்கிெ ்

தெை்வந ொடு  னியொர ் மற்றும் அரெ ெொரப்ற்ற துலறகளிலிரு ்து 

ஏலனநயொலரயும் கவர ்்திழுக்கின்றது. பை்பலைக்கழக மொனியங்கள் 
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ஆலணக்குழுவினொை்  ற்நபொது மீளொய்வு தெய்யப்படட்ு வரும் ஆங்கிை 

தமொழிலய த ொழிை் ரீதியிை் லகயொள் ை் பற்றிய பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ 

 டவடிக்லககலள 2017 ஆம் ஆண்டிை் பூர ்்தி தெய்வ ற்கு திடட்மிடட்ுள்ளது.  

முழுெ ் தெைலவயும்  வழங்கும்  ிகழ்ெச்ி ்திடட்தமொன்றின் ஊடொக இ ்  

பொடத றிகலள அபிவிரு ்தி தெய்யும் தபொருடட்ு தமொழி ் த ொடரப்ொடை் பற்றிய 

அதமரிக்க  ிபுணர ் ஒருவலர இலண ்துக் தகொள்வ ற்கும்  ிறுவனமொனது 

திட்டமிடட்ுள்ளது. இவற்றுக்கு நமைதிகமொக  ற்நபொது பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவின் மீளொய்வுக்கு உட்படட்ுள்ள இருதமொழிக் கை்வி 

த ொடரப்ிைொன அ ன் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொலவ அபிவிரு ்தி தெய்யும் 

பணியிை் கை்வி அலமெச்ின் இருதமொழி பிரிவுடன் த ருங்கி 

தெயைொற்றுவ ற்கும்  ிறுவனமொனது திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

 புதிய கை்வி பொடத றிகலள  லடமுலறப்படு ்துவ ற்கு நமைதிகமொக  

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி 

பட்டம் மற்றும் இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் 

த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டம் ஆகியவற்லற இைங்லக  லகலம 

கட்டலமப்புக்கு ஒருங்கிலணவொக முன்நனொக்கி தகொண்டுதெை்லும் தபொருடட்ு 

இ ்  பொடத றிகலள மீளலமப்ப ற்கு  ிறவனமொனது திட்டமிடட்ுள்ளந ொடு, 

இ ்  பணிகலள நமற்பொரல்வ தெய்வ ற்கும் ஒருங்கிலணப்ப ற்கும் உரிய 

கை்வி ெலபயின் ஊடொக துலணக்குழுதவொன்று  ியமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

மொனிடவியை் மற்றும் ெமூகவியை் என்பற்றின் உள் ொடட்ு தவௌி ொடட்ு 

நபொக்கிலன விரிவுபடு ்து ை், விவொதி ் ை், கை ்துலரயொடு ை் 

நபொன்றவற்றுக்கொன நமலடயிலன வழங்கும்  னது தெயற்பொட்டிலன 

விரிவுபடு ்தும் தபொருடட்ு  ிறுவன ்தினொை் தபொதுமக்களுக்கொன 

 ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்கள் பைவற்லற  டொ ்துவ ற்கும் திட்டமிடட்ுள்ளது 

 

 அ ன் கை்வி  டவடிக்லககளுக்கு நமைதிகமொக 2017 ஆம் ஆண்டிை் ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  அ ன்  ிருவொக நெயற்பொடுகலள 

முலறப்படு ்தி, அ ன் விலன ்திறலன நமம்படு ்துவ ற்கு  டவடிக்லக 

எடு ்து வருகின்றது. ஏறகனநவ  ிறுவன ்தினொை்  ிதி மற்றும் மொணவர ்

 கவை்கள் த ொடரப்ுபட்ட முகொலம ்துவ தமன்தபொருதைொன்லற 

சுவீகரிப்ப ற்கும் கை்வி ெொரொ ப வியினருக்கு முலறலமகள் மற்றும் 

தெயற்பொடுகள் த ொடரப்ிை் உரிய பயிற்சியிலன வழங்குவ ற்கும்  

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
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 (உ) வளங்களும் மொணவர் தகவல்களும் 

 

நிறுவன

ம் 
நிகழ்ெச்ித் 
திட்டம் 

பமொத்த 

மொணவரக்ளின் 

எண்ணிக்கக 

பமொத்த கல்வி 

பதவியணியினர் 
பமொத்த 

கல்விெொரொ 

பதவியணியி

னர் 

ஆங்கி

ை 

பட்டப்

பின் 

படிப்பு 

 ிறுவ

னம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் 

பற்றிய கலைமொனி பட்டம் 
53 01 பணிப்பொளர ்

02 *சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர ்கள் 
01விரிவுலர 

யொளரக்ள் 
01-சிநரட்ட 

ஆநைொெகர ் (ஒப்ப ்  

அடிப்பலடயிை்) 
-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

07 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் 

பற்றிய கலைமொனி பட்டம் / பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

123 04 

* 2015 தபப்ரவரி 

மொ  ்திலிிரு ்து 

சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர ்

ஒருவர ் படிப்பு லீவு 

தபற்றுள்ளொர.் 
 

 

 

 இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் 

கற்பி ் ை் பற்றிய  கலைமொனி பட்டம் 
45 சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர ்

ஒருவர ்பணிப்பொளர ்

ப வி ெொரப்ிை் 

விடுவிக்கப்பட் 

டுள்ளொர.் 

 

க.தபொ. (ெொ/ ) ஆங்கிை இைக்கிய புதிய பொட 

சிபொரிசுகலள கற்பி ் லின் நபொது ஆசிரியரக்ளின் 

ஆற்றை்கலள நமம்படு ்துவது த ொடரப்ிைொன 

குறுகியகொை பொடத றி 

58   

 இைங்லக உயர ்த ொழினுட்ப கை்வி  ிறுவன ்தின் 

கை்விப் பணியொடத்டொகுதி யினருக்கு கை்வி 

த ொடரப்ொடை் பற்றிய தெயைமரவ்ு 

34   

 கை்வி அலமெச்ு ெொரப்ிை் பரிசீைலன தெய் ை் 

மதிப்பிடு ை் த ொடரப்ிைொன குறுகியகொை பொடத றி 
40   

 க.தபொ. (உ/ ) ஆங்கிை இைக்கியம் த ொடரப்ிைொன 

ஒரு ொள் தெயைமரவ்ு 
37   

 எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் அரசியை் மற்றும் 

ெமூக விஞ்ஞொன கை்லூரியுடன் இலண ்து கலை 

மற்றும் ஒருலமப்பொடு த ொடரப்ிைொன இரண்டு  ொள் 

தெயைமரவ்ு 

20   

பமொத்

தம் 
08 410 05 07 



15 

(ஊ) உள்நொடட்ு மொணவரக்ளின் விபரம்  
   

நிறுவனம் பொடபநறி பமொழி 2015 

நுகழவு 
முதலொம் 

ஆண்டு 

மொணவர் கள் 

(பகுதி I) 

இரண்டொம் 

ஆண்டு 

மொணவரக்ள் 

(பகுதி II) 

பட்டம் 

பபற்நறொரின் 

எண்ணிக்கக 
 

 

ஆங்கிை 

பட்டப்பி

ன் படிப்பு 

 ிறுவனம் 

TESL 

கலைமொனி  

பட்டம் 

 

ஆங்கிைம் 
 

36 

(மீள பதிவு 

தெய்யப்பட்

டவரக்ள் - 17) 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

05 

TESL 

கலைமொனி  

பட்டம் / 

பட்டப்பின் 

படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

 

 

ஆங்கிைம் 
 

 

 

 

 

 

50 

(மீள பதிவு 

தெய்யப்பட்

டவரக்ள் - 73) 

 

 

97 

 

 

26 

 

 

05 

 இரண்டொம் 

தமொழி 

சூழ் ிலையிை் 

இைக்கியம் 

கற்பி ் ை் 

பற்றிய  

கலைமொனி 

பட்டம் 
 

 

 

 

 

ஆங்கிைம் 
 

 

 

27 

(மீள பதிவு 

தெய்யப்பட்

டவரக்ள் - 18) 
 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

- 

பமொத்தம் 03 - 221 124 44 10 

 

 (எ) கல்விெொர் பதவியணி பற்றிய தகவல் 

 

நிறுவனம் விடயம் பமொழி 
மூலம் 

சிநரட்ட 

நபரொசிரிய

ர் 

நபரொசிரிய

ர் 
சிநரட்ட 

விரிவுவகர

யொளர் 

விரிவுகர

யொளர் 
தற்கொலிக 
விரிவுகர 
யொளர் 

நபொதனொ 
சிரியர் 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவனம் 
 ஆங்கிைம் - - 02 - 01 - 

பமொத்தம்  - - - 02 - 01 - 

 

 (ஏ) கல்விெொரொ பதவியணி பற்றிய தகவல் 

 

நிறுவனம் மிகெ ்சிநரட்ட சிநரட்ட பதவியணி கனிஷ்ட பதவியணி சிற்றூழியரக்ள் 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம்  02 04 01 

பமொத்தம்  02 04 01 
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 (ஐ) ஆரொய்ெச்ி, புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பவ ியீடுகள் பற்றிய விபரம் 

 

விடயம் பவ ியிடப்பட்டகவ ெமர்ப்பிக்கப்பட்டகவ 

ஆரொய்ெச்ிகளின் 

எண்ணிக்லக 
01 - 

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் - - 

ெஞ்சிலககளின் எண்ணிக்லக 02 - 

நூை்களின் எண்ணிக்லக 02 - 

கடி ங்களின் எண்ணிக்லக 07 - 

பிற - 12 

 

 (ஒ) நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள், பெயலமரவ்ுகள் மற்றும் பட்டகறகள் 

 

விடயம் ஒழுங்கு பெய்யப்பட்டகவ 

அ. பட்டப்பின் படிப்பு  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக 02 

ஆ. பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக 01 

இ. ெொன்றி ழ்  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக 04 

ஈ. ஏலனயலவ 03 

பமொத்தம் 10 

 

அ. நடொத்தப்பட்ட பட்டப்பின் படிப்பு நிகழ்ெச்ித்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்கக 

 

1. இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் பற்றிய 

  ்துவமொனி படட்ம் 

 

2. இரண்டொம் தமொழி சூழ் ிலையிை் இைக்கியம் கற்பி ் ை் பற்றிய 

  ்துவமொனி படட்ம் 

 

 

ஆ. நடொத்தப்பட்ட பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ 

நிகழ்ெச்ித்திட்டங்களின் எண்ணிக்கக 

 

1. இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் பற்றிய படட்ப்பின் 

படிப்பு டிப்நளொமொ 

 

இ. நடொத்தப்பட்ட ெொன்றிதழ் நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள் 

 

1. க.தபொ. (ெொ/ ) ஆங்கிை இைக்கிய புதிய பொட சிபொரிசுகலள 

கற்பி ் லின் நபொது ஆசிரியரக்ளின் ஆற்றை்கலள 

நமம்படு ்துவது த ொடரப்ிைொன குறுகியகொை பொடத றி. 

 

2. இைங்லக உயர ் த ொழினுட்ப கை்வி  ிறுவன ்தின் கை்விப் 

பணியொடத்டொகுதியினருக்கு கை்வி த ொடரப்ொடை் பற்றிய 

தெயைமரவ்ு. 
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3. கை்வி அலமெச்ு ெொரப்ிை் பரிசீைலன தெய் ை் மதிப்பிடு ை் 

த ொடரப்ிைொன குறுகியகொை பொடத றி. 

4. க.தபொ. (உ/ ) ஆங்கிை இைக்கியம் த ொடரப்ிைொன ஒரு ொள் 

தெயைமரவ்ு. 

 

ஈ. நடொத்தப்பட்ட பிற பொடபநறிகள் 

 

1. கைொ ிதி லம ்திரி விக்கிரமசிங்க அவரக்ளினொை்  டொ ் ப்பட்ட 

மொனிடவியை் மற்றும் ஆங்கிைதமொழிக் கை்வி த ொடரப்ிைொன 

ஆரொய்ெச்ி வழிமுலறகள் பற்றிய விரிவுலரயும் 

கை ்துலரயொடலும். 

 

2. இைங்லக கை்வி த ொடரப்ிைொன அதமரிக்க  ிறுவன ்திை் 

ஐக்கிய அதமரிக்க குடியரசின் பணிப்பொளர ்கைொ ிதி நேொன் டி 

தரொேஸ் அவரக்ளினொை்  டொ ் ப்பட்ட எழு ்துமூை 

இைக்கிய ்தின் புதிய நபொக்கு மற்றும் ெவொை்கள் த ொடரப்ிைொன 

விரிவுலரயும் கை ்துலரயொடலும். 

 

3.  எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் அரசியை் மற்றும் ெமூக 

விஞ்ஞொன கை்லூரியுடன் இலண ்து கலை மற்றும் 

ஒருலமப்பொடு த ொடரப்ிைொன இரண்டு  ொள் தெயைமரவ்ு. 

க.பபொ.த(ெொ/த) ஆங்கில இலக்கிய புதிய பொட சிபொரிசுககள கற்பித்தலின் நபொது 

ஆசிரியரக்ளின் ஆற்றல்ககள நமம்படுத்துவது பதொடர்பிலொன குறுகியகொல பொடபநறி. 
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இலங்கக உயர் பதொழினுட்ப கல்வி நிறுவனத்தின் கல்விப் பணியொட்படொகுதியினருக்கு 

 கல்வி பதொடர்பொடல் பற்றிய பெயலமரவ்ு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கல்வி அகமெச்ு ெொர்பில் பரிசீலகன பெய்தல் மதிப்பிடுதல் 

பதொடர்பிலொன குறுகியகொல பொடபநறி. 
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க.பபொ.த(உ/த) ஆங்கில இலக்கியம் பதொடர்பிலொன ஒருநொள் பெயலமரவ்ு. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ஓ) புதிதொக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொடபநறி பற்றிய விபரம் 

 

நிறுவனம் பொடபநறி பமொழி 

மூலம் 
பட்டப்பின் 

படிப்பு  

ெொன்றிதழ் 

பட்டப்பின் 

படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

ககலமொனி 

பட்டம் 
தத்துவமொனி 

பட்டம் 
தத்துவ 
முதுமொனி 

பட்டம் 

ஆங்கிை 

பட்டப்பின் 

படிப்பு 

 ிறுவனம் 

இரண்டொம் தமொழி 

சூழ் ிலையிை் இரண்டொம் 

தமொழி கை்வி பற்றிய  

பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

(பை்கலைக்கழகம்  

மொனியங்கள் 

ஆலணக்குழுவின் 

அங்கீகொரம் 

எதிரப்ொரக்்கப்படட்ுள்ளது) 

ஆங்கிைம் - பட்டப்பின் 

படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

- - - 

 ஆங்கிை தமொழிலய 

த ொழிை்ெொர ்ரீதியிை் 

பயன்படு ்துவது 

த ொடரப்ிைொன பட்டப்பின் 

படிப்பு டிப்நளொமொ 

(பை்கலைக்கழகம்  

மொனியங்கள் 

ஆலணக்குழுவின் 

அங்கீகொரம் 

எதிரப்ொரக்்கப்படட்ுள்ளது) 

 - பட்டப்பின் 

படிப்பு 

டிப்நளொமொ 

- - - 

   ்துவமொனி  படட்ம்  - - -   ்துவமொனி - 

   ்துவ முதுமொனி பட்டம்  - - - -   ்துவ 

முதுமொனி 
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5. பணிப்பொளரின் அறிக்கக 

 

முகொகமத்துவமும் நிருவொக முன்நனற்றமும் 

 

(அ) மொனிடவியை் மற்றும் ெமூகவியை் த ொடரப்ிை் நமைதிக கை்விக்கொன ந சிய 

 ிலைய ்திை்  டொ ் ப்பட்ட SPSS அறிமுக ெொன்றி ழ் பொடத றியிை்  ிருவொக 

ப வியணியினருக்கு பயிற்சி வழங்கியலம. 

 

(ஆ) பிரி ் ொனிய கவுன்சிை், ந சிய கை்வி  ிறுவனம், எடின்நபரக்் 

பை்கலைக்கழகம் மற்றும் ைக்ெம்நபரக்்  பை்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றினொை் 

ஒழுங்கு தெய்யப்படட் தெயைமரவ்ுகள் மற்றும் பட்டலறகளுக்கு கை்விெொர ்

ப வியணியினர ்கை ்து தகொண்டலம. 

 

(இ) ஒரு ொள் தெயைமரவ்ிை் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன திட்டம்  யொரிக்கப்படட்து. 

எதிரவ்ரும் ஆண்டுெொரப்ிை் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திற்கொன 

திறமுலற திட்டங்கள் மற்றும் தெயற்பொடட்ு  ்திட்டங்கள் பற்றி கை ்துலரயொடி, 

உடன்பொடு கொணப்பட்டலம. 

(ஈ) புதிய கட்டட ்திற்குரிய ெகை  ிருவொக மற்றும்  ிதி பிரெச்ிலனகள் பூர ்்தி 

தெய்யப்பட்டந ொடு, 2016 யூலை மொ ம் 25 ஆம் திகதியன்று புதிய கடட்ட த்ிற்கு  

தெயற்பொடட்ு பணிகள் தகொண்டு தெை்ைப்பட்டலம . 

 

(உ) புதிய கட்டட ்திற்கு ் ந லவயொன உடக்ட்டலமப்பு வெதிகலள சிபொரிசு 

தெய்வ ற்கொக  ிபுணரக்ள் அலடயொளம் கொணப்பட்டந ொடு, நெலவகலள 

வழங்குவ ற்கொன விலன ்திறன் மிக்க பயனுள்ள  ிலையதமொன்றொக  

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் புதிய கட்டட ்ல  ஆக்கும் 

தபொருடட்ு ந லவயொன  ளபொடங்களிலிரு ்து கற்பி ் ை் மற்றும் கற்றை் 

கருவிகள் உட்பட முன்லவப்பு உபகரணங்கள் வலர பர ்துபட்ட தபொருடக்ள் 

தகொள்வனவு தெய்யப்படட்லம. 

 

(ஊ) ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் புதிய கட்டட ்திற்கு பொதுகொப்பு, 

துப்பரநவற்பொடு மற்றும் இலணய வெதிகள் அடங்கைொக பயன்பொடட்ு 

நெலவகலள வழங்கும் தபொருடட்ு  இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்துடன் 

உடன்பொடு தெய்து தகொள்ளப்பட்டலம . 

 

(எ) 2017 - 2021 கொைப்பகுதிக்கு புதிய கூட்டிலண ்  மற்றும் திறமுலற 

முகொலம ்துவ திட்டதமொன்று அபிவிரு ்தி தெய்வ ற்கொன பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டலம. 
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உட்கட்டகமப்பு வெதிகள் பதொடர்பிலொன முன்நனற்றம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் கட்டடங்கள் ெம்பந்தமொக எய்தப்பட்டுள்ள முன்நனற்றம் 

 

* புதிய கட்டட ்தின் நவலைகள் பூர ்்தி தெய்யப்படட் திகதி: 2016-06-30 

* தபொறியியைொளரினொை் கட்டடம் பரிசீைலன தெய்யப்பட்ட திகதி: 2016-07-14 

* புதிய கட்டட ்திற்கு  ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம் தகொண்டு 

தெை்ைப்பட்ட திககதி: 016-07-23, 24 

* திறப்பு விழொ : 2016-12-16 
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இயந்திர ெொதனங்கள் உட்பட நவறு பபொருத்துககககள பகொள்வனவு பெய்தலும் 

நெகவகளும் 

 

* விரிவுலர மண்டப இருக்லககள் 150 (மர ்தினொை் தெய்யப்பட்டலவ - ந க்கு) 

* கட்டடம் ெொரப்ிை் திலரெச்ீலை 

* அலுவைக பணியொடத்டொகுதியினருக்கொன கணனி 

 

* திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் பரொமரிப்பு திலணக்கள ்தின் ஊடொக மின்ெொரம் 

மற்றும்  ீர ்தபற்றுக் தகொள்ளை் 

* திற ்  பை்கலைக்கழக ்திை் பதிவு தெய்துள்ள வழங்கு ரக்ளினொை் 

துப்பரநவற்பொடு மற்றும் பொதுகொப்பு நெலவகலளப் தபற்றுக் தகொள்ளை் 

 

மொணவரக்ளின் பெயலொற்றுகக - 2015 / 2016 

 

மொணவரக்ளினொை் அவரக்ளுலடய ஆரொய்ெச்ிகள் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் வருடொ ்  ஆரொய்ெச்ி மன்றம் 2016 தபப்ரவரி 

மொ  ்திை்  டொ ் ப்பட்டது. இ ்  மன்ற ்திை் கை ்துதகொண்ட பை்நவறுபடட் 

பை்கலைக்கழகங்களின்  (இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழகம், தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம், களனிய பை்கலைக்கழகம், ஶ்ரீ ேயவர ்னபுர பை்கலைக்கழகம், 

யொழ்ப்பொணம் பை்கலைக்கழகம்) சிநரட்ட கை்வி ப வியணி உறுப்பினரக்ளினொை் 

முன்லவப்புகள் மற்றும் ஆரொய்ெச்ி கரு திட்டங்களின்  ரம் பற்றிய கரு ்துக்கள் 

முன்லவக்கப்பட்டன. 

