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உபவேந்தரின் செய்தி  
  

2016 ஆம் ஆண்டு றுகுணு 

பல்கலைக்கழகத்திற்காக கற்பித்தலையும் 

ஆராய்ச்சிகலையும் பைப்படுத்துகின்ற மற்றும் 

ஒருங்கிலைக்கின்ற ஆண்டாக அலமந்தது. அறிவு 

மற்றும் பலடக்குந்திறன் ஆகிய துலறகளில் 

கணிசமான பங்களிப்பிலன நல்கி 

பல்கலைக்ழகத்தினால் தரத்லத 

மமம்படுத்திக்ககாள்ை நடவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ைப்பட்டன. பல்கலைக்கழகத்தின் 

அலனத்துவிதமான கல்வி மற்றும் நிர்வாக 

மவலைத்திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ைமதாடு  

இங்கு விமசடமாக  கல்விசார் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் தரத்லதயும் 

ஏற்புலடலமலயயும் மமம்படுத்துவதன் ஊடாக 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட மநாக்கங்கலை அலடய 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ைன.  
  

ஆண்டுக்குள் பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்பு 

பாடகநறிகள் பற்றிய ஏற்றங்கீகரிப்பிலன 

உறுதிகசய்வதற்காக ஒருசிை பட்டப்படிப்பு 

பாடகநறிகளின் பாடவிதானங்கள் 

திருத்தியலமக்கப்பட்டன. மதசிய மற்றும் 

மாைவர் ஆராய்ச்சி மகாநாடுகளுக்கு 

மமைதிகமாக விவசாய, கபாறியியல், விஞ்ஞான, 
முகாலமத்துவ மற்றும் நிதிப் பீடங்கள் 

பயனுறுதிமிக்க விரிவலடதலுக்கு 

பங்களிப்பதற்காக சர்வமதச மகாநாடுகலை 

ஏற்பாடு கசய்தன.   
  

கட்டடங்களும் பிற கபௌதீக கட்டலமப்புகளும் 

கட்டிகயழுப்பப்பட்டதன் மூைமாக 

உட்கட்டலமப்பு வசதிகளின் அபிவிருத்தி 

ஆண்டுக்குள் கபருமைவில் ஏற்பட்டது.  
  

பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதானமான இரண்டு 

கல்விசார் நிகழ்ச்சிகைான பட்டமளிப்பு விழா 

மற்றும் வருடாந்த கல்விசார் பருவங்களும் 

உபமவந்தர் விருதுவழங்கல் லவபவமும் 

நடாத்தப்பட்டன.    
  

புதிய பட்டப்படிப்பு பாடகநறிகலை 

அறிமுகஞ்கசய்த பின்னர் விவசாய பீடத்தின் 

முதைாவது மாைவர் அணி 2016 இல் 

பட்டங்கலைப் கபற்றுக்ககாண்டது. IESL 

(இைங்லக கபாறியிைாைர் நிறுவகத்தினால்) 

விஞ்ஞானமாணி கபாறியியல் பட்டம்  

(B.Sc.Eng.) சிவில், சுற்றாடல் கபாறியியல், 
மின்சார மற்றும் எைக்மறானிக் கபாறியியல் 

பட்டம்  2016 மற்றும் 2020 காைப்பகுதிக்கான 

முழுலமயான ஏற்றங்கீகார (Full accreditation)  

மட்டம் வழங்கப்பட்டது.   
இந்த பட்டப்படிப்பு பாடகநறிகளுக்கான 

Washington Accord அலனத்து நாடுகைாலும் 

ஏற்றுக்ககாள்ைப்படுகின்றது.  
 

2016 இல் கதாழில்நுட்ப பீடம் 

உத்திமயாகபூர்வரீதியாக தாபிக்கப்பட்டமதாடு 

2017 இல் மசர்த்துக்ககாள்ைப்பட்ட முதைாவது 

மாைவர் அணிக்காக இரண்டு பாடகநறிகள் 

வகுக்கப்பட்டுள்ைன. அதாவது  மின் கபாறியியல் 

கதாழில்நுட்பம் (BET) மற்றும் தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் (BICT)  பற்றிய 

கபாறியியல் பட்டம்  கமன்கபாருள் அபிவிருத்தி 

பற்றிய பட்டப்படிப்பு பாடகநறியாகும்.  
  

சர்வமதச அலுவல்களுக்கான லமயம்,  மருத்துவ 

நிலையம், கதாழில்சார் வழிகாட்டல் கூறு, நவீன 

கமாழிகள் மற்றும் நாகரிகம் பற்றிய நிலையம், 

உடற்கல்விக்கூறு, கபாதுவான நிர்வாகம் மற்றும் 

சட்டம் மற்றும் ஆவைப் பிரிவு என்பவற்றால் 

பல்கலைக்கழகத்தின் கசயற்பாடுகலை 

மபணிவருவதற்காக அவற்றின் மசலவகலை 

முன்மனற்றத்துடன்  வழங்கின.  

  

இைங்லகயின் பிரதான மதசிய பல்கலைக்கழகம் 

என்றவலகயில் நுகுணு பல்கலைக்கழகம் 

சர்வமதச தரநியமங்கலை அலடவதற்காக 

ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட கல்விச் சுற்றாடலை 

வழங்குதல் மற்றும் சர்வமதசரீதியான 

ஏற்றங்கீகரிப்பிலனக் ககாண்ட கல்விப் 

பாடகநறிகனை வழங்குவதற்காகவும் 

முயற்சிகசய்து வருகின்றது. சமூகத்தில் துரித 

மாற்றங்கலை ஏற்படுத்தவும் கபாறுப்பிலன 

வகிக்கக்கூடிய பல்மவறு துலறகலைச்மசர்ந்த 

பட்டதாரிகலை மதசிய உலழப்புச் சந்லதக்கு 

வழங்க அவசியமான நடவடிக்லககலை 

பல்கலைக்கழகம் ஏற்ககனமவ 

மமற்ககாண்டுள்ைது.   

  
மபராசிரியர் காமிணீ மசனாநாயக்க 
உபமவந்தர் 
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பல்கலைக்கழகத்தின் ந ோக்கு மற்றும் பணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந ோக்கு  
நதசத்தின் புத்தி ஜவீிகளின் 
பிரதோன உந்து சக்தியோக 

அலமதல். 

பணி 

 

சமூகத்திற்குச் சசவை சசய்ைதற்காக 
கற்பித்தல், ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் 
சசவைகளின் ஊடாக, அறிைிவையும் 
திறவமயிவையும் ைிருத்தி சசய்தல் 
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இலக்குகளும் ந ோக்கங்களும்  

 

இலக்கு 1 – கல்வி, ஆரோய்ச்சிகள் மற்றும் நசவவகளுக்கோன புகுமுகத்வை விோிவோக்குைல்  

ந ோக்கங்கள்: 

1.1. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் உள்ளக பட்டைோோி 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வகவை 1860 

இல்இருந்து 2340 வவர அைிகோித்ைல்.  

1.2. 2016 ஆம் ஆண்டளவில் 05 புைிை 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

ஆரம்பித்ைல்.  

1.3. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 22 புைிை 

தைோவலக்கல்விப் போடத றிகவளயும் 01 

தைோடரறோ போடத றிவையும் 

அறிமுகஞ்தசய்ைல்.  

1.4. 2015 ஆம் ஆண்டளவில் தபோதுக் கடன் 

மோற்றல் முவறைிைல்கவள அமுலோக்குைல் 

1.5. பட்டப்பின்படிப்பு கற்வகக்கோன  

மோணவர்கவள நசர்த்துக்தகோள்வவை  

வருடோந்ைம் 5% ஆல் அைிகோித்ைல் 

1.6. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் தவளிவோோி 

 ிறுவனங்களுடன் 30 பங்கோண்வம 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள அறிமுகஞ் தசய்ைல்  

1.7. 2018 ஆம் ஆண்டளவில்  லன்தபறுனர்கள்  

/ நசவவ தபறுனர்கள் மற்றும் 

தபோதுச்நசவவ வழங்கல் தசைற்போடுகளின் 

எண்ணிக்வகவை 87,820 இல் இருந்து 

200,000 வவர அைிகோித்ைல்.   

1.8. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 

ஆோய்ச்சிகளுக்கோன தகோள்ைிறன் மற்றும் 

வசைிகவள 50%ஆல் அைிகோித்ைல் 

 தபோருளடக்க அட்டவவண 

ைைோோித்ை சஞ்சிவககளோக உள்ள 

தவளியீடுகவள ஆண்டுக்கு 105 இல் 

இருந்து 250 வவர அைிகோித்ைல் 

 நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற 

பட்டப்பின்படிப்பு ஆரோய்ச்சி 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வகவை 

ஆண்டுக்கு 38 இல் இருந்து 100 

வவர அைிகோித்ைல் 

 ஆரோய்ச்சி தகோவடகளின் 

எண்ணிக்வகவை ஆண்டுக்கு 50 இல் 

இருந்து 75 வவர அைிகோித்ைல் 

1.9. 2015 ஆம் ஆண்டளவில் 

பல்கவலக்கழகத்ைில் “ைிறந்ை புகுமுக 

விஞ்ஞோனோீைிைோன துவணவம 

தகோள்வகவை" அமுலோக்குைல்.  

1.10. 2016 ஆம் ஆண்டளவில் 

தைோழில்நுட்பவிைல் துவறைில் 

பட்டங்கவள வழங்கும்தபோருட்டு புைிை 

பீடதமோன்றத் தைோடங்குைல். 

 

இலக்கு 2 -   கல்விைில், ஆரோய்ச்சிகள் மற்றும் நசவவகளின் ைரத்வை விருத்ைிதசய்ைல். 

ந ோக்கங்கள்: 

2.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் கல்விசோர் 

பைவிைணிைில்  65% கலோ ிைிப் பட்டவைநைோ 

அல்லது இவணைோன ைவகவமகவள 

உோித்ைோக்கிக்தகோள்வவை உறுைிப்படுத்துைல்   

2.2  2018 ஆம் ஆண்டளவில்  ிர்வோகப் 

பைவிணிைில் 80% பட்டப்பின்படிப்புப் 

பட்டம்/தைோழில்வோண்வமத் ைவகவமகவள 

தபற்றுக்தகோள்வவை உறுைிப்படுத்துைல் 

2.3  2014ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் 

பீடங்களிலும், நூலகத்ைிலும்  மற்றும்  ிர்வோக 

அலகுகளிலும்  முகோவமத்துவ ைகவல்  

முவறவம தசைற்படுத்ைப்படுவவை 

உறுைிப்படுத்துைல் 

2.4 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்து விோிவுவர 

மண்டபங்கவளயும்  வீன கற்பித்ைல் 

வசைிகவள தகோண்டைோக  ஆக்குைல்  

2.5  2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித் 

ைிட்டங்களுக்கோகவும் பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழு/ பிற ஏற்புவடை 

ஏற்றங்கீகோர  ிறுவனங்களோல் 

ைோபிக்கப்பட்டுள்ள போடஅளவீட்டு 

புள்ளிகவளஅவடைல். 
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2.6 2018 ஆம் ஆண்டளவில் விஞ்ஞோனமோணிப் 

பட்ட  ிகழ்ச்சித் ைிட்டத்ைிற்கோக சர்வநைச 

ஏற்றங்கீகோோிப்பிவன (வோஷிங்டன் 

உடன்போடு )தபற்றுக்தகோள்ளல்   .  

2.7 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அைி வீன 

உபகரணங்கவளக்தகோண்ட 5 

“வமைப்படுத்ைப்பட்ட துவணவம  

ஆய்வுகூடங்கவள  ”வுைல் ிறு.  

2.8 2018 ஆம் ஆண்டளவில் மருத்துவ பீடத்ைில் 

ைற்நபோது  ிலவுகின்ற ைிறன்கள் 

ஆய்வுகூடத்வை அைி வீன 

உபகரணங்கவளக் தகோண்டைோக 

ைரமுைர்த்துைல். 

2.9 2018 ஆம் ஆண்டளவில் நூலகத்ைில் உள்ள 

நூல்களின் தைோகுப்பிவன 30% ஆல் 

அைிகோித்ைல் 

2.10 2018 ஆம் ஆண்டளவில் நூலகப் 

போவவனவை இருமடங்கோக்குைல் 

2.11  2015 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்து 

மோணவர்கள் மற்றும் பைவிைணிக்கோக ைகவல் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப 

வசைிகளுக்கோன அணுகவல வழங்குைல் . 

2.12 2018 ஆம் ஆண்டளவில் மோணவர்களில்  

50%ஆங்கிலத் நைர்ச்சிப் போீட்வசைில் 

ஆங்கில தமோழிப் பல்கவலக்கழக போீட்வச  

(UTEL) மட்டத்வை அவடவவையும் ைகவல் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப  பல்கவலக்கழக  

போீட்வசைில் சித்ைிைவடவவையும் 

உறுைிப்படுத்துைல் . 

2.13 2018 ஆம் ஆண்டளவில் புறப்போடவிைோன 

மற்றும் இவணப்போடவிைோன 

தசைற்போடுகளுக்கோன வசைிவை  50%ஆல் 

அைிகோித்ைல் 

 

இலக்கு 3 -   கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சிகளின் ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைல் 

ந ோக்கங்கள்: 

3.1. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 

ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைல் 

மற்றும் பட்டம் தபற்ற 6 

மோைங்களுக்குள் ஒட்டுதமோத்ை 

தைோழில்புோி  ிவலவை 85% வவர 

உைர்த்தும் தபோருட்டு அவனத்துப் 

பட்டப் போடத றிகளினதும்  

போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்ைல். 

 விவசோை பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வகவை 65% இல் 

இருந்து  90%  வவர 

 தபோறிைிைல் பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வகவை 90%  இல் 

இருந்து  95% வவர 

 கடற்தறோழில் மற்றும் கடல்சோர் 

விஞ்ஞோன பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வகவை 80% இல் 

இருந்து  90%வவர 

 மோனுடவிைல் மற்றும் சமூகவிைல் 

பட்டைோோிகளின் எண்ணிக்வகவை 

29% இல் இருந்து  70%  வவர 

 முகோவமத்துவம் மற்றும்  ிைிப் 

பட்டைோோிகளின் எண்ணிக்வகவை 

70% இல் இருந்து  90% வவர 

 இவணச் சுகோைோர விஞ்ஞோன 

பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வகவை90%  வவர 

 விஞ்ஞோன பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வகவை 80% இல் 

இருந்து  90%வவர 

3.2. ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைல் 

மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 

தைோழில்புோி  ிவலவை  60% வவர 

அைிகோிக்கும் தபோருட்டு  

அவனத்துவிைமோன தைோவல மற்றும் 

தைோடரறோ பட்டப் படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களினதும் 

போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்ைல் 

3.3. 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்வகத் 

ைவகவமகள் சட்டகத்துடன் 

தபோருந்ைைக்கவவகைில் பட்டப்படிப்பு 

அல்லோை அவனத்துக் கற்வக 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களினதும் 

போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்ைல் 

3.4. 2016 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் 

பட்டப் படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களினதும் பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கும் வகத்தைோழில் 

பைிற்சி  /  தசய்முவறப் பைிற்சிவை 

அறிமுகஞ்தசய்ைல் 
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3.5. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

நமற்தகோள்ளப்படுகின்ற 

ஆரோய்ச்சிகளில் 50% நைசிை  / 

பிரோந்ைிை அவசிைப்போடுகளுக்கோக 

நமற்தகோள்ளப்படுவவை 

உறுைிப்படுத்துைல். 

3.6. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் 

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோகவும் 

தபறுநபறுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட கல்வி 

முவறைிைல்கவள அறிமுகஞ்தசய்ைல்  

3.7. 2015ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ்தவோரு 

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோகவும் 

இைற்பண்பிவன வவரவிலக்கணம் 

தசய்ைல்  

 

ஆண் தபண் போல் ிவல 4 :  ஆண் தபண் போல் ிவல, இனத்துவம், சமைம் மற்றும் மோற்றுத் 

ைிறனோளிகள் தைோடர்பில்  ீைிவையும்  ிைோைத்வையும் உறுைிப்படுத்துைல் 

ந ோக்கங்கள்: 

4.1. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் ைற்நபோது 

 ிலவுகின்ற கட்டடங்களில்  30%ஐ 

மோற்றுத்ைிறனோளிகளின் 

அவசிைப்போடுகவள  ிவர்த்ைி 

தசய்வைற்கோன அடிப்பவட 

உட்கட்டவமப்பு வசைிகள் 

வழங்கப்பபடுவவை உறுைிப்படுத்துைல்  

4.2. மோற்றுத்ைிறனோளிக்கோக அவனத்துப் புைிை 

கட்டடங்களிலும் பிரநவச மற்றும் 

அடிப்பவட வசைிகள் வழங்கப்படுவவை 

உறுைிப்படுத்துைல் 

4.3. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 15 

மோற்றுத்ைிறன்தகோண்ட மோணவர்களுக்கோக  

கற்றல் வசைிகவள 

முன்நனற்றகரமோனைோக்குைல். 

4.4. ைீவிரமோன தபோருளோைோர / சமூகோீைிைோன 

அவசிைப்போடுகவளக்தகோண்ட அவனத்து 

மோணவர்களுக்கோகவும்  2017 ஆம் 

ஆண்டளவில்  ிைிசோர்/ சமூக உைவிகவள 

வழங்குைல் 

4.5. அவனத்துவிைமோன இன – சமை 

சமுைோைங்களுக்கும் 2014 ஆம் ஆண்டளவில் 

ஒற்றுவமைோக கல்விச் தசைற்போடுகளில் 

ஈடுபடவும் வசிக்கவும் சோைகமோன 

சுற்றோடவல உறுைிப்படுத்துைல்.  

4.6. 2014 ஆம் ஆண்டளவில்  ஆண் தபண் 

போல் ிவல, இனத்துவம் மற்றும் சமைத்வை 

தபோருட்படுத்ைோமல் அவனத்துச் 

தசைற்போடுகளிலும் சமவோய்ப்பிவன 

உறுைிப்படுத்துைல் 

4.7. 2014 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்து 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கும் 

சமூக ஒத்ைிவசவு  போடத றி தமோடியூவல 

அறிமுகஞ் தசய்ைல் 

4.8. 2014 ஆம் ஆண்டளவில் ைமிழ் தமோழி 

ைரோைரப் பத்ைிர போடத றிகவள 

வழங்கும்தபோருட்டு ைமிழ்தமோழி கற்பித்ைல் 

கூறு ஒன்றிவன  ிறுவுைல்  

 

 

இலக்கு 5 -   வளங்கவள தசைல்விவளவுடனும் விவனத்ைிறனுடனும் முகோவம தசய்வைன் 

ஊடோக  ல்லோட்சிவை நமம்படுத்துைல்  

ந ோக்கங்கள்: 

5.1.  ிர்வோகத்ைின்நபோதும்  ிைிச் 

தசைற்போடுகளின்நபோதும் தசைல்விவளவும் 

விவனத்ைிறனும்தகோண்ட முகோவமத்துவம் 

மற்றும்  ல்லோட்சிவைப் நபணிவருைல்   

5.2. 2014 ஆண்டளவில் கல்விசோரோ 

பைவிைணிக்கோக தசைலோற்றுவகவை 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட ஊக்குவிப்புப்படி 

ைிட்டதமோன்வற அறிமுகஞ் தசய்ைல். 

5.3. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் கல்விசோர் மற்றும் 

கல்விசோர பைவிைணி தவற்றிடங்களின் 

சைவீைத்வை 5% ஐ போர்க்கிலும் குவறத்ைல்.     
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5.4. 2018 ஆம் ஆண்டளவில்  ிர்வோகத்ைின் 

தசைல்விவளவிவனயும் 

விவனத்ைிறவனயும் நமம்படுத்துவைற்கோக 

ைகவல் தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப 

போவவனவை 80% வவர அைிகோித்ைல்.   