 

ஆரொய்ெச்ி நமற்பகொள்ளப்பட்ட தகலயங்கங்கள்: 

• The effectiveness of using L2 grammar videos with young adults in a private institution 
 

• The impact of CALL on foreign language writing anxiety 
 

• The impact of Short Message Service (SMS) language on urban government school 

students written language 
 

• An investigation on the impact of dictogloss as a technique in improving students 

paragraph writing skill 
 

• The impact of 'Text Speak' on academic English writing skills of upper secondary school 

students : A case study of an international school in Sri Lanka 
 

• A content analysis of cultural dimensions in the textbook series 'An International 

Approach to English : A case study 
 

• Exploitation of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) to oversome learner anxiety in 

speaking English as a second language : An action research in a university context 
 

• Perceptions and practices of teachers in a private institution on the use of games in the 

ESL classroom for Sri Lankan young adults : A case study 
 

• A study on the use of metalinguistic feedback and repetitive learning to improve the 
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writing skills of upper secondary level students : An action research 
 

• Enhancing soft skills of students in technical education through Problem Based Learning 

• The impact of teacher behaviour on learner anxiety in speaking English as a second 

language : A case study in a university context 
 

• Impact of peer feedback on developing academic writing : A case study based on EAP 

learners at a private higher education institute 
 

• The implementation of School Based Assessments (SBA) regarding English language in 

Grade 11 classes in sub-urban schools in Sri Lanka :  With a special reference to the 

Horana Zone 
 

• Enhancing ESL student engagement in General English of Advanced Level students 

through the use of listening activities 
 

• The factors which influence speaking skills in English in the remote schools of the 

Puttalam Educational Division - North 
 

• Enhancing reading for comprehension skills of advanced level arts stream students 
 

• Factors affecting the English speaking ability of students in government schools in the 

Batticaloa Educational Zone in Sri Lanka 
 

• An evaluation of the Grade 11 English language course book for Sri Lankan public 

schools 
 

• Using ESL teacher development through the use of Directed Motivational Currents 
 

• The impact of societal expectations on learning English in rural schools 
 

• Self Efficacy beliefs of ESL undergraduates on English language learning 
 

• Effectiveness of drama in enabling diffident adult learners to improve speaking 
 

• A study of language development of ESL learners using Directed Motivational Currents 
 

• Gender and ESL motivation among English Medium students in National Schools in the 

Ratnapura District 
 

• A study on the causes and effects of ESL teacher immunity in the Sri Lankan context 

• Towards a Sri Lankan framework of reference: Exploring English language needs in 

business context 

• Attitudes of Sri Lankan university students and English language teachers toward L1 use 

in the ESL classroom 

• Perceptions of English-Sinhala translanguaging: A case study of English language 

teachers 
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• The impact of social media on adolescent ESL learner identity 

• A study investigating the factors that contribute to the improvement of the English 

language proficiency of Grade 5 scholarship holders 

• The impact and effectiveness of teacher designed individualized material in learning 

English in the teaching context of Akkairaipattu 

• Improving ESL learners’ vocabulary use through multiple intelligences-based instruction: 

A classroom-based action research 

• Student engagement in Grade 9 and 10 English lessons: A narrative case study of an 

international school in Colombo 

• Impact of sheltered instruction on developing grammatical competence in ESL learners 

of Sri Lanka in the content specific class 

• The role of peer evaluation in developing presentation skills 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் இரண்டொம் பமொழியொக ஆங்கிலம் கற்பித்தல் பதொடர்பிலொன 

ககலமொனி பட்டத்கத பூரத்்தி பெய்த மொணவரக்ள் சிலரின் கருத்துக்கள். 

 

"ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டபடிப்பு பொடத றியின் மூைம் ஆங்கிை 

தமொழி கற்பி ் லுக்கொன ெகை முக்கிய அமிெங்களும் அ ொவது  ொை்வலக  கற்பி ் ை் 

ஆற்றை், பரீடல்ெகலள  டொ ்து ை் மற்றும் மதிப்பிடு ை், பொடசிபொரிசு, கற்ப ற்கொன 

உ விகலள ்  யொரி ் ை், ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் லுக்கொன பிரெச்ிலனகள் மற்றும் 

அபிவிரு ்திகள் என்பன இயலுமொன அளவு  ழுவப்படட்ுள்ளது. இ ்  பொடத றியொனது 

கற்பவரின் கற்றை் - கற்பி ் ை் தெயற்பொடொக பொரப்்ப ற்கு என்லன பழக்கியந ொடு, 

இ லன பயனுள்ள கற்பி ் லின் இரகசியமொக  ொன் கருதுகின்நறன். 

 

பொடத றி ஒவ்தவொன்றும் மதிப்பிடுவ ன் மூைம் ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் துலறயிை் 

புதிய நபொக்கிலன ஆரொய்வ ற்கு எனக்கு வொய்ப்பு கிலடக்கப்தபற்றந ொடு, என்னுள் 

ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன ஆரொய்ெச்ியின்பொை்  ீண்டகொை 

ஈடுபொடல்ட ஏற்படு ்தியது. இ ன் தபறுநபறொக உைகம் முழுவதும் ஆங்கிைதமொழி 

கற்பி ் ை் உ வியிலன  ிருமொணிக்கும் நபொது உ ொரணமொக கரு ப்படும் 

ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பு ் கங்களிை் உள்ளடக்கிய ன் மூைம் எனது ஆரொய்ெச்ி 

ஆய்வுகலள அடிப்பலடயொகக் தகொள்வ ற்கு  ொன் தீரம்ொனி ்ந ன். இ ்  கை்வி 

பொடத றி முழுவதும்  ொன் எனது கற்பி ் ை் திறன்கலள தபருமளவிை் விரு ்தி தெய்து 

தகொண்டந ொடு, என்னிடம் கற்பவரக்ளுக்கு ெ ் ரப்்ப ்திற்கு ஏற்ற மிகப் 

தபொரு ் மொனவொறு பு ் கதமொன்றிலுள்ள எ ் தவொரு பொட ்திலனயும் 

கற்பிப்ப ற்கொன ஆற்றை் எனக்குள்ளது. இைங்லகயிை் மிக முழுலமயொன 

ஆங்கிைதமொழி ஆசிரியரொவ ற்கு வொய்ப்பு வழங்கியலம ெொரப்ிை் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்திற்கு எனது  ன்லய ் த ரிவி த்ுக் தகொள்கின்நறன்." 

 

சு ரம்ொ கமநக 

ஆங்கிைதமொழி ஒருங்கிலணப்பொளர ்

ரிெம்ன் கை்லூரி 

கொலி. 
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"இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திை் 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டபடிப்பு 

பொடத றியின் மூைம் அ ன் இற்லறப்படு ் ப்பட்ட பொடவி ொன ்தின் ஊடொக 

இரண்டொம் தமொழிதயொன்லற கற்பி ் லிை் அண்லமக்கொை நபொக்கு மற்றும் 

அபிவிரு ்தியின்பொை்  ொன் ஈரக்்கப்பட்நடன். இ ன்மூைம் பயனுள்ள கற்பி  ்ை், விடய 

சிபொரிசுகலள அபிவிரு ்தி தெய் ை், பரீடல்ெகலள நமற்தகொள்ளும் ெொ கங்கலள  ்

 யொரி ் ை், வகுப்பலறயிை் த ொழினுட்ப ்ல ப் பயன்படு த்ு ை் மற்றும் இரண்டொம் 

தமொழியொக ஆங்கிை தமொழிலய  ம்பிக்லகயுடன் பயன்படு ்தும் ஒருவரொக 

பயிற்சியிை் ஈடுபடு ை் என்பவற்றுக்கு ் ந லவயொன பைம்மிக்க  ரக்்க ரீதியொன 

அடிப்பலடதயொன்லறயும் புைனொய்வு ரீதியிைொன திறலனயும் தபற்று ்  ் து. 

மதிப்பிடும் தபொருடட்ு பயன்படு ் ப்படும் பரீடெ்கர ் வழிமுலறகளின் பை்முலறகள் 

மூைம்  ிபுணர ் ஒருவரொக மொறுவ ற்கு எனக்கு ந லவப்பட்ட பைவி  கற்பி ் ை் 

திறன்கள் அதிகரி ் து. உரிய கொைப்பகுதிக்குள் எனக்கு படட் த்ிலன பூர ்த்ி தெய்யும் 

இடவெதியிலன ஏற்பொடு தெய்து இ ்  பொடத றி முழுவதும் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தின் அரப்்பணிப்பு மிக்க  ிபுணர ்குழுதவொன்றின் எனது ஆரொய்ெச்ிக் 

கை்விக்கு அளப்பரிய நமற்பொரல்வயும் த ொடரெ்ச்ியொன வழிகொட்டை்களும் 

உரி ் ொனது" 

 

நக ் கீ  ொகேவ ்  

ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு 

தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம். 

 

 

"இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திை் 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டபடிப்பு 

பொடத றிதயன்பது ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் துலறயிை் ஈடுபடட்ுள்ள எவருக்கும் 

த ொழிை்ெொர ் ரீதியிலும் கை்வி ஆகிய இரண்டிலும் அபிவிரு ்தியின் தபொருடட்ு 

திறலமயொன பொடத றிதயொன்றொகும். இ ்  பொடத றியொனது உரிய முலறயிை் 

 யொரிக்கப்படட்ு, இற்லறப்படு ் ப்பட்டதும் அந நபொன்று உயர ் த ொழிற் ரங்கலள 

நபணும் பொடத றிதயொன்றொகும். இ ்  ் துலறயிை் மு ன்லம கை்விமொன்களினொை் 

 டொ ் ப்படும் விரிவுலரகள் மற்றும் தெயற்பொடுகளிை் கை ்து தகொள்வது 

சிறப்பொன ொகும். 

 

 ொன்  னிப்பட்ட முலறயிை் இ ்  பொடத றியின் மூைம்  ன்லமதபற்றுள்நளன். இ ன் 

மூைம் கற்பி ் ை் ெொரப்ிை் எனது அனுகுமுலறயிை் ெகை பிரிவுகளிலும் ெொ கமொன 

பொதிப்பிலன ஏற்படு ்தியது. எனது கரு ்துகலளப் பரிமொறிக் தகொள்வ ற்கும் எனது 

நெலவ  ிலைய ்திை் பொட சிபொரிசுகலள ் திரு ்துவ ற்கும் முக்கிய பணியிலன 

 ிலறநவற்றுவ ற்கு இ ன் மூைம் அறிவும்  ம்பிக்லகயும் கிலடக்கப் தபற்றது.  

ஆரொய்ெச்ி வழிமுலறகள் மற்றும் கை்வி ஆவண ஆக்கக்கூறுகள் விலைமதிக்க 

முடியொ  ொவது இ ்  விடயங்கள் த ொடரப்ிை்  ிலையொன அ ்திவொரம் இ ன் மூைம் 

வழங்கப்பட்டலமயொகும். இ ற்கு நமைதிகமொக ஆசிரியர ் ஒருவரொக பரீடெ்கர ்

ஒருவரொக பிரி ் ொனிய கவுன்சிலிை் இலண ்  ன் மூைம் த ொழிை்ெொர ்

வளரெ்ச்ியிலன நமம்படு ்திக் தகொள்லகயிை் இ ் ப் பொடத றி அடிப்பலட 

 லகலமயொனது இ ்  பொடத றி என்னொை் நமற்தகொள்ளப்பட்ட சிற ் வற்றிை் 

ஒன்றொகும். எனது  னிப்பட்ட மற்றும் த ொழிை் அபிவிரு ்திக்கு உ வியொய் இரு ் து 
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மொ ்திரமின்றி முன்நனொக்கி தெை்வ ற்கு எனக்கு ஊக்கமளி ் லமயினொலுமொகும். 

இ ்  பொடத றிலய  ொன் சிபொரிசு தெய்கின்நறன்." 

 

பொ ்திமொ இஷதீன் 

ஆசிரியர ்

பிரி ் ொனிய கவுன்சிை் 

கண்டி. 

 

"இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திை் 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி 

பட்டபடிப்பொனது விடயங்கள் முலறப்படு ் ப்பட்ட பொடத றிதயொன்றொவந ொடு, 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் / தவௌி ொடட்ு தமொழியொக ஆங்கிை பொடத றி 

என்பவற்லற  யொரி  ்ை் மற்றும்  லடமுலறப்படு த்ு ை், வகுப்பலறகலள 

முகொமி ் ை், கற்பி ் ை் வழிமுலறகள், பொடங்கலள ் திட்டமிடு ை், பரீட்சி ் ை், 

ஆரொய்ெச்ி வழிமுலறகள் த ொடரப்ிை் பர ்துபட்ட அறிவிலனப் தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு 

அனுபவமற்ற மற்றும் அனுபவம் தகொண்ட பயிலும் ஆசிரியரக்ள் ஆகிய இரு 

 ரப்பினரக்ளுக்கும் வொய்ப்பிலன வழங்குகின்றது. இ ்  பொடத றியின் பொட 

சிபொரிசுகளொனலவ சிறப்பொக ஒழுங்கு தெய்யப்படட்ுள்ளந ொடு, பை்நவறுபடட் அறிவு  

மற்றும் அனுபவ ்ல க் தகொண்ட விரிவுலரயொளரக்ளினொை் எனது எண்ண ்ல  

மொற்றியந ொடு, எனக்கு அறிவிலன கற்று ்  ருலகயிை் நவறு எவற்லறயும் விட 

உற்ெொக ்துடன் தெயைொற்றுவ ற்கு எனக்கு  ம்பிக்லகலயப் தபற்று  ்  ் து. 

 

இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன கலைமொனி பட்டபடிப்பு 

பொடத றிலய கற்றது எனது வொழ்க்லகயிை்   ொன் எடு ்  சிற ்  தீமொனங்களிை் 

ஒன்றொகுதமன்பந ொடு, ஆசிரியர ் ஒருவரொக எனது பைம் மற்றும் பைவீனம் இ ்  

பொடத றியின் ஊடொக கண்டறி ்து, அளவிடுவ ற்கு வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. அ ்துடன் 

கற்பி ் ை் துலறயிை் முக்கியமொக மூன்றொம் ிலை மட்ட த ொழிதைொன்றிை் ஈடுபட 

எதிரப்ொரக்்கின்ற எவருக்கும் இ ்  பொடத றிலய சிபொரிசு தெய்வ ற்கு  ொன் 

பின்னிற்க மொட்நடன். அந நபொன்று த ொழிை் ரதீியிலும்  னிப்படட் ரதீியிலும் எனது 

அறிவிலன விரிவுபடு ்திய  விரிவுலரயொளரக்ள் அலனவருக்கும் எனது  ன்றிலய  ்

த ரிவி ்துக் தகொள்ள இ லன வொய்ப்தபொன்றொக எடு ்துக் தகொள்கின்நறன்." 

 

நேம ்  எதிரிசிங்க, 

சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ்

ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு 

இைங்லக வயம்ப பை்கலைக்கழகம் 

குளியொபிட்டிய. 

 

 

கல்விெொர் பதவியணி உறுப்பினரக்ள்: ஆரொய்ெச்ிகளும் பவற்றிகளும் 

 

* ப வியணி உறுப்பினர ் ஒருவர ் ஸ்தகொடை்ொ ்து எடின்நபரக்் 

பை்கலைக்கழக ்திை் ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவியை் உயர ் ிறுவன ்தினது 

தமொ ்  தெைவிை் வழங்கப்பட்ட இரண்டு மொ  கொை புைலமப் பரிசிை் ஒன்லற 

தபற்றுக் தகொண்டொர.் 
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* எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்திை் ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவியை் உயர ்

 ிறுவன ்தினதும் த ற்கொசிய கை்விக்கொன  ிலைய ்தினதும் விரிவுலரகள் - 

தபப்ரவரி 2016. 

 

* "Forms of the Left" த ற்கொசிய இடதுெொரி அழகியற் கை்வி பற்றிய ெருவந ெ 

மொ ொடு - யூன் 2016 . 
 

* இைங்லக கை்வி அலமெச்ின் இருதமொழி ் திலணக்கள ்தின் "இருதமொழிக் 

கை்வி :  ிலைநபறொன வளம்" பற்றிய மொ ொட்டிை்  டொ ் ப்பட்ட "தமொழி, 

இருதமொழி, கைொெொரம், ெமூகம்" என்னும்  லைப்பிைொன தெயைமரவ்ு. 
 

* ைக்ெம்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தினொை் ஒழுங்கு தெய்யப்பட்ட ைக்ெம்நபரக்ிை் 

 டொ ் ப்பட்ட எழு ்தின் Tyranny of writing   மொ ொடு - ஒக்நறொபர ்2016. 
 

* ஆரம்பம்: உைக பிரெொ உரிலமக்கு ஆங்கிை தமொழிக் கை்வி பற்றிய கனிஷ்ட 

ஆரொய்ெச்ி அலமப்பு: ெவொை்களும் வொய்ப்புகளும் - ஆங்கிை தமொழி கற்பி  ்ை் 

பிரிவு, மொனிடவியை் பீடம், களனி பை்கலைக்கழகம், இைங்லக - யூலை 2016. 

 

 

புதிய நிகழ்ெச்ித்திட்டங்களும் பொடபநறிகளும் 

 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் இைங்லக உயர ் த ொழினுட்ப கை்வி 

 ிறுவன ்தின் கை்விெொர ்பணியொடத்டொகுதியினருக்கொக ஆரொய்ெச்ி எழுது ை் மற்றும் 

  ்துவ இைங்கியம் பற்றிய ஐ ்து  ொள் தகொண்ட பொடத றிதயொன்லற ஒழுங்கலம ்து, 

அபிவிரு ்தி தெய்யப்படட்து. இ ்  பொடத றியின் மூைம் கிலடக்கப் தபற்ற ெொ கமொன 

தபறுநபற்றிலன அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு 2017 ஆம் ஆண்டின் மு ைொவது 

கொைொண்டிை் வழங்கு ற்கு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் மொனிடவியை், ெமூகவியை் பற்றிய குறுகியகொை 

பொடத றிதயொன்று இ ன் மூைம்  யொரிக்கப்படட்ு அபிவிரு ்தி தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

இ ன் ஆரம்ப கட்ட தவற்றியின் மீது ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

இ ் ப் பொடத றியொனது. பின்னர ்விரு ்தி தெய்வ ற்கு எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

 

ஆங்கிைதமொழிலய த ொழிை் ரீதியிை் பயன்படு ்துவது பற்றிய படட்ப்பின் படிப்பு 

டிப்நளொமொ பொடத றி மற்றும் இரண்டொம் தமொழி கை்வி பற்றிய பட்டப்பின் படிப்பு 

டிப்நளொமொ பொடத றி என்பன ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளது பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் 

ஆலணக்குழுவின்  ர ஆய்வு பிரிவின் ந லவகள் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினொை் பூர ்்தி தெய்யப்படட்ிரு ் லமயும் அடு ்  கட்டம் வலர இ ் ப் 

பிநரரிப்புகலள தகொண்டு தென்றலமயொகும். அ ன் பொடத றி அபிவிரு ்தியின் 

தபொருடட்ு உ வி தபற்றுக் தகொள்வ ற்கொக த ொடரப்ொடை் மற்றும் ஆவணம் பற்றிய 

 ிபுணர ் ஒருவரின் நெலவலய தபற்றுக் தகொள்ளும் ந ொக்கிை் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் இைங்லக Fulbright ஆலணக்குழுவுடன் நெர ்்து 

 டவடிக்லககலள எடு ்துள்ளது. இது ெம்ப ் மொன பிநரரிப்பும் நகொரிக்லகயும் 

இைங்லக Fulbright ஆலணக்குழுவுக்கு ெமரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளந ொடு, இ ்  

ந ொக்க ்திற்கு  லகலம தகொண்ட அதமரிக்க  ிபுணர ் ஒருவர ் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் இனங்கொணப் படட்ுள்ளொர.் 
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பதவியணி: 

* 2016-01-07 ஆம் திகதியன்று புதிய சிநரட்ட உ வி பதிவொளர ் ஒருவரொக 

திரு.டபிள்யு.டி.ரீ.திைக்கர ்ன ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திற்கு 

 ியமிக்கப்படடொர.் 

 

* முன்னொள் உ வி  ிதி உ ்திநயொக ் ர ்வயம்ப பை்கலைக்கழக ்தின் சிநரட்ட 

உ வி  ிதி உ ்திநயொக ் ரொக ப வியுயரவ்ு தபற்றலமயினொை் நபரொ லன 

பை்கலைக்கழ ்திலிரு ்து இடமொற்றம் தபற்ற உ வி  ிதி 

உ ்திநயொக ் ரினொை் 2016-02-01 ஆம் திகதியன்று கடலம 

தபொறுப்நபற்கப்பட்டது. 

 

* திருமதி டி.எம்.ரீ.பி.திெொ ொயக்க கணனி உ வியொளர ் ப வியிை் 

 ிர ் ரமொக்கப்பட்டொர.் 

 

* திருமதி ஏ.ஆர.்எஸ்.நக.ரொேபக்ஷ கணக்குப் பதியு ர ் பதிவியிை் 

 ிர ் ரமொக்கப்பட்டொர.் 

 

 

கற்பதற்கொன உதவி 

 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  ங்களுலடய ஆய்வுக் கடட்ுலரகள் 

மட்ட ்திலுள்ள மொணவரக்ள் ெொரப்ிை் இலணய ்தின் ஊடொக கற்றை் முகொலம ்துவ 

முலறலமதயொன்று அடிப்பலடயிைொன தபொறிமுலறதயொன்று  ொபிக்கப்பட்டது. 

பைவருடங்களொக  ிறுவன ்தினொை் அவ ொனிக்கப்படட்ு திற ்  மற்றும் 

த ொலைக்கை்வி தமொடியுை்கள் மூைம் கற்கும் மொணவரக்ள் ஆய்வுக் கடட்ுலர 

மட்ட ்திற்கு வ ் தும் அவரக்ளுக்கு கற்கும் ெமூக ்தின் உ வி கிலடக்கொலமயினொை் 

ெம கொை ்தினருடனொன கரு ்து பரிமொற்றங்களுடன் விவொதி ்து 

கை ்துலரயொடுவ ற்கு ் ந லவயொன உ வி கிலடக்கமொட்டொது. 

 

பதவியணி உறுப்பினரக்ளின் பணிகள் 

 

கலொநிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்பவல்ல, சிநரட்ட விரிவுகரயொளர் 

 

• (2017 நம மொ ம் - 2016 தபப்ரவரி மொ  ்திை் அெச்ிடுவ ற்கு 

தபொறுப்நபற்கப்பட்டது.) 'Locations of authenticity : S W R D Bandaranaike of Sri Lanka and 

the search for indigeneity' ஆசிய கற்லககள் பற்றிய ெஞ்சிலக (நகம்பிரிே் 

பை்கலைக்கழக ்தின் அெெ்கம். 

 

• (2017 - 2016  ஒக்நரொபர ் மொ  ்திை் அெச்ிடுவ ற்கு தபொறுப்நபற்கப்பட்டது ). 

'Standard      English, cricket, nationalism and tyrannies of writing in Sri Lanka' In Tyrannies of the 

Written Word, ed., Constanze Weth and Kasper Juffermans Bloomsbury அெெ்கம். 

 

• 2017 - Modern but authentic selves : A cultural genealogy of Sinhala nationalism. 

பை்கலைக்கழக ைண்டன் பதிப்பு (80,000 தெொற்கள் லககளொை் எழு ப்பட்ட 

பு ் கதமொன்லற அெச்ிடுவ ற்கு தபொறுப்நபற்கப்பட்டந ொடு, 2017 திதெம்பர ்

மொ  ்திை் உடன்படிக்லக லகெெ்ொ ்திடப்பட்டது.) 
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• ( ம்மிக்க நேர த்ுடன் இலண ஆசிரியரொக ) 2016 - Self, religion, identity and politics : 

Buddhist and Muslim encounters in contemporary Sri Lanka. இன கை்விக்கொன ெருவந ெ 

 ிலையம் - தகொழும்பு . 

 

• (கொஞ்ென ருவண்புரவுடன் இலண ஆசிரியரொக ) 2016 - 'Paradox of Sri Lanka's Elite 

Political Women' The Dangerous Women Blog. ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவிை் பற்றிய 

உயர ்கை்வி  ிறுவனம், எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழகம். 

 

• 'நூை் மீளொய்வு : ேயந வ உயன்தகொட, 'Social Research Philosophical and 

Methodological Foundations' தகொழும்பு வர ்் க ெஞ்சிலக  7(1): 52-27 

 

• பதிப்பொசிரியர ் ெ ்திய (விநெட பதிப்பு) 2016 அரெொங்க இைக்கிய விழொலவ 

தகொண்டொடும் முகமொக இைங்லக இைக்கியமும் கலைகளும் பற்றிய ஆய்வுக் 

கடட்ுலரக் நகொப்பு, கைொெொர திலணக்களம், இைங்லக. 

 

 

பத்திரங்ககளெ ்ெமர்ப்பித்தல் 

 

• 2016 தபப்ரவரி 24 - "S.W.R.D.Bandaranaike of Sri Lanka and discourses of authenticity'.  

எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவியை் உயர ்

கை்வி  ிறுவனம் மற்றும் இ ் ப் பை்கலைக்கழக ்தின் த ற்கொசிய 

கை்விக்கொன  ிலையம் ஆகியவற்றின் ஊடொக கூட்டொக ஒழுங்கு 

தெய்யப்படட்ுள்ள தபொதுமக்களுக்கொன முன்லவப்பு. 

 

• 2016 யூன் 26-28 - 'கைொெொர குலறபொடுகள் : Limits of leftist engagements with art and  

culture in postcolonial Sri Lanka' எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் ெமூகவியை் 

மற்றும் அரசியை்  கை்லூரியினொை் ஒழுங்கு தெய்யப்படட் 'forms of the Left Activist 

Art and Leftist Aesthetics in Post colonial South Asia'  என்னும்  லைப்பிைொன  ப ்திர 

ெமரப்்பிப்பு. 

 

• 2016 ஒக்நரொபர ் 12-14 - ைக்ெம்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தினொை் ஒழுங்கு 

தெய்யப்பட்டதும் ைக்ெம்நபரக்்கிை்  டொ ் ப்பட்டதுமொன 'Tyranny of writing: 

Ideologies of the written word' என்னும் மொ ொடட்ிை் முன்லவக்கப்படட் 'Standard English, 

Cricket, Nationalism and tyrannies of writing in Sri Lanka' என்னும்  லைப்பிைொன  ப த்ிர 

ெமரப்்பிப்பு. 

 

• 2016 யூலை 23-24 - 'Bilingual Education: An Asset for Sustainability' த ொடரப்ிைொன 

மொ ொட்டிை் தெய்யப்படட் 'Language, bilingualism, culture and society' த ொடருக்கொன 

முன்லவப்பு. இரு தமொழி கை்வி ் திலணக்களம், கை்வி அலமெச்ு, இைங்லக. 

 

• ரம்புக்தவை்ை எெ.் 2016 -  ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் - What is it all about? The 

Keynote Address - உைக பிரெொவுரிலமக்கொன ஆங்கிை தமொழிக் கை்வி - 

ெவொை்களும் ெ ் ரப்்பங்களும் த ொடரப்ிைொன கனிஷ்ட  ிலை ஆரொய்ெச்ி 

கழகம். ஆங்கிை தமொழிக் கை்விப் பிரிவு, மொனிடவியை் பீடம், களனி 

பை்கலைக்கழகம், இைங்லக. 
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பிற ஆரொய்ெச்ிகள் 

 

• 2016 ெனவரி மொ  த்ிலிரு ்து மொரெ் ் மொ ம் வலர எடின்நபரக்் 

பை்கலைக்கழக ்தின் ெமூகவியை் மற்றும் மொனிடவியை் உயர ் கை்வி 

 ிறுவன ்தின் ஆரொய்ெச்ி உறுப்புரிலம. 

 

• ஒக்நரொபர ் 05 ஆம் திகதி ந சிய கை்வி  ிறுவன ்துடன் இலண ்து பிரிடட்ிஷ் 

கவுன்சிை் மூைம் ஒழுங்கு தெய்யப்பட்ட 'தவற்றி தகொள்ளை் - கற்பி ் லை 

இலணய ்தின் ஊடொக நமற்தகொள்ளும் மொ ொடு' கூட்ட த் ொடருக்கொன 

உறுப்பினர ். 

 

• 2016  தவம்பர ் 07 - 09 ஆகிய தினங்களிை் கலைகள் மற்றும் ஒருலமப்பொடு 

பற்றிய WINGS ெருவந ெ மொ ொட்டின் ஆரம்ப கூட்ட த ொடரின் உறுப்பினர.் 

ந சிய ெகவொழ்வு மற்றும் ஒருலமப்பொடட்ிற்கொன அலுவைகம் (ONUR), GIZ - FLICT, 

CARE ெருவந ெ  ிறுவனம், ஐநரொப்பிய யூனியன் மூைம் ஒழுங்கு தெய்யப்படட்து. 

 

• 2016 திதெம்பர ் 12 - 13 ஆகிய இரு தினங்கள் எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழ ்தின் 

ெமூகவியை் மற்றும் அரசியை் பொடெொலையுடன் இலண ்து ஒழுங்கு 

தெய்யப்பட்ட கலைகள் மற்றும் ஒருலமப்பொடு பற்றிய கரு ்து ஆய்வின் 

பிர ொன ஏற்பொட்டொளரும் கூட்டஅலழப்பொளரும். 

• கிநரஷன்  ம்பிக்லக தபொறுப்பின் தபொறுப்பொளரொக ஆங்கிை தமொழி 

பலடப்புகள்  ெொரப்ிை்  2016 கிநரஷன்  விருது விழொலவ ஒழுங்கு தெய் லம. 

 

• 2016 நம மொ ம் 14 ஆம் திகதி  டொ ் ப்பட்ட அன்னொசி மற்றும் கடலை சுருள் 

கைொெொர விழொவிை் ம ம் மற்றும் கைொெொரம் பற்றிய கை ்துலரயொடலிை் பங்கு 

பற்றியலம - இலடயீட்டொளரொக அருண டயஸ் பண்டொர ொயக்கொவும்  

தெயைொற்றினொர ். 

 

• 2016  தவம்பர ் 12 - 13 ஆகிய இரண்டு தினங்கள் நுநகதகொட அநுைொ 

வி ்தியொைய ்திை்  லடதபற்ற கை்வி அலமெச்ு மற்றும்  ிலைநபறுலடய 

வலுெக்தி அதிகொரெலபயினொை்  ிலைநபறுலடய வலுெக்தி என்னும் 

த ொனிப்தபொருளின் கீழ் ஒழுங்கு தெய்யப்படட்ுள்ள ந சிய  ொடொகப் 

நபொட்டியின்  டுவர ்குழுவின் உறுப்பினர.் 

 

• இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ப வியணி அபிவிரு ்தி  ிலைய ்தின் 

மூைம்  டொ ் ப்பட்ட  குதிகூர ்விரிவுலரயொளரக்ளுக்கொன CTHE பொடத றியின் 

ந சிய அபிவிரு ்தி பிரிவிலன கூட்டிலண ் லம. 

 

• நபரொ லன பை்கலைக்கழக ்தின் முன்னொள் பிர ொன ஆங்கிை தமொழி பற்றிய 

நபரொசிரியர ் ஆஸ்லி அை்நப அவரக்ளின் ஞொபகொர ்்  விழொ - இன 

ஆய்வுக்கொன ெருவந ெ  ிலையம் - 2016 ஒக்நரொபர ்19. 
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திருமதி எெ.்டி.விநேநெக்கர, சிநரட்ட விரிவுகரயொளர் 

 

ஆரொய்ெச்ிகள் 

 

* ஆய்வுக் கடட்ுலரகலள உறுதிப்படு ்தும் ஆவண ்ல  பூர ்்தி தெய் ை் 

(அ ்தியொம்  ொன்கு) 

 

* 2016 மொரெ் ் 07 ஆம் திகதியன்று அவுஸ்திநரலியொவின் குயின்ஸ்ைொ ்து 

த ொழினுட்ப பை்கலைக்கழக ்தின் கூட்ட ் த ொடர ் - 'Students'  ethnolinguistic 

identities in bilingual classroom': இைங்லகயின் இன ்துவம் பற்றிய ஆய்வு என்னும் 

 லைப்பிை் விடய முன்லவப்பு.   

 

* 'Students'  ethnolinguistic identities in bilingual classroom - இைங்லகயின் இன த்ுவம் 

பற்றிய ஆய்வு' பற்றிய ஆரொய்ெச்ிக்கொன தீரவ்ு த ொடரப்ிை் விண்ணப்பி ் ை் . 

 

* ஆறு பொடெொலைகளிை் தவௌிக்கள நவலைகள் மற்றும் இரு தமொழிக் கை்வி 

 ரப்பினரக்ளுடன் பகுதி கட்டலமக்கப்பட்ட ந ரக்ொணை் . 

 

 

 

கல்வி நடவடிக்கககள் 

 

* ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் ஊடொ வழங்கப்படவுள்ள இரு 

தமொழிக் கை்விப் பற்றிய பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ பொட 

சிபொரிசுகளுக்கொன திரு ் ங்கள். 

 

* இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்பி ் ை் பற்றிய கலைமொனி 

பட்ட ்துக்கொன திருமதி சுநம ொ கமநகயின் ஆய்வுக் கடட்ுலரகலள 

நமற்பொரல்வ தெய் ை். 

* கிரிநயட்டிவ்ஸ் நவரக்்ஸ் என்ப னொை்  நமற்தகொள்ளப்பட்ட ஆய்வுக் 

கடட்ுலரதயொன்றொன  'The Wound Separation Remembering a forced migration story in a 

Grapic Novel' ஐ 2016 மொரெ் ்மொ ம் 11 ஆம் திகதி பரிசீைலன தெய் லம. 

 

* 2016 மொரெ் ் மொ ம் 07 ஆம் திகதி குயின்ைொ ்து த ொழினுட்ப 

பை்கலைக்கழக ்தின் நபரொசிரியர ் தமரிலின் தகொெர்ொன் சுமி ் அவரக்ளுடன் 

 டொ ் ப்பட்ட பிர ்திநயக ஆநைொெலன. 

 

மொநொடுகள் (முன்கவக்கப்பட்டகவ) 

 

2016 ஆம் ஆண்டிை் இைங்லகயிை்  டொ ் ப்பட்ட ெருவந ெ இரு தமொழிக் கை்வி பற்றிய 

மொ ொட்டிை் இைங்லகயிை் தமொழி, தமொழிெ ்ெ ்ல , ஆநைொெலன வழங்கப்படும் தமொழி 

உட்பட இரு தமொழி கை்விப் பற்றி கைொ ிதி ேரஷ்ன ரம்புக்தவை்ைவுடன் இலண 

கூட்ட ் த ொடரக்லள   டொ ்தியலம. 
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கலந்துபகொண்ட பெயலமரவ்ுகள் 

 

* 2016 தபப்ரவரி 02 ஆம் திகதி உறுதிப்படு ் ை் ஆவண ்ல ப் பூர ்்தி தெய்யும் 

தெயைமரவ்ு 

 

* யொழ்ப்பொண ்திை் 2016 தபப்ரவரி 25 ஆம் திகதியன்று  டொ ் ப்பட்ட ஆரொய்ெச்ி 

ஒழுக்க விழுமியங்கள் மற்றும்  ை்லிணக்கம் . 

 

* 2016 மொரெ் ்மொ ம் 02 ஆம் திகதி மொனிட ஆரொய்ெச்ி ஒழுக்க விழுமியங்கலளப் 

பயன்படு ்தும் தெயற்பொடு பற்றிய தெயைமரவ்ு. 

 

* கைொ ிதி படட்ம் த ொடரப்ிை் (படட் ொரி  கவொய்வு 1, 3, 4, 5 மற்றும் 6) - 2016 மொரெ் ்

11 

 

* ஆரொய்ெச்ி பட்டங்கலள தவற்றிகரமொக பூர ்்தி தெய்வது வலர முகொமி ்துக் 

தகொள்ளை் (படட் ொரி  கவொய்வு 2, 4, 5 மற்றும் ஆரொய்ெச்ி  கவொய்வு 3, 5, 6) - 2016 

மொரெ் ்11 

 

* கை்வி ெொர ்்  த ொழிதைொன்லற கட்டிதயழுப்பு ை் : HDR மொணவரக்ள் ெொரப்ிை் 

த ொழிை்கலள ் திட்டமிடு ை் (பட்ட ொரி  கவொய்வு 2, 3, 4, 5, 7 மற்றும் 

ஆரொய்ெச்ி  கவொய்வு 3, 5, 6) - 2016 எப்ரை் 08 

 

* பதிப்பும் தவௌியீடும்: QUT ஆரொய்ெச்ியொளரக்ளுக்கு பயிற்சிப் பொடத றி 

தெயைமரவ்ு  1 - மூை  ்துவம் - 2016 ஏப்ரை் 11 

 

* பதிப்பும் தவௌியீடும்: QUT ஆரொய்ெச்ியொளரக்ளுக்கு பயிற்சிப் பொடத றி 

தெயைமரவ்ு  1 - மூை  ்துவம் - 2016 ஏப்ரை் 21 

 

 

திருமதி எம்.ஐ.ேொன்ஸ், விரிவுகரயொளர் 

 

* வளவொளர ் - 'படிப்படியொக' என்னும்  லைப்பிைொன பயிற்சி தெயைமரவ்ு: 

அரெொங்க பை்கலைக்கழகங்களின் ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் பிரிவிலிரு ்து / 

 ிலையங்களிலிரு ்து வருலக   ்  கைவிெொர ் ப வியணியினர ் ெொரப்ிை் UTEL 

பரீடல்ெ ெொரப்ிை் வழங்கப்பட்ட மொணவர ்லகநூை். 

 

* வளவொளர ் - தகொழுமபு பை்கலைக்கழக ்தின் களனிக் கை்லூரியினொை் 

நமம்படு ் ப்பட்ட பை்கலைக்கழக நுலழவொளரக்ளுக்கு வழங்கப்படவுள்ள 

இலணய ்தின் ஊடொக ஆங்கிை பொடத றிதயொன்று மீளொய்வு தெய்யப்படட்ு 

த ொகு ்   ிபுணரக்ள் குழு. 

 

* மீளொய்வொளர ் - கை்யொணி, களனி பை்கலைக்கழக த்ின் ஊடொக அெச்ிடப்படும் 

ெஞ்சிலக. 

 

* த ொகுப்பொளர ் /  டுவர ் - இரு தமொழி மொணவரக்ளுக்கொக கை்வி அலமெச்ின் 

இரு தமொழிக் கை்விப் பிரிவின் மூைம்  டொ ் ப்பட்ட ந சிய விவொ ப் நபொடட்ி. 
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* திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ப வியணி அபிவிரு ்தி  ிலைய ்தின் ஊடொக 

 டொ ் ப்பட்ட உயர ்கை்வியிை் கற்பி ் ை் பற்றிய ெொன்றி ழ் பொடத றி. 