5.5 பல்வலக்கழக சமுைோைத்ைினருக்கோன 

மனக்குவறகள் சம்பந்ைமோக 

தசைலோற்றுகின்ற தசைற்போங்கின் சிறந்ை 

இைக்கத்வைப் நபணிவருைல்  . 

5.6 பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு கிவடக்கின்ற 

 ிைிைங்கள் சம்பந்ைமோக பைனுறுைியும் 

விவனத்ைிறனும்தகோண்ட  

முகோவமத்துவத்வைநபணிவருைல். 

5.7 பல்கவலக்கழக சமுைோைத்ைிற்கோக மைியுவர 

மற்றும்  லன்புோி நசவவைில் சிறந்ை 

தசைற்போட்டிவன நபணிவருைல். 

5.8 2016 ஆம் ஆண்டளவில் பிரைோன  ிர்வோக 

அலுவலக இடவசைிவை 2000 சதுர 

மீற்றர்களோல் அைிகோித்ைல்.  

5.9 2015 ஆம் ஆண்டளவில் 30 

விவோகமோகோநைோர் உத்ைிநைோகபூர்வ 

குடிமவனகவளயும் 

விவோகமோநனோருக்கோன 20 

உத்ைிநைோகபூர்வ குடிமவனகவளயும் 

அவமத்துக்தகோடுப்பைன் மூலமோக  

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கோன வைிவிட 

வசைிகவள நமம்படுத்துைல்.   

5.10 2016 ஆம் ஆண்டளவில் நமலும் 1600 

மோணவர்களுக்கோன மோணவர் விடுைி  

வசைிகவள அைிகோித்ைல்.  

5.11 ஆட்நசர்ப்பின்நபோது , ைீர்மோனம் 

நமற்தகோள்ளும்நபோது மற்றும் வளங்கவள 

ஒதுக்கீடு தசய்வகைில் 

தவளிப்பவடத்ைன்வமவையும் 

தபோறுப்புக்கூறவலயும் நபணிவருைல். 

5.12 2014 ஆம் ஆண்டளவில் உண்வமைோனதும் 

 ிைோைமோனதுமோன கணக்கோய்வு 

அபிப்பிரோைதமோன்வற நபணிவருைல்

 

 

இலக்கு 6 :   TIMES உைர்கல்வி மற்றும் QS  ைரப்படுத்ைல் பட்டிைலில் முைல் 2000 வவர 

பல்கவலக்கழகத்வை ைரமுைர்த்துைல் 

ந ோக்கங்கள் : 

6.1. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் தவளி ோட்டு 

பல்கவலக்கழகங்கள், ஆரோய்ச்சி 

 ிறுவனங்கள் மற்றும் கலோசோர 

 ிறுவனங்களுடன் 14 புைிை  இவணப்பு 
 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள  ிறுவுைல் 

6.2. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் ஒரு வருடத்ைிற்கோக 

60 தவளி ோட்டுப் பட்டைோோி மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல்.  

6.3. 2018ஆம் ஆண்டளவில் பட்டப்பின்படிப்பு 

கற்வக பீடத்ைிற்கு 15 தவளி ோட்டு  பட்டப் 

பின்படிப்பு மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல். 

6.4. 2018ஆம் ஆண்டளவில் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு ஆண்தடோன்றுக்கு 

16 தவளி ோட்டுக் கற்வகப்  

புலவமப்போிசில்கவள வழங்குைல்   

6.5. 2018ஆம் ஆண்டளவில் சர்வநைச ஆரோய்ச்சி 

மோ ோடுகளில் அறிக்வககவள 

சமர்ப்பிப்பைற்கோன பிரைோணக் 

கட்டணங்கவள அளிப்புச்தசய்வைற்கோன 

 ிைிநைற்போடுகவள அைிகோித்ைல் மற்றும் 

ண்ட கடுவமைோன ைோக்கங்கவளக்தகோண்ட 

தபோருளடக்க அட்டவவணயுடனோன   

பருவ தவளியீடுகளில் கட்டுவரகவள 

பிரசுோிப்பைற்கோக 8 மில்லிைன் 

ரூபோவிலிருந்து 12 மில்லிைன் ரூபோ வவர 

பக்கக்கட்டணங்கவள தசலுத்துைல்.   

6.6. ஆரோய்ச்சி தவளிக்தகோணரல்களின் 

வணிகமைமோக்கலுக்கு 

வசைிவழங்குவைற்கோக 2014 ஆம் 

ஆண்டளவில் ஆண்தடோன்றுக்கு 2 

மில்லிைன் ரூபோ  ிைிைதமோன்வற 

ைோபித்ைல். )ஆக்கவுோிவமப் பத்ைிரக் 

கிரைத்வையும் உள்ளிட்டைோக) 

6.7. ஆரோய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ைி பற்றிை அரச 

– ைனிைோர் பங்கோண்வம  மற்றும் ஆரோய்ச்சி 

தவளிக்தகோணரல் வணிகமைமோக்கல் 

மூலமோக 2018ஆம் ஆண்டளவில் 

புத்துருவோக்கம், புத்ைோக்கங்கள் மற்றும் 

மைியுவரகள் மூலமோக 35 

வகத்தைோழில்களுக்கு உைவி புோிைல் 

6.8. 2018ஆம் ஆண்டளவில் 6 இவணைத்ைள 

பருவசஞ்சிவககவள தவளிைிடுைல்
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இலக்கு 7  :   பல்வலக்கழகத்ைின் உன்னை ிவலவை நமம்படுத்துைல் 

ந ோக்கங்கள்: 

7.1. 2018ஆம் ஆண்டளவில் 

பல்கவலக்கழகத்வை  உன்னை ிவலக்கு 

தகோண்டுவரும் தபோருட்டு  ன்னீர் மற்றும் 

கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் சோர்ந்ை புைிை 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவளயும் 

 ிலவுகின்ற பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோன  புைிை 

போடத றிகவளயும் அறிமுகஞ்தசய்ைல். 

 புைிை பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

o தபோறிைிைல் பீடம் மற்றும் 

கடற்தறோழில், கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடத்ைினோல் வழங்கப்படுகின்ற  

கடல்சோர்  தபோறிைிைல் 

விஞ்ஞோனமோணிப் பட்டம் 

o தபோறிைிைல் பீடம் மற்றும் 

கடற்தறோழில், கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடம் மற்றும் தகோழும்பு கப்பல் 

துவறைகத்ைினோல் 

வழங்கப்படுகின்ற கப்பல்  ிர்மோண 

நுட்பம் பற்றிை விஞ்ஞோனமோணிப் 

பட்டம் 

o முகோவமத்துவம் மற்றும்  ிைிப் 

பீடம், கடற்தறோழில், கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடம் மற்றும் இலங்வக 

கடற்பவடைினரோல் 

வழங்கப்படுகின்ற கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

முகோவமத்துவவிஞ்ஞோனமோணிப் 

பட்டம் 

o கடற்தறோழில், கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடத்ைினோலும்   முகோவமத்துவம் 

மற்றும்  ிைிப் பீடத்ைினோலும் 

வழங்கப்படுகின்ற கடல்சோர் 

அலுவல்கள் மற்றும் தகோள்வககள் 

பற்றிை விஞ்ஞோனமோணிப் பட்டம் 

o கடற்தறோழில், கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடத்ைினோல்  வழங்கப்படுகின்ற 

கடல்சோர் தைோழில்நுட்பவிைல்  

பற்றிை விஞ்ஞோனமோணிப் பட்டம் 

 ைற்நபோது  ிலவுகின்ற பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோன புைிை 

போடத றிகள்  

o முகோவமத்துவம் மற்றும்  ிைிப் 

பீடம் – சுற்றுலோத் தைோழிற்றுவற 

மற்றும் விருந்நைோம்பல் நசவவகள் 

முகோவமத்துவம், சமுத்ைிரக் 

கோப்புறுைி, சர்வநைச வர்த்ைகம் 

முற்றும்  ிைிசோர் வழங்கல் தைோடர் 

முகோவமத்துவம்  

o விஞ்ஞோன பீடம் -  கடல்சோர் 

இரசோைனவிைல், கடல்சோல் 

அல்கோக்கள் வளர்ப்பு மற்றும் 

வகுப்புத்தைோகுப்புமுவற  

விஞ்ஞோனம், கடல் ீோின் தபௌைீகப் 

பண்புகள் மற்றும் தைோவல 

உணர்வு, கடல்சோர் உைிோிைல், 

கடல்சோர் சுற்றோடலிைல்  

o விவசோை பீடம் – கடல்சோர் 

விவசோை வளர்ப்பு 

o தபோறிைிைல் பீடம் – கடல்சோர் 

சிவில் தபோறிைிைல், கடல்சோர் 

பைணம், கப்பல்  ிர்மோணத் நுட்பம் 

7.2. 2014ஆம் ஆண்டளவில் கவரநைோர 

வளங்கள் பற்றிை 

விழிப்புணர்வூட்டல் 

 ிவலைதமோன்வற  ிறுவுைல் 

7.3. 2016ஆம் ஆண்டளவில் சர்வநைச 

கடல்சோர் பல்கவலக்கழகம் மற்றும் 

ஐந்து ஆரோய்ச்சி  ிறுவனங்களுடன்  

புைிை தைோடர்புகவள  ிறுவுைல்  

7.4. 2017ஆம் ஆண்டளவில் நைசிை 

மட்டத்ைிலோன   ீோின 

வளர்ப்புக்கூடம் மற்றும் 1500 

நபருக்கு இருக்வக வசைிகவளக் 

தகோண்ட அைி வீன நகட்நபோர் 

கூடத்வை உள்ளிட்ட 

பல்கவலக்கழகத்ைின் 

சுற்றுப்புறத்ைில் பல்கவலக்கழக 

 ரகதமோன்வற அபிவிருத்ைிதசய்ைல் 

7.5. 2014ஆம் ஆண்டளவில் நைசிை 

மட்டத்ைிலோன நூலக வளங்களின் 

நசர்க்வகவை  ிறுவுைல்
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பிரைோன தசைலோற்றுவக சுட்டிகள்   
         

பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. கல்வி, ஆரோய்ச்சிகள் மற்றும் நசவவகளுக்கோன புகுமுகத்வை விோிவோக்குைல்  

1.1. 2018 ஆம் ஆண்டளவில் உள்ளக பட்டைோோி மோணவர்களின் எண்ணிக்வகை 1860    இல் 

இருந்து 2340 வவர அைிகோித்ைல் 

ஆண்தடோன்றுக்கோக 

மோணவர்கவளநசர்த்துக்தகோள்ளல் 

1860 1956 2052 2148 2244 2340 

1.2 2016 ஆம்ஆண்டளவில்  05  புைிை பட்டப்டிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள ஆரம்பித்ைல். 

அறிமுகஞ் தசய்ைப்படுகின்ற 

பட்டிப்படிப்பு போடத றிகளின் 

எண்ணிக்லக 

- 01 03 05   

1.3 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 22 புைிை தைோவலக்கல்வி போடத றிகவளயும் 01 தைோடரறோ 

போடத றிவையும் அறிமுகஞ்தசய்ைல்.. 

அறிமுகஞ் தசய்ைப்படுகின்ற 

தைோவல/தைோடரறோ போடத றிகளின் 

எண்ணிக்வக 

- 05 0 17 21 23 

1.4 2015 ஆம் ஆண்டளவில் தபோதுக் கடன் மோற்றல் முவறைிைல்கவள அமுலோக்குைல் 

ஒப்பவடக்கக்கூடிை கடன் மோற்றல் 

எண்ணிக்வக 

- - 20 60 80 90 

1.5 பட்டப்பின்படிப்பு பட்டைோோி மோணவர்கவள நசர்த்துக்தகோள்வவை  வருடோந்ைம் 5% ஆல் 

அைிகோித்ைல் 

ஆண்தடோன்றில் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படும் மோணவர்கள் 

எண்ணிக்வக 

420 441 463 489 514 540 

1.6 2018 ஆம் ஆண்டளவில் தவளிவோோி  ிறுவனங்களுடன் 30 பங்கோண்வம  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

அறிமுகஞ் தசய்ைல் 

ைோபிக்கப்படுகின்ற பங்கோண்வமகளின் 

எண்ணிக்லக 

- 05 15 20 25 30 

1.7 2018 ஆம் ஆண்டளவில்  லன்தபறுனர்கள்  / நசவவ தபறுனர்கள் மற்றும் தபோதுச்நசவவ 

வழங்கல் தசைற்போடுகளின் எண்ணிக்வகவை 87,820 இல் இருந்து 200,000 வவர அைிகோித்ைல் . 

 லன்தபறுனர்கள்  / நசவவ தபறுனர்கள் 

எண்ணிக்வக 

87,820 1. 110,256 2. 132,696 3. 155,128 4. 177,564 5. 200,000 

1.8 2018 ஆம் ஆண்டளவில் ஆோய்ச்சிகளுக்கோன தகோள்ைிறன் மற்றும் வசைிகவள 50%ஆல் 

அைிகோித்ைல் 

ஆண்தடோன்றுக்கோக தபோருளடக்க 

அட்டவவண ைைோோித்ை சஞ்சிவககளோக 

உள்ள தவளியீடுகளின் எண்ணிக்வக 

105 134 163 192 121 150 

ஆண்தடோன்றுக்கோக 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற 

பட்டப்பின்படிப்பு ஆரோய்ச்சி 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக 

38 50 62 74 86 100 

ஆண்தடோன்றுக்கோன ஆரோய்ச்சி 

அளிப்புகளின் எண்ணிக்வக 

50 55 60 65 70 75 

1.9 2015 ஆம் ஆண்டளவில் பல்கவலக்கழகத்ைில் “ைிறந்ை புகுமுக விஞ்ஞோனோீைிைோன துவணவமக் 

தகோள்வகவை” அமுலோக்குைல் 
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

இக்தகோள்வகைின் கீழ் இைக்கிை 

உைர்முடிவு உபகரணங்களின் 

எண்ணிக்வக 

00 05 10 15 20 25 

1.10  2016 ஆம் ஆண்டளவில் தைோழில்நுட்பவிைல் துவறைில் பட்டங்கவள வழங்கும்தபோருட்டு புைிை 

பீடதமோன்வறத் தைோடங்குைல் 

புைிை பீடத்வை தைோடங்குைல் - - - 01   

2. கல்விைில், ஆரோய்ச்சிகள் மற்றும் நசவவகளின் ைரத்வை விருத்ைிதசய்ைல். 

2.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் கல்விசோர் பைவிைணிைில்  65% கலோ ிைிப் பட்டத்வைநைோ அல்லது 

இவணைோன ைவகவமகவள உோித்ைோக்கிக்தகோள்வவை உறுைிப்படுத்துைல்   

கலோ ிைிப் பட்டத்வைநைோ அல்லது 

இவணைோன ைவகவமகவளக் தகோண்ட 

விோிவுவரைோளர்களின் எண்ணிக்வக  

195 (40%) 215 245 290 340 390 5%) 

2.2 2018 ஆம் ஆண்டளவில்  ிர்வோகப் பைவிணிைில் 80% பட்டப்பின்படிப்புப் பட்டம்/ 

தைோழில்வோண்வமத் ைவகவமகவள தபற்றுக்தகோள்வவை உறுைிப்படுத்துைல் 

பட்டப்பின்படிப்புப் 

பட்டம்/தைோழில்வோண்வமத் 

ைவகவமகவளக்தகோண்ட  ிர்வோக 

உத்ைிநைோகத்ைர்களின் எண்ணிக்வக 

14 (43%) 17 20 24 28 32 (80%) 

2.3  2014 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் பீடங்களிலும், நூலகத்ைிலும்  மற்றும்  ிர்வோக அலகுகளிலும்  

முகோவமத்துவ ைகவல்  முவறவம தசைற்படுத்ைப்படுவவை உறுைிப்படுத்துைல் 

முகோவமத்துவ ைகவல்  முவறவமவை 

தசைற்படுத்துகின்ற பீடங்களின் 

எண்ணிக்வக 

06 அவனத்

து 

    

2.4 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்து விோிவுவர மண்டபங்கவளயும்  வீன கற்பித்ைல் வசைிகவள 

தகோண்டைோக  ஆக்குைல்  

 வீன கற்பித்ைல் வசைிகவளக் தகோண்ட 

விோிவுவர மண்டபங்களின் % 

40% 60% 70% 80% 90% 100% 

2.5 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்களுக்கோகவும் பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழு/ பிற ஏற்புவடை ஏற்றங்கீகோர  ிறுவனங்களோல் ைோபிக்கப்பட்டுள்ள 

போடஅளவீட்டு புள்ளிகவளஅவடைல். 

போட அளவீட்டுப் புள்ளிகவளக்தகோண்ட 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் 

எண்ணிக்வக  

05 06 07 08 09 All 

2.6 2018 ஆம் ஆண்டளவில் விஞ்ஞோனமோணிப் பட்ட  ிகழ்ச்சித் ைிட்டத்ைிற்கோக சர்வநைச 

ஏற்றங்கீகோோிப்பிவன தபற்றுக்தகோள்ளல் )வோஷிங்டன் உடன்போடு( 

வோஷிங்டன்உடன்போட்டு 

ஏற்றங்கீகோிப்பிவன  தபற்றுக்தகோள்ள 

நமற்தகோண்ட  டவடிக்வககள் 

ஆரம்பகட்ட 

 டவடிக்வக

கள் 

உடன்போ

ட்டுக்கு 

ைைோரோை

ல் 

உள்ளக 

மைிப்பீடு 

விண்ணப்

பித்ைல் 

மைிப்பீ டு 

தசய்ைல் 

ஏற்றங்கீ

கோிப்பு 

2.7 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அைி வீன உபகரணங்கவளக்தகோண்ட “ 5  வமைப்படுத்ைப்பட்ட 

துவணவம ஆய்வுகூடங்கவள  ிறுவுைல் “ 

‘வமைப்படுத்ைப்பட்ட துவணவம  

விஞ்ஞோன ஆய்வுகூடங்களின் 

எண்ணிக்வக” 

00 01 02 03 04 05 
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

2.8 2018 ஆம் ஆண்டளவில் மருத்துவ பீடத்ைில் ைற்நபோது  ிலவுகின்ற ைிறன்கள் ஆய்வுகூடத்வை 

அைி வீன உபகரணங்கவளக் தகோண்டைோக ைரமுைர்த்துைல். 
 

கிவடத்ை உபகரணங்களின் எண்ணிக்வக 16 17 19 21 23 25 

2.9 2018 ஆம் ஆண்டளவில் நூலகத்ைில் உள்ள நூல்களின் தைோகுப்பிவன 30% ஆல் அைிகோித்ைல் 

நூலகத்ைில் உள்ள நூல்களின் 

எண்ணிக்வக  

163877 172890 181922 190944 201245 213040 

2.10 2018 ஆம் ஆண்டளவில் நூலகப் போவவனவை இருமடங்கோக்குைல் 

 ோதளோன்றில் நூலகத்வைப் போவிக்கும் 

சரோசோி எண்ணிக்வக  

1090 1308 1526 1744 1962 2180 

2.11 2015 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்து மோணர்வர்கள் மற்றும் பைவிைணிக்கோக ைகவல் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப வசைிகளுக்கோன அணுகவல வழங்குைல். 

 ிலவுகின்ற ைகவல் தைோடர்போடல் 

தைோழில்நுட்ப வசைிகள் 

)மோணவர்களுக்கோக உள்ள கணினிகளின் 

எண்ணிக்வக) 

694 750 800 900 1000 1200 

2.12 2018 ஆம் ஆண்டளவில் மோணவர்களில்  50% ஆங்கிலத் நைர்ச்சிப் போீட்வசைில் ஆங்கில 

தமோழிப் பல்கவலக்கழக போீட்வச  (UTEL) மட்டத்வை அவடவவையும் ைகவல் 

தைோடர்போடல்தைோழில்நுட்ப  பல்கவலக்கழக  போீட்வசைில் சித்ைிைவடவவையும் உறுைிப்படுத்துைல். 

ஆங்கில தமோழிப் பல்கவலக்கழக போீட்வச 

மட்டம் 5 இல் சித்ைிைவடகின்ற 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக 

785 1200 1600 2400 3000 4000 

ைகவல் தைோடர்போடல்தைோழில்நுட்ப  

பல்கவலக்கழக  போீட்வசைில் 

சித்ைிைவடகின்ற மோணவர்களின் 

எண்ணிக்வக 

1041 1250 1600 2400 3000 4000 

2.13 2018 ஆம் ஆண்டளவில் புறப்போடவிைோன மற்றும் இவணப்போடவிைோன தசைற்போடுகளுக்கோன 

வசைிவை  50%ஆல் அைிகோித்ைல் 

தசைற்போடுகளின் எண்ணிக்வக 103 120 150 170 190 210 

 

3. கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சிகளின் ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைல் 

3.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைல் மற்றும் பட்டம் தபற்ற 6 மோைங்களுக்குள் 

ஒட்டுதமோத்ை தைோழில்புோி ிவலவை 85% வவர உைர்த்தும் தபோருட்டு அவனத்துப் பட்டப் 

போடத றிகளினதும்  போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்ைல். 

விவசோைப் பட்டைோோிகளின் 

தைோழில்புோி ிவல%   

65 70 75 80 85 90 

தபோறிைிைல் பட்டைோோிகளின் 

தைோழில்புோி ிவல%   

90 91 92 93 94 95 

கடற்தறோழில் மற்றும் கடல்சோர் விஞ்ஞோன 

பட்டைோோிகளின்  தைோழில்புோி  ிவல %  

80 82 84 86 88 90 

மோனுடவிைல் மற்றும் சமூகவிைல் 

பட்டைோோிகளின் தைோழில்புோி ிவல % 

29 7 5 3 1 0 

முகோவமத்துவம் மற்றும் 

 ிைிப்பட்டைோோிகளின் தைோழில்புோி ிவல% 

70 74 78 82 86 0 
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

இவணச்சுகோைோர பட்டைோோிகளின் 

தைோழில்புோி  ிவல% 

தைோிைோது 60 65 70 80 90 

விஞ்ஞோனப் பட்டைோோிகளின் தைோழில்புோி 

 ிவல% 

80 82 84 86 88 90 

3.2 ஏற்புவடவமவை நமம்படுத்துைலும் 2018 ஆம் ஆண்டளவில் தைோழில்புோி ிவலவை 60% வவர 

அைிகோிக்கும்தபோருட்டு அவனத்துவிைமோன தைோவல மற்றும் தைோடரறோ பட்டப் போடத றிகளினதும்  

போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்ைல். 

தவளிவோோிப் பட்டைோோிகளின் 

தைோழில்புோி ிவல% 

தைோிைோது 35 40 45 50 60 

3.3 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்வக ைவகவமகள் சட்டகத்ைிற்கு ஒத்துவரத்ைக்கவவகைில்  

பட்டப்படிப்பல்லோை  அவனத்துக் கற்வக  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களினதும் போடவிைோனத்வை 

மறுசீரவமத்ைல். 

மறுசீரவமத்ை பட்டப்படிப்பல்லோை   

கற்வக  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் 

எண்ணிக்வக  

07 11 அவனத்

தும் 

அவனத்

தும் 

அவனத்

தும் 

அவன

த்தும் 

3.4 2016 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களினதும் பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கும் வகத்தைோழில்பைிற்சி  /  தசய்முவறப்  பைிற்சிவை அறிமுகஞ்தசய்ைல் 

வகத்தைோழில்பைிற்சி  /  தசய்முவறப்  

பைிற்சிவைக்தகோண்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் எண்ணிக்வக 

07 08 09 அவனத்

தும் 

அவனத்

தும் 

அவன

த்தும் 

3.5 2018 ஆம் ஆண்டளவில் பல்கவலக்கழகத்ைினோல் நமற்தகோள்ளப்படுகின்ற ஆரோய்ச்சிகளில் 50% 

நைசிை  / பிரோந்ைிை அவசிைப்போடுகளுக்கோக நமற்தகோள்ளப்படுவவை உறுைிப்படுத்துைல் 

நைசிை /பிரோந்ைிை அவசிைப்போடுகளுக்கோக 

நமற்தகோள்ளப்படுகின்ற ஆரோய்ச்சிகளின்  
% 

25 30 35 40 45 50 

3.6 2018 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோகவும் 

தபறுநபறுகவள அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட கல்வி முவறைிைல்கவள அறிமுகஞ்தசய்ைல்.   

தபறுநபறுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட கல்வி 

முவறைிைல்கவள போவிக்கின்ற 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் 

எண்ணிக்வக 

01 01 02 04 06 08 

3.7 2015 ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ்தவோரு பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோகவும் பட்டைோோி 

இைற்பண்பிவன வவரவிலக்கணம்தசய்ைல் 

வவரவிலக்கணம் தசய்ைப்பட்ட 

இைற்பண்பிவனக்தகோண்ட பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் எண்ணிக்வக 

00 01 03 05 07 08 

4. ஆண் தபண் போல் ிவல, இனத்துவம், சமைம் மற்றும் மோற்றுத்ைிறனோளிகள் தைோடர்பில் 

 ீைிவையும்  ிைோைத்வையும் உறுைிப்படுத்துைல்  

4.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் ைற்நபோது கோணப்படுகின்ற கட்டடங்களின் 30 % மோற்றுத்ைிறனோளிகளின் 

நைவவப்போடுகவள ஈநடற்றுவைற்கோன அடிப்பவட உட்கட்டவமப்பு வசைிகள வழங்கப்படுவவை 

உறுைிப்படுத்துைல்  

மோற்றுத்ைிறனோளிகளுக்கோக அடிப்பவட 

உட்கட்டவமப்பு வசைிகவளக்தகோண்ட 

 ிகழ்கோல கட்டடங்களின்  %  

00 05 10 15 20 30 
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4.2 மோற்றுத்ைிறனோளிகளுக்கோக அவனத்துப் புைிை கட்டடங்களிலும் பிரநவசித்ைல் மற்றும் அடிப்பவட 

வசைிகள் வழங்கப்படுவவை உறுைிப்படுத்துைல்.  

மோற்றுத்ைிறனோளிகளுக்கோன அடிப்பவட 

வசைிகவக்தகோண்ட புைிை கட்டடங்களின் 

எண்ணிக்வக  

00 அவனத்

தும்  

அவனத்

தும் 

அவனத்

தும் 

அவனத்

தும் 

அவன

த்தும் 

4.3 2018 ஆம் ஆண்டளவில் மோற்றுத்ைிறன்தகோண்ட 15 மோணவர்களுக்கோன  கற்றல் வசைிகவள 

விருத்ைிதசய்ைல். 
பல்கவலக்கழகத்ைில் நசர்ந்ை 

மோற்றுத்ைிறன்தகோண்ட மோணவர்களின் 

எண்ணிக்வக 

04 06 08 10 12 15 

4.4  ைீவிரமோன தபோருளோைோர  / சமூக  அவசிைப்போடுகவளக்தகோண்ட மோணவர்களுக்கோக 2017 ஆம் 

ஆண்டளவில்  ிைிசோர் /சமூக உைவிகவள வழங்குைல்  

 ிைிையுைவிகவளப் தபறுகின்ற வறிை 

மோணவர் எண்ணிக்வகைின் %  

30 40 60 80 90 100 

4.5 அவனத்துவிைமோன இனத்துவ – சமை  சமுைோைங்களுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டளவில்  ஒற்றுவமைோக 

கல்விச் தசைற்போடுகளில் ஈடுபட சோைகமோன சுற்றோடவல உறுைிப்படுத்’துைல்  

பல்நவறு இனத்துவ, சமைக் குழுக்களின் 

மன ிவறவின் சைவீைம்  

60% 100%     

ஒரு வருடத்ைிற்குள்  டத்ைப்படுகின்ற 

பல்கலோசோர வவபவங்களின் 

எண்ணிக்வக  

04 06 08 10 12 12 

4.6 2014 ஆம் ஆண்டளவில் ஆண் தபண் போல் ிவல, இனத்துவம் மற்றும் சமை நவறுபோடு 

கருைப்படோமல் அவனத்துச் தசைற்போடுகளிலும் சமவோய்ப்பிவன உறுைிப்படுத்துைல் 

கிவடத்ை முவறப்போடுகளின் எண்ணிக்வக 05 00 00 00 00 00 

மும்தமோழிகளிலும் ைைோோிக்கப்பட்ட 

தபோதுவோன ஆவணங்களின் எண்ணிக்வக     
      

8 15 all all all All 

4.7  2014 ஆம் ஆண்டளவில் அவனத்துப் பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களிலும்  சமூக  ஒத்ைிவசவு 

பற்றிை போடத றிகவள அறிமுகஞ்தசய்ைல் 

சமூக ஒத்ைிவசவு    தகோண்ட பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் எண்ணிக்வக 

00 08 08 08 08 08 

4.8 2014 ஆம் ஆண்டளவில் ைழில் தமோழி ைரோைரப்பத்ைிர போடத றிகவள வழங்கும்தபோருட்டு 

ைமிழ்தமோழி கற்பித்ைல் கூறு ஒன்றிவன  ிறுவுைல்  

ைமிழ் தமோழி ைரோைரப் பத்ைிர  

போடத றிகவள பைில்கின்ற 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக  

900 2000 3000 4000 5000 All 

5. வளங்கவள பைனுறுைிமிக்கைோகவும் விவனத்ைிறனுடனும் முகோவமதசய்வைன் ஊடோக  

 ல்லோட்சிவை நமம்படுத்துைல் 

5.1  ிர்வோகத்ைின்நபோதும்  ிைிசோர் அலுவல்களின்நபோதும் பைனுறுைியும் விவனத்ைிறனும்தகோண்ட 

முகோவமத்துவத்வையும்  ல்லோட்சிவையும் நபணிவருைல்  

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைின்  

ஆண்டறிகக்வகைின் ஐைவினோக்கள்  

26 20 10 05 00 00 

 ிர்வோகத்ைிற்கு எைிரோன 

முவறப்போடுகளின் எண்ணிக்வக  

02 00 00 00 00 00 

ISO சோன்றுப்படுத்துைல் / உற்பத்ைித்ைிறன் 

விருதுகள் 

- - Yes Yes Yes Yes 
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5.2 2014 ஆம் ஆண்டளவில் கல்விசோரோ பைவிைணிக்கோக தசைலோற்றுவகவை 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட ஊக்குவிப்புப்படி ைிட்டதமோன்வற அறிமுகஞ்தசய்ைல் 

தசைலோற்றுவக ஊக்குவிப்புப்படிவைப் 

தபறுகின்ற கல்விசோரோ பைவிைணிைின் 

எண்ணிக்வக  

00 20 30 40 50 60 

5.3 2018 ஆம் ஆண்டளவில் கல்விசோர் மற்றும் கல்விசோரோ பைவிைணிைின் பைவிதவற்றிடங்களின் 

மட்டத்வை 5%  வீைத்வைப் போர்க்கிலும் குவறத்ைல்  

தவற்றிடம்  ிலவுகின்ற  கல்விசோர்  

பைவிைணி பைவி தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்வக 

140 120 98 78 54 32 

பைவி தவற்றிடங்கள்  ிலவுகின்ற 

கல்விசோரோ பைவிைணிவைச் நசர்ந்ை 

பைவிகளின் எண்ணிக்வக  

89 70 60 50 40 35 

5.4 2018 ஆம் ஆணடளவில்  ிர்வோகத்ைின் தசைல்விவளவு மற்றும் விவனத்ைிறவன 

விருத்ைிதசய்யும்தபோருட்டு ைகவல் தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்பபோவவனவை 80%  வவர 

அைிகோித்ைல் 

 ிர்வோகத்ைின்நபோது ைகவல் தைோடர்போடல் 

தைோழில்நுட்ப போவவனைின்  %  

10% 30% 40% 45% 50% 60% 

5.5 பலல்கவலக்கழக சமுைோைத்ைிற்கோக மனக்குவறகள் சம்பந்ைமோக தசைலோற்றுகின்ற தசைற்போங்கின் 

சிறந்ை இைக்கவைப் நபணிவருைல் 

மனக்குவறகள் சம்பந்ைமோக 

தசைலோற்றுைல் பற்றிை ஊழிைர் 

மன ிவறவின் வீைம்  

40% 50% 60% 70% 80% 90% 

5.6 பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு கிவடக்கின்ற  ிைிைங்கள் சம்பந்ைமோக பைனுறுைியும் விவனத்ைிறனும் 

தகோண்ட முகோவமத்துவத்வைப் நபணிவருைல் 

வருடோந்ைம் கிவடக்கின்ற  ிைிைங்கள் 

போவவனைின்  %  

 100% 100% 100% 100% 100% 

5.7 பல்கவலக்கழக சமுைோைத்ைிற்கோக மைியுவர மற்றும்  லன்புோி நசவவகளின் சிறப்போன 

தசைற்போட்டிவன நபணிவருைல். 

வைிவிட வசைிகவளப் தபறுகின்ற 

மோணவர்களின் %  

40% 50% 60% 65% 70% 75% 

மைியுவர  ிவலைங்களுக்கு 

வருவகைருகின்ற மோணவர்கள் மற்றும் 

ஊழிைர்களின் எண்ணிக்வக  

42 100 150 200 250 300 

5.8 2016 ஆம் ஆண்டளவில் பிரைோன  ிர்வோக அலுவலகத்ைின் இடவசைிவை 2000 சதுர மீற்றர்களோல் 

அைிகோித்ைல் 

புைிை  ிர்வோகக் கட்டடம்  ைிட்டமிடல் அங்கீகோ

ரம் 

 ிர்மோ

ணித்ைல் 

வகைளி

த்ைல் 

  

5.9 2015 ஆம் ஆண்டளவில் 30 விவோகமோகோநைோர் உத்ைிநைோகபூர்வ குடிமவனவகவளயும் 

விவோகமோநனோருக்கோன 20 உத்ைிநைோகபூர்வ குடிமவனகவளயும் வழங்குவைன் மூலமோக 

பல்கவலக்கழக பைவிைணிக்கோன விடுைி வசைிகவள அைிகோித்ைல்    

விவோகமோகோநைோருக்கோன புைிை 

உத்ைிநைோகபூர்வ குடிமவனகளின் 

எண்ணிக்வக  

00 30     

விவோகமோநனோருக்கோன புைிை 

உத்ைிநைோகபூர்வ குடிமவனகளின் 

எண்ணிக்வக  

00 08 12    

5.10   2016 ஆம் ஆண்டளவில் நமலும் 1600 மோணவர்களுக்கோக மோணவர் விடுைி  வசைிகவள 

அைிகோித்ைல்   
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

புைிை விடுைி வசைிகவள தபறுகின்ற 

மோணவர்கள் எண்ணிக்வக 

00 00 800 1600   

5.11  ஆட்நசர்ப்பின்நபோது, ைீர்மோனம் நமற்தகோள்ளும்நபோது மற்றும் வள ஒதுக்கீட்டின்நபோது 

தவளிப்பவடத்ைன்வமவையும் தபோறுப்புக்கூறவலயும் நபணிவருைல் 

வருடதமோன்றி

ல் 

 டத்ைப்படுகி

ன்ற 

 ிைைிச்சட்டமு

வறைோன/ 

ஒழுங்குறுத்ைல் 

கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்வக  
 

சவப/தசநனற் சவப 

பீடச்சவப 

11 11 11 11 11 11 

 ிைிக் குழு 06 06 06 06 06 06 

கணக்கோய்வு மற்றும் 

முகோவமத்துவக் குழு 

04 04 04 04 04 04 

விடுமுவற மற்றும் விருதுகள் 

குழு / நகள்விச் சவப 

11 11 11 11 11 11 

முகோவமத்துவச் சவப 

(தைோவலக்கல்வி மற்றும் 

தைோடரறோ கல்விக் கூறு) 

06 06 06 06 06 06 

5.12 2014 ஆம் ஆண்டளவில் உண்வமைோனதும்  ிைோைமோனதுமோன கணக்கோய்வு 

அபிப்பிரோைதமோன்வறப் நபணிவருைல் 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைின் 

அபிப்பிரோைம் )உண்வமைோனதும் 

 ிைோைமோனதுமோன( 

- ஆம் ஆம் ஆம்  ஆம் ஆம் 

6. TIMES உைர்கல்வி மற்றும் QS  ைரப்படுத்ைல் பட்டிைலில் முைலோவது 2000 வவர 

பல்கவலக்கழகத்வை ைரமுைர்த்துைல்   

6.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் தவளி ோட்டுப் பல்கவலக்கழகங்கள், ஆரோய்ச்சி  ிறுவனங்கள் மற்றும் 

கலோசோர  ிறுவனங்களுடன் புைிை 14 இவணப்பு நவவலத்ைிட்டங்கவள  ிறுவுைல்  

 ிறுவப்பட்ட இவணப்பு 

நவவலத்ைிட்டங்களின் எண்ணிக்வக  

28 30 32 34 39 43 

6.2 2018 ஆம் ஆண்டளவில் வருடதமோன்றுக்கோக 60 தவளி ோட்டு பட்டைோோி மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல் 

வருடதமோன்றில் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற தவளி ோட்டு 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக 

03 05 15 30 45 60 

6.3 2018 ஆம் ஆண்டளவில் பட்டப்பின்படிப்பு பீடத்ைிற்கு 15 தவளி ோட்டு பட்டப்பின்படிப்பு 

மோணவர்கவள நசர்த்துக்தகோள்ளல்  

வருடதமோன்றில் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற  

தவளி ோட்டு பட்டப்பின்படிப்பு மோணவர் 

எண்ணிக்வக   

00 10 12 13 14 15 

6.4 2018 ஆம் ஆண்டளவில் பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 16 தவளி ோட்டுக் கற்வகக்கோன 

புலவமப்போிசில்கவள வகைளித்ைல் 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைிற்கோக  

வருடதமோன்றுக்கு இவணக்கப்படுகின்ற 

தவளி ோட்டுக் கல்விமோன்கள்/  

புலவமசோலிகளின் எண்ணிக்வக  

22 25 28 32 35 38 

6.5 2018 ஆம் ஆண்டளவில் சர்வநைச ஆரோய்ச்சி மோ ோடுகளில் அறிக்வககவள சமர்ப்பிப்பைற்கோன 

பிரைோணச் தசலவுகவள அளிப்புச் தசய்வைற்கோன  ிைிசோர் ஏற்போடுகவள அைிகோித்ைல் மற்றும் ைீவிர 

ைோக்கங்களுக்கோன தபோருளடக்க அட்டவவண ைைோோிக்கப்பட்ட    பருவ தவளிைிடுகளில் 

கட்டுவரகவள பிரசுோிப்பைற்கோக 8 மில்லிைன் ரூபோவில் இருந்து 12 மில்லிைன் ரூபோ வவர பக்கக் 

கட்டணங்கவள தசலுத்துைல்.  
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

சர்வநைச ஆரோய்ச்சி மோ ோடுகளில் 

அறிக்வகவள சமர்ப்பிப்பைற்கோன 

பிரைோணச் தசலவுகவள அளிப்புச் 

தசய்வைற்கோன  ிைிநைற்போட்டின் 

அளவிவன ைீவிர ைோக்கங்களுக்கோன  

தபோருளடக்க அட்டவவண ைைோோித்ை   

பருவ தவளியீடுகளில் கட்டுவரகவள 

பிரசுோிப்பைற்கோக பக்க கட்டணங்கவள 

தசலுத்துைல் )மில்லிைன் ரூபோ)  