 

* ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  டொ ் ப்பட்டதும்  கை்வி 

அலமெச்ின் இரு தமொழிக் கை்விப் பிரிவின் மூைம்  ொபிக்கப்பட்டதுமொன 

உள்ளக ஆநைொெகரக்ளுக்கு தெவிமடு ் ை் தமொழி த ொடரப்ிை் பரீட்சி ் ை் 

பற்றிய குறுகிய கொை பொடத றியிலன ஒருங்கிலண ்து, அ ன் கற்பி  ்லிை் 

அங்கம் வகி ் ை். 

 

 

தற்நபொது நமற்பகொள்ளப்பட்டு வரும் ஆரொய்ெச்ிகள் 

 

* உள் ொடட்ு பிரலெயொகவுள்ள பிரெச்ிலன : இைங்லக  ொய்தமொழியொக 

ஆங்கிைம் பயன்படு த்ுபவரக்லள அலடயொளம் கொணு ை். களனி 

பை்கலைக்கழக ்தின்   ்துவ முதுமொணி பட்ட த்ிற்கொக தெய்யப்பட்ட ஆய்வு. 

 

* இைங்லகயின் ஆங்கிை தமொழி ஆசிரியரக்ளுக்கிலடயிை் இைக்கிய அறிவுலர 

த ொடரப்ிைொன கற்லக. 

 

 

ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனத்திற்கு பவ ிவொரியொன கல்வி 

நடவடிக்கககள் . 

 

* தமொறடட்ுலவ பை்கலைக்கழகம் - விநெட பணிகளுக்கொக ஆங்கிைதமொழி 

கற்பி ் ை் பற்றிய பொடத றி ESAP பகுதியிலன கற்பிப்ப ற்கொன அடிப்பலட 

ஒப்பலட கருதுநகொள் த ொடரப்ிை் வளவொளர.் 

 

* இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக் - தமொழி கை்வி ் திலணக்களம், HSS பீடம் 

 

- LSU 4302 ெொரப்ிை்  தவௌிவொரி விரிவுலரயொளர ்

- LSU 4104 ெொரப்ிை்  கற்பி ் ை் மற்றும் மதிப்பிடை் - கணனி மற்றும் 

ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் 

 

- பரீடெ்கர ் - பட்ட ஆரொய்ெச்ி கரு ்திடட்ங்கள், ஆங்கிைதமொழி கற்பி  ்ை் 

த ொடரப்ைொன கலைமொணி பட்டம் 

 

* விநெட ந லவகளுக்கொன கை்வி ் திலணக்களம், கை்விப் பீடம் 

 

- ESP  1232/2232 ெொரப்ிை் இரண்டொம் மொதிரி  டலவக்கொன வினொப் ப த்ிரம் 

மதிப்பிடை் (விநெட ந லவகளுக்கொன கை்வி த ொடரப்ிைொன கை்வி 

த ொழினுட்பவியை்: பகுதி II விடய இைக்கம் 2 - ஆங்கிைம்) 
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கலந்துபகொண்ட மொநொடுகள் 

 

* களனி பை்கலைக்கழக ்தின் SDC மூைம் ஒழுங்கு தெய்யப்பட்ட பசுலம 

தெயற்பொடுகள் பற்றிய ந சிய மொ ொடு. 

 

* கலை மற்றும் ஒருலமப்பொடு பற்றிய WINGS ெருவந ெ மொ ொடு. 

 

 

ஒத்துகழப்பும் பங்களிப்பும் 

 

திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ப வியணி அபிவிரு ்தி  ிலைய ்தினொை் இ ் ப் 

பை்கலைக்கழக ்தின் ப வியணியினருக்கொக  டொ ் ப்பட்ட  ிகழ்ெச்ி ்திட்டங்கள் 

ெொரப்ிை் இ ்   ிறுவன ்தின் ஊடொக கை்வி மற்றும் ஒருங்கிலணப்பு உ விகள் 

வழங்கப்பட்டன. திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் தமொழிக் கை்விப் பிரிவுக்கும் 

அந நபொன்று கை்வி பீட ்திற்கும் தகொழும்பு மற்றும் களனி பை்கலைக்கழகங்களின் 

ஆங்கிை கை்வி பிரிவுகளுக்கும் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் 

ப வியணியினரினொை் கற்பி ் ை், மதிப்பிடை், நமற்பொரல்வ மற்றும் பரீட்சி ் ை் 

என்பன ஊடொக அவரக்ளுலடய உ வி வழங்கப்பட்டன. ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தின் ப வியணியினரினொை் தகொழும்பு, நபரொ லன மற்றும் ஶ்ரீ 

ேயவர ்் னபுர பை்கலைக்கழகங்களிை் மொ ொடுகள் மற்றும் தெயைமரவ்ுகள் 

ெொரப்ிலும் உ வி வழங்கப்பட்டன. தமொறடட்ுவ திற ்  பை்கலைக்கழக த்ின் ஆங்கிை 

தமொழிப் பிரிவின் விநெட கை்வி  ிகழ்ெச்ி ்திட்ட ்தின் ஆங்கிை தமொழி ெொரப்ிை் இ ்  

பிரிவுக்கு ஒ ்துலழப்பு  ை்கி ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் 

ப வியணியினர ் இ ்  பிரிவுடனும் த ருங்கி தெயைொற்றினர.் கை்வி ெொர ்்  

 டவடிக்லககளுக்கு நமைதிகமொக இைங்லகயின் புகழ்தபற்ற கை்விமொன்கள், 

கலைஞரக்ள் மற்றும் தெயற்பொட்டொளரக்ள் கை ்து தகொள்ளும் கலை மற்றும் 

இணக்கப்பொடு பற்றிய இரண்டு ொள் தெயைமரத்வொன்லற ஒன்லற  டொ ்துவ ற்கும்  

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம் எடின்நபரக்் பை்கலைக்கழக ்தின் அரசியை், 

ெமூகவியை் கை்லூரியுடன் ஒ த்ுலழப்புடன் தெயைொற்றியது. அலமெச்ு ெொரப்ிை் 

பரீடல்ெகலள நமற்தகொள்ளு ை், மதிப்பிடு ை் பற்றிய பொடத றிதயொன்லற  டொ த்ிெ ்

தெை்லும் தபொருடட்ு  ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் ப வியணியினர ்

கை்வி அலமெச்ுடனும் ஒரு ரப்பொக  தெயைொற்றினர.் 

 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் ெகை வி ்திலுமொன பணிகளுக்கு திற ்  

பை்கலைக்கழக ்தின் தமொழிக் கை்வி பிரிவின் கை்விெொர ் ப வியணி 

உறுப்பினரக்ளினொை் ஒ த்ுலழப்பு த ொடரெ்ச்ியொக வழங்கப்படட்ு வருகின்றது. இ ்  

ஒ ்துலழப்பு இை்ைொமை் பட்டப்பின் படிப்பு மட்ட ்திைொன ஆரொய்ெச்ிகலள 

நமற்பொரல்வ தெய்வ ற்கு இயைொமற் நபொவந ொடு திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் 

தமொழிக் கை்வி திலணக்களமொனது ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் கை்வி 

மற்றும் ஆரொய்ெச்ி பணிகளுக்கு ஊக்க ்துடன் அ ன் பங்களிப்லப  ை்கி 

வருகின்றது. 

2016 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் துலணநவ ் ர,் திற ்  பை்கலைக்கழ ்தின் பீட 

ெலபயின் உறுப்பினரக்ள், பிரதி துலணநவ ் ர,் பதிவொளர,் மொனிடயவிை். 

ெமூகவியை் மற்றும் கை்வி பீடங்களின் பீடொதிபதிகள்,  ிதி தபொறுப்பொளர,் நூைகப்  

தபொறுப்பொளர,் நூைகப் ப வியணி, கை்வி பீட த்ின் உ விப் பதிவொளரக்ள் மற்றும் 

கை்வி த ொழினுட்பவியை் பிரிவின் கை்விெொர ் ப வியினர ் அடங்கைொக திற ்  
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பை்கலைக்கழக ்தின் தபரும்பொைொநனொரினொை் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு ஒ ் ொலெ  ை்கப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டிை் இ ்  விநெட உ வி 

ந லவப்பட்டது முக்கியமொக  ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் கட்டட 

கரு ்திட்டம் முடிவுற்றதும் புதிய கட்டட ்திற்கு தபரும்பொைொன உடக்ட்டலமப்பு 

வெதிகள் பை்கலைக்கழக ்தின் ஊடொக வழங்கநவண்டியிரு ் லமயினொை் ஆகும். 

திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ெகை பிரிவுகளின் ஊடொக   டொ ் ப்பட்ட ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் புதிய கட்டட ்ல யும் திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் 

புதிய விடுதி கட்டட ் த ொகுதிலயயும் உ ்திநயொகபூரவ்மொக திற ்து லவப்ப ற்கொன 

கூடட்ு விழொவொனது முன்னு ொரண ்துடன்கூடிய ஒ ்துலழப்புடன்  டொ ் ப்பட்டது. 

 

கலைமொனி  ிகழ்ெச்ி த்ிட்ட ்தின் ஒவ்தவொரு பொடத றிக்கும் பின்வருநவொரக்ளின் 

ஒ ்துலழப்பு வழங்கப்பட்டது : திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஓய்வு ிலை 

நபரொசிரியர ் ஆர.்ரஹீம், கைொ ிதி எெ.்வி.ர ்வ ்ந ,  ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தின் முன்னொள் பணிப்பொளர ் / சிநரடட் விரிவுலரயொளர,் தமொழிக் கை்விப் 

பிரிவு திற ்  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி ரொதிகொ   சிை்வொ, சிநரடட் விரிவுலரயொளர,் 

தமொழிக் கை்விப் பிரிவு திற ்  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி வி.வி.தம வ ந் தக ர, 

சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு திற ்  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி 

தினொலி ந நவ ்திர, சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் தமொழிக் கை்விப் பிரிவு திற ்  

பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி டபிள்யு. தெனவிர ன் - நூைகர,் திற ்  பை்கலைக்கழகம், 

கைொ ிதி எம்.நக.எஸ்.ஐயர,்  ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பற்றிய சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை்  ிலையம், கலைபீடம் யொழ்ப்பொணம் 

பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி தரொநமொைொ ரசூை், சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் ஆங்கிை 

தமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், திரு.எஸ்.நே.குணவர ்ன, சிநரடட் 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை்  ிலையம், தமொறடட்ுலவ 

பை்கலைக்கழகம், திரு.எை்.டி.ஐ.விநேதுங்க, ஆநைொெகர ் / ெமூக கற்லககள் கை்விப் 

பிரிவு, திற ்  பை்கலைக்கழகம்,  கைொ ிதி ஐி.ஐ.சி.குணவர ்ன, கை்வி பற்றிய 

ஓய்வு ிலைப் நபரொசிரியர,் கை்வி பீடம், திற ்  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி பொலி  

திெொ ொயக்க, சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் கம்பேொ விக்கிரமரொெச்ி ஆயுள்நவ  

 ிறுவனம், திருமதி என்.ஏ.வன்னியசிங்கம், தவௌிவொரி நபரொசிரியர ் / தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம், திருமதி.எஸ்.ஆர.்இைங்கநகொன், ஒருங்கிலணப்பொளர ் / சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு, தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம், 

திருமதி எஸ்.எம்.ெை்கொது, ஆநைொெகர ் / தமொழிக் கற்லக கை்விப் பிரிவு, திற ்  

பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி ஶ்ரீமொலி நேர ,் சிநரடட் ஆநைொெகர ்ஆங்கிை படட்ப்பின் 

படிப்பு  ிறுவனம், கைொ ிதி ெொ ்  அநபசிங்க பீடொதிபதி, ெமூக கற்லககள் கை்விப் 

பிரிவு, திற ்  பை்கலைக்கழகம், எ ்ந ை்  ொணயக்கொர, முன்னொள் விரிவுலரயொளர ்

சுை் ொன் கபுஸ் பை்கலைக்கழகம் கைொ ிதி வொகிெ குணநெக்கர,  ிலறநவற்றுப் 

பணிப்பொளர ்இைங்லக கை்வி பற்றிய அதமரிக்க  ிறுவனம், திரு.பி.எஸ்.ஆர,்தபநரரொ, 

இலளப்பொறிய அதிபர ் ஆகிநயொரக்ள் ஆங்கிை தமொழி இரண்டொம் தமொழியொக 

கற்பி ் ை் த ொடரப்ிைொன பட்டப்பின் படிப்பு டிப்நளொமொ / கலைமொனி பட்டப் 

படிப்பின் தவௌிவொரி விரிவுலரயொளரக்ளொக ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு ஒ ் ொலெ வழங்கினொர.் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திை் 

கலைமொனி பட்ட ்ல ப் பூர ்்தி தெய்  மொணவர ் ஒருவரொன களனி 

பை்கலைக்கழக ்தின் ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பிரிவின் 

திரு.ரீ.ஐ.விக்கிரமரொெச்ியும் கூட இ ்  ஆண்டிை் கற்பி ் ை் மற்றும் மதிப்பிடை் 

பணிகளுக்கொக ஒ ்துலழப்பு வழங்கினொர.் 
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கைொ ிதி ஆரியவன்ெ ரணவீர - துலறநபொன கலைஞரும் தமொழிதபயரப்்பொளரும், 

நபரொசிரியர ் ஆர.்ரஹீம் - ஓய்வு ிலை நபரொசிரியர ் திற ்  பை்கலைக்கழகம், 

எெ.்வி.எம்.ர ்வ ்ந  ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் முன்னொள் 

பணிப்பொளர ் / சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் தமொழிப் பிரிவு, திற ்  பை்கலைக்கழகம், 

மதுபொஷினி ர ் ொயக்க - சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் / ஶ்ரீ ேயவர ்் னபுர 

பை்கலைக்கழகம், திரு.ைொை் தம வ ்ந தக ர - விரிவுலரயொளர,் திற ்  

பை்கலைக்கழகம், திருமதி ரேொணி தபநரரொ - விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை கை்வி 

தமொழிப் பிரிவு, தகொழும்பு  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி தினொலி ந நவ ்திர - சிநரடட் 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை கை்வி தமொழிப் பிரிவு, திற ்  பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி 

கொஞ்ெனொ வரண்பொை - சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை கை்வி தமொழிப் பிரிவு, 

திற ்  பை்கலைக்கழகம்,  கைொ ிதி விவிமரி வண்டரப்ூட்டன் - சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை கை்வி தமொழிப் பிரிவு, திற ்  பை்கலைக்கழகம், 

திரு.எை்.டி.ஐ.விநேதுங்க, சிநரட்ட ஆநைொெகர ் / ெமூகவியை் கை்விப் பிரிவு, திற ்  

பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி லியனநக அமரகீர ்்தி, சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் 

நபரொ லனப் பை்கலைக்கழகம், தினொலி தபரண்ொண்நடொ - சிநரடட் விரிவுலரயொளர,் 

ஆங்கிை கை்வி தமொழிப் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், திருமதி சுனிைொ கைப்பதி, 

திருமதி பி. ொகசு ் ரம் - முன்னொள்  லைவர ் ஆங்கிை தமொழி கை்விப் பிரிவு ஶ்ரீ 

ேயவர ்் னபுர பை்கலைக்கழகம், திருமதி  தின் வன்னியசிங்கம் - தவௌிவொரி 

விரிவுலரயொளர/் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம் திருமதி மொணிக்க 

தகொடிதுவக்கு விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கை்விப் பிரிவு, கைொ ிதி ஆஷொ 

அநபநெக்கர, விரிவுலரயொளர,் பட்டப்பின் படிப்பு கை்வி பீடம், தகொழும்பு 

பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி அக்ரி அமீர,் களனிப் பை்கலைக்கழகம், களனி 

பை்கலைக்கழக ்தின் ஆங்கிை தமொழி கற்பி ் ை் பிரிவின் சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ்

தகௌெை்யொ தபநரரொ அவரக்ளும்கூட ஆங்கிை தமொழி இரண்டொம் தமொழியொக 

கற்பி ் ை் பற்றிய கலைமொனி பட்ட ்திற்கொன தவௌிவொரி விரிவுலரயொளரக்ளொக 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திற்கு ஒ ் ொலெ  ை்கினர.் 

 

நபரொசிரியர ்சிநரொமி தபரண்ொண்நடொ - ஆங்கிை தமொழி த ொடரப்ிைொன ஓய்வு ிலை 

நபரொசிரியர ் - தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம், நபரொசிரியர ் ரஜீவ விநேசிங்க, 

ஓய்வு ிலை நபரொசிரியர,் இைங்லக ெப்பிரகமுவ பை்கலைக்கழகம், நபரொசிரியர ்

ஜி.ஐ.சி.குணவர ்ன - கை்வி பற்றிய ஓய்வு ிலை நபரொசிரியர,் கை்விப் பிரிவு, 

இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழகம் கைொ ிதி தரொதமொைொ ரசூை், சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், 

கைொ ிதி ஆர.்எம்.சி.ேயதிைக்க, சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கை்விப் 

பிரிவு, ஶ்ரீ ேயவர ்் னபுர பை்கலைக்கழகம், திருமதி திலினி வலிசு ் ர சிநரட்ட 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிை தமொழி கை்விப் பிரிவு, ஶ்ரீ ேயவர ் ்னபுர பை்கலைக்கழகம், 

கைொ ிதி எம்.நக.எஸ.ஐயர,் ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பற்றிய சிநரடட் 

விரிவுலரயொளர,் ஆங்கிைதமொழி கற்பி ் ை் பிரிவு, கலைபீடம், யொழ்ப்பொணம் 

பை்கலைக்கழகம், திருமதி எஸ்.எம்.ரீ.விநே ரம் ொெ, விரிவுலரயொளர ் ஆங்கிைதமொழி 

கற்பி ் ை் பிரிவு, தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம், கைொ ிதி சி.டி.எஸ்.வொ  ்ொவ, சிநரடட் 

விரிவுலரயொளர,்  லைவர ்ஆங்கிைதமொழி கற்பி  ்ை் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், 

கைொ ிதி.டபிள்யு.எம்.விநேர ்ன, தமொழிக்கை்விப் பிரிவு, மொனிடவியை் பீடம், களனி 

பை்கலைக்கழகம், திரு.எஸ்.நே.குணவர ்ன, சிநரட்ட விரிவுலரயொளர,் தமொழிக் 

கை்விப் பிரிவு, தமொறடட்ுவ பை்கலைக்கழகம், திருமதி வீ.யட்டவ ்  - முன்னொள் 

பணிப்பொளர ் / ந சிய கை்வி  ிறுவனம், திருமதி மகிஷி ரணவீர  லைவர ் - ஆங்கிை 

தமொழி கற்லககள் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், திருமதி தினொலி தபரண்ொண்நடொ 
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- சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் களனி பை்கலைக்கழகம்,  திருமதி கமைொ விநேர ்ன, 

முன்னொள் விரிவுலரயொளர,் நபரொ லன ஆசிரியர ் கை்லூரி, 

திருமதி.எஸ்.ஆர.்இளங்கநகொன் -  ஒருங்கிலணப்பொளர ் /சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ்

ஆங்கிை தமொழி கற்லககள் பிரிவு, தகொழும்பு பை்கலைக்கழகம், திருமதி 

ஜி.ஜி.நக.வி ்திகொ ஆநைொெகர ் /ஆங்கிை தமொழிக் கை்வி பற்றிய விரிவுலரயொளர,் 

வர ்் க முகொலம ்துவ பற்றிய ந சிய  ிறுவனம், திரு.ரீ.ஐ.விக்கிரமொரொெச்ி, 

ஆங்கிைதமொழி கற்பி  ்ை் பிரிவு, களனி பை்கலைக்கழகம், சுை் ொன் கபுஸ் 

பை்கலைக்கழக ்தின் முன்னொள் நபரொசிரியர ் எத ை்  ொணயக்கொர 

ஆகிநயொரக்ளும்கூட பரீடெ்கரக்ளொகவும் தவௌிவொரி ஆய்வுக் கடட்ுலரகள் 

பரீடெ்கரக்ளொகவும் நெலவயொற்றி இ ்   ிறுவன ்திற்கு அவரக்ளுலடய 

ஒ ்துலழப்லப வழங்கினர.் கைொ ிதி எெ.்வி.எம்.ர ்வ ்ந  முன்னொள் பணிப்பொளர ் 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம், சிநரட்ட விரிவுலரயொளர ் / தமொழிக் கை்விப் 