08 08 09 10 11 12 

6.6 ஆரோய்ச்சி தவளிக்தகோணரல் வணிகமைமோக்கலுக்கோக வசைிகவள வழங்’குவைற்கோக 2014 ஆம் 

ஆண்டளவில்  வருடதமோன்றுக்கு 2 மில்லிைன் ரூபோ  ிைிைதமோன்வற  ிறுவைல் )ஆக்கஉோிவமப் 

பத்ைிரக் கிைத்வையும் உள்ளிட்டைோக(  

ஆரோய்ச்சி வணிகமைமோக்கலுக்கோன 

 ிைிைம் )மில்லிைன் ரூபோ( 

00 02 02 02 02 02 

6.7 ஆரோய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ைி பற்றிை அரச – ைனிைோர் பங்கோண்வம மற்றும் ஆரோய்ச்சி 

தவளிக்தகோணரல் வணிகமைமோக்கல் மூலமோக 2018 ஆம் ஆண்டளவில்  புத்துருவோக்கம், 

புத்ைோக்கங்கள் மற்றும் மைியுவரகள் மூலமோக 35 வகத்தைோழில்களுக்கு உைவுைல் 

வகத்தைோழில்களுடன்  ிறுவப்பட்ட அரச 

– ைனிைோர் பங்கோண்வமகளின் 

எண்ணிக்வக 

13 18 23 27 30 35 

6.8 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 6 இவணைத்ைள பருவ சஞ்சிவககவள பிரசுோித்ைல் 

பிரசுோித்ை இவணைத்ைள பருவ 

சஞ்சிவககளின் எண்ணிக்வக  

04 4 05 05 05 06 

7. பல்கவலக்கழகத்ைின் உன்னை ிவலவை நமம்படுத்துைல்  

7.1 2018 ஆம் ஆண்டளவில் பல்கவலக்கழத்வை உன்னை ிவலயுறச் தசய்யும்தபோருட்டு   ன்னீர் மற்றும் 

சமுத்ைிரவிைல் சோர்ந்ை புைிை பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவளயும்  ிலவுகின்ற பட்டப் 

போடத றிகளுக்கோக புைிை போடத றிகவளயும் அறிமுகஞ்தசய்ைல்  

புைிை பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களின் எண்ணிக்வக   

- - 01 03 04 06 

 ிலவுகின்ற பட்டப் போடத றிகளுக்கோக 

அறிமுகஞ்தசய்ை போடத றிகளின் 

எண்ணிக்வக  

- 01 05 08 11 13 

7.2 2014 ஆம் ஆண்டளவில் கவரநைோர வளங்கள் பற்றிை விழிப்புணர்வூட்டல்  ிவலைதமோன்வற 

 ிறுவுைல்  

கவரநைோர வளங்கள்  ிவலைம்    ிறுவ

ப்பட்டு

ள்ளது 

    

7.3 2016 ஆம் ஆண்டளவில் சர்வநைச கடல்சோர் பல்கவலக்கழகங்கள் மற்றும் ஐந்து ஆரோய்ச்சி 

 ிறுவனங்களுடன் புைிை இவணப்புகவள  ிறுவுைல்  

 ிறுவப்பட்ட புைிை இவணப்புகளின் 

எண்ணிக்வக 

- 01 03 05 05 05 

7.4 2017 ஆம் ஆண்டில் நைசிை மட்டத்ைிலோன  ீோினவளர்ப்புக் கூடம்  மற்றும் 1500 நபருக்கு இருக்வக 

வசைிகவளக்தகோண்ட அைி வீன நகட்நபோர்கூடதமோன்வற உள்ளிட்டைோக பல்கவலக்கழக 

சுற்றுப்புறத்ைில் பல்கவலக்கழக  கரதமோன்வற அபிவிருத்ைிதசய்ைல்     

 

 ீோினவளர்ப்புக் கூடம்   ைிட்டமிடல்  ிர்மோணி

த்ைல் 

 ிர்மோணி

த்ைல் 

 ிர்மோணி

த்ைல் 
ைளித்ைல்  
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பி.தச.சு. அடிப்ப

வட 

வருடம் 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 

பல்கவலக்கழக  கரம்  ைிட்டமிடல்  ிர்மோணி

த்ைல் 

 ிர்மோணி

த்ைல் 
ைளித்ைல்   

நகட்நபோர்கூடம் ைிட்டமிடல்  ிர்மோணி

த்ைல் 
வகைளி

த்ைல் 

   

7.5 2014 ஆம் ஆண்டளவில் நைசிை மட்டத்ைிலோன நூலக வளங்களின் நசர்க்வகவை  ிறுவுைல்  

நைசிை மட்டத்ைிலோன நூலக வளங்களின் 

நசர்க்வக  

 ிர்மோணிக்

கப்பட்டு 

வருகின்ற

து 

6.  ிர்மோ

ணிக்கப்

பட்டு 

வருகின்

றது 
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ஆளுவக அைிகோரத்துவம் 

 

நவந்ைர் – சங்வகக்குோிை ரோஜகீை பண்டிை பள்ளத்ைர ஸ்ரீ சுமனநஜோைி நைரர்  

 

பல்கவலக்கழகத்ைின் தசதனற் சவப 

 

உபமவந்தர்    - முதுநிலை மபராசிரியர்  காமினீ மசனாநாயக்க 

பிரதி உபமவந்தர்  - கைாநிதி எ.எம். என் அழகியவன்ன 
பீடாதிபதிகள் 

பீடாதிபதி /   விவசாயம்  -  மபராசிரியர் மக.எஸ் வசந்த குமார 

பீடாதிபதி /  கபாறியியல்  - கைாநிதி பீ.சீ.டி.  கபமரரா                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

பீடாதிபதி /   கடற்கறாழில், கடல்சார்  

விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழில்நுட்பவியல்   - கைாநிதி ஆர்.ஏ. லமத்திரிபாை 

பீடாதிபதி /   மானுடப் பண்பியல் 

மற்றும்  சமூக விஞ்ஞானம் - மபராசிரியர் எஸ்.வாவ்வமக 

பீடாதிபதி /   முகாலமத்துவம் மற்றும் நிதி    - கைாநிதி ரீ.எஸ்.எல். குைவர்தன 

பீடாதிபதி /   மருத்துவம் - முதுநிலை மபராசிரியர் சரத் மைகம்வசம் 

பீடாதிபதி /   விஞ்ஞானம்   -  மபராசிரியர் பீ.ஏ. ஜயந்த 

பீடாதிபதி /   கதாழில்நுட்பம் -  முதுநிலை மபராசரிரியர் டப்ளிவ் ஜீ.டி. தர்மரத்ன 

பீடாதிபதி /பட்டப்பின் கற்லகப்பீடம்     - மபராசிரியர் எல்.பீ. ஜயதிஸ்ஸ 

 

நியமன உறுப்பினர்கள்   -  சங்லகக்குரிய மாலிம்பட ஞரனாமைாக  மதரர் 

 -  திரு. எஸ்.ஏ. அந்திராகென்னதி 

 -  திரு. அமசாக்க த சில்வா 

 -  கைாநிதி திைக் ரீ. ரைசிங்க  

 -  திரு. எச்.ஜீ. குைமசாம 

 -  திருமதி. ஈ. ஏ.சீ. விதானகமாச்சி 

 -  மபராசிரியர் (திருமதி) அமனாஜா பர்னாந்து  

 -  திரு. எம்.ஜீ.புஞ்சிமெவா 

 -  திரு. அநுர திசாநாயக்க 

 -  மபராசிரியர் ஆர்.என். பத்திரை 

 -  திரு. ஆர். சீ  த  கசாய்ஸா 

 -  திரு. ரீ. எம். நிமல் த சில்ைா 

கசகனற் நியமத்தர்கள்  -  மபராசிரியர் (திருமதி) என்.மஜ. த எஸ். அமரசிங்க 

 -  மபராசிரியர் சமன் அமபசிங்க  

பதிவாைர் (பதவிவழி கசயைாைர்)  -  திருமதி பீ.எஸ். களுகம 
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பல்கவலக்கழக  தசநனற் சவப  

   

உபமவந்தர்   -  முதுநிலை மபராசிரியர்  காமினீ மசனாநாயக்க 

பிரதி உபமவந்தர்  -  கைாநிதி எ.எம். என் அழகியவன்ன 
பீடாதிபதிகள் 

பீடாதிபதி / விவசாயம்  -  மபராசிரியர் மக.எஸ் வசந்த குமார 

பீடாதிபதி / கபாறியியல்  -  கைாநிதி பீ.சீ.டி.  கபமரரா                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

பீடாதிபதி / கடற்கறாழில்கடல்சார் விஞ்ஞானம்  

மற்றும் கதாழில்நுட்பம்   -  கைாநிதி ஆர்.ஏ. லமத்திரிபாை 

பீடாதிபதி / மானுடப் பண்பியல் மற்றும்   

சமூக விஞ்ஞானம் -  மபராசிரியர் எஸ்.வாவ்வமக 

பீடாதிபதி / முகாலமத்துவம் மற்றும் நிதி    -  கைாநிதி ரீ.எஸ்.எல். குைவர்தன 

பீடாதிபதி / மருத்துவம் -  முதுநிலை மபராசிரியர் சரத் மைகம்வசம் 

பீடாதிபதி / விஞ்ஞானம்   -  மபராசிரியர் பீ.ஏ. ஜயந்த 

பீடாதிபதி / கதாழில்நுட்பம் -  முதுநிலை மபராசரிரியர் டப்ளிவ் ஜீ.டி. தர்மரத்ன 

பீடாதிபதி /பட்டப்பின் கற்லககள் -  மபராசிரியர் எல்.பீ. ஜயதிஸ்ஸ 

நூல்நிலைய அதிபர்                                              -  திரு ஆனந்த கருைாரத்ன  

பதிவாைர்  -  திருமதி பீ. எஸ் களுகம 

 

பிரிவுத்தலைேர்கள்  
விேொய பீடம் 

விவசாய உயிரியல்  -  கைாநிதி திருமதி என். தெநாயக்க 

விவசாயப் கபாருளியல்       -  திரு. ஏ.எல். சந்திக 

விவசாயப் கபாறியியல்  -  திரு. எஸ. விமஜதுங்க 

விைங்கு விஞ்ஞானம் -  கைாநிதி திருமதி என்.எம்.என்.மக. நாராயை 

பயிரியல் -  மபராசிரியர் மக்.மக.ஐ.யூ. அருை குமார 

உைவு  விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழில்நுட்பம் -  கைாநிதி. பீ.எல்.என். ைக்ஷ்மன் 

மண்ணியல்  -  மபராசிரியர் திருமதி டி.ஏ.எல். லீைாமணீ 

  
சபாறியியல் பீடம்  

தலைவர், சிவில் மற்றும் சுற்றாடல் கபாறியியல் -  கைாநிதி டி.எஸ்.லவ. த சில்வா 

தலைவர், மின் மற்றும்  தகவல் கபாறியியல்  -  கைாநிதி எஸ்.எச்.மக.மக. குைவிக்ரம 

தலைவர், கபாறிமுலற மற்றும் உற்பத்திப் கபாறியியல் – கைாநிதி சுமித் பதுமக 

தலைவர், பல்துலற அணுகுமுலற கற்லககள் -  திரு. டபிள்யு. ரீ.ஜீ. சமந்த  

 

கடற்ச ாழில், கடல்ொர் விஞ்ஞானம் மற்றும் சதாழில்நுட்ப பீடம் 

மீன்பிடி மற்றும் நீரின வைர்ப்பு  - திரு. மக.எச்.எம்.ஏ.தீபானந்த 

நன்னீரியல் மற்றும் நீர் கதாழில்நுட்பம்  – கைாநிதி (திருமதி) எச். பீ. அசாந்தி 

சமுத்திரவியல் மற்றும் கடற்சரிதவியல்  –  கைாநிதி பீ.என். ரைசிங்க 

 

மானுடப் பண்பியல் மற்றும்  ெமூக விஞ்ஞான பீடம் 

கபாருளியல்    -  கைாநிதி பீ. எம் சுமைரத்ன 

கபாதுக் ககாள்லக -  திருு் ஈ.ஜீ. விமஜசிறி 

புவியியல்  -  திரு.ஜீ. கசனரத் 

வரைாறு மற்றும் கதால்கபாருளியல்  –  கைாநிதி எம் வீ. சந்திரசிறி 

பாளி மற்றும் கபௌத்த கற்லககள்  -  கைாநிதி ஏ.எஸ் பண்டார 



19 
 

சிங்கைம்  - மபராசிரியர் (திருமதி)  தர்மா ராஜபக்ஷ 

சமூகவியல் - திரு. உபாலி பன்னிைமக 

ஆங்கிைம், கமாழியியல் மற்றும் ஈஎல்ரீயூ  - மபராசிரியர் ஈ.ஏ.ஜீ. கபான்மசகா 
 

முகாலமத்துேம் மற்றும் நிதிப் பீடம் 

கைக்கியல் மற்றும் நிதி  -  கைாநிதி திருமதி ரீ.எம்.ஏ. கதன்னக்மகான் 

முகாலமத்துவம் மற்றும் கதாழில்முயற்சியாண்லம  –  திரு. எம்.டிபிள்யு.எஸ். சஞ்சீவ சில்வா 

சந்லதப்படுத்தல்  -  மபராசிரியர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமார 
 

மருத்துே பீடம்  

உடற்கூற்றியல் -  கைாநிதி .எம். பீ. சமரவிக்ரம 

உயிர் – இரசாயனவியல் -  கைாநிதி, எம்.பீ. நாபாககாட 

சமூக மருத்துவம்  -  மபராசிரியர் எஸ்.மக.சீ. விமைசுந்தர 

சட்ட (தடயவியல்) மருத்துவம் -  கைாநிதி. கிலிபட் கபரரா 

மருத்துவம்  -  கைாநிதி திருமதி சீ.மக. மபாதிநாயக்க  

நுண்ணுயிரியல் -  கைாநிதி.டப்ளிவ்.எம்.டி.ஜி.பீ. விஜயரத்ன 

கபண்மைாயியல் மற்றும் மகப்மபற்றியல்  -  கைாநிதி எம்.டி.சீ.எஸ். குைரத்ன 

குழந்லதநை மருத்துவம் -  கைாநிதி ஐ.வீ. மதவசிறி 

ஒட்டுண்ணியில்  -  கைாநிதி ரீ.சீ. யெத்துககாட 

மநாய் பகுப்பாய்வியல்  -  கைாநிதி (திருமதி) ரீ.ஜீ. லியனமக 

மருந்தியல்  -  கைாநிதி (திருமதி) எஸ்.எஸ். ஜயசிங்க 

உடலியல் -  கைாநிதி ஆர். எஸ். மஜ. கைமனாரா 

மனநை மருத்துவம்  -  கைாநிதி மக.எம்.எஸ்.ஏ.மக.  ஜயமசகர 

அறுலவ சிகிச்லசயியல் -  கைாநிதி ஆர். டபிள்யூ. கசகனவிரத்ன 

மயக்க மருந்தியல் -  
 

விஞ்ஞான பீடம்  

தாவரவியல்  -  மபாசிரியர் எஸ். அமபசிங்க 

இரசாயனவியல் -  மபராசிரியர் (திருமதி) வீ.பீ. புலுகெபிட்டிய  

கணினி விஞ்ஞானம் -  கைாநிதி ரீ.எஸ். இமைகபரும 

கணிதம்  -  கைாநிதி டபிள்யூ. ஏ.ஆர். த கமல் 

கபௌதிகவியல்  -  கைாநிதி ஜீ.டி.மக. மொநாம 

விைங்கியல்  -  மபராசிரியர்பீ.எம்.சீ.எஸ். த சில்வா 
 

சதாழில்நுட்பவியல் பீடம் 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம்  –  திரு. எஸ்.ஏ.எஸ. கைாகரன்சுமெவா 

உயிர் முலறலமத் கதாழில்நுட்பம் -  மபராசிரியர் ஈ.பீ.எஸ் சந்தன 

கபாறியியல் கதாழில்நுட்பம்  -  கைாநிதி மக. ஜீ. எஸ்.எச். குைவர்தன 

பைவினக் கற்லககள் துலற - முதுநிலை மபராசரிரியர் டப்ளிவ் ஜீ.டி. தர்மரத்ன 
 

வபராசிரியர்கள்  

மபராசிரியர் பயிரியல் -  முதுநிலை மபராசிரியர்  ரஞ்ஜித் மசனாரத்ன 

மபராசிரியர் விவசாய உயிரியல் -  முதுநிலை மபராசிரியர் கறாொன் ராஜபக்ஷ 

மபராசிரியர் விவசாய கபாருளியல் -  முதுநிலை மபராசிரியர் மகிந்த விமஜரத்ன 

மபராசிரியர் விைங்கு விஞ்ஞானம் -  முதுநிலை மபராசிரியர் (திருமதி) ஆர் ரீ. மசரசிங்க 

மபராசிரியர் பயிரியல்               - முதுநிலை மபராசிரியர் டபிள்யூ. டபிள்யூ. டி.ஏ. 

குைவர்தன 

மபராசிரியர் விவசாய கபாறியியல்  - மபராசிரியர்(திருமதி) சீ.எம். நவரத்ன 
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மபராசிரியர் விவசாய கபாறியியல்  - மபராசிரியர் பீ.எல்.ஏ.ஜீ. அல்விஸ்  

மபராசிரியர் விவசாய கபாறியியல்  - மபராசிரியர் ஜீ.மஜ. ஜயசிங்க  

மபராசிரியர் உைவு விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழில்நுட்பம் – மபராசிரியர் விஜித் எஸ். ஜயமான்ன 

மபராசிரியர் விவசாயப் கபாருளியல் - மபராசிரியர் மங்கை த சில்வா 

மபராசிரியர் விவசாயப் கபாருளியல் - மபராசிரியர் எல். எம். அமபவிக்ரம 

மபராசிரியர்  மண்ணியல் - மபராசிரியர் எஸ்.டி. வன்னிஆரச்சி 

மபராசிரியர் விைங்கு விஞ்ஞானம்   - மபராசிரியர் என்.எஸ். பீ.எம். அத்தபத்து 

மபராசிரியர் மீன்பிடி உயிரியல் - முதுநிலை மபராசிரியர் (கசல்வி) பீ. ஆர்.ரீ. 

குமாரைதுங்க 

மபராசிரியர் நன்னீரியல் - மபராசிரியர் ரீ.பீ.டி. கமமக 

மபராசிரியர் சிங்கைம் - மபராசிரியர் ஜயந்த அமரசிங்க 

மபராசிரியர் சிங்கைம் - மபராசிரியர் மக.ஜீ. அமரமசகர 

மபராசிரியர் புவியியல் - முதுநிலை மபராசிரியர் பீ.மெவமக 

மபராசிரியர் கபௌத்த கைாசாரம் - சங்லகக்குரிய மபராசிரியர் மிதிகம மசாரத்த 

மபராசிரியர் சமூகவியல் - முதுநிலை மபராசிரியர் எஸ். டபிள்யூ. அமரசிங்க  

மபராசிரியர் கபாருளியல் - முதுநிலை மபராசிரியர் பீ. விதானமக 

மருத்துவம் மபராசிரியர்  - முதுநிலை மபராசிரியர் சுசிரித் கமண்டிஸ் 

மபராசிரியர்  குழந்லதநை மருத்துவம்  - மபராசிரியர் யூ.மக. ஜயந்த 

மபராசிரியர் மநாய் பகுப்பாய்வியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) எல்.மக.பீ. முத்துவா 

மபராசிரியர் மகப்மபற்றியல் மற்றும் கபண்மைாயியல்- மபராசிரியர் முதுநிலை மபராசிரியர் ஐ.எம்.ஆர். 

குைவர்தன  

மபராசிரியர் ஒட்டுண்ணியில்  – முதுநிலை மபராசிரியர் (திருமதி)  எம்.வீ.வீரசூரிய 

மபராசிரியர் குழந்லதநை மருத்துவம்  -  மபராசிரியர் சுஜீவ அமரமசன 

மபராசிரியர் மருத்துவம் - மபராசிரியர் திைக் வீரரத்ன 

மபராசிரியர் மருத்துவம் - மபராசிரியர் மக.டி. பத்திரை 

மபராசிரியர் உடைலமப்பியல்        - முதுநிலை மபராசிரியர்  பீ.ஜீ. நாைாயக்கார 

மபராசிரியர் உடைலமப்பியல்    - மபராசிரியர் (திருமதி) இசுராணி இமைகபரும 

மபராசிரியர் சமூக மருத்துவம்            - மபராசிரியர் பீ.வீ. த. சில்வா 

மபராசிரியர் சமூக மருத்துவம்  - மபராசிரியர் பிமைாஷா கபமரரா 

மபராசிரியர் மருந்தியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) எல்.எம். கெட்டிமெவா  

மபராசிரியர் உடலியல்   - மபராசிரியர் சம்பத் குைவர்தன 

மபராசிரியர் உடலியல்   - மபராசிரியர் மக.டி.  மகிந்த   

மபராசிரியர் உயிர் இரசாயனவியல்   - மபராசிரியர் (கசல்வி) மக.ஏ.பீ.டபிள்யூ. ஜயதிைக 

மபராசிரியர் மனநை மருத்துவம்  - மபராசிரியர்(திருமதி) ஜீ.எச். சாந்தனீ 

மபராசிரியர் இரசாயனவியல்  - முதுநிலை மபராசிரியர் (கசல்வி)  எச்எம்.மக.மக. 

பத்திரை 

மபராசிரியர் கபௌதிகவியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) மக.மக.ஏ.எஸ். யாப்பா 

மபராசிரியர் விைங்கியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) என்.மஜ. த  எஸ்.  அமரசிங்க 

மபராசிரியர் கணிதம் - மபராசிரியர் எல்.ஏ.எல்.டபிள்யூ. ஜயமசகர 

மபராசிரியர் தாவரவியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) பீ.டி. அமபசிங்க 

மபராசிரியர் விைங்கியல் - மபராசிரியர் (திருமதி) டபிள்யூ.ரீ.எஸ்.டி. பிமரமசந்திர 

மபராசிரியர் விைங்கியல்  - மபராசிரியர் திருமதி( ) சுைிதா குணைிக்ரம  
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பீடப் பிரைி ிைிகள் 

விவசோைம்  -  கலோ ிைி )ைிருமைி( டி.எல்.சீ.  குமோோி 

தபோன்நசகோ 

 -  கலோ ிைி ஏ. மோனவடு 

தபோறிைிைல்  - கலோ ிைி நஜ.எம். ஆர். எஸ். அப்புஹோமி 

 - கலோ ிைி நஜ.எஸ். வன்னிஆரச்சி 

கடற்தறோழில், கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்பம் - கலோ ிைி யூ.ஏ.டி. ஜைசிங்க 

 - கலோ ிைி )ைிருமைி( நக.ஆர்.கமநக 

மோனிடப் பண்பிைல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞோனம்   -  கலோ ிைி ஜீ.டி.ஆர்.யூ. அநபரத்ன 

 -  ைிரு.டி.பீ.பீ.ஜீ. லிைனநக 

முகோவமத்துவம் மற்றும்  ிைி  -  கலோ ிைி )ைிருமைி( எம்.பீ.எப்.மபோசிைோ 

 -  கலோ ிைி எம்.நக. வன்னிஆரச்சி 

விஞ்ஞோனம்  -  கலோ ிைி நஜ.ஏ.பீ. நபோைிக்க 

 -  கலோ ிைி. டபிள்யூ.ஏ.எச்.பீ. குருநக 

 

பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள்  
உபமவந்தர்   - முதுநிலை மபராசிரியர்  காமினீ மசனாநாயக்க 

பிரதி உபமவந்தர்  - கைாநிதி எ.எம். என் அழகியவன்ன 
பீடாதிபதிகள் 

பீடாதிபதி /   விவசாயம்  - மபராசிரியர் மக.எஸ் வசந்த குமார 

பீடாதிபதி /  கபாறியியல்  - கைாநிதி பீ.சீ.டி.  கபமரரா                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

பீடாதிபதி /   கடற்கறாழில், கடல்சார் விஞ்ஞானம் கதாழில்நுட்பம்  - கைாநிதி ஆர்.ஏ. லமத்திரிபாை 

பீடாதிபதி /   மானுடப் பண்பியல் மற்றும்  சமூக விஞ்ஞானம் - மபராசிரியர் எஸ்.வாவ்வமக 

பீடாதிபதி /   முகாலமத்துவம் மற்றும் நிதி    - கைாநிதி ரீ.எஸ்.எல். குைவர்தன 

பீடாதிபதி /   மருத்துவம் - முதுநிலை மபராசிரியர் சரத் மைகம்வசம் 

பீடாதிபதி /   விஞ்ஞானம்   - மபராசிரியர் பீ.ஏ. ஜயந்த 

பீடாதிபதி /   கதாழில்நுட்பம் - முதுநிலை மபராசரிரியர் டப்ளிவ் ஜீ.டி. தர்மரத்ன 

பீடாதிபதி /பட்டப்பின்படிப்புக் கற்லககள் - மபராசிரியர் எல்.பீ. ஜயதிஸ்ஸ 

நூல்நிலைய அதிபர்                                              - திரு ஆனந்த கருைாரத்ன  

பதிவாைர்  - திருமதி பீ. எஸ் களுகம 

பதில் கபாருைாைர் (பிரதிப் கபாருைாைர்)  - திரு.ஏ.எம்.ஏ. சிறிவர்தன 

பிரதிப் பதிவாைர்/ சட்டம் மற்றும் ஆவைப்படுத்தல்  - திரு. ஜீ.எல். எரந்த 

பிரதிப் பதிவாைர்/ பரீட்லசகள்  - திருமதி. சீ. கசகனவிரத்ன 

பிரதிப் பதிவாைர்/கபாது நிர்வாகம்  - திருமதி பீ.எம்.எஸ்.பீ. யாப்பா 

பிரதம பாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர் - திரு. எச்.என். டயஸ் 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/விவசாய பீடம்  - திருமதி எஸ்.மக.மக. முதலிமக 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/மானுடப் பண்பியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடம் - திரு.பீ.என். பியல் 

மரணுக்க 

மவலைகள் கபாறியியைாைர் (சிவில்) - திரு.எஸ். தியுனுமக 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/கல்விசார் தாபன - திருமதி.எச்.ஜீ. நிைந்தி மதவிகா 

சிமரட்ட உதவிஉள்ைக கைக்காய்வாைர்  - திரு. ஓ.எல்.வீ.பீ. அநுர 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/ கல்விசாரா தாபன - திருமதி. மக.ஜீ.சீ.ஏ. பண்டாரதிைக்க 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/நூைக மசலவகள்  - திருமதி ஜீ.ஏ. ஜகத் மெமமாலீ 
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சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர்/ நூைக மசலவகள்  - திரு. சி.பீ.மக. எதிரிசிங்க 

சிமரட்ட உதவி கபாருைாைர் /மருத்துவ பீடம்   - திருமதி ஏ. அநூஷா 

சிமரட்ட உதவி கபாருைாைர் /சம்பைம்  - திருமதி மக.வீ.ஆர். வித்யாரத்ன 

பணிப்பாைர்/  உடற் கல்விக் கூறு  - திரு. பீ.என். வீரசிங்க 

சிமரட்ட உதவி உள்ைக கைக்காய்வாைர்   - திரு.எஸ்.டபிு்ள்யூ. ககாடிதுவக்கு 

சிமரட்ட உதவிப் பதிவாைர் / கபாது நிர்வாகம்   - திரு. பீ.எம். மக. சுபவீர 

உதவிப் பதிவாைர்/   முகாலமத்துவம் மற்றும் நிதிப்பீடம்  - திரு. மக. ஜீ. என். குமார 

உதவிப் பதிவாைர் / மருத்துவ பீடம்   - திருமதி. வீ. ஹிமராஷனீ பியதாச 

உதவிப் கபாருைாைர்/ வழங்கல்  - திருமதி. பீ.எச். சிந்தா  

உதவிப் பதிவாைர் / CINTA  -  திருமதி. ரீ.டீ.ஜீ. பத்திரை 

மவலைத்தை கபாறியிைாைர் /கபாறியியல் பீடம்  - திரு. ஏ.ஜீ.மக.எம்.எஸ். சிறியந்த  

உதவிப் பதிவாைர் / கடற்கறாழில்,கடல்சார் விஞ்ஞான பீடம் – திருமதி.டீ.எம்.எச்.சீ.தசநாயக்க 

பதில் உதவிப் பதிவாைர் / விஞ்ஞான பீடம்                    – திருமதி.டீ.எம்.எச்.சீ.தசநாயக்க 

பதில் உதவிப் பதிவாைர் / பட்டப்பின்படிப்பு பீடம்      -  திருு். எல். இசுறு கல்பமக 

பதில் உதவிப் பதிவாைர் /   கதாலை மற்றும் கதாடரறா கல்விக் கூறு – டபிள்யு. டபிள்யு. அநுர 

உதவிப் கபாருைாைர்/ கைக்குகள்   - கசல்வி. வீ.ஜீ.எம். பிரியங்கிகா 

உதவிப் கபாருைாைர்/  கபாறியியல் பீடம்   - திருமதி. ஏ.எஸ்.ஐ. பர்னாந்து  

உதவிப் கபாருைாைர்/  விவசாய  பீடம்          - கசல்வி எச்.பீ. மெவாரத்ன 

விவசாயப்பண்லை முகாலமயாைர்/  விவசாய  பீடம்    - திரு.யு.பீ.கபல்பாககாட      கமமக 

உதவிப் பதிவாைர் /  கபாறியில் பீடம்   - திருமதி. ஜீ.எச் சீ.நதீஷானீ 

உதவிப் பதிவாைர் /  மாைவர் அலுவல்கள்  - கசல்வி எம். ஐ. தில்ொனி   

உதவிப் பதிவாைர் /  கதாழில்நுட்பவியல் பீடம்  - கசல்வி மக.டீ.த எஸ் ஜயமசகர  

உதவிப் கபாருைாைர்/ கைக்குகள்  - திரு.டீ.எல்.ஆர்.த கசாய்சா 

உதவிப் கபாருைாைர்/ கதாழில்நுட்பவியல் பீடம்  - திரு. ஆர் .சீ. ககடிகப ஆரச்சி 
 

நூல்நிலையம்  

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்   - திரு. என்.கெட்டிஆரச்சி 

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்  - திரு.யு.ஏ.ைால் 

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்  - திருமதி மதஜா குருப்புஆரச்சி 

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்/  விவசாய  பீடம்     - திருமதி எஸ்.எை. கம்மன்பிை 

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்/  கபாறியயல்  பீடம் - திரு.மஜ.மஜ. கருசிங்க ஆரச்சிமக    

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்/  மருத்துவ  பீடம்    - திரு. மக.ரீ.எஸ். புஷ்பகுமார  

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்     - திரு. மக.எச். ராமநாயக்க      

சிமரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்      - திரு.ஐ.டீ.மக.எல். பர்னாந்து 

சிரட்ட உதவி நூல்நிலைய அதிபர்    - திருமதி. ஆர் ஏ.பீ.எஸ். கசகனவிரத்ன  உதவி 

நூல்நிலைய அதிபர்   - கசல்வி பீ.மக. ஜயமசகர 

உதவி நூல்நிலைய அதிபர்  - திரு. பீ.ஜீ.என். குமார 

 
பி  வெலேகள்  

பணிப்பாைர் / கதாழில்சார் வழிகாட்டல் கூறு  - திரு.ஏ.சீ. கருைாரத்ன 

பணிப்பாைர் / சர்வமதச  அலுவல்கள் பற்றிய நிலையம் - மபராசிரியர் திரு. திைக்  பீ.டீ. கமமக 

பணிப்பாைர் / கதாலை மற்றும் கதாடரறா கல்விக்கூறு  - மபராசிரியர் திரு. ஜயந்த அமரசிங்க 

பணிப்பாைர் /  பதவியணி அபிவிருத்தி நிலையம்        - மபராசிரியர் திருமதி சீ.எம், நவரத்ன 

பணிப்பாைர் /   உள்ைக தர உத்தரவாதக் கூறு            - மபராசிரியர் திரு. திைக்  பீ.டீ. கமமக 

பல்கலைக்கழக ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டாைர்                    - சிமரட்ட  மபராசிரியர் திரு. பியசிறி விதானமக 
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இலைப்பாைர் /   கைாசார நிலையம்  - மபராசிரியர் திரு ஜயந்த அமரசிங்க  

இலைப்பாைர் / நவீன கமாழிகள்  மற்றும் நாகரிக  – திரு. என்.ஏ.டீ. ஜயசிங்க 
நிலையம் 

பிரதான இலைப்பாைர் /   இலைச் சுகாதாரவியல்    - சிமரட்ட மபராசிரியர் திரு சரத் மைகம்மக 

பிரதானி, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பதவியணி – கைாநிதி திரு. ஏ. மஜ.பீ.எம்.  ஜயவர்தன 
அபிவிருத்திக் கூறு 

பிரதானி, கரு மருத்துவக் கூறு - கைாநிதி திரு. ஜீ.ஏ.டீ. கசாய்சா 

பிரதானி, யாலனக்கால் மநாய் ஆராய்ச்சி, பயிற்சி – திரு.ரீ.சீு். யத்துககாட 
மற்றும் மசலவகள் கூறு 

இலைப்பாைர் / MLS - திரு. டபிள்யு.வீஆர்.ரீ.டீ.  பண்டார 

இலைப்பாைர் / மருந்தகம்  - கைாநிதி திருமதி எஸ். கெட்டிமெவா 

இலைப்பாைர் / கவனிப்புச் மசலவகள்  - கைாநிதி திரு. மக.ஜீ. இமமந்திர 

சிமரட்ட மாைவர் ஆமைாசகர்  - மபராசிரியர் திரு. ஈ.பீ.எஸ். நந்தன 

பல் சத்திரசிகிச்லச மருத்துவர் - கைாநிதி திருமதி எஸ். அத்தபத்து 
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2016 ைிதசம்பர் 31 இல் ஒட்டுதமோத்ை பைவிைணி  

 

பைவிைணிப் பரம்பல் பற்றிை ைகவல்கள்  

  
1 அ – கல்விசோர் பைவிைணி 

பைவிகள்  விவ. தபோறி

. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்டப்

பின். 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.நு. கூட்டுத்

தைோவக 

அ.ப

. 

 ி.

தவ 

அ.ப 

. 
 ி.

தவ  

அ.ப

. 
 ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப

. 
 ி.

தவ  

அ.ப

. 
 ி.

தவ  

அ.ப

. 

 ி.

தவ  

அ.ப

. 
 ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப   ி.தவ  

முது ிவல 

நபரோசிோிைர்  

1            1 1     2 1 

நபரோசிோிைர் 5 2 5 5 2 1   4 3 2 2 12 5 5 2   35 20 

உைவிப் 

நபரோசிோிைர்  

1                  1  

மு. 

விோிவுவரைோளர் 

ைரம் I 

4    2    11    9  6    32  

மு. 

விோிவுவரைோளர் 

ைரம்   II 

35  2  12    34  10  35  20    148  

 விோிவுவரைோளர்             12      12  

பைிலுனர் 

விோிவுவரைோளர் 

24  4  5    54  41  58  54    240  

மு.வி. II / பைி.விோி. 
I. 

 1 76 25      6 12 14 8 14 11 5 11 4 118 69 

வகத்தைோழில்  

இடஅவமவுதசய்

ைல்   

உத்ைிநைோகத்ைர் 

1 1                 1 1 

கிளினிக்கல் 

உடலிைல் 

விஞ்ஞோனி 

            1      1  

மருத்துவ 

புள்ளிவிபரவிை

லோளர்   

            1 1     1 1 

பைிவோளர்             10 10     10 10 

ஆரோய்ச்சி 

உைவிைோளர் 

            1 1     1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

அ.ப. –அங்கீகோித்ைபைவிைணி 

 ி.தவ. –  ிரப்பஉள்ள தவற்றிடம் 
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1ஆ – நூல் ிவலை பைவிைணி 

பைவி  ிர்வோ

கம் 

விவ. தபோறி

. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்டப்

பின். 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.

நு. 

கூட்டு

த்தைோ

வக 

அ.ப.  ி.

தவ 

அ.ப .  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

நூல் ிவலை 

அைிபர் 

1                    1  

சி.உ. 

நூல் ிவலை 

அைிபர் 

                      

உைவி 

நூல் ிவலை 

அைிபர்  

9    1          1      11   

 
 

1  இ – கல்விசோரோ பைவிைணி 

பைவி  ிர்வோ

கம் 

விவ. தபோ

றி. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்ட

ப்பின்

. 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.

நு. 

கூட்டு

த்தைோ

வக 

அ.ப.  ி.

தவ 

அ.ப .  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப

. 
 ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

விஞ்ஞோன 

உைவிைோளர் 

1  3    2        3      9  

கணினி 

ஆநலோசகர் 

          2  5 3   12 2   19 5 

கணினி  
தசய் ிரலர் 

மற்றும் 

முவறவமப் 

பகுப்போய்வோளர்  

3  1  1  1    1  1  1  2  1 1 12 1 

உடற்கல்வி 

ஆநலோசகர் 

4    1 1               5 1 

ஆங்கில 

ஆநலோசகர் 

          9 7         9 7 

சமூக நவவலகள் 

ஆநலோசகர் 

              1      1  

உைவ 

வவலைவமப்பு 

முகோவமைோளர்  

    1            2 1   3 1 

முவறவமப் 

தபோறிைிைலோளர்   

  1                  1  

தைோழில்சோர் 

ஆநலோசகர் 

6 3                   6 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ.ப. –அங்கீகோித்ைபைவிைணி 

 ி.தவ. –  ிரப்பஉள்ள தவற்றிடம் 
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1 ஈ  -  ிர்வோகப் பைவிைினர்  
 

பைவி  ிர்வோ

கம் 

விவ. தபோறி

. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்டப்

பின். 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.

நு. 

கூட்டு

த்தைோ

வக 

அ.ப.  ி.

தவ 

அ.ப .  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

பைிவோளர் 1                    1  

பிரைிப் 

பைிவோளர் 

2                    2  

தபோருளோளர் 1 1                   1 1 

பிரைிப் 

தபோருளோளர் 

1                    1  

சி.உ. பைிவோளர் 5 3       1            6 3 

சி.உ. பைிவோளர்  

(சட்டம் மற்றும் 

ஆவணப்படுத்ை

ல்) 

1                    1  

சி.உ.தபோருளோ

ளர் 

1                    1  

சி.உ. உள்ள 

கணக்கோய்வோள

ர்  

1                    1  

உைவிப் 

பைிவோளர் 

5  1  1  1    1  1  1  1  1  13  

உ.பைிவோளர் 

(நூல் ிவலை 

நசவவகள் ) 

2                    2  

உ. 

தபோருளோளர் 

3  1  1          1    1  7  

உ.உள்ளக 

கணக்கோய்வோள

ர்  

1                    1  

பிரைோன 

மோர்ஷல் 

1 1                   1 1 

து.நவ.சி. 