பிரிவு இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழகம், நபரொசிரியர ் ஆர.்ரஹீம் (ஓய்வு ிலை 

நபரொசிரியர ் / திற ்  பை்கலைக்கழகம், இலளப்பொறிய பணிப்பொளர ் / ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம்), கைொ ிதி.வீ.வீ.தம வ ்ந தக ர, கைொ ிதி 

டி.ந நவ ்திர, கைொ ிதி ரொதிகொ   சிை்வொ திற ்  பை்கலைக்கழகம், தமொழிக் கை்விப் 

பிரிவின் ஆநைொெகர,் கைொ ிதி ஶ்ரீமொலி நேர ் ஆகிநயொரக்ள் உள்ளக ஆய்வுக் 

கடட்ுலரகள் பரீடெ்கரக்ளொகவும் நெலவயொற்றி இ ்   ிறுவன ்திற்கு ஒ ்துலழப்பு 

 ை்கினர.் 

 

திற ்  பை்கலைக்கழக ்தினதும் ஏலனய ந சிய பை்கலைக்கழங்களினதும் கை்வி, 

 ிருவொக மற்றும் கை்விெொரொ ப வியணியினரக்ள் இ ்   ிறுவன ்திற்கு வழங்கிய 

ஒ ்துலழப்பு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  ன்றியுடன்  ிலனவு 

கூறப்படுகின்றது. இ ற்கு நமைதிகமொக  ிறுவன ்தின் பொடத றிகள் மற்றும் 

 ிகழ்ெச்ி ் திட்டங்கலள  டொ ்துவ ற்கு பை்கலைக்கழக முலறலமக்கு 

தவௌிவொரியொக த ொழிை்ெொரப்ொளரக்ள் தபரும்பொைொநனொரினொை் வழங்கப்படும் 

அவரக்ளுலடய ஒ த்ுலழப்பு ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் 

இனங்கொணப்படட்ுள்ளது. இ ்  ஒ ் ொலெ இை்ைொவிட்டொை்  ிறுவனமொனது 

முலனப்புடன் தெயற்பட முடியொமை் நபொயிருக்கும்.  னது பை்நவறுபடட் பர ்துபடட் 

நுகரந்வொருக்கு உயரம்ட்ட நெலவயிலன வழங்குவ ற்கு ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு இயலுதமன்பல யும் இ ்  உ வி மூைம்  உறுதிப்படு ்துகின்றது. 
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6. திருத்தியகமக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்று (புதிய படிவத்திற்கு அகமவொக) 

  

 

 (அ) திரண்ட பெலவுகள் பற்றிய விபரம் 

 

விடயம் 2015 

ரூபொ 
2016 

ரூபொ 

அ.  னிப்படட் நவ னொதிகள் 13,285,504.00 12,584,956.00 

ஆ. பிரயொணெ ்தெைவு 40,078.00 70,314.00 

இ. வழங்கை் 562,573.00 587,790.00 

ஈ. பரொமரிப்பு 52,476.00 342,827.00 

உ. ஒப்ப ்  நெலவகள் 664,019.00 722,992.00 

ஊ. பிற 1,894,155.00 2,355,294.00 

பமொத்தம் 16,498,805.00 16,664,173.00 

   

 

 (ஆ) மூலதன பெலவுகள் பற்றிய விபரம் 

 

விடயம் 2015 

ரூபொ 
2016 

ரூபொ 

அ.  ளபொடங்கள் மற்றும் அலுவைக உபகரணங் 

களின் தகொள்வனவு 
350,775.00 2,153,746.00 

ஆ. இய ்திரெொ னங்களின் தகொள்வனவு - - 

இ. நூைகப் பு ் கங்களின் தகொள்வனவு 370,699.00 87,347.00 

ஈ. கட்டடங்கள் மற்றும்  ிருமொணிப்புகலள 

தபற்றுக் தகொள்ளை் 
13,442,012.00 46,346,778.00 

உ. பிற - - 

பமொத்தம் 14,163,486.00 48,587,871.00 

 

 

 (இ) நிதி முன்நனற்றம் பற்றிய விபரம் (பெலவுகள்) 

 

விடயம் 2016 

நிதி ஏற்பொடு 
ரூபொ 

2016 

பெலவுகள் 
ரூபொ 

நெமிப்பு / மிகக 

அ. கரு ்திடட்ங்கள்  விர திரண்ட தெைவுகள் 17,500,000.00 16,664,173.00 835,827.00 

ஆ. கரு ்திட்டங்கள்  விர மூை ன தெைவுகள் - 48,587,871.00 (23,587,871.00) 

இ. கரு ்திட்டங்கள் - உள் ொடட்ு  ிதி - - - 

ஈ. கரு ்திட்டங்கள் - தவௌி ொடட்ு  ிதி - - - 

பமொத்தம் 42,500,000.00 65,252,044.00 22,752,044.00 
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 (ஈ) நிதிக்கூற்று பற்றிய விபரம் (பிறப்பிக்கப்பட்ட வருமொனம்) 

 

விடயம் 2016 

நிதி 

ஏற்பொடு 
ரூபொ 

2016 

நெரக்்கப்படட் 
ரூபொ 

நெமிப்பு / 

மிகக 

அ. பட்டப் படிப்பு - - - 

ஆ. படட்ப்பின் படிப்பு 4,500,000.00 7,605,444.00 3,105,444.00 

இ. ஆநைொெலன    

ஈ. பிற    

பமொத்தம் 4,500,000.00 7,605,444.00 3,105,444.00 

 

 

 (உ) நிதி பெயற்பொடு பற்றிய ஆய்வு 

 

விடயம் கட்டகமப்பு மொணவர் 

ஒருவருக்கொன 

பெலவு 
ரூபொ 

அ. மொணவர ் ஒருவருக்கொன திரண்ட 

தெைவு 
பதிவு தெய்யப்பட்ட 

மொணவரக்ளின் எண்ணிக்லக 
85,457.30 

ஆ. மொணவர ் ஒருவருக்கொன மூை னெ ்     

தெைவு 
ெொன்றி ழ் தபற்ற 

மொணவரக்ளின் எண்ணிக்லக 
249,168.57 

பமொத்தம் - 334,625.87 
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7. கணக்கொய்வுக் குழுவின் அறிக்கக 

  

 உள்ளக கணக்கொய்வு அறிக்கக 

 

 உள்ளகக் கணக்கொய்வு பிரிவினொை் மீளொய்விற்கு உட்படு ் ப்பட்ட ஆண்டினுள் 

பின்வரும் விநெட துலறகலள ்  ழுவி, இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக த்ினதும் 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினதும் குறியிைக்குகள் மீது அ ன் 

கணக்கொய்வு  டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

1. முன் கணக்கொய்வு அறிக்கக  

 

* பை்கலைக்கழக நெமைொப  ிதிலய விடுவி ் ை் 

* பணிக்தகொலட தகொடுப்பனவு 

* ஓய்வூதிய  ிதிய ்திற்கு விடுவி ் ை் 

* ஒப்ப ் ங்களின் இறுதிக் தகொடுப்பனவுகலளெ ் தெய் லும் 

லவ ்திருப்பு த ொலகலய விடுவி ் லும் 

 

2. கண்டறியப்பட்ட விடயங்களின் மீது வழங்கப்பட்ட கணக்கொய்வு 

விெொரகணகள் 

 

*  OUSL/IAD/PGIE/2015/01 -  கரு ்திட்ட உ வியொளர ் என்னும் 

வலகப்படு ் லின்  கீழ் கை்வி ஒருங்கிலணப்பொளர ்ஒருவலர  ியமி  ்ை் 

*  OUSL/IAD/PGIE/2015/02 - ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  ிறுவன த்ின் கடட்ட 

  ிருமொணிப்பு பற்றிய கணக்கொய்வு 

* OUSL/IAD/PGIE/2015/03 -  ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் 

வருடொ ்   தெயைொற்றுலக அறிக்லக 2014 

* OUSL/IAD/PGIE/2015/04 - முற்பணங்கலள தீரவ்ு தெய்யும் கணக்கொய்வு 

 

3. கணக்கொய்வு குழு 

 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் கணக்கொய்வுக் குழுவொனது 

ஆகக்குலற ் து இரண்டு மொ ங்களுக்கு ஒரு  டலவ கிரமமொக இ ்  

 ிறுவன ்தின் பணிகலள மீளொய்வு தெய்யும் தபொருடட்ு கூடுகின்றது. 

கணக்கொய்வொளர ் அதிபதியினொை் அனுப்பப்படட் கணக்கொய்வு அறிக்லக, 

விெொரலணகள், உள்ளக கணக்கொய்வு மற்றும் அ ற்கொன ஆங்கிை படட்ப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தின் பதிை் இ ் க் குழுவினொை் பரிசீைலன தெய்யப்படும். 

தெம்லமயொன  டவடிக்லககளின் தபொருடட்ு குழுவினொை் சிபொரிசுகளும் 

கட்டலளகளும் ஆக்கப்படுவந ொடு, அலவ நமற்பொரல்வயும் 

தெய்யப்படுகின்றது. 

 

மீளொய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டிை் கணக்கொய்வு குழுவொனது இரண்டு  டலவகள் 

கூடியுள்ளது. 

 

4. திறந்த பல்ககலக்கழகத்தின் உள்ளக கணக்கொய்வு பதவியணி 

 

 உள்ளகக் கணக்கொய்வு பிரிவு பின்வரும் ப வியணிலயக் தகொண்டுள்ளது.  
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* உ வி உள்ளக கணக்கொய்வொளர ்ஒருவர.் 

* கணக்கொய்வு உ வியொளரக்ள் இருவர.் 

* எழுது ர ்ஒருவர.் 

* கணனி பிரநயொக உ வியொளர ்ஒருவர.் 

* சிற்றூழியர ்ஓருவர.் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

8. கணக்கொய்வு பெய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்று 
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ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்றுக்கொன நிதி நிகலகம பற்றிய அறிக்கக 

 

  2016 

ரூபொ 
2015 

ரூபொ 

பெொத்துக்கள்    

நகடமுகறெ ்பெொத்துக்கள் குறிப்பு   

வங்கியிலுள்ள பணம் 1 18,385.729 2,852,979 

ப வியணியினருக்கொன கடன் மற்றும் முற்பணம் 2 973,328 852,614 

மொணவரக்ளிடமிரு ்து வரநவண்டியலவ 3 3,368,032 2,107,271 

குறுகியகொை மு லீடு 4 43,000,000 61,494,422 

தபொருட் பதிநவடு  282,592 250,635 

முற்தகொடுப்பனவுகளும் வரநவண்டியலவகளும் 5 17,692 78,534 

கட்டட  ிருமொணிப்பொளரக்ளுக்கொன முற்பணம் 6  8,577,577 

  66,027,373 76,214,031 

நகடமுகறெ ்ெொரொ பெொத்துக்கள் 7   

 ளபொடங்களும் தபொரு ்துலககளும்  2,028,698 330,483 

அலுவைக உபகரணங்கள்  1,636,809 2,127,630 

நூைக பு ் கங்களும் பருவ ெஞ்சிலககளும்  610,501 908,579 

கணனி மற்றும் துலணக் கருவிகள்  426,753 690,514 

துவிெெ்க்கரவண்டி  2,228 4,368 

பட்டமளிப்பு விழொ நமைங்கி  30,474 13,912 

பிற தெொ ்துக்கள்   30,084 

கொணி  22,581,550 22,581,550 

கொணி மற்றும் கட்டடங்கள் - நவலைகள் தெய்யப்படும்  88,061,166 38,802,589 

  115,378,179 65,489,708 

பமொத்த பெொத்துக்கள்  181,405,552 141,703,739 

பபொறுப்புக்கள்    

நகடமுகற பபொறுப்புக்கள்    

திரண்ட தெைவுகள் 8 1,130,689 1,108,041 

மொனிடவியை், ெமூகவியை் நமைதிக கை்விக்கொன 

ந சிய  ிலைய ்திடமிரு ்து கிலடக்கப் தபற்ற 

முற்பணம் 

  - 

சிறு கடன் தகொடு ் ந ொர ் 9 174,390 134,690 

முன்ன ொகநவ தெலு ் ப்படட் மொணவர ்கடட்ணம் 10 2,771,384 1,782,956 

 ிருமொணிப்பின் மீது லவ ்திருப்பு ் த ொலக  2,011,359 3,381,320 

முற்பண ்திற்கொன வடட்ி  462,672 571,320 

  6,150,494 6,978,327 
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நகடமுகறெொரொ பபொறுப்புகள்    

பணிக் தகொலடக்கொன  ிதி ஏற்பொடுகள் 11 1,157,113 651,625 

பமொத்தப் பபொறுப்புக்கள்  7,307,607 7,629,952 

    

நதறிய பபொறுப்புக்கள் / உரிகம முதல்  174,097,945                              134,073,787 

மூை ன தகொலட - தெைவு தெய்யப்படட்லவ 12 92,911,215 47,972,391 

மூை ன தகொலட - தெைவு தெய்யப்படொ லவ 13 35,829,434 44,676,212 

    

கொணி மதிப்பீடட்ு ஒதுக்கம்  22,500,000 22,500,000 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் அபிவிரு ்தி 

 ிதியம் 
 3,967,500 3,967,500 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் தபொது 

ஒதுக்கம் 
 18,889,796 14,957,684 

    

பமொத்த நதறிய பெொத்துக்கள் / உரிகம முதல்  174,097,945 134,073,787                                               

 

பக்க இைக்கம் 5 இலிரு ்து 7 வலர குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கணக்கிடை் தகொள்லககள் மற்றும் 

பக்க இைக்கம் 8 இலிரு ்து 16 வலரயிலுள்ள குறிப்புகள் இ ்   ிதிக் கூற்றின் பகுதியொகும். 

இ ்   ிதி அறிக்லகலய  யொரி ் ை்,  முன்லவ ் ை் என்பன த ொடரப்ிை் முகொலம த்ுவ 

ெலபயொனது தபொறுப்புக் கூறும். இ ்  ெலபயினொை் குறி ்   ிதிக் கூற்றொனது 

அங்கீகரிக்கப்பட்டந ொடு, ெலப ெொரப்ிை் லகெெ்ொ ்திட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ை    முகொலம ்துவ ெலப உறுப்பினர ்

பணிப்பொளர ்

 

திரு.டபிள்யு.டி.ரீ.திைகர ்ன     திருமதி எஸ்.எம்.பீ.ஏ.சுபொனி 

சிநரட்ட உ வி பதிவொளர ்     பிரதி  ிதிப் தபொறுப்பொளர.் 
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ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று முடிவகடந்த ஆண்டுக்கொன நிதிெ ்பெயலொற்றுகக 

கூற்று 

 

 2016 

ரூபொ 
2015 

ரூபொ 

வருமொனம் குறிப்பு   

அரெொங்க ்தின்    திற ்   தகொலட  12,186,000 13,500,000 

விண்ணப்ப  கட்டணம்  213,500 152,800 

பதிவுக் கட்டணம்  165,900 137,725 

நமைதிக  வகுப்புக்  கட்டணம்  5,559,525 5,914,800 

பரீடல்ெக்   கட்டணம்  327,210 344,160 

நமைதிகக்  கட்டணம்  111,000 99,200 

ஆய்வுக் கடட்ுலர  கட்டணம்  812,288 296,115 

குறுகிய பொடத றிகளுக்கொன   நமைதிக   வகுப்புக்  

கட்டணம் 
 414,521 382,000 

வட்டி வருமொனம் 14 3,431,843 1,622,448 

பை்நவறு வரநவண்டியலவ  1,500 2,500 

மூை ன    ன்தகொலட  இை ொக்கை்  1,407,955 1,092,213 

 ன்தகொலட   இை ொக்கை்  - 2,900 

'கைம்ப' மு லீடட்ுக் கட்டணம்  120,000 - 

பமொத்த   வருமொனம்  24,751,242 23,546,861                       

    

பெலவுகள்    

 னிப்பட்ட   நவ னொதிகள் 15 12,584,956 13,285,504 

பிரயொணெ ்  தெைவு 16 70,314 40,078 

வழங்கை்  மற்றும் நுகரவ்ுப் தபொருடட்ுகள் 17 587,790 562,573 

பரொமரிப்பு  தெைவுகள் 18 342,827 52,476 

ஒப்ப ்   நெலவகள் 19 722,992 664,019 

பிற திரண்ட தெைவுகள் 20 2,355,294 1,894,155 

தபறுமொன ்  ந ய்வு  3,665,934 1,211,145 

பணிக்  தகொலடெ ் தெைவு  505,488 180,862 

    

பமொத்த  பெலவு  20,835,595 17,890,812 

    

கொலப் பகுதிக்கொன நெமிப்பு / (பற்றொக்குகற)  3,915,647 5,656,049 
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ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 
 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று முடிவகடந்த ஆண்டுக்கொன நதறிய பெொத்துக்கள் / 

உரிகம முதல் மொற்றங்கள் பற்றிய கூற்று 

 

 

 

 

ஆங்கில 

பட்டப்பின் 

படிப்பு 

நிறுவனத்தின் 

பபொது ஒதுக்கம் 

பிற 

நிதியம் 
பெலவு 

பெய்யப்பட்ட 

மூலதன 

பகொகட 

பெலவு 

பெய்யப்படொ

த மூலதன 

பகொகட 

பமொத்த

ம் 

2015 ெனவரி 01 ஆம் 

திகதியன்றுக்கொன   நிலுகவ 
9,231,884 3,970,400 35,622,592 8,818,224 56,943,100 

      

கட ்  ஆண்டிை் தபறுமொன  ் 

ந ய்வு 
- (2,900) - - (2,900) 

கட ்  ஆண்டிை் பணிக் தகொலட  

சீரொக்கை் 
- - - - - 

கட ்  ஆண்டிை் கணக்கொய்வு  

சீரொக்கை் 
- - - - - 

ஆண்டினுள் தெைவு 

தெய்யப்பட்ட மூை ன தகொலட 
- - 13,442,012 (13,442,012) - 

ஆண்டினுள் கிலடக்கப் தபற்ற  

 ிதி 
69,751 - - 50,000,000 50,069,751 

கட ்  ஆண்டின்  மூை னக் 

தகொலட  இை ொக்கை் 
- - - - - 

மூை னக் தகொலட இை ொக்கை் - - (1,092,213) - (1,092,213) 

 ன்தகொலட  இை ொக்கை் - - - - - 

கொைப்  பகுதிக்கொன  நெமிப்பு / 

(பற்றொக்குலற) 

5,656,049 - - - 5,656,049 

      

2015 திபெம்பர் 31 ஆம் 

திகதியன்றுக்கொன நிலுகவ 
14,957,684 

 

3,967,500 
 

47,972,391 

 

44,676,212 

 

111,573,787 

 

      

கட ்   ஆண்டிை் சீரொக்கை் 16,464 - - - 16,464 

ஆண்டிை் தெைவு தெய்யப்பட்ட 

மூை னக்  தகொலட 
- - 46,346,778 (4,634,677) 41,712,101 

ஆண்டிை் கிலடக்கப்தபற்ற  ிதி - - - 37,500,000 37,500,000 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தினது கொணியின்  

தபறுமதி 

-  - - - 

மூை னக் தகொலட  இை ொக்கை் -  (1,407,955) - (1,407,955) 

கொைப் பகுதிக்கொன  நெமிப்பு / 

(பற்றொக்குலற) 
3,915,647 - - - 3,915,647 

      

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் 

திகதியன்றுக்கொன நிலுகவ 
18,889,795 

 

3,967,500 

 

92,911,215 

 

35,829,434 

 

193,310,044 
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ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று முடிவகடந்த ஆண்டுக்கொன கொசு ஓட்டக் கூற்று 

 

 2016 

ரூபொ 
2015 

ரூபொ 

பெயற்பொடட்ு   நடவடிக்கக   மூலமொன  கொசு  ஓட்டம்   

வழலமயொன    டவடிக்லக   மூைமொன  நெமிப்பு  / (பற்றொக்குலற) ) 3,915,647 5,656,049 

   

குறுகிய கொை  மு லீடுகளின்  வட்டி  வருமொனம் (3,383,463) (1,453,818) 

   

கொெல்லொத   பெயற்பொடுகள்   

தபறுமொன ்  ந ய்வு 3,665,934 1,211,145 

கட ்   ஆண்டின்  தபறுமொன ்  ந ய்வு சீரொக்கை் - - 

பணிக் தகொலட  தெைவுகள் 505,488 180,862 

கட ்   ஆண்டின்  பணிக்தகொலட   சீரொக்கை் - - 

மூை ன  தகொலட  இை ொக்கை் (1,407,955) (1,092,213) 

கட ்   ஆண்டின்  இை ொக்கை்  சீரொக்கை் - - 

 ன்தகொலட   இை ொக்கை் - (2,900) 

தெொ ்துக்கலள   பரொதீனப்படு ் ை்    மீது   ிகழ் ்    ட்டம் - - 

கட ்   ஆண்டின்  சீரொக்கை் - 69,751 

   

பெயற்பொடட்ு  மூலதன   மொற்றங்களுக்கு   முன்னரொன  நதறிய  

நெமிப்பு 
3,295,651 4,568,876 

   

பெயற்பொடட்ு  மூலதனத்தின்  (அதிகரித்தல்) / குகறவகடவு   

இருப்பு ஆவண ்தின்   / (அதிகரி ் ை் / குலறவலட ை்) (31,957) (60,903) 

தெலு ் ப்பட  நவண்டிய  தகொடுப்பனவுகளின்   அதிகரி ் ை்  / 

(குலறவலட ை்) 
7,107,857 (2,968,722) 

வரநவண்டிய  வருமொனங்களின்  (அதிகரி ் ை்) / குலறவலட ை் (4,162,478 (378,953) 

ப வியணியின்  கடன்  மற்றும்  முற்பணம்  (அதிகரி ் ை்) / 

குலறவலட ை் 
(120,714) (200,693) 

   

பணிக் தகொலட  தகொடுப்பனவுகள்   - - 

   

மூலதன  பெயற்படுகளின்    கொசு  ஓட்டம் 6,088,359 959,605 

   

முதலீடட்ு   நடவடிக்கககளின்   மூலம்  கிகடத்த  கொசு  ஓட்டம்   

தெொ ்துக்கள் ,  தபொறி ் த ொகுதிகள் ,  உபகரணங்கள்  தகொள்வனவு  

தெய் ை் 
(2,153,746) (350,775) 
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பு ் கங்கள்   மற்றும்  பருவ  ெஞ்சிலககலள    தகொள்வனவு  தெய் ை் (87,347) (370,699) 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின்  கட்டட  கரு த்ிட்டம் (44,308,939) (12,673,045) 

கொணி - (45,000) 

குறுகிய கொை மு லீடுகளிலிரு ்து  கிலட ்   வடட்ி - 5,748 

குறுகிய கொை மு லீடுகலள  மீளப்  தபறை் 18,494,422 4,844,231 

புதிய  குறுகிய கொை மு லீடுகள் - (52,999,617) 

முதலீடட்ு நடவடிக்கககளின் மூலம் கிகடத்த நதறிய கொசு  ஓட்டம் 28,055,610 (61,589,387) 

   

முதலீடட்ு   நடவடிக்கககளின் மூலம்  கிகடத்த  கொசு  ஓட்டம்   

திலறநெரியிடமிரு ்து கிலட ்   மூை ன   ிதி 37,500,000 50,000,000 

   

நிதி  நடவடிக்கககளின் மூலம்  கிகடத்த  நதறிய கொசு  ஓட்டம் 37,500,000 50,000,000 

   

கொசு மற்றும் கொசு ெொர ்்   ிதிகளின் ந றிய அதிகரி ் ை் / 

(குலறவலட ை்) 
15,532,749 (10,629,552) 

   

ஆண்டு த ொடக்க ்திை்   கொசும்  கொசு ெொர ்் லவயும் 2,852,979 13,498,213 

   

ஆண்டிறுதியிை்  கொசும்  கொசு ெொர ்் லவயும் 18,385,728 2,852,979 
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ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம் 

நிதிக் கூற்றுக்கொன குறிப்புகள் - 2016 

 

விநெட கணக்கிடல் பகொள்கக 

 

01. அறிக்ககயிடும் நிறுவனம் 
 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனமொனது 2005 ஆம் ஆண்டின்  04 ஆம் இைக்க 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன கட்டலளெ ் ெட்ட ்தின் கீழ் 

கூட்டிலணக்கப்படட்ுள்ளது. இது  2006 ஒக்நறொபர ் மொ ம் 01 ஆம் திகதியிலிரு ்து 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை்  ற்நபொது 

பட்டப்பின் படிப்பு பொடத றிகளும் குறுகியகொை பொடத றிகளும்  டொ ் ப்படட்ு 

வருகின்றது. 

 

02. இகெவொக்கக் கூற்று 

 

 ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின்  ிதிக் கூற்று தெைவு இணக்கப்பொடு மற்றும் 

திரண்ட அடிப்பலடயின் மீது இைங்லக அரெொங்க ்தின் துலறெொர ் கணக்கிடை் 

 ரங்களுக்கு அலமவொக  யொரிக்கப்படட்ுள்ளது 

 

 

 

03. அரெொங்கத்தின் பகொகட 

 

 இ ்  ஆண்டிை் கிலடக்கப் தபற்ற தமொ ்  அரெொங்க தகொலடயொனது 37,500,000/- 

ரூபொவொகும். 12,186,000/- ரூபொவொன மீண்டுவரும் தகொலடயொனது  ிதி தெயைொற்றுலக 

கூற்றிை் வருமொனமொக இனங்கொணப்படட்ுள்ளது.  கிலடக்கப் தபற்ற மூை னக் 

தகொலட, தெைவு தெய்யப்படொ  மூை னக் தகொலடயின் கீழ் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளந ொடு, தெைவு தெய்யப்பட்ட த ொலகயொனது தெைவு 

தெய்யப்பட்ட மூை னக் தகொலட கணக்கிற்கு மொற்றப்படட்ுள்ளது. 

   

 

 

 2016 ஆம் ஆண்டிை் 

கிலட ்  த ொலக 

(ரூபொ) 

தெைவு தெய்யப்படொ  

த ொலக 
(ரூபொ) 

மீண்டுவரும் தகொலட 12,186,000 - 

   

மூலதனக் பகொகட   

தபொறி த் ொகுதி,  ளபொடங்கள், அலுவைக 

உபகரணங்கள், பிற 
14,500,000 27,837,734 

பு ் கங்களும் பருவ ெஞ்சிலககளும் - 3,129,048 

ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் 

கட்டடக் கரு ்திட்டம் 

23,000,000 4,862,652 

 49,686,000 35,829,434 
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மூலதன பகொகடகளின் இலதொக்கல் 
 

மூை ன தகொலட மற்றும் கிலட ்  பிற தகொலடகள் மூை னவொக்கம் 

தெய்யப்பட்டந ொடு, ெொரப்ு தெொ ்துக்களின் ஆயுற் கொை ்தின் மீது வருமொனமொக 

இை ொக்கப்பட்டது. 

 

04. பெொத்துக்கள், பபொறித்பதொகுதிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் 

 

(அ) இைங்லக அரெொங்க துலற கணக்கிடை்  ரம் 7 இற்கு அலமவொக தெொ ்துக்கள், 

தபொறி த் ொகுதிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் தபறுமொன ் 

ந ய்வுகள் தெய்யப்படட்ுள்ளன. ஆ ைொை், தெொ ்துக்களின் பொவலனக்கொக 

தபற்றுக் தகொள்ளப்படும் ெ ் ரப்்ப ்திை் குறி ்  தெொ ்துக்கள் தபறுமொன ் 

ந ய்வு தெய்யப்படும். 
 

(ஆ) வருடொ ்  தபறுமொன ் ந ய்வு விகி ொெொரம் பின்வருமொறொகும்: 

 

*  ளபொடங்களும் தபொரு த்ுலககளும்  10% 

* அலுவைக உபகரணங்கள்   20% 

* கணனி மற்றும் துலணக் கருவிகள்  20% 

* பு ் கங்களும் பருவகொை ெஞ்சிலககளும் 20% 

* நமொட்டொர ்லெக்கிள்    20% 

* பட்டமளிப்பு விழொ நமைங்கி   20% 

* பிற தெொ ்துக்கள்    20% 

* கட்டடம்      5% 

(இ)  லடமுலறெொரொ தெொ த்ுக்களின் மதிப்பிடப்படும் ஆயுடக்ொை ்தின் மீது 

தபறுமொன ் ந ய்வு வருமொனக்கூற்றிை் உள்ளடக்கப்படும். 

 

(ஈ) குலற ்  தெைவு திற ்  தபறுமொன ் ந ய்வினுள்  லடமுலறெொரொ 

தெொ ்துக்கள் கொட்டப்படும். 

 

(உ) ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தினொை் தகொள்வனவு தெய்யப்பட்ட 

பு ் கங்களும் பருவகொை ெஞ்சிலககளும் இ ்   ிறுவன ்தின் மொணவரக்ளது 

பயன்பொடட்ுக்கொக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் பிர ொன நூைக ்திற்கு 

அனுப்பப்படட்ுள்ளது. 

 

(ஊ) திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் பீட ெலபயினொை் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்திற்கு 15 நபரெ்ெ்ரஸ்் கொணி வழங்குவ ற்கும் ஆங்கிை பட்டப்பின் 

படிப்பு  ிறுவன ்தின் கிழக்குப் பக்கமொக அலம ்துள்ள அ ற்கண்லமய 

முக்நகொண வடிவிைொன கொணிலய பயன்படு ்துவ ற்கும் அங்கீகொரம் 

வழங்கியுள்ளது. ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் தெொ ் ொக இ ்  

கொணிகளின் தபறுமதிகள் கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. 
 

(எ) ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் கட்டட கரு ்திட்ட ்தின் 

 ிருமொணிப்பு தெைவுகள்  ற்நபொது நமற்தகொள்ளப்படட்ுவரும் 

 ிருமொணிப்புகளின் கீழ் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 
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05. குறுகியகொல முதலீடுகள் 

 

அவெர ந லவகளுக்கு ந லவப்படொ   ிதி, மக்கள் வங்கியிை் குறுகியகொை 

 ிலையொன லவப்புகளிலும் வங்கி  டவடிக்லககளிலும் மு லீடு தெய்யப்படட்ுள்ளன. 

வருட இறுதியிை் கொைொவதியொன வட்டி வருமொனம் அடங்கைொக மு லீட்டின் ந றிய 

தபறுமதியொக கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

 

06. இருப்புககள மதிப்பீடு பெய்தல் 

 

மு ை் வ ்து மு ை் தெை்லும் (FIFO) அடிப்பலடயிலனப் பயன்படு ்தி 

களஞ்சியங்களிலுள்ள இருப்புகள் மதிப்பிடப்படும். 

 

07. பபொறுப்புக்கள் 

 

 ிதிக்கூற்று  யொரிக்கும் நபொது ெகை தபொறுப்புகளும் கவன ்திற்கு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

08. நிதி ஏற்பொடுகள் 

 

த ொடரெ்ச்ியொன ஒரு (01) வருட நெலவக் கொை ்ல  பூர ்்தி தெய்துள்ள ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் ஊழியரக்ள் ெம்ப ் மொக பணிக்தகொலட  ிதி 

ஏற்பொடுகள் கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. ஆயினும், பை்கலைக்கழக முலறயிை் ஐ ்து (05) 

வருட கொை த ொடரெ்ச்ியொன நெலவக் கொை ்ல ப் பூர ்்தி தெய்  ஊழியரக்ள் ஓய்வு 

தபறும் நபொது பணிக்தகொலட ் த ொலகலய தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு உரிலம 

கிலடக்கப்தபறும். 

 

09. வருமொனங்ககள இனங்கொணுதல் 
 

வருமொனமொனது  அரெொங்க தகொலடகள் உட்பட உள் ொடட்ு ந ொற்றுவொய்கள் மூைம் 

பிறப்பிக்கப்பட்ட வருமொனங்கலளக் தகொண்டிருக்கும். திரண்ட அடிப்பலடயிை் 

மு லீட்டின் மீ ொன வட்டி கணக்கிை் லவக்கப்படும். 

 

10. பெலவுககள இனங்கொணுதல் 
 

பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழவினொை் வழங்கப்பட்ட வழிகொட்டை்கள் 

மற்றும் தபொது அறிக்லகயிடை் படிவம் என்பவற்லற அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு 

தெைவுகள் ஆய்வு தெய்யப்படட்ு தெைவு  லைப்புகளுக்கு வகுப்பீடு 

தெய்யப்படட்ுள்ளன. 

 

11. வரி 
 

 ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் பங்குகளிலிரு ்து கிலடக்கப் தபற்ற 

இைொபம் மற்றும் வருமொனம்  விர, இைொபமும் வருமொனமும் 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 

ஆம் இைக்க உள் ொடட்ு இலறவரிெ ் ெட்ட த்ின் கீழ் வருமொன வரியிலிரு ்து 

விைக்களிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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12. கொசு ஓட்டக்கூற்று 

 

“ந ரடியற்ற முலறகள்"  என்ப லனப் பயன்படு ்தி இைங்லக அரெொங்க ்துலற 

கணக்கிடை்  ரம் 2 (SLPSAS 2) இற்கு அலமவொக கொசு ஓட்டக்கூற்றொனது 

 யொரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவம் 

நிதி நிகலகம பற்றிய கூற்றுக்கொன குறிப்புகள் 

 

குறிப்பு - 01   

வங்கியிலுள்ள பணம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

மக்கள் வங்கி கணக்கு இைக்கம் 174100 156 838310 418,679 235,372 

மக்கள் வங்கி கணக்கு இைக்கம் 174100 246 838310 3,960,318 1,392,486 

மக்கள் வங்கி கணக்கு இைக்கம் 174100 336 838310 14,006,732 1,225,121 

 18,385,729  2,852,979               

 

குறிப்பு - 02   

பதவியணி கடன்களும் முற்பணமும் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

இடர ்கடன் 896,628, 845,464 

வொகன கடன் 70,900 - 

விநெட முற்பணம் 500 500 

விழொ முற்பணம் 5,300 3,750 

விநெட முற்பணம் - - 

 973,328 852,614                      

  

குறிப்பு - 03   

மொணவரக்ளிடமிருந்து வரநவண்டியுள்ள வருமொனம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

வரநவண்டிய பொடத றி கடட்ணம் 72,000 - 

வரநவண்டிய நமைதிக வகுப்புக் கட்டணம் - TESL 2,484,025 1,660,700 

வரநவண்டிய வகுப்புக் கடட்ணம் - TLSC 286,500 93,600 

வரநவண்டிய குறுகியகொை பொடத றிக் கடட்ணம் - - 

வரநவண்டிய ஆய்வுக் கடட்ுலர கட்டணம் - TESL 259,827 63,111 

வரநவண்டிய பரீடல்ெக் கடட்ணம் - TESL - 253,200 

வரநவண்டிய பரீடல்ெக் கடட்ணம் - TLSC 12,480 36,660 

 3,368,032 2,107,271 
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குறிப்பு - 04   

குறுகியகொல முதலீடு 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

ஆரம்ப  ிலுலவ 61,494,422 11,890,966 

வட்டிலய மீண்டும் மு லீடு தெய் ை் -  ிலையொன லவப்பு - 677,535 

ஆண்டினுள் மீளப்தபறை் -  ிலையொன லவப்பு (7,718,522) (4,849,979) 

ஆண்டினுள் மீளப்தபறை் - வங்கி தகொடுக்கை் வொங்கை் (10,775,900) - 

புதிய மு லீடு - வங்கி தகொடுக்கை் வொங்கை் - 52,999,617 

வட்டிலய மீண்டும் மு லீடு தெய் ை் - வங்கி தகொடுக்கை் 

வொங்கை் 
- 776,283 

 43,000,000 61,494,422 

 

 

குறிப்பு - 05   

முற்பகொடுப்பனவுகளும் வரநவண்டியகவயும் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவிடமிரு ்து 

வரநவண்டியலவ 
- - 

வரநவண்டிய வட்டி - 63,081 

முற்தகொடுப்பனவு 17,692 15,453 

 17.692 78,534 

 

குறிப்பு - 06   

ஒப்பந்தக்கொரரக்ளுக்கொன முற்பணம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

நெலவயிை் ஈடுபடு ்துவ ற்கொன முற்பணம் - 8,577,577 

தெய்  நவலைகளுக்கொன முற்பணம் - - 

  8,577,577 
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குறிப்பு 07 

நகடமுகறெொரொ பெொத்துக்கள் 

 தளபொடங்களும் 

பபொருத்து 

கககளும் 

அலுவலக 

உபகரணங்கள் 
நூலகப் புத்தகங் 

களும் பருவகொல 

ெஞ்சிகககளும் 

கணனி மற்றும் 

துகணக் 

கருவிகள் 

துவிெெ்க்கர 

வண்டி 
பட்டமளிப்பு 

விழொ நமலங்கி 
பிற 

பெொத்துக்கள் 
கட்டடம் கொணி பமொத்தம் 

பெலவு           

2016-01-01 இற்கொன நிலுகவ 701,199 4,028,909 2,483,607 10,700 21,000 46,607 - - 22,581,550 32,330,180 

(+) ஆண்டிை் தகொள்வனவு 1,799,089 151,404 87,347 203,253 - - - - - 2,241,093 

(-) ஆண்டிை் பரொதீனப்படு ் ை் - - - - - - - - - - 

           

2016-12-31  இற்கொன நிலுகவ 2,500,288 4,180,313 2,570,954 2,649,682 10,700 21,000 46,607 - 22,581,550 34,561,274 

           

பபறுமொனத் நதய்வு           

2016-01-01 இற்கொன நிலுகவ 370,716 1,901,278 1,575,028 1,756,095 6,332 7,088 16,523 2,257,978 - 5,633,061 

(+) ஆண்டிை் தகொள்வனவு 100,883 642,225 385,425 263,761 2,140 - 13,521 - - 1,407,955 

(-)  ஆண்டிை் பரொதீனப்படு ் ை் - - - - - - - -  - 

2016-01-01 இற்கொன நிலுகவ 471,599 2,543,503 1,960,453 2,019,856 8,472 7,088 30,044 - - 7,041,015 

2016-01-01  புத்தகங்களில் பதிவு பெய்யப்பட்ட 

நதறிய பபறுமதி 
330,483 2,127,630, 908,579 690,514 4,368 13,912 30,084 38,802,589 22,581,550 65,489,709 

2016-01-01 புத்தகங்களில் பதிவு பெய்யப்பட்ட 

நதறிய பபறுமதி 
2,028,698 1,636,809 610,501 426,753 2,228  30,474 88,061,166 22,581,550 115,378,179 

 

நவகலகள் பெய்யப்படட்ு வருகின்ற கடட்டம் 
 

 2015 
(ரூபொ) 

2014 

(ரூபொ) 
2016 

(ரூபொ) 

ஆரம்ப  ிலுலவ 234,700 167,700 38,802,359 

ஆண்டிற்கொன தெைவு 38,567,659 67,000 44,308,938 

 38,802,359 234,700 83,111,297 
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குறிப்பு - 08   

அடட்ுறு பெலவுகள் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

2015 ஆம் ஆண்டிற்கொன கணக்கொய்வு கடட்ணம் 125,000 125,000 

2014 ஆம் ஆண்டிற்கொன கணக்கொய்வு கடட்ணம் 150,000 150,000 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கொன கணக்கொய்வு கடட்ணம் 140,000 133,200 