அந்ைரங்கச் 

தசைலோளர்  

                      

பிரைோன 

போதுகோப்பு 

உத்ைிநைோகத்ைர் 

1                    1  

பணிப்போளர்/உ

டற்கல்வி 

1                    1  

பணிப்போளர்                        

பணிப்போளர்  

(ஒப்பந்ைம்) 

                      

விவசோைப் 

பண்வண 

முகோவமைோளர் 

  1                  1  

கோப்போளர்  1  1                  2  

அந்ைரங்க 

தசைலோளர் 

1 1                   1 1 
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பைவி  ிர்வோ

கம் 

விவ. தபோறி

. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்டப்

பின். 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.

நு. 

கூட்டு

த்தைோ

வக 

அ.ப.  ி.

தவ 

அ.ப .  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

நவவலகள் 

தபோறிைிைலோள

ர் 

                      

நவவலகள் 

தபோறிைிைலோள

ர் ) சிவில்( 

3 2  1 1                4 3 

நவவலத்ைள 

தபோறிைிலோளர் 

    1                1  

 
 

1 உ – கல்விசோரோ பைவிைணி 
 

பைவி  ிர்வோ

கம் 

விவ. தபோறி

. 

க.க.வி

.தைோ. 

பட்டப்

பின். 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.

நு. 

கூட்டுத்

தைோ

வக 

அ.ப.  ி.

தவ 

அ.ப .  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப.  ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

அ.ப   ி.

தவ  

தைோழில் 

நுட்பத் 

ைரங்கள் 

18 5 14 2 20 3 6 2   2    47 5 25 6 6 6 138 29 

எழுதுனர் 

மற்றும் 

இவணைோன 

ைரங்கள்  

149 15 12  33 2 3  2  21 1 10  49 2 8 2 9 9 296 31 

சிற்றூழிைர் 

ைரங்கள் 

261 36 63 5 43 1 10  1  13  7  74 1 49 5 18 14 539 62 

 

 

 

பைவிைணி மோற்றங்கள் 

 
2016 ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற தமோத்ை பைவிைணி மோற்றங்களின் எண்ணிக்வக 

 

மோற்றங்கள் அங்கத்ைவர் எண்ணிக்வக 

கல்விசோர் கல்விசோர் 

உைவி 

 ிர்வோகம் கல்விசோரோ 

புைிை  ிைமனங்கள் 34 3 2 54 

 ிரந்ைரமோக்குைல் 13 0  29 

பைவியுைர்வுகள் 57 2  71 

இடமோற்றங்கள்  0 0 2 6 

நசவவ  ீடிப்புகள் 0 0 1 43 

இவளப்போறல்கள் 7 0  33 

பைவி விலகல் 4 2 1 4 

பைவிவை விட்டுச் தசல்லல் 0 0   

ஏழு வருட லீவு  27 ஏ/அ  ஏ/அ  

கல்வி லீவு 13 1   

அ.ப. –அங்கீகோித்ைபைவிைணி 

  ி.தவ. –  ிரப்பஉள்ள தவற்றிடம் 
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மோற்றங்கள் அங்கத்ைவர் எண்ணிக்வக 

கல்விசோர் கல்விசோர் 

உைவி 

 ிர்வோகம் கல்விசோரோ 

கல்வி லீவு  ீடிப்புகள் 50 1   

மோ ோடுகள்/சம்நமளனங்கள்/பைிற்சி லீவு  147 ஏ/அ  ஏ/அ  ஏ/அ  

இவளப்போறல் லீவு 59 0   

சம்பளமற்ற லீவு * 1 0   

ஏழு வருட லீவுக்குப் பின்னர் மீள்வருவக 15 0   

விநசட லீவு 0 0   

நசவவைிலிருந்து 

விடுவித்ைல் 

 ிரந்ைரமோக 1 0   

ைற்கோலிகமோக 0 

இறப்பு 0 0 1  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - தவளி ோட்டு   ஏ/அ –ஏற்பவடைைல்ல  
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பகுைி III – மோணவர் நைோற்றப்போடுகள் 

மோணவர்கவள நசர்த்துக்தகோள்ளல் /விடுைி வசைிகள் / ிைி வசைிகள் /மோணவர் 

சங்கங்கள்/அவமப்புகள் 

தைோகுைி பீடம் இவணச் 

சுகோைோர 

 

கூட்டுத்

தைோ

வக 

விவ. தபோறி. க.க.வி

.தைோ. 

மோ.ப. 

மற்று

ம் ச. 

முகோ. மருத். விஞ். தைோ.நு. 

மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல் )புைிை 

நசர்த்துக் தகோள்ளல்கள் ( 

208 225 34 482 321 163 319  71 1823 

கடந்ை வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுவகைில் 

மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளும் 

சைவீைத்ைிலோன அைிகோிப்பு   

-2.35% -1.75% -8.10% 3.21% 4.56% 0.61% 24.60%  9.20% 5.01% 

தமோத்ை மோணவர் 

எண்ணிக்வக 

830 1150 148 1684 1502 945 890  312 7461 

வழங்கிை விடுைி வசைிகள்  609 732 69 519 410 659 993  40 4031 

வழங்கிை  ிைி 

உைவிகள்  

 மகோதபோல 335 457 54 759 726 409 248  97 3085 

மோணவர் 

உைவிதைோவக  

148 28 35 778 250 5 270  36 1550 

மோணவர் சங்கங்களின் 

எண்ணிக்வக 

1 1 1 1 1 1 1  1 8 

போடங்கள் சோர்ந்ை மற்றும் பிற 

சங்கங்களின் எண்ணிக்வக 

1 2  1 1  6   11 

 
 

 

மோணவர் அலுவல்கள் தைோடர்போன  ிைமனங்கள் 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
தபோதுப் பட்டமளிப்பு விழோ 

 
23 வது பட்டமளிப்பு விழோ மற்றும் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கோன தவளிவோோி 

பட்டமளிப்புக்கோன 10 வது பட்டமளிப்பு விழோ 

2016 நம மோைம் 27, 28 மற்றும் 29 ஆந் ைிகைிகளில் 

பல்கவலக்கழக உள்ளக விவளைோட்டரங்கில் 

 வடதபற்றது. அங்கு கீநழ கோட்டப்பட்ட 

எண்ணிக்வகயுவடை பட்டைோோிகளுக்கோன 

பட்டமளிப்பு  இடம்தபற்றது. 

 
.   

பைவி எண்ணிக்வக 

ஒழுக்கோற்று உத்ைநைோகத்ைர் 1 

பிரைி  ஒழுக்கோற்று உத்ைிநைோகத்ைர் 7 

சிநரட்ட மோணவர் ஆநலோசகர் 8 

மோணவர் ஆநலோசகர் 60 

கல்விசோர் போதுகோவலர்   11 

கல்வி உப  போதுகோவலர்   14 
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அளிப்புச்தசய்ை பட்டங்கள்  பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக 

   பட்டப்பின்படிப்பு பட்டைோோிகள்   

ைத்துவக் கலோ ிைி பட்டம் 04 

ைத்துவ முதுமோணி பட்டம் 14 

விலங்கிைல் முதுமோணி பட்டம் 01 

உணவிைல் மற்றும் தைோழில்நுட்ப விஞ்ஞோன முதுமோணி பட்டம் 02 

பசுவமத் தைோழில்நுட்ப விஞ்ஞோன முதுமோணி பட்டம் 01 

தபோருளிைல் பற்றிை விஞ்ஞோன  முதுமோணி பட்டம் 34 

கவல மற்றும் சமூக விஞ்ஞோன கவல முதுமோணி பட்டம் 38 

பட்டைோோிகள்  

விவசோைவிைல் பட்டம் 139 

தபோறிைிைல் பட்டம் 208 

மருத்துவ மற்றும் சத்ைிரசிகிச்வச பட்டம் 137 

தைோழில் முகோவமத்துவ பட்டம் 298 

கணினி விஞ்ஞோன  பட்டம் (சிறப்பு)  13 

கணினி விஞ்ஞோனமோணி  பட்டம் (தபோது)  20 

விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் (சிறப்பு )  65 

விஞ்ஞோனமோணி  பட்டம் (தபோது ) 158 

கவலமோணி பட்டம் (சிறப்பு ) 284 

கவலமோணி பட்டம் (தபோது ) – தவளிவோோி 159 

கவலமோணி பட்டம் (தபோது ) - உள்வோோி 799 

கடற்தறோழில் மற்றும் கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் பற்றிை விஞ்ஞோனமோணி பட்டம்  59 

மருந்ைிைல்  பட்டம் 09 

 

கூட்டுத்தைோவக 

 

2442 

 
 
பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கிணங்க தைோழில்புோி  ிவலவமைின் ைன்வம 

 

2016 பட்டமளிப்பு விழோ  வடதபற்ற நவவளைில்  

பட்டைோோிகளிடம் வழங்கப்பட்ட 

வினோக்தகோத்துக்கு அவர்கள் அளித்ை 

பிரைிபலிப்புகளின் அடிப்பவடைில் 

பட்டைோோிகளின் தைோழில்புோி ிவலவம 

ைீர்மோனிக்கப்பட்டது.

   
 

 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 
பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக 

வினோக்களுக்கு 

விவடைளித்ை 

பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக 

பட்டமளிப்பு விழோ 

 வடதபறுகின்ற 

நவவளைில் 

தைோழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ள 

பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக  

சைவீைம் 

விவசோை விஞ்ஞோனமோணி 139 133 74 56% 

தபோறிைிைல் விஞ்ஞோனமோணி பட்டம்  208 192 155 81% 

மருத்துவவிைல் மற்றும் அறுவவ 

மருத்துவவிைல் பட்டம்  

137 121 108 89% 
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பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 
பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக 

வினோக்களுக்கு 

விவடைளித்ை 

பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக 

பட்டமளிப்பு விழோ 

 வடதபறுகின்ற 

நவவளைில் 

தைோழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ள 

பட்டைோோிகளின் 

எண்ணிக்வக  

சைவீைம் 

 விைோபோர முகோவமத்துவமோணி பட்டம்  298 293 186 63% 

கணினி விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் 

)சிறப்பு( 

13 13 13 100% 

கணினி விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் 

)தபோது( 

20 15 12 80% 

விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் )சிறப்பு(  65 63 58 92% 

விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் )தபோது( 158 147 63 43% 

கவலமோணி பட்டம் )சிறப்பு(  284 279 62 22% 

கவலமோணி பட்டம் )தபோது( – 

தவளிவோோி 

159 161 24 15% 

கவலமோணி பட்டம் )தபோது( – உள்ளக   799 - - -  

கடற்தறோழில் மற்றும் கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் பற்றிை விஞ்ஞோனமோணி 

பட்டம்   

59 59 25 42% 

ந ோைிைல் பற்றிை பட்டம்  09 8 7 88% 
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மகோதபோல மற்றும் மோணவர் உைவிதைோவக ைவிர்ந்ை ஏவனை புலவமப்போிசில்கள் 
 

தபோறிைிைல் பீடம்  

அவுஸ்ைிநரலிைோவின் இலங்வக 

தபோறிைிலோளர்கள் சங்கத்ைின் ஊடோக 

ஆண்தடோன்றுக்கு 400 அவுஸ்ைிநரலிை தடோலர் 

வீைப்படிைோன இரண்டு புலவமப்போிசில்கவள 

பீடம் வழங்கிைது. 

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் தபோறிைிைல்  றுகுணு 

பவழை மோணவர் சங்கம் (RACEE) 

மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 2500.00 படிைோன மூன்று 

புலவமப் போிசில்களுக்கோக 10 

மோைகோலப்பகுைிக்கோக அனுசரவண வழங்கிைது. 

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் விஞ்ஞோன கற்வக 

 ிறுவனம் லங்வோ )ைனிைோர்( கம்தபனி ஊடோக 

மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 2500.00 படிைோன 10 

புலவமப் போிசில்களுக்கோக 10 

மோைகோலப்பகுைிக்கு வழங்க  டவடிக்வக 

நமற்தகோண்டது.  

அைற்கு நமலைிகமோக தபோறிைில் பீட மோணவர் 

மன்றத்ைினோல் மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 1500.00 

வீைப்படிைோன 04 புலவமப்போிசில்கள் 10 மோை 

கோலப்பகுைிக்கோக வழங்கப்பட்டன.  

 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் நமற்தகோள்ளப்பட்ட 

ஏற்போடுகள் மூலமோக மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 

2500.00 வீைப்படிைோன 10 மோைகோலப்பகுைிக்கோக 

ஜைமிணி ஜைவீர புலவமப்போிசில்கள் இரண்டு 

மோணவர்களுக்கு உோித்ைோனநைோடு  

மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 500.00  வீைப்படிைோன 
என்சினோ விக்கிரமநசகர புலவமப்போிசில் 12 

மோைகோலப்பகுைிக்கோக இரண்டு மோணவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. மோைதமோன்றுக்கு ரூ. 1000.00 

வீைப்படிைோன சந்ைிரபோல வீரக்நகோன் 

புலவமப்போிசில் 12 மோைகோலப்பகுைிக்கோக 

மோணவர் ஒருவருக்கு கிவடத்ைது. 
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விவசோை பீடம் 

 

பீடோைிபைிைின் கூற்று  / மீளோய்வு 

 

உைர்வோன கற்பித்ைல்கள் மற்றும் ஆரோய்ச்சிகள் 

மூலமோக தபற்றுக்தகோண்ட புைிை தவற்றிகளோல் 

கட்டிதைழுப்பப்பட்டும் சமுைோை நசவவகளில் 

தவற்றிைவடந்தும் 2016 ஆம் ஆண்டில் பல்நவறு 

துவறகளில்  ோங்கள் எைிர்ந ோக்கிை சவோல்கவள 

தவன்தறடுத்து மிகவும் 

பலம்தபோருந்ைிைவவகைில் முன்நனறிச்தசல்ல 

எம்மோல் இைலுமோைிற்று. பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சிி்ைிட்டங்கள் மூன்றினதும் முைலோவது 

மோணவர் தைோகுைி 2016 ஆம் ஆண்டில் பட்டம் 

தபற்றது. ைோம் வகுப்பவறைில் கற்றவற்வற ஒரு 

வருடத்ைிற்குள் ைோைோர்த்ை உலகின் 

 ிவலவமகளுக்கு பிரநைோகிப்பைற்கோன 

வோய்ப்புகளிலிருந்து மோணவர்கள் உோிை பைவனப்  

தபறுவவைக் கண்டு தபருமகிழ்ச்சி அவடந்நைன்.   

 

இவ்வோண்டில் கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சி ஆகிை 

இரண்டு துவறகளிலும் விருதுகவள எமது பீட 

அங்கத்ைவர்கள் தவன்தறடுத்ைைன் மூலமோக 

அவர்கள் எமது  ற்தபைவர உைர்த்ைி 

வவத்ைநைோடு எமது பிரநைோக போடவிைோனத்ைின் 

ைரத்வை உைர்ந்ை  ிவலக்கு தகோண்டுவந்ைனர். 

விோிவோன போடவிைோன மறுசீரவமப்பு  ோங்கள் 

 வடமுவறப்படுத்ைிை ஒரு பிரைோனமோன 

கருத்ைிட்டமோக அவமந்ைது.  வித்ைிைோசமோன 

வவகைில் கற்பித்ைல்கள் நமற்தகோள்ளப்படுகின்ற 

 ிகழ்கோல மோணவர்களுக்கு மிகவும்  ன்றோக 

கற்பிக்கவும் மோணவர்கவள வமைமோகக்தகோண்ட 

கற்பித்ைல்கள் மற்றும் தபறுநபறு 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட கல்வி 

அணுகுமுவறவை வமைமோகக் தகோண்டைோவும் 

எமது கற்பித்ைல் முவறைிைல்கவள  

மோற்றிைவமக்கநவண்டிைைன் 

அவசிைப்போட்டிவன உள்ளடக்கிை இந்ை 

கருத்ைிட்டத்ைின் பன்வவக கோரணிகள் பல 

இருக்கின்றன.  

 

புைிை தைோழில்நுட்பவிைவலயும் மரபுோீைிைோன 

அறிவவயும் ஒருங்கிவணத்து எமது 

மோணவர்கவள எைிர்கோலத்ைிற்கோக மிகவும் 

சிறப்போக ைைோர்தசய்து விவசோைத்துவறைில் துோிை 

மோற்றத்ைிற்கோக  ோங்கள் எங்கவள 

மோற்றிைவமத்துக்தகோள்ளல் நவண்டும்.   

 

சமுைோைத்துடன் த ருக்கமோன  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம், 

நைசிை மற்றும் சர்வநைச மட்டத்ைிலோன  கல்வி 

மகோ ோடுகள், தசைலமர்வுகள் நபோன்றவற்வற 

பீடம் தைோடர்ச்சிைோக  ஏற்போடு தசய்ைநைோடு 

அைன் தபறுநபறோக பிரோந்ைிை மற்றும் நைசிை 

மட்டத்ைிலோன அபிவிருத்ைிப் பணிகள் மீது 

கணிசமோன பங்களிப்பிவன தபற்றுக்தகோள்ள 

இைலுமோைிற்று.   