2011 ஆம் 2012 ஆம் ஆண்டுகளுக்கொன கணக்கொய்வு கடட்ணம் - - 

த ொலை த் ொடரப்ு கடட்ணம் 22,478 18,166 

நமைதிக நவலைந ரக் தகொடுப்பனவு 20,957 13,960 

பங்குபற்றை் கடட்ணம் - - 

பரீடல்ெக் கட்டணம் - - 30,515 

தவௌிவொரி விரிவுலரயொளரக்ளுக்கொன கட்டணம் 22,500 37,500 

பிரயொணெ ்தெைவுகள் - - 

மு ்திலரக் கடட்ணமும் உலழக்கும்நபொது தெலு ்தும் வரியும் 1,550 1,350 

கை்வி ஆரொய்ெச்ிகள் மற்றும் தவௌியீடுகள் - - 

கட்டடெ ்தெைவு - - 

குறுகியகொை பொடத றிெ ்தெைவுகள் - 180,048 

தெலு ் நவண்டிய பணிக்தகொலட 383,670 383,670 

பிற தெலு ்  நவண்டியலவ 50,000 34,632 

ெங்கங்களுக்குெ ்தெலு ்  நவண்டியலவ - - 

பொதுகொப்பு 192,034 - 

கைொ ிதி எெ.்எஸ்.ரம்புக்தவை்ைவுக்கொன விரிவுலரக் கடட்ணம் 22,500 - 

 1,130,689 1,108,041 

 

 

 

குறிப்பு - 09   

சிறு கடன் பகொடுத்நதொர ் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

திற ்  பை்கலைக்கழக ்திற்கு தெலு ்  நவண்டியது 158,598 118,898 

Softlogic Information Technologies 15,792 15,792 

 174,390 134,690 

 

 

குறிப்பு - 10   

முன்னதொகநவ கிகடத்த மொணவரக்ளின் கடட்ணம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  நமைதிக வகுப்புக் கட்டணம் TESL 1,930,200 1,397,600 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  நமைதிக வகுப்புக் கட்டணம் TLSC - - 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  ஆய்வுக்கடட்ுலர கட்டணம் 150,059 118,131 
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முன்ன ொகநவ கிலட ்  பரீடல்ெக் கட்டணம்  TESL - 60,800 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  பதிவுக் கட்டணம் TESL 119,475 105,975 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  பதிவுக் கட்டணம் TLSC 6,400 5,600 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  நமைதிக கட்டணம்  TESL 79,650 70,650 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  நமைதிக கட்டணம்  TLSC 4,800 4,200 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  குறுகியகொை பொடத றிக் கட்டணம் 20,000 20,000 

முன்ன ொகநவ கிலட ்  நூைகக் கட்டணம் - - 

 2,310,584 1,782,956 

 

 

குறிப்பு - 11   

பணிக்பகொகடக்கொன நிதி ஏற்பொடுகள் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

ஆரம்ப  ிலுலவ 651,625 470,763 

கட ்  ஆண்டின் சீரொக்கை்கள் - - 

ஆண்டினுள் பணிக்தகொலட தகொடுப்பனவுகள் - - 

ஆண்டுக்கொன  ிதி ஏற்பொடுகள் 505,488 180,862 

 1,157,113 651,625 

 

 

குறிப்பு - 12   

தெைவு தெய்யப்பட்ட மூை னக் தகொலட 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

ஆரம்ப  ிலுலவ 47,972,392 35,622,592 

மூை னெ ்தெைவு 46,346,778 13,442,012 

கட ்  ஆண்டுக்கொன இை ொக்கை் (1,407,955) - 

 டப்பொண்டுக்கொன இை ொக்கை் - (1,092,212) 

 92,911,215 47,972,392 

றிப்பு - 13   

தெைவு தெய்யப்படொ  மூை னக் தகொலட 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

ஆரம்ப  ிலுலவ 44,676,212 8,118,224 

திலறநெரியிலிரு ்து கிலட ்   ன்தகொலட 37,500,000 50,000,000 

மூை னெ ்தெைவு (46,346,778) (13,442,012) 

 35,829,434 44,676,212 

 

 

குறிப்பு - 14   

வட்டி வருமொனம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 
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வட்டி வருமொனம் 16,798 - 

ஆ னக் கடன் வடட்ி - - 

 ிலையொன லவப்புகளுக்கொன வட்டி - 647,096 

வங்கி  டவடிக்லககளின் மூைம் கிலட ்  வட்டி 3,383,463 951,651 

ப வியணியிருக்கு வழங்கிய கடன் மற்றும் முற்பணம் 

த ொடரப்ிைொன வட்டி 
31,582 23,701 

 3,431,843 1,622,448 

 

 

 

குறிப்பு - 15   

 னிப்பட்ட  நவ னொதிகள் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

கல்வி   

ெம்பளங்களும் ஊதியங்களும்   

   

ெம்பளங்களும் ஊதியங்களும் 1,613,294 2,061,474 

பை்கலைக்கழக நெமைொப  ிதியம் 307,862 475,263 

பை்கலைக்கழக ஓய்வூதியம் 299,024 248,395 

ஊழியர ் ம்பிக்லக தபொறுப்பு  ிதியம் 3% 122,422 144,731 

தவௌிவொரி விரிவுலரயொளரக்ளுக்கொன கட்டணம் 855,650 652,000 

ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் விரிவுலரயொளரக்ள் 

கட்டணம் 
22,500 78,000 

 3,220,752 3,659,863 

பிற படிகள்   

பிற படிகள் 360,000 - 

கை்விப் படி 2,135,963 2,388,507 

ஆரொய்ெச்ிப் படி 629,242 721,516 

வொழ்க்லகெத்ெைவுப் படி 296,400 374,400 

விநெட படி 322,659 412,295 

நமைதிகப் படி 322,659 412,295 

எரிதபொருள் படி - 210,000 

இலடக்கொைப் படி 380,000 420,000 

 4,446,923 4,939,013 

   

 னிப்பட்ட ெம்பளங்களும் படிகளும் - கை்வி 7,667,675 8,598,876 
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கல்விெொரொ 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

ெம்பளங்களும் ஊதியங்களும்   

ெம்பளங்களும் ஊதியங்களும் 1,720,579 1,717,232 

பை்கலைக்கழக நெமைொப  ிதியம் 205,086 164,523 

பை்கலைக்கழக ஓய்வூதியம் 150,298 188,027 

ஊழியர ் ம்பிக்லக தபொறுப்பு  ிதியம் 3% 71,077 70,510 

 2,147,040 2,140,292 

பிற படிகள்   

ஆரொய்ெச்ிப் படி 80,389 - 

வொழ்க்லகெத்ெைவுப்படி 648,649 633,100 

விநெடப்படி 344,116 343,446 

நமைதிகப் படி 344,116 343,446 

இலடக்கொைப்படி 831,602 708,666 

MCA 344,116 343,446 

 2,592,958 2,372,104 

 னிப்பட்ட ெம்பளங்களும் படிகளும் - கை்விெொரொ 4,740,028 4,512,396 

   

நமலதிகநவகலநநரக் பகொடுப்பனவும் விடுமுகறத்தின 

பகொடுப்பனவு 
  

   

நமைதிகநவலைந ரக் தகொடுப்பனவு 167,129 173,324 

விடுமுலற தின தகொடுப்பனவு 10,124 908 

 177,253 174,232 

தமொ ்   னிப்படட் ெம்பளங்களும் படிகளும் 12,584,956 13,285,504 

 

 

குறிப்பு - 16   

பிரயொணெ ்தெைவு 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

உள் ொடு   70,314 40,078 

தவௌி ொடு - - 

 70,314 40,078 

 

 

குறிப்பு - 17   

வழங்கை்களும் நுகரவ்ுப் தபொருடக்ளும் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

எழுதுகருவி வலககளும் அலுவைக ் ந லவகளும் 367,169 348,583 

எரிதபொருள் மற்றும் உரொய்வு  ீக்கிகள் 210,600 213,990 
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பிற   

    சீருலட 1,800 - 

    ஏலனயலவ 8,221 - 

 587,790 562,573 

 

 

 

குறிப்பு - 18   

பரொமரிப்புெ ்தெைவு 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

சு ்திகரிப்புெ ்நெலவ 131,837 - 

பிற பரொமரிப்புெ ்தெைவுகள் 290 - 

தபொறி த் ொகுதி, இய ்திரெொ னங்கள் 185,883 52,476 

கட்டடங்களும்  ிருமொணிப்புகளும் 24,817 - 

 342,827 52,47 

6 

குறிப்பு - 19   

ஒப்பந்த நெகவகள் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

பொதுகொப்பு நெலவ 192,259 - 

 பொை் கடட்ணம் 80,055 54,405 

த ொலை த் ொடரப்ு 209,690 199,670 

மின்ெொரம் 89,217 152,944 

 ீர ் 19,420 27,056 

அெச்ு விளம்பரம் 132,351 229,944 

 722,992 644,019 

 

 

குறிப்பு - 20   

பிற மீண்டுவரும் பெலவினம் 2016 

(ரூபொ) 
2015 

(ரூபொ) 

மு ்திலர ் தீரல்வ 3,025  

விநெட நெலவகள் - பீடெலப குழு 670,777 526,307 

                     த ொழிை்ெொரப்ொளரக்ள், பிற கட்டணம் 140,000 125,000 

பட்டலறகளும் தெயைமரவ்ுகளும் 167,612 63,130 

ப வியணி கொப்புறுதி 12,727 11,096 

ப வியணி விரு ்தி 74,000 28,000 

பை்கலைக்கழக ஆசிரியரக்ளுக்கொன பிரயொணெ ்தெைவு - 162,541 

மொணவரக்ளுக்கொன கற்லக உபகரணங்கள் - 66,000 
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கூட்டிலணக்கப்பட்ட திடட்ங்கள், கடட்ுப்பொடு - 3,760 

விடுமுலற ஆலணெச்ீடட்ுக்களும் பருவகொை சீடட்ுக்களும் - - 

களியொடட் தெைவுகள் 31,031 99,772 

வங்கிக் கட்டணம் 14,829 12,849 

பங்களிப்பு ் த ொலகயும் உறுப்புரிலமக் கட்டணமும் 24,371 21,460 

பரீட்ல்ெக் கட்டணம் 179,985 142,100 

விற்றுவிடை்  ட்டம் - - 

குறுகியகொை பொடத றி தெைவுகள் - 297,737 

பிற 885,703 334,403 

இய ்திர மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் 10,663 - 

ஊழியர ் ைநனொம்பை் 5,000 - 

பணிப்பொளரின் உபெரிப்புெ ்தெைவு 81,170 - 

 2,355,294 1,894,155 
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9. fzf;fha;thsh; ehafj;jpd; mwpf;if  
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10. கணக்கொய்வொளர் அதிபதியின் அறிக்ககக்கொன பதில் 
 

 

 

2017 ெனவரி 29 
கணக்கொய்வொளர ்அதிபதி, 
இைக்கம் 306/72, 
தபொை்தூவ வீதி, 
ப ் ரமுை்ை. 
 

 

ஐயொ, 
 

ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவகத்தின் 2016 திபெம்பர் மொதம் 31 ஆம் திகதியுடன் 

முடிவகடந்த ஆண்டிற்கொன நிதிக் கூற்று பதொடர்பில் 1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க 

பல்ககலக்கழகங்கள் ெட்டத்தின் 108(1) ஆம் உப பிரிவின் பிரகொரம் கணக்கொய்வொளர் 
அதிபதியின் அறிக்கக 

 

 ங்களொை் அனுப்பப்படட் 2017 திதெம்பர ் மொ ம் 28 ஆம் திகதியிடப்படட் கடி  த்ிற்கு பதிைளிக்கும் 

முகமொகவொகும். 
 

2.2 நிதிக் கூற்றுபதொடர்பிலொன கருத்துக்கள் 
 

2.2.1 இலங்கக அரெொங்க துகறெொர்ந்த கணக்கிடல் தரங்கள் 
 

100 ெ வீ ம் தெைவு தெய்யப்படட்ுள்ள  ிறுவன ்தின் பயன்படு ் ப்படும்  ிலையொன 

தெொ ்துக்களிலிரு ்து 479,509/- ரூபொ தபறுமதிமிக்க நூைக பு ் கங்கள்  விர ஏலனய 

 ிலையொன தெொ ்துக்கள் மதிப்பிடப்படட்ு மதிப்பீடட்ு அறிக்லகயொனது 2018-01-08 ஆம் 

திகதியன்று  ிறுவன ்துக்கு கிலடக்கப் தபற்றந ொடு, அ ன் தபறுமதி 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன இறுதிக் கணக்குகளிை் கணக்கிை் லவப்ப ற்கு  டவடிக்லக 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. அ த்ுடன் நூை்களும் பருவ ெஞ்சிலககளும் மீள் கணக்தகடுப்பிற்கொக 

 ிறுவக ்தினொை் குழுதவொன்று  ியமிக்கப்படட்ுள்ளது.   
 

2.2.1 கணக்கிடல் குகறபொடுகள் 
 

 இைங்லக திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஆளு ர ் ெலபயின் அங்கீகொர ்துடன் ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவக ்திற்கு கிலட ்  15 நபரெ்ெ்ரஸ்் கொணி துண்டு ெொரப்ிை்  ிை 

அளலவ வலரபடதமொன்று  யொரிக்கப்படட்ு அது மதிப்பீடட்ு  ்திலணக்கள ்ல க் தகொண்டு 

மதிப்பிடப்படட்ு கணக்கிை் லவப்ப ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்படட்ுள்ளது. பின்னர ்

கிலடக்கப் தபற்ற 4.8 நபரெ்ெ்ரஸ்் கொணிக்குரிய  ிை அளலவ வலரபட ்ல  வலரவ ற்கொக 

திம்பிரிகஸ்ஸொய பிரந ெ தெயைொளர ் ஊடொக  ிை அளலவ ் திலணக்கள ்திடம் 

நகொரிக்லக முன்லவக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

  ிை அளலவ வலரபடம் கிலட ் வுடன் இ ்  துண்டும் மதிப்பிடப்படட்ு கணக்கிை் 

லவப்ப ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்படும். 
 

 

 

2.3 ெட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் முகொகமத்துவ தீர்மொனங்களுக்கு 

இணங்கொகம. 
 

(அ)  ிலையொன தெொ ்துக்கள் அட்டவலணயிை் கொணப்பட்ட குலறபொடுகள் 

சீரத்ெய்யப்படட்ு புதிய  ிலையொன தெொ ்துக்கள் ஆவணதமொன்று 

 யொரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

(ஆ) கை்விெொர ் பதிவியணியின் நெலவக்கொைம் மு.ப.8.00 மணியிலிரு ்து  பி.ப.4.00 மணி 

வலரயிைொன கொைப்பகுதிக்கு மொ ்திரம் வலரயறுக்க முடியொது. அவரக்ள் உரிய 

கை்வி  டவடிக்லககளுக்கு ஆய ் மொ ை்,  யொரப்டு ் ை் என்பவற்றுக்கொகவும் 

மொணவரக்ளின் பிரெச்ிலனகள் உட்பட ஆநைொெலன பணிகள் ெொரப்ிலும் 

பொடத றிகள் த ொடரப்ிைொன ஏலனய  டவடிக்லககள் ெொரப்ிலும் கணிப்பிட முடியொ   
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ஒரு கொைப்பகுதிக்கு நெலவயிை் ஈடுபடுகின்றனர.் இ ற்கலமவொக பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவின் மூைம்  ிருவகிக்கப்படும் எ ் தவொரு 

பை்கலைக்கழக ்திலும் கை்வி ெொர ்ப வியணிலயெ ்நெர ்்  உறுப்பினரக்ள் வருலக 

மற்றும் தவௌிநயறுலககலள பதிவு தெய்வது ெம்ப ் மொக  கவை்கள் இை்லை. 
 

(இ) கட ்  ஆண்டுகளிை் கிலட ்  மூை ன தகொலடகள்  ிறுவன ்திற்குெ ் தெொ ் மொன 

கட்டடதமொன்று இை்ைொலமயினொை் உரிய ிலையொன தெொ ் ொனது தகொள்வனவு 

தெய்யப்படும் வலர குறுகிய கொை மு லீதடொன்றொன திலறநெரி உண்டியை்களிை் 

மு லீடு தெய்யப்படட்து. கட்டடங்களின் நவலைகள் முடிவலட ் வுடன் 

 ிறுவன ்திற்கு ந லவப்படும்  ிலையொன தெொ ்துக்கலள தகொள்வனவு தெய்யும் 

தெயற்பொடொனது ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளந ொடு, ஏற்கனநவ தபரும்பொைொன  ிலையொன 

தெொ ்துக்கள் கிலட ் வண்ணம் உள்ளன. 
 

 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிை் இ ்  மூை ன தகொலடயிலன பயன்படு ்தி 

முடிப்ப ற்கு திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
 

(ஈ) இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நபரொசிரியருக்கு ெம்பள ்துடனொன கற்லக லீவு 

வழங்கப்பட்டது விநெட ெ ் ரப்்பதமொன்றொக கருதி 2015-02-12 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் 

UGC/HR/8/8/13 ஆம் இைக்க ்ல க் தகொண்டதுமொ  பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் 

ஆலணக்குழுவின் கடி  ்தின் மூைம் அங்கீகொரம் கிலடக்கப் தபற்றுள்ளது. இந  

இைக்கமும் 2015-08-06 ஆம் திகதியிடப்படட்துமொன கடி  ்தின் மூைம் இது 

உறுதிப்படு ் ப்படட்ுள்ளது. இ ற்கலமவொக, பை்கலைக்கழக முலறலமயின் 

தகொள்லக மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் த ொடரப்ுபட்ட அதிகொரபீடமொன பை்கலைக்கழக 

மொனியங்கள் ஆலணக்குழு இ ்  விடயம் த ொடரப்ிை் உரிய அங்கீகொரம் 

வழங்கியுள்ளத ன குறிப்பிடுகின்நறன். 
 

 

03. நிதி மீளொய்வு 
 

03.1 நிதிப் பபறுநபறு 
 

 2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் நபொது  ிறுவன ்தின்  ிதிப் தபறுநபற்றிை் குலறவலடவ ற்கு 

தபருமொன ் ந ய்வின் அதிகரிப்பொன 2,454,789/- ரூபொவும் மீண்டுவரும் தகொலடயின் 

குலறவொன 1,314,000/- ரூபொவும் கொரணமொய் அலம ்துள்ளலமலய ஏற்றுக் தகொள்கின்நறன். 

ஆயினும்  ிறுவன ்தின் வருமொனம் கட ்  ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் நபொது 2,125,807/- ரூபொவொை் 

அதிகரி ்துள்ளலம ெொ கமொன  ிலைலமயொகும். 
 

 கட ்  ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் நபொது தபறுமொன ் ந ய்வொனது 2,454,789/- ரூபொவொை் 

அதிகரிப்ப ற்கு புதிய கட்டட ்தின் தபறுமொன ் ந ய்வு நெரக்்கப்பட்டலம கொரணமொகும். 

அ ்துடன், ஊழியர ் ஊதியம் மற்றும் தபறுமொன ் ந யவு என்பன அதிகரி ் ைொனது 

 ிறுவன ்தின் கடட்ுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட  ிலைலமயொகும். 
 