 

மோணவர்களின் சுற்றுச்சூழலுக்கு உறுதுவணைோக 

அவமந்து நகட்நபோர்கூடம், மோணவர் மற்றும் 

பைவிைணி சிற்றுண்டிச்சோவலகவள 

அங்குரோர்ப்பணம் தசய்துவவத்து ஆண்டுக்குள் 

உட்கட்டவமப்பு வசைிகளின் அபிவிருத்ைியும் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டது. பீடத்ைிலிருந்து கிவடத்ை 

ஒத்துவழப்பின்நபோில் றுகுணு பல்கவலக்கழகம் 

பீடங்களுக்கிவடைிலோன விவளைோட்டுப் 

நபோட்டிகளில் இரண்டோமிடத்வைப் தபற்றவம 

நபோன்நற பலதவற்றிகவள 

விவளைோட்டுத்துவறைில் மோணவர்களோல் 

தபற்றுக்தகோள்ள இைலுமோைிற்று.
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பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும்   

 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/தசைற்போடுகள் சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் /விவளபைன்  

சமூக நசவவகள்   i. L3F கருத்ைிட்டம் விவசோைக் குடும்பங்கள் 150 

ii. மோபலோன பிரநைசத்ைில் தபோலி 

பிளோஸ்ோிக் 

கழிவுப்தபோருட்கவள 

நசகோிக்கும்  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

வினோக்தகோத்து ஒன்றிவனக் 

தகோடுத்து  அைன் தபறுநபறு 

மகோ ோதடோன்றில்  

தவளிப்படுத்ைப்பட்டது.  

iii.  போற்பண்வணைோளர்களுக்கோன 

வகத்தைோழில் பற்றிை இரண்டு 

பைிற்சிகள் 

சமூகம் 

iv. போடசோவல மோணவர்கள் மற்றும் 

சோைோரண தபோதுமக்களுக்கோன 

 ோன்கு விழிப்புணர்வூட்டல் 

 ிகழ்ச்சிகள்   

சமூகம் 

சுை அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

i. ைன்னிைக்க நமற்நகோள் 
முகோவமத்துவம் 

CCPDHE போடத றிைில் 

பங்குபற்றுனர்கள்  

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு  

i.நைசிை விஞ்ஞோன மன்றத்ைின் 

ைவலவர் )பைில்( 

உணவு மற்றும் விவசோைம் பற்றிை 

நத் வி. மன்றத்ைின் ) ைவலவர்( 

 

ii. க.தபோ.ை. )சோ.ை(  விவசோை 

போடவிைோனத்ைின் 

மறுசீரவமப்பும் போீட்வசக் 

கடவமகளும்  

க.தபோ.ை. )சோ.ை(  மோணவர்கள் 

iii. வி.தகோ.நை.நபரவவயுடனோன  

விவசோைக் தகோள்வக வகுத்ைல் 

தசைற்போடுகள்  

 

iv. இலங்வகைின் 

கனிப்தபோருட்களுக்கோன நைசிை 

தகோள்வகவை வகுப்பைற்கோன 

குழுவுக்கோன 

அங்கத்ைவதரோருவர்   

நை.க. ி./ஆசிோிைர்கள் 

v. ஆசிோிைர் பைிற்சி  : மண் 

சுகோைோரம்  

நை.க. ி./ஆசிோிைர்கள் 

குழுக்கள் மற்றும் அைநனோடு 

சம்பந்ைப்பட்டுள்ள 

அங்கத்ைவர்களின் 

எண்ணிக்வக 

i. இலங்வக மண் சகோைோர சங்கம், 

 ிவறநவற்றுக் குழு : 

அங்கத்ைவர்கள் : 1  

 

ii. DCEU, விவசோை பீட கற்வக சவப: 

அங்கத்ைவர்கள் : 1  

பல்கவலக்கழகம் 

iii. குழு CARP   
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/தசைற்போடுகள் சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் /விவளபைன்  

கிவடத்ை தகோவடகள்  

(ந ோக்கங்கள் மற்றும் அளவு) 

-  உள் ோட்டு  

- சர்வநைச  

i. ப.மோ.ஆ.குழுவின் ைனிதமோத்ை 

தகோவட 4.7 மில். ரூபோ 

 

ii. நை.வி.ம.   2.19 மில். ரூபோ  

iii. பல்கவலக்கழக ஆரோய்ச்சி 

தகோவடகள் : ரூ 28,000  

கூட்டுப்பசவள ைைோோித்ைல் 

பற்றிை இறுைிைோண்டு 

மோணவர்களின் கருத்ைிட்டம் 

iv. நை.வி.ம.   ஆரோய்ச்சிக் தகோவட  

v. ASCENT- ஐநரோப்பிை ஒன்றிைம் 

)ஆரோய்ச்சி அளிப்பு(   

 

விருதுகள்/ ஆக்கவுோிவமப் 

பத்ைிரங்கள் /விநசட 

அவடவுகள்  

i. கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் இருவருக்கு 

சனோைிபைி விருது  

 

ii. கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்களுக்கோக  

ைவலசிறந்ை முது ிவலக் 

கல்விமோனுக்கோன உபநவந்ைர் 

விருது  

பீடம் 

ii.  03 ஆக்கவுோிவமப் பத்ைிரங்கள் பல்கவலக்கழகமும் சமூகமும்  

 டத்ைிை தசைலமர்வுகள் / 

மகோ ோடுகள்/சம்நமளனங்கள் 

)உள்ளக மற்றும் உள் ோட்டு( 

i. ISAE 2016 (சர்வநைச)  

ii. ைோழ் ில மண் வவககள் : 

தகோழும்பு பல்கவலக்கழகம் 

புவிைிைல் மோணவர்கள்  

iii. கூட்டுப்பசவள உற்பத்ைி (3 

தசைலமர்வுகள் )  

சிறிை கமக்கோரர்கள், நைைிவலச் 

தசய்வகைோளர்கள்  

iv. மோணவர்களுக்கோன பிரநைோகத் 

தைோடர்கள்  

 க.தபோ.ை. )சோ.ை(  மோணவர்கள் 

v. IAEA/CRP, NZAGGRC,NORHED  

சமுைோை  ற்பணி 

தசைற்போடுகள்  

i.  ஆசிோிைர் பைிற்சி  150 

ii. இளம் தைோழிற்முைற்சிைோண்வம 

பைிற்சி  

50 

iii. தவளிைோட்களின் மண் மோைிோி 

பகுப்போய்வு  

 

iv.  உைர்ைர போீட்வசைின் உைிர் 

முவறவம தைோழில் நுட்பத்ைின் 

இவண –  ிர்வோகிகளோக 

பைவிைணி அங்கத்ைவதரோருவர் 

பங்நகற்றவம  

 

 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள்   i. Ryukyu- றுகுணு இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித் ைிட்டம் 

 

ii.Ibaraki- றுகுணு புோிந்துணர்வு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/தசைற்போடுகள் சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் /விவளபைன்  

iii.  விவசோை விஞ்ஞோன 

பட்டப்படிப்பு  ிறுவனம் , 

நகோநப பல்கவலக்கழகம், 

ஜப்போன். 

 

 
 

தவளியீடுகள் மற்றும் அறிவுப் பரம்பல்  
 

தைோகுைி எண்ணிக்

வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளுடன்(  

23 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளற்ற(  

30 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளின் முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள்    15 

அச்சிடப்பட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடக்கப்பட்ட முழுவமைோன தவளியீடுகள்  30 

வோய்தமோழிோீைிைோன சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம் 56 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம் 22 

நூல்கள்   05 

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள் 02 

பிற சஞ்சிவககளின் கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ( 

05 

பைிப்புப் பணி 08 
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தபோறிைிைல் பீடம்  
 
பீடோைிபைிைின் கூற்று/ மீளோய்வு 

 

2013 ஆம் ஆண்டில் இருந்து பீடோைிபைிைோக 

பணிைோற்றுகின்ற கலோ ிைி ைிரு. பீ.டீ.சீ. 

தபநரரோவின் ைவலவமைின்கீழ் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் தபோறிைிைல்பீடம் சிறப்போக 

இைங்கிைது.    

 

பீடத்ைின் இரண்டோவது வருடோந்ை ஆரோய்ச்சி 

மகோ ோடு 2016 சனவோி 14 ஆந் ைிகைி தபோறிைிைல் 

பீடத்ைில் தவற்றிகரமோக  டத்ைப்பட்டது. 

வருடந்நைோறும் ஏற்போடு தசய்ைப்படுகின்ற இந்ை 

மகோ ோட்டின் ந ோக்கமோக அவமந்ைது ைோதைனில் 

கல்விசோர் பைவிைணிைின், மோணவர்களின் 

மற்றும் பல்நவறு அவமப்புகளின் முைன்வம 

ஆரோய்ச்சிைோளர்களின் தபறுநபறுகவள பகிர்ந்து 

தகோள்வைோகும். “ சிவில் தபோறிைிைலின் 

அண்வமக்கோல முன்நனற்றப்போவைகள்” பற்றிை 

மகோ ோடு சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப்  ிறுவனத்ைினோல் 5 வது ைடவவைோகவும் 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்டது. அது 2016 சனவோி 05 

ஆந் ைிகைி தபோறிைிைல் பீடத்ைில்  டத்ைப்பட்டது. 

“ ிவலதபறுைகு அபிவிருத்ைிக்கோன சிவில் மற்றும் 

சுற்றோடல் தபோறிைிைல்  வடமுவறகளின் 

முன்நனற்றப்போவைகள்” பற்றிை  ோன்கோவது 

சர்வநைச மகோ ோடு உள் ோட்டு மற்றும் 

தவளி ோட்டு பிரைி ிைிகளின் பங்நகற்புடன்   2016 

மோர்ச்சு 03 ஆந் ைிகைி தபோறிைிைல் பீடத்ைில் 

 டத்ைப்பட்டது.    ிவலதபறுைகு ைன்வமக்கோன 

ைகவல் மற்றும் ைன்னிைக்கம் பற்றிை )IEEE( 

சர்வநைச மகோ ோடு ைிதசம்பர் 16 தைோடக்கம் 19 

ஆந் ைிகைிவவர பீட வளவில்  டத்ைப்பட்டது. 

பீடத்ைில்  டத்ைப்பட்ட மிகப்தபோிை சர்வநைச 

சம்நமளனம் இதுவோக அவமந்ைநைோடு 

அைன்நபோது 18  ோடுகவளச் நசர்ந்ை பிரைி ிைிகள் 

ைமது ஆய்வக் கட்டுவரகவள சமர்ப்பித்ைனர்.  

 

222 மோணவர்கவளக்தகோண்ட 17 வது மோணவர் 

அணி 2016 சனவோி 07 ஆந் ைிகைி தபோறிைிைல் 

பீடத்ைில் நசர்த்துக்தகோள்ளப்பட்டனர். 

அபிவிருத்ைி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 2016 சனவி 11 ஆந் 

ைிகைி ஆரம்பித்ைநைோடு அவர்களின் முைலோவது 

அவரைோண்டு   ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் மோர்ச்சு 28 ஆந் 

ைிகைி ஆரம்பித்ைது. 219 மோணவர்கவள 

உள்ளடக்கிை 18 வது மோணவர் அணி  2016 

 தவம்பர் 24 ஆந் ைிகைி தபோறிைிைல் 

பீடத்ைிற்கோக நசர்த்துக்தகோள்ளப்பட்டது.   

 

முந்ைிை வருடத்ைில் கிவடத்ை 

 ிைிைங்கவளக்தகோண்டு 100 

அவறகவளக்தகோண்ட விடுைிக் கட்டடதமோன்று ) 

படிமுவற II(  ிவறவுதசய்ைப்பட்டநைோடு 2016 

ஒற்நறோபர் 24 ஆந் ைிகைி அது ைிறந்து 

வவக்கப்பட்டது. அைன் தபறுநபறோக 

அவசிைமோன மோணவர்கள் அவனவருக்கும்  

விடுைி வசைிகவள வழங்க ைற்நபோது பீடத்ைிற்கு 

இைலும். எட்டு இவணந்ை வீடுகவளக்தகோண்ட 

கல்விசோர் பைவிைணி உத்ைிநைோகபூர்வ 

குடிமவனக் கட்டடங்கள் இரண்டிவன 

 ிர்மோணித்ைல் மற்றும் பீடத்ைில் ைற்நபோது 

கோணப்படுகின்ற உத்ைிநைோகபூர்வ 

குடிமவனகவள பழுதுபோர்க்கும் நவவலகள் 

இவ்வோண்டில்  ிவறவுதசய்ைப்பட்டன. 

அத்துடன் விஞ்ஞோன ஆய்வுகூடங்கவள 

விருத்ைிதசய்வைற்கோக பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுவிடமிருந்து 200 

மில்லிய்ன ரூபோ விநசட தகோவட பீடத்ைிற்கு 

கிவடத்ைது.  

 

நைசிை பைிலுனர் மற்றும் வகத்தைோழில் பைிற்சி 

அைிகோரசவபைின் உைவியுடன் பீடத்ைில் 

தபோறிைிைல்  கற்வக  ிவலைம் 4 வது மற்றும் 6 

வது ஆண்டுகவளச் நசர்ந்ை பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கோக ைீவின் பல்நவறு 

வகத்தைோழிற்சோவலகளில் மூன்றுமோை 

வகத்தைோழில் பைிற்சிக்கோன  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டன. சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வற  ிறுவனத்ைின் 15 வது 

மோணவர் அணிக்கோக  ிலஅளவவ நவவலகள் 

முகோம் 2016 யூவல 25 ஆந் ைிகைி  தைோடக்கம் 
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ஓகத்து 06 ஆந் ைிகைி வவர தவல்லவோைவில் 

 டத்ைப்படுவைற்கோன ஏற்போடுகள் 

தசய்ைப்பட்டன.   

 

2016 தைோடக்கம் 2020 வவரைோன 

கோலப்பகுைிக்கோக சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் சிறப்பு பட்டமளிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக இலங்வக தபோறிைிைல் 

 ிறுவனம் முழுவமைோன  ஏற்றங்கீகோரம் 

அளித்துள்ளது. அைற்கிணங்க இந்ை பட்டமளிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் வோஷிங்டன் உடன்போட்டில் 

வகச்சோத்ைிட்டுள்ள அவனத்து  ோடுகளோலும் 

ஏற்றுக்தகோள்ளப்படுகின்றது. ) ிகழ்கோலத்ைில் 

அந் ோடுகளின் எண்ணிக்வக 18 ஆகும்.( 

 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் தபோறிைிைல் 

விஞ்ஞோன சிறப்பு விஞ்ஞோனமோணி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக ஏற்றங்கீகோர மைிப்பீடு 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு அைன் தபறுநபறுகள் 

எைிர்போர்க்கப்படுகின்றன.  

 

சமுத்ைிரவிைல் மற்றும் கப்பற்றுவற தபோறிைிைல் 

சிறப்பு விஞ்ஞோனமோணி பட்டத்ைிற்கோக 

முன்தமோழிதவோன்று அங்கீகோரத்ைின் தபோருட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  நமலும் 

நசர்த்துக்தகள்ளப்படுகின்ற மோணவர்களின் 

எண்ணிக்வகவை 25 வீைத்ைோல் 

அைிகோிப்பைற்கோன முன்தமோழிதவோன்றும் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

பீடத்ைின் பைவிைணிைின் வழிகோட்டலின் கீழ் 

பீடத்ைின் மோணவர் சங்கம் புதுவருட விழோ, 

கிோிக்தகற், தபட்மின்ரன் மற்றும் கரப்பந்ைோட்ட 

நபோட்டித்தைோடர்கள், இவச  ிகழ்ச்சிகள், 

வருடோந்ை பிோிைோவிவட ஒன்றுகூடல் மற்றும் 

 த்ைோர் கீைமிவசத்ைல் நபோன்ற பல்நவறு 

தசைற்போடுகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்கு 

தசய்ைப்பட்டன. “ைம்பறவில 2016”   பட்டைோோி 

மோணவர்கள் ைிறவமகள் கண்கோட்சி 2016 

தசத்தைம்பர் 17 ஆந் ைிகைி மருத்துவபீட 

நகட்நபோர் கூடத்ைில்  வடதபற்றது.   2016 

பீடங்களுக்கிவடைிலோன நபச்சுப்நபோட்டி 

தபோறிைிைல் பீடத்ைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டநைோடு  பீடக் நகட்நபோர்கூடத்ைில் 

அது 2016 யூன் 22 ஆந் ைிகைி தவற்றிகரமோக 

 டத்ைப்பட்டது. 2016  கல்விசோர் 

பைவிைணிைினர், கல்விசோரோ பைவிைினர், 

மோணவர்கள் மற்றும் பிரநைசவோசிகளின் 

பங்நகற்புடன் கட்டின புண்ணிைகருமத்துடன் 

சம்பந்ைப்பட்ட சமை  ிகழ்ச்சிதைோன்று  ஒற்நறோபர் 

26 மற்றும் 27 ஆந் ைிகைிகளில்  டத்ைப்பட்டது.  

 

 XBOTIX 2016 தறோநபோ விஞ்ஞோனப் நபோட்டி 

மின்சோர மற்றும் மின்னிைல் தபோறிைிைல்  ிறுவன 

மோணவர் கிவள, தபோறிைிைல் மற்றும் 

தைோழில்நுட்பவிைல்  ிறுவனத்ைின் றுகுணு கிவள 

மற்றும் தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் விஞ்ஞோன சங்கத்ைின் 

ஒத்துவழப்புடன் மின்சோர மற்றும் ைகவல் 

தபோறிைிைல் கழகத்ைினோல் 

ஏற்போடுதசய்ைப்பட்டது. 2016 ஒற்நறோபர் 19 ஆந் 

ைிகைி பீடத்ைில்  வடதபற்ற இந்ைப் நபோட்டிைில் 

பல்கவலக்கழக பட்டைோோி மோணவர்களும் 

போடசோவல மோணவர்களும் பங்நகற்றனர். 2016 

ஆம் ஆண்டின் ஒற்நறோபர் மோைத்ைில் 

பண்டோர ோைக்க ஞோபகோர்த்ை மோ ோட்டு 

மண்டபத்ைில்  வடதபற்ற “தரக்நனோ 2016” 

நைசிை தபோறிைிைல் கண்கோட்சிைில் பீடம் 

பங்குபற்றிைது. நமற்படி கண்கோட்சிைின்நபோது 

பீடத்ைின் கண்கோட்சிக் கூடம்  பல்கவலக்கழக 

கருத்ைிட்டங்கவளக்தகோண்ட மிகச்சிறந்ை 

கண்கோட்சிக்கோன தவள்ளி விருைிவன 

தவன்தறடுத்ைது. கண்கோட்சிக்கு சமோந்ைிரமோக  

தபோறிைிைல் பட்டைோோி மோணவர்களுக்கோக பல 

நபோட்டிகள்  டத்ைப்பட்டன. நமற்படி 

நபோட்டிக்கோக  பீடத்ைின் மோணவர்கள் 

முவனப்போக பங்நகற்றநைோடு CAD ஈகர் 

நபோட்டிைில் )தபோறிமுவற தபோறிைிைல் 

மோணவர்களுகக்கோன( 1 வது மற்றும் 2 வது 

இடங்கவளயும் ஷ்தபதகற் போலங்கள் 

நபோட்டிைில் )சிவில் தபோறிைிைல் 

மோணவர்களுக்கோக(  1 வது மற்றும் 2 வது 

இடங்கவளயும் தவன்தறடுத்ைது. அைற்கு 

நமலைிகமோக சிைோம் சிட்டி சீதமந்து )லங்கோ( 

கம்தபனிைோல் சிவில் தபோறிைிைல் 

மோணவர்களுக்கோக ஏற்போடு தசய்ைப்பட்ட 
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தகோங்கிறீட் கலவவ ைிட்டமிடல் பற்றிை நைசிை 

நபோட்டிைில்  பீடம் முைலோமிடத்வை 

தவன்தறடுத்ைது. 

 

இலங்வகக்கோன இந்ைிை உைர்ஸ்ைோனிகர்  

அலுவலகத்ைினோல் அனுசரவண வழங்கப்பட்ட 

றுகுணு பல்கவலக்கழக பீடங்களுக்கிவடைிலோன 

இலக்கிை மற்றும்  டனப் நபோட்டி – 2016 இல் 

பீடம் முவனப்போக பங்நகற்றது. மரபுோீைிைோன 

 டனக் குழுப் நபோட்டிைில் முைலோமிடத்வையும் 

ஒற்வறைர் இலக்கிை )கவிவை – சிங்கள 

தமோழிமூலம்(  நபோட்டிைில் மூன்றோமிடத்வையும் 

பீடம் தவன்தறடுத்ைது. அத்துடன் 2016  

பீடங்களுக்கிவடைிலோன நபச்சுப் நபோட்டிைில்  

ஆங்கில தமோழி அணி முைலோமிடத்வைப் 

தபற்றது.

   

பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும்  
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புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை 

பட்டைோோி மோணவர் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்   

சமுத்ைிரவிைல் மற்றும் கப்பற்றுவற 

தபோறிைிைல்  சிறப்பு 

விஞ்ஞோனமோணி தபோறிைிைலோளர் 

பட்டத்ைிற்கோன முன்தமோழிவு 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

  

உைர்ைர மோணவர்கள் 

புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை 

போடத றிகள் )போடத றி 

அலகுகள் ( 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

CE8252 –  ீர்ப்போசன மற்றும் 

 ீர்ப்பிோிநமடு முகோவமத்துவம்  

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப்பிோிவு   

EE7205 – ந ோக்கங்கவள 

வமைமோக்தகோண்ட  நபோக்குகளும் 

நகோட்போடுகளும்    

 

போடத்ைிட்டத்வை ைைோோித்ைல் – 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைிற்கோன 3 

தமோடியுல்கள் 

 

EE8210 – டிஜிட்டல் தைோடர்போடல்  

 

 

 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு 

ME6114 – தைோழில்நுட்ப சமர்ப்பணத் 

ைிறன்கள்  

 

பல்துவற அணுகுமுவறக் கற்வகப் 

பிோிவு  IS7101- தபோறிைிைல் 

ஒழுக்கத றிகள் 

 

கற்வககள் பிோிவின் 

இறுைிைோண்டு பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள்  

  

 

தைோழில்நுட்ப பீடம் , றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம்  

 

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள்  

 

தபோ.உ.தபோ. கற்வகப்பிோிவின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 

 

 

தபோ.உ.தபோ. கற்வகப்பிோிவின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

சமூக நசவவகள் சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 
 



40 
 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/தசைற்போடுகள் சுருக்கமோன ைகவல்கள்   லன்தபறுனர்கள் /விவளபைன் 

கலோ ிைி சம்பிகோ எல்லோவல  

 கோ /அக்மீமன இஹலதகோட 

போடசோவலக்கோன விோிவோன 

தசைற்போட்டுத்ைிட்டம் – விோிவோன 

ைிட்டம் கருத்ைிட்டதமன்றவவகைில் 

ஈநடற்றப்பட்டது.    

 

கலோ ிைி சமிந்ை துஷோர 

 தைன் மோகோண கமத்தைோழில் 

அவமச்சுடனோன ஒத்துவழப்புடன் 

 ீர் பற்றிை விழிப்புணர்வூட்டல் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

 

 ீோின் முக்கிைத்துவம் பற்றி 

போடசோவல மோணவர்களுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டுவைற்கோன 

விோிவுவரகள்  டத்ைப்பட்டன.   

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

கநலகோன எஸ்.ஒ.எஸ் சிறுவர் 

கிரோமத்ைின் சோைோரணைர 

மோணவர்களின்  

கணிை அறிவிவன 

நமம்படுத்துவைற்கோன 

தசைலமர்வுகள்   

 

கோலி றிச்மன்ட் கல்லூோி 

மோணவர்களுக்கோன மின்னிைல் சுற்று 

பற்றிை பைிற்சி  

ந தரோத்ை போடசோவலகளின் 

நகோோிக்வகைின் நபோில் 

தசைலமர்வுகள் ஒழுங்கு 

தசய்ைப்பட்டன.  

 

 

 

 சமூகம் 

 

 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் 

கிரோமத்ைின் சோைோரண ைர 

மோணவர்கள்  

 

 

 

 

றிச்மன்ட் கல்லூோி மோணவர்கள் 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

)போடவிைோன கூறுகள் 

/போடங்கவள விருத்ைிதசய்ைல்( 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

EE2202 – மின்னிைல் தபோறிைிைல் 

விஞ்ஞோனத்வை அறிமுகஞ் தசய்ைல்   

EE3301 – ஒப்புவம இலத்ைிரனிைல் 

EE4204 -  மின்சோர மற்றும் 

மின்னிைல் அளவவகள்  

EE8213 – நபோநடோன் 

உபகரணங்கள் 

EE7212 – ஆரோய்ச்சிகவள 

அறிமுகஞ்தசய்ைல்   

EE3205 –சமிக்வஞகளும் 

முவறவமகளும்   

EE5305 – உணர்விகள், நுண்ணிவட 

இைக்கமோனி மற்றும் அளவவ நுட்ப 

முவறகள்   

EE6301 – தைோடர்போடல் 

முவறவமகள்  

 

கற்வகப்பிோிவின் பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  
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EE7210 – தைோடர்போடல் 

வவலைவமப்போக்கல 

EE4302 – டிஜிட்டல் எதலக்நறோனிக் 

விஞ்ஞோனம்  

EE6302 – கட்டுப்போட்டு 

முவறவமகள் ைிட்டம் 

 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு 

ME5311 –தபோறிமுவற நுட்பத்வை 

அறிமுகஞ்தசய்ைல்  (TE) 

போடத றி மீளத்ைைோோிக்கப்பட்டு 

தறோநபோ விஞ்ஞோனமோக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.   

ME6312 – தறோநபோ விஞ்ஞோனத்வை 

அறிமுகஞ் தசய்ைல்,  

 போடத றி மீளத்ைைோோிக்கப்பட்டு 

தறோநபோ விஞ்ஞோனமோக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

கற்வகப்பிோிவின் பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 

 

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

புைிைோக நசர்த்துக்தகோள்ப்பட்ட 

கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்களுக்கோக 

ப.அ. ிவலைத்ைினோல்  டத்ைப்பட்ட 

CCPDHE  ிகழ்ச்சிைில் 

பங்குபற்றினர்.  

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவினோல்  ICIAFS – 2016 

சர்வநைச சம்நமளனம் 

 டத்ைப்பட்டது.  

 

புைிைோக நசர்த்துக்தகோள்ப்பட்ட 

கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் 

 

 

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம்.   

 

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு  

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

கலோ ிைி சமிந்ை துஷோர, கலோ ிைி எம். 

ரங்க ரோசு மற்றும் கலோ ிைி வலோ 

பண்டோர  2016 க.தபோ.ை. )உைர் ைர(  

போீட்வசைின் பிரைோன போீட்சகரோக 

பங்நகற்றனர். 

 

பல்துவற அணுகுமுவறக் கற்வகப் 

பிோிவு  

கலோ ிைி ைிரு. நஜ.எம்.ஆர்.எஸ்.  

அப்புஹோமி 

2016 க.தபோ.ை. )உைர் ைர(  

போீட்வசைின் பிரைோன போீட்சகரோக  

பங்நகற்றோர்.  

சமூகம்   
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கலோ ிைி ைிரு.டீ.எம்.நக.என்.  

தசதனவிரத்ன 

2016 க.தபோ.ை. )உைர் ைர(  

போீட்வசைின் பிரைோன போீட்சகரோக  

பங்நகற்றோர்.  

 

 

சர்வநைச மட்டத்ைிலோன 

பங்களிப்பு   

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

கலோ ிைி சமிந்ை துஷோர 

ஜப்போனின் தடோைோமோ 

புதறோதபக்சரல் பல்கவலக்கழகம் 

மற்றும் கனசவோ 

பல்கவலக்கழகத்துடனோன 

ஒத்துவழப்பு ஆரோய்ச்சி. 

இந்ைிைோவின் தரஸ்பூர் 

பல்கவலக்கழகத்துடனோன  APN 

அளிப்புச்தசய்ை ஆரோய்ச்சி. 

 

பல்துவற அணுகுமுவறக் கற்வகப் 

பிோிவு  

கலோ ிைி ைிரு. நஜ.எம்.ஆர்.எஸ்.  

அப்புஹோமி 

IEEE  சர்வநைச சம்நமளனத்ைின்  ிைி 

ைவிசோளர்  

 

சமூகம்  

 

 

குழுக்கள் மற்றும் அவற்றுடன் 

தைோடர்புவடை உறுப்பினர்கள் 

எண்ணிக்வக 

தபோறிைிைல் பீட நபரவவ 

அங்கத்ைவர்கள் – 51  

வீடவமப்பு உப குழு –7  

விடுைிக் குழு – 23  

சிற்றுண்டிச்சோவலக் குழு– 23   

விருந்ைினர் வீடவமப்பு 

முகோவமத்துவக் குழு  – 7 

ஆரோய்ச்சிக் குழு –8 

தபோறிைிைல் கற்வகப் நபரவவ– 19 

ை.தைோ. தைோ. முகோவமத்துவக் குழு –6  

உள்ளக ைரக்கட்டுப்போட்டுக் குழு -  6  

கட்டடங்கள் மற்றும் கோணிகள் குழு– 

7  

கல்வித் தைோடர் ஏற்போட்டுக் குழு -  1 

விவளைோட்டுத்துவற ஆநலோசவனக் 

குழுක –2 

 பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவின் பசுவமக் 

கட்டடங்கள் குழு  – 1 

கலோசோர  ிவலைம், றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம் -1 

பீடத்ைின் பைவிைணிைினர் 

அவனவரும் பட்டைோோி 

மோணவர்களும் 
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போடவிைோன அபிவிருத்ைிக் குழு, 

தபோறிைிைல் பீடம்– 9 

 

கிவடத்ை தகோவடகள் 

)ந ோக்கங்களும் அளவும் ( 

- உள் ோட்டு  

-  சர்வநைச 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ஆரோய்ச்சிகவளப் 

பலப்படுத்துவைற்கோன 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவின் விநசட தகோவட: 

2.09 மில்லிைன் ரூபோ – உள் ோட்டு   

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

கலோ ிைி நக.எஸ். வன்னிஆரச்சி 

"Experimental investigation of 

flexural and shear behavior of rivet 

fastened Rectangular Hollow Flange 

Channel Beams with web openings" 

எனும் ஆரோய்ச்சிக் 

கருத்ைிட்டத்ைிற்கோன தகோவட : 1.0 

மில்லிைன் ரூபோ – உள் ோட்டு  

 

கலோ ிைி எச்.பீ. சூோிை ஆரச்சி 

தஹோல்சிம் ஆரோய்ச்சிக் தகோவட: 

வருடோந்ை பங்களிப்பு ரூ. 600, 000/- – 

உள் ோட்டு 

 

கற்வகப் பிோிவு 

 விருதுகள்/ ஆக்கவுோிவமப் 

பத்ைிரங்கள் /விநசட 

அவடவுகள் 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ஆரோய்ச்சி தவளியீடுகளுக்கோன 

சனோைிபைி விருது ) கலோ ிைி எச்.சீ.பீ. 

கருணோரத்ன(  

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

 ைகவல் மற்றும் 

ைன்னிைக்கமைமோக்கல் பற்றிை 

சர்வநைச சம்நமளனம், 2016 

ைிதசம்பர் 16 – 19 வவர தபோறிைிைல் 

பீடத்ைில்  டத்ைப்பட்டது. 

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

தரக்நனோ 2016 கண்கோட்சிக்கு  

சமோந்ைிரமோக  வடதபற்ற 

ஸ்தபதகற் போலங்கள் நபோட்டிைில் 

பல்கவலக்கழகமும்  சமூகமும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பல்கவலக்கழகமும் சமூகமும் 
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கீநழ கோட்டப்பட்டுள்ள மோணவர்கள் 

இடங்கவள தவன்தறடுத்ைனர்.  

 

சோம்பிைன்  “மைிட்டி றுகுணு” அணி  

 ோமசிங்க எஸ்.நக.  

பிரஷோன் .நஜ.பீ. சீ.   

விைோனவசம். எல். ஆர். 

ை சில்வோ. டீ.டீ.எஸ். (EG/2013/2162) 

லிைனவக. பீ.எல்.வீ.   

லிைனஆரச்சி எல்.ஏ.ஏ.ோீ.  

 

முைலோவது இவணச் சோம்பிைன் – 

“ஹவ்றோ  அணி”   

அஹமட் எம்.ஐ.எஸ். 

அம்சோர் எம்.எச்.எம்.  

பிரோணவன் ஏ.  

இல்ஹோன் ஆர்.எம். 

கிோிைரன்.எம். 

விந ோஜிகோந்த்  

 

பல்கவலக்கழகங்களுக்கிவடைிலோன 

தகோங்கிறீட் கலவவ ைிட்டப் 

நபோட்டித்தைோடர்  

முைலோம் இடம் 

நசனோரத்ன எச்.பீ.சீ.பீ. 

பிநரமவர்ைன ஈ.எம்.ோீ.பீ.  

பண்டோர எம்.எம்.டீ.எஸ். 

பிோிைைர்ஷன எச் எஸ்.  

ைிருமைி சமரக்நகோன் எஸ்.எம்.ோீ.எல்.  

 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

தரக்நனோ 2016 கண்கோட்சிக்கு 

சமோந்ைிரமோக  வடதபற்ற CAD 

Eager நபோட்டி 

முைலோம் இடம் 

  

அளுதபோத்ை ஆர்.பீ.ஜீ.ஆர்.எஸ் 

ை சில்வோ பீ. எம். 

இரண்டோம் இடம்  

ைோஜிவன் எஸ்.  

கருணோைிலக வவ.சீ.எம். மற்றும் 

பண்டோர ஐ.நக.ோீ.டீ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கோன வகத்தைோழில் 

பைிற்சிக்கோக மிகோர ரத்னதுங்க 

 ம்பிக்வகப் தபோறுப்பின் விருது. 

இந்ை விருது இலங்வக 
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தபோறிைிைலோளர்  ிறுவகத்ைினோல் 

ஏற்போடு தசய்ைப்படுகின்றது.  

 

ைிரு. நஜ.எம்.எம்.யூ.  ஜைபத்ம– 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

கீநழ கோட்டப்பட்டுள்ள மோணவர்கள் 

இி்ந்ை தகோவடைின் கீழ் 

சோன்றிைழ்கவள தபற்றனர்.  

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

ைிரு.எச்.பீ.பி. ரவீந்ைிர 

தசல்வி பீ.எம்.நஜ.நக. போலசூோிை  

 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

தசல்வி எச் .ஆர்.  ிர்மோணீ 

ைிரு. நக.ோீ.என். ஆோிைரத்ன  

ைிரு. வவ.டீ.யூ.ஐ. ைிசோ ோைக்க  

 

 பல்கவலக்கழகமும்  சமூகமும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பல்கவலக்கழகமும்  சமூகமும் 

 

 

2015/2016 ஆண்டுக்கோன 

தபோறிைிலோளர் ஈ.டபிள்யு. 

கருணோரத்ன விருது.  

மின்தபோறிைிைல் மிகச்சிறந்ை 

கருத்ைிட்டத்ைிற்கோக  இந்ை விருது 

வழங்கப்படுவநைோடு இலங்வக 

தபோறிைிலோளர்கள்  ிறுவகம்  

அைவன ஏற்போடு தசய்கின்றது.  இந்ை 

விருைின் கீழ் மின்சோர மற்றும் ைகவல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவின் கீநழ 

தபைர் குறிப்பிடப்பட்ட மோணவர்கள்  

சோன்றிைழ்கவள தவன்தறடுத்ைனர். 

தசல்வி. ோி.யூ. மலவிஆரச்சி  

ைிரு. யூ.எல். நஜ.ோீ. தபநரரோ 

ைிரு. டபிள்யூ. எம்.எம். எஸ்.சீ.  

தபநரரோ 

 

பீடங்களுக்கிவடைிலோன  டன 

மற்றும் இலக்கிைப் நபோட்டி  

மரபுோீைிைோன இலங்வக  டனம் 

மற்றும் சுைந்ைிர  டனத் தைோகுைி – 

தபோறிைிைல் பீடத்வைச் நசர்ந்ை கீநழ 

தபைர் குறிப்பிடப்பட்ட மோணவர்கள் 

முைலோம் இடத்வை 

தவன்தறடுத்ைனர். 

 

பர்னோந்து டபிள்யூ. ஐ.என்.ஆர்.  

பிைைிலக எஸ்.ஜீ.எஸ்.என்.  

ைோட்ஷோைினீ எஸ். 

 பல்கவலக்கழகமும் சமூகமும் 
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ைிவோகர எம்.சீ. 

ரோஜமந்ைிோி யூ.ஆர் ோீ வவ. 

ைர்மநசன எம்.நக.ஆர்.பீ.  

குணரத்ன. டபிள்யூ. எம். ஆர். 

ைில்ஷோனீ. நக.எல்.ஐ.  

அமுணுகம 

சீ.எஸ்.பீ.எம்.ஆர்.என்.எல்.நக. 

மிநனோலி பீஎம்.   

 

இலக்கிைப் நபோட்டி 

சிங்கள தமோழிி்மூலம் – கவிவை- 

ஐ.எஸ்.ஐ. ஜைதுங்கவினோல் 

மூன்றோம் இடம் 

தவன்தறடுக்கப்பட்டது.   

 

2016 தைோடக்கம்  2020 

வவரைோன கோலப்பகுைிக்கோக 

சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் மற்றும் மின்சோர 

மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

சிறப்புப் பட்டப் 

போடத றிகளுக்கோக இலங்வக 

தபோறிைிைலோளர்  ிறுவகம் 

முழுவமைோன ஏற்றங்கீகோரத்வை 

வழங்கியுள்ளது. அைற்கிணங்க 

இந்ை பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் அவனத்தும்  

வோஷிங்டன் உடன்படிக்வகைில் 

வகச்சோத்ைிட்டுள்ள அவனத்து 

 ோடுகளோலும் 

ஏற்றுக்தகோள்ளப்படுகின்றன. 

) ிகழ்கோலத்ைில் நமற்படி 

 ோடுகளின் எண்ணிக்வக 18 

ஆகும்(  

 

தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் சிறப்பு 

விஞ்ஞோனமோணிப் பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன 

ஏற்றங்கீகோர மைிப்பீடுகள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு அைன் 

தபறுநபறுகள் 

எைிர்போர்க்கப்படுகின்றன.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  டத்ைிை தசைலமர்வுகள் / 

மகோ ோடுகள்/சம்நமளனங்கள் 

)உள்ளக மற்றும் உள் ோட்டு( 

 சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் 

தபோறிைிைல் கற்வகப்பிோிவு   

கலோ ிைி பீி்.எஸ்.வவ. ை சில்வோ 
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இவணத் ைவிசோளர் 4 வது ACEPS 

சர்வநைச சம்நமளனம், தபோறிைிைல் 

பீடம், றுகுணு பல்கவலக்கழகம். 

2016 மோர்ச்சு  

 

2016 ைிதசம்பர் 16 தைோடக்கம் 18 

வவர  வடதபற்ற 

கட்டவமப்புசோர்ந்ை தபோறிைிைல் 

மற்றும்  ிர்மோண முகோவமத்துவம் 

பற்றிை 7 வது சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைின் விஞ்ஞோனோீைிைோன 

குழுவின் இவணத் ைவிசோளரும் 

அங்கத்ைவரும். 

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

கம்பிைில்லோ தைோடர்போடல் தைோழில் 

நுட்பவிைலின் புைிை நபோக்குகள் 

)தசைலமர்வு ( 

5G தைோழில்நுட்பத்வை அறிமுகஞ் 

தசய்ைல் (தசைலமர்வு ) 

சக்ைிவலு இவடமோற்றி  போதுகோப்பு  

(தசைலமர்வு) 

கம்பிைில்லோ  (தசைலமர்வு ) 

EMF கைிோிைக்க அளவவகள்   

ICIAfS - 2016 (சர்வநைச சம்நளனம்) 

 

சமூகம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமூகம்  

 

சமூக  ற்பணி தசைற்போடுகள்  தபோறிமுவற மற்றும் உற்பத்ைிப் 

தபோறிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

உற்பத்ைிகள் கண்கோட்சி  

 

மின்சோர மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

பட்டைோோி மோணவர் கருத்ைிட்ட 

தசய்துகோட்டல்  தறோநபோ 

விஞ்ஞோனப் நபோட்டி  "XbotiX" 

 

வகத்தைோழிலின் தபோறிமுவற 

மற்றும் உற்பத்ைி தபோறிைிைல் 

 ிபுணர்களும் அரசோங்க 

அவமப்போண்வமகளும்   

கோலி போடசோவலகளின் உைர் 

ைர மோணவர்கள்,  தபோறிைிைல் 

பட்டைோோி மோணவர்கள், 

போடசோவல மோணவர்கள்   

  

 

தவளியீடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்   

  

தைோகுைி 

 

எண்ணிக்வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் 

)நமற்நகோள் குறியீடுகளுடன்(  

12 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் 

)நமற்நகோள் குறியீடுகளற்ற(  

12 



48 
 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளின் முழுவமைோன தவளியீடுகள் அல்லது குறுகிை தவளியீடுகள்   16 

அச்சிட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடங்கிை முழுவமைோன தவளியீடுகள்  29 

வோய்தமோழி மூலமோன சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   40 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   18 

நூல்கள்  1 

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள்  02 

பிற தவளியீடுகளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள் , நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ ( 

 

பைிப்புப் பணி 01 (IET 

இலத்ைிரனிைல் 

கட்டுவரகள்( 
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கடற்தறோழில், கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்பவிைல் பீடம்  

 
பீடோைிபைிைின் கூற்றும் மீளோய்வும்  
 

2008 ஆம் ஆண்டில்  ிறுவப்பட்ட கடற்தறோழில், 

கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

தைோழில்நுட்பவிைல் பீடத்ைின் 10 வது ஆண