03.2 பெயற்பொட்டு மூலதன முகொகமத்துவம் 
 

 கட்டட  ிருமொணிப்பு ெம்ப ் மொன ஒப்ப ் க்கொரரினொை் பற்றுெச்ீடட்ுக்கலள ெமரப்்பிக்கும் 

ெ ் ரப்்பங்களிை் தகொடுப்பனவுகலள தெய்வ ற்கு ் ந லவயொனலமயினொலும் 

தெொ ்துக்கலள தகொள்வனவு தெய்வ ன் ெொரப்ிை் தகொடுப்பனவுகலள தெய்யும் ந ொக்கிலும் 

மூை னக் கணக்கிை் இ ்   ிலுலவயொனது நபணப்பட்டது. ஆயினும் இ ்   ிலைலம உரிய 

ஆண்டுக்கொன விநெட  ிலைலமதயொன்றொகும். எதிரக்ொை ்திை் இ ் லகய 

 ிலைலமதயொன்னறு உருவொகமொட்டொது. அ ்துடன் 2016 திதெம்பர ்மொ த்ிை் கடட்டம் ெொரப்ிை் 

மின்பிறப்பொக்கி இய ்திரங்கள் மற்றும் மின்உயர ்்திகள் தகொள்வனவு தெய்வ ற்கொக 12.5 

மிை்லியன் ரூபொ  ிறுவன ்திற்கு கிலடக்கப்தபற்றந ொடு இ ்  த ொலகயும் கூட கணக்கிை் 

உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டிலிரு ்ந  உரிய தகொள்வனவு பணிகள் 

ஆரமபிக்கப்பட்டந ொடு,  ற்நபொது மின்பிறப்பொக்கி இய ்திரமும் மின்உயர ்்தியும் 

 ிறுவப்படட்ுள்ளன. இவற்றுக்கொன தகொடுப்பனவுகள் தெய்யப்படும் வலர  ற்கொலிகமொக 

 ிதி திலறநெரி உண்டியை்களிை் மு லீடு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 
 

 கணக்கொய்வின் நபொது முன்தமொழியப்படட்ுள்ளவொறு மூை ன தகொலட கணக்கு ெொரப்ிை் 

நெமிப்புக் கணக்தகொன்று ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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04. பெயற்பொட்டு மீளொய்வு 
 

04.1 பபறுகக மற்றும் ஒப்பந்த பெயற்பொடு 
 

(அ) இ ்  கட்டட கரு ்திட்ட பிநரரிப்பொனது உயர ் கை்வி அலமெச்ினொை் நமற்பொரல்வ 

மற்றும் ஒருங்கிலணப்பு பணிகள் நமற்தகொள்ளப்படட்ு ஆங்கிை படட்ப்பின் படிப்பு 

 ிறுவக ்திற்கு வழங்குவ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்பட்டது. இ ற்கலமவொக, இது 

த ொடரப்ிைொன  ிருமொணிப்பு திட்டம் உட்பட தபறுலக த ொடரப்ிைொன பணிகள் 

அ ொவது உரிய ஒப்ப ்  ்தின் நகள்விநகொரை், நகள்வி மதிப்பிடை், நகள்வி வழங்கு ை் 

நபொன்றவற்றுக்கு ் ந லவயொன தெயற்பொடும் உயர ் கை்வி அலமெச்ினொை் 

 ியமிக்கப்பட்ட த ொழினுட்ப மதிப்பீடட்ுக் குழுதவொன்றினொலும் அலமெச்ின் 

தபறுலக குழுதவொன்றினொலும் நமற்தகொள்ளப்பட்டன. 
 

 இ ன் தபறுலக  டவடிக்லககளுக்கொக உயர ் கை்வி அலமெச்ினொை் 2013-09-20 ஆம் 

திகதியிடப்பட்டதும் HE/PR/OUSL/01 ஆம் இைக்க ்ல க் தகொண்டதுமொன கடி  ்திை் 

வடிவலம ்து  ிருமொணிக்கும் (Design and Build - Turnkey) என்னும் அடிப்பலடயிை் ஐ ்து 

ஒப்ப ் க்கொரரக்ளுக்கு நகள்வி நகொரை் கடி ம் அனுப்பப்படட்ுள்ளது. 
 

 ஆ ைொை், இ ் க் நகள்வி வழங்குலக  வழிமுலறயொனது  ிறுவன ்தின்  ிருவொக 

கட்டலமப்புக்கு புறம்பொன ொகும். 
 

(ஆ)  உயர ் கை்வி அலமெச்ின் மூைம்.  இ ்  நகள்வி ொரரக்ள் தீரம்ொனிக்கப்படட்ுள்ளனர ்

நமை் (அ) விை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவொறு உரிய தபறுலக  டவடிக்லககள் 

 ிறுவன ்திற்கு புறம்பொக அலமெச்ு மட்ட ்திைொன பணிதயொன்றொகுதமன்பந ொடு, 

உரிய நகள்வி மதிப்பிடலும் உயர ்கை்வி அலமெச்ினொை்  ியமிக்கப்பட்ட த ொழினுட்ப 

மதிப்பீடட்ுக் குழுதவொன்றின் மூைம் அப்நபொல ய தபறுலக வழிமுலறயின் மீது 

நமற்தகொள்ளப்பட்டத ொன்றொகும். 
 

(இ) இ ்  தபறுலகக்கொக கிலடக்கப்தபற்றிரு ்  ஒநர தெை்லுபடியொகும் நகள்வி ொரரின் 

விலைமுன்லவப்பு (Price Proposal) அலமெச்ின் தகொள்வனவுக் குழுவினொை் 

நமற்தகொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடட்ு தெயற்பொட்டின் பின்னர ் திரு ் ங்களுக்கு உட்படட்ு 

ஏற்றுக் தகொள்ளப்படட்ுள்ளலம உரிய ஆவணங்களின் மூைம் த ரியவருகின்றது. 

வடிவலம ்து  ிருமொணிக்கும் (Design and Build) தெயற்பொட்டினுள் இ ்  கட்டட ்தின் 

நகள்வியிலன மதிப்பிடுவ ற்கொக  ியமிக்கப்பட்ட மதிப்பீடட்ுக் குழுவொனது விரிவொக 

மதிப்பீடட்ு தெயற்பொதடொன்றிலன நமற்தகொண்டுள்ளது. 
 

 அலமெச்ினொை்  ியமிக்கப்பட்ட தபறுலகக் குழு கூட்ட ்திை் கட்டட ்ல  

 ிருமொணிப்ப ற்கு கிலடக்கப்தபற்றிரு ்  ஒநர நகள்வி அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தபறுலகலய விட கூடிய விலையிலன தகொண்டிரு ் லமயினொை் அலமெச்ின் 

தபறுலக குழுவின் முழுலமயொன உடன்பொடட்ுடன் திரு ் ப்பட்ட விலைகளின் கீழ் 

கட்டட ்தின் சிை பிரிவுகள் உரிய கட்டட கரு ்திட்ட பிநரரிப்பிை்  ிதி ஏற்பொடு 

ஒதுக்கங்களுக்கு ஏற்றவொறு கணியப் ப ்திரங்கள்  யொரிக்கப்படட்ுள்ளலம உரிய 

ஆவணங்களுக்கு அலமவொக அவ ொனிக்கக்கூடிய ொகவுள்ளது. அலமெச்ின் 

தபறுலகக் குழு கூட்டதமொன்றின் தீரம்ொனங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட அறிக்லககளுக்கு 

அலமவொக 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட தபறுலகயிலன விஞ்சுகின்றலமயினொை் 

 ியொயப்படு ் ப்பட்ட மொற்றங்கள் சிைவற்றுடன் திரு ்தியலமக்கப்பட்ட விலை 

பிநரரிப்தபொன்றின் கீழ் உரிய தெைவுக் கரு ்திட்ட பிநரரிப்புகளிை்  ிதி ஏற்பொடு 

ஒதுக்கங்களுக்கு ஏற்ற வலகயிை்  யொரிக்கப்படட்ுள்ளத ன பதிவு 

தெய்யப்படட்ுள்ளது. 
 

(ஈ) எமது நகொலவகளிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவொறு  2013-09-20 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் 

HE/PR/OUSL/01 ஆம் இைக்க ்ல க் தகொண்டதுமொன கடி  ்தின் மூைம் உயர ் கை்வி 

அலமெச்ினொை் தபயர ்குறிப்பிடப்பட்ட த ொழினுடப் மதிப்பீடட்ுக் குழுவுக்கு  ஆங்கிை 

பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின்  ரப்பிை் தபயர ்குறிப்பிடக்கூடிய உறுப்பினரக்லள 

 ியமிப்ப ற்கு மொ ்திரம் இ ்   ிறுவன ்திற்கொன அதிகொரம் 

வலரயலறக்கப்பட்டிரு ் லமயினொை் முழுதமொ ்  குழுவின் கட்டலமப்லபயும் 

 லகலமலயயும்  ிரண்யிப்பது உரிய அலமெச்ினது பணியொகுதமன்பல  

அறிவிக்கின்நறன். இ ்  குழுவின்  லைலம இ ்  அலமெச்ின் முன்னொள் சிநரடட் 

 ிருவொக உ ்திநயொக ் ரொன நமைதிகெ ் தெயைொளர ் ஒருவரினொை் 
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வகிக்கப்படட்ுள்ளத ன்பல யும் நமலும் குறிப்பிடுகின்நறன். 

 
(உ) இ ்  ஒப்ப ்  ்திற்கொன நமற்பொரல்வ தமொறடட்ுலவ பை்கலைக்கழக ்தின் சிவிை் 

தபொறியியைொளர ் ஒருவரொன சிநரட்ட நபரொசிரியரினொை் நமற்தகொள்ளப்பட்டந ொடு, 

 ிறுவன ்தின் முகொலம ்துவ ெலபயினொை்  ியமிக்கப்பட்ட கட்டடக் குழுவின் 

நமற்பொரல்வயின் கீழ் நமற்குறிப்பிட்ட மதியுலர கரு ்திட்ட தபொறியியைொளர ்இங்கு 

இடம்ெொர ் நமற்பொரல்வயிலன நமற்தகொண்டந ொடு, அவரினொை் உரிய இடம்ெொர ்

பரிநெொ லனகளின் பின்னர ்தகொடுப்பனவுகள் சிபொரிசு தெய்யப்பட்டது 
 

 அவருலடய முலனப்பொன  லையீட்டினொை் கட்டட ்தின்  ிருமொணிப்பு 

தெயற்பொட்டிலன உயரம்ட்ட ்திை் நபணுவ ற்கு இயலுமொனலம பற்றியும் 

அவ ொனிக்கின்நறன். இது பற்றி கட்டடக் குழுவின் (Building Committee Minutes) 

அறிக்லககளிை் பதிவு தெய்யப்படட்ுள்ள விடயங்களுக்கு அலமவொக 

உறுதியொகின்றது. அ ்துடன்,  ிறுவன கட்டடக் குழுவிை் நமலும் பட்டயம் தபற்ற 

சிவிை் தபொறியியைொளரக்ள் இருவர ் உறுப்பினரக்ளொக இரு ் ந ொடு, அவரக்ள் இ ்  

பணி ெொரப்ிை்  ிறுவன ்திற்கு விநெட பங்களிப்லப  ை்கியுள்ளனர.் 
 

(ஊ) இ ்  கரு ்திட்ட ்தின் ஒப்ப ்  கொைமொனது உயர ்கை்வி அலமெச்ினொை் வழங்கப்பட்ட 

வழிகொட்டை்களுக்கு அலமவொக  ீடிக்கப்பட்டது. இ ன் நபொது கொை  ீடிப்புக்கொன 

 ியொயப்படு த்ுலககள் உரிய ஒப்ப ் க்கொரரினொை் முன்லவக்கப் படட்ுள்ளது. 

நமலும் இ ் க் கொை  ீடிப்பு  ிறுவன முகொலம த்ுவ ெலபயின் சிபொரிசின் பின்னர ,் 

உயர ்கை்வி அலமெச்ினொை் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.   
 

04.2 முகொகமத்துவ பெயற்பொடுகள் 
 

(அ) ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவனம் அலம ்துள்ள கொணி மதிப்பீடட்ு ் 

திலணக்கள ்தினொை் மதிப்பிடப்படட் மதிப்பீடட்ு தபறுமதி 22,500,000/- 

ரூபொவொவந ொடு, இது கொணி தெொ த் ொன்றொக கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. கட்டிட 

 ிருமொணிப்புக்கொக கொணியின் தபறுமதியொனது கணக்குகளிை் குறிப்பிடுவ ற்கு ் 

ந லவயொன ொை் ஆகும்.  ற்நபொல ய  ிலைலமக்கு அலமவொக இவ்வொறு 

தெய்வ ற்கு ஏற்படட்ுள்ளது கட்டட தபறுமதி இருக்கும் நபொது கொணியின் தபறுமதி 

குறிப்பிடப்படொமை் இருப்பது கணக்கொய்வு பிரெச்ிலனக்கு இடமுள்ளலமயினொை் 

ஆகும். 
 

 ஆயினும், கணக்கொய்வு விெொரலணக்கு அலமவொக கொணிெ ்தெொ த்ின் தபறுமதிலய 

திற ்  பை்கலைக்கழக தின் கணக்குகளிலும் ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு 

 ிறுவன ்தின் கணக்குகளிலும் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளலம பிலழயொனத ன ஏற்றுக் 

தகொள்கின்நறன். 
 

  ிறுவன ்தின் கணக்குகளிை் கணக்கிடை் என்னும் விடயம் த ொடரப்ிை்  ிைவும் 

பிரெச்ிலன அ ொவது  ிறுவன ்தின் கட்டட ்ல   ிருமொணிப்ப ற்கொக கொணி ் 

துண்தடொன்லற விடுவிப்ப ற்கு திற ்  பை்கலைக்கழக ்தின் ஆளு ர ் ெலபயின் 

தீரம்ொனதமொன்றுக்கு அலமவொக மொ ்திரம் தெய்யப்படட்ுள்ளது. நமலும் கொணியின் 

உரிலம ெட்டபூரவ்மொக ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்திற்கு உலடலமயொக்கிக் 

தகொள்வ ற்கு ெட்டபூரவ்மொன ஏற்பொடுகள் இை்ைொலமயினொை்  ிறுவன ்திற்கொன 

ெட்டங்கலள ் திரு ்துவ ற்கு பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவிடம் 

நகொரிக்லக விடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 அ ்துடன், கணக்கொய்வுக் குழுவின் தீரம்ொனதமொன்றுக்கு அலமவொக அ ொவது 2017 

திதெம்பர ் 31 ஆம் திகதியன்றுக்கு ெட்டபூரவ்மொக கொணிலய உலடலமயொக்கிக் 

தகொள்ள முடியொமற் நபொனொை் இது 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன கணக்குகளிை் 

கணக்கிடை் பதிதவொன்றின் மூைம் தபறுமதிலய ெமரப்்பிப்ப ற்கு  டவடிக்லக 

எடுக்கப்படும். 
 

04.3 கருத்து முரண்பொட்டிற்கு ஏதுவொய் அகமயும் பகொடுக்கல்வொங்கல்கள் 
 

 ிறுவன ்தின் புதிய கட்டட ்திற்கு ் ந லவயொன  ளபொடங்கள் உட்பட ஏலனய 

உபகரணங்கலள தகொள்வனவு தெய்யும் எதிரப்ொரப்்புடன் மூை ன தகொலட தபற்றுக் 

தகொள்ளப்பட்டந ொடு, 2017 ஆம் 2018 ஆம் ஆண்டுகள் முடிவலடவ ற்கு முன்னர ் ெகை 

மூை னக் தகொலடகலளயும் தெைவு தெய்வ ற்கு ் திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
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 ிறுவன ்திற்கு ் ந லவயொன நூைகப் பு ் கங்கள் மற்றும் பருவ ெஞ்சிலககள் தகொள்வனவு 

தெய்வ ற்கொன பட்டியை் திற ்  பை்கலைக்கழக நூைக ்திற்கு லகயளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ெகை பு ் கங்களும் தவௌி ொடுகளிலிரு ்து தகொண்டுவரப்பட நவண்டியுள்ளந ொடு, அ ற்கு 

கூடியகொைம் தெை்லும். 2017, 2018 ஆம் ஆண்டினுள் பு ் கங்கள் மற்றும் பருவ ெஞ்சிலககள் 

ெொரப்ிை் கிலடக்கப் தபற்ற ெகை மூை ன தகொலடகலளயும் தெைவு தெய்வ ற்கு ் 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
 

தகொடுப்பனவுகளுக்கொன பற்றுெச்ீடட்ுக்கள் கிலடக்கும் வலர இ ்  த ொலககள் 

குறுகியகொை மு லீட்டின் மூைம் திலறநெரி உண்டியை்களிை் மு லீடு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 
  

04.4 நிதிகளின் குகறவொன பயன்பொடு 
 

(அ)  ிறுவன ்தின் புதிய கட்டட ்திற்கு ் ந லவயொன  ளபொடங்கள் உட்பட ஏலனய 

உபகரணங்கலள தகொள்வனவு தெய்யும் எதிரப்ொரப்்புடன் மூை ன தகொலட தபற்றுக் 

தகொள்ளப்பட்டந ொடு, 2017 ஆம் ஆண்டிை் 75 ெ வீ ம் பூர ்த்ி தெய்யப்படட்ுள்ளந ொடு, 

மீதி 2018 ஆம் ஆண்டின் மு ைொவது கொைொண்டிை் தெைவு தெய்து பூர ்்தி தெய்வ ற்கு 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. நமலும்,  ிறுவன ்திற்கு ் ந லவயொன நூைகப் பு ் கங்கள் 

மற்றும் பருவ ெஞ்சிலககள் தகொள்வனவு தெய்வ ற்கொன பட்டியை் திற ்  

பை்கலைக்கழக நூைக ்திற்கு லகயளிக்கப் படட்ுள்ளது. ெகை பு ் கங்களும் 

தவௌி ொடுகளிலிரு ்து தகொண்டுவரப்பட நவண்டியுள்ளந ொடு, அ ற்கு கூடியகொைம் 

தெை்லும். 2017 ஆம் ஆண்டினுள் பு ் கங்கள் மற்றும் பருவ ெஞ்சிலககள் ெொரப்ிை் 

கிலடக்கப் தபற்ற ெகை மூை ன தகொலடகலளயும் தெைவு தெய்வ ற்கு  டவடிக்லக 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

05. கணக்குப் பபொறுப்பும் நல்லொட்சியும் 
 

05.1 வரவுபெலவுத்திட்டக் கட்டுப்பொடு 
 

 வரவுதெைவு ்திட்டம்  யொரிக்கப்படும் நபொது சிை எதிரப்ொரொ தெைவுகள் ஏற்படுதமன 

எதிரப்ொரக்்கப்படும். ஆயினும்  லடமுலற ரீதியிை் இவ்வொறு எண்ணப்பட்ட 

முழுப்தபறுமதியும் தெைவு தெய்யப்படுவதிை்லை. எதிரக்ொை ்திை் இ ் லகய 

மொற்றங்கலளக் குலறப்ப ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்படும்.   
 

05.2 உள்ளக கணக்கொய்வு 
 

 ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் உள்ளகக் கணக்கொய்வு  ிகழ்ெச்ி ்திட்ட ்ல  

 யொரிக்கும் நபொது ஆங்கிை பட்டப்பின் படிப்பு  ிறுவன ்தின் உள்ளக வழிமுலறகளின் 

விலன ்திறலனயும் விலளவு தபருக்க ்ல யும் பரிசீைலன தெய்வது அடிப்பலட 

ந ொக்கமொகும். கணக்கொய்வின் நபொது குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவொறு 2017 ஆம் 2018 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கொன உள்ளகக் கணக்கொய்வு திட்டமொனது திலறநெரி சுற்றறிக்லக,  ிதி 

ஒழுங்குவிதி மற்றும் தபறுலக வழிகொட்டை் என்பவற்லற  ழுவி  யொரிக்கப்படட்ுள்ளந ொடு, 

 ற்நபொது உரிய கணக்கொய்வுப் பணிகள் தெயற்படட்ு வருகின்றன. 
 

06. வககமுகறயும் கட்டுப்பொடும் 
 

(அ) உரிய துலறகள் த ொடரப்ிை் விநெட கவன ்துடன்  டவடிக்லக எடுப்ப ற்கு ஆவன 

தெய்யப்படும். 
 

(ஆ) இ ்  கரு ்திட்டம் முடிவுறு ் ப்படட்ுள்ளது. எதிரக்ொை ்திை் இ ் லகய பணிகள் 

 ிறுவன ்திற்கு கிலடக்கப் தபறும் அதிகொர எை்லைக்குள் மிக முலறயொன வி  ்திை் 

 ிலறநவற்றிக் தகொள்வ ற்கு குறி ்து லவ ்துக் தகொண்நடன். 
 

(இ) உரிய பிரிவுகளுடன் கை ்துலரயொடி இ ்  ந லவயிலன விரு ்தி தெய்து 

தகொள்வ ற்கு எதிரக்ொை ்திை்  டவடிக்லக எடுக்கப்படும். 
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பணிப்பொளர், 
ஆங்கில பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம். 
 

பிரதிகள்: 1.  லைவர ்- பை்கலைக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழு 
 2. தெயைொளர ்- உயர ்கை்வி மற்றும் த டுஞ்ெொலைகள் அலமெச்ு 
 3. தெயைொளர ்-  ிதி மற்றும் தவகுென ஊடக அலமெச்ு 
 4. கணக்கொய்வு அ ்தியட்ெகர ்- திற ்  பை்கலைக்கழக கிலள 
 5. உ வி உள்ளக கணக்கொய்வொளர ்- திற ்  பை்கலைக்கழகம் 
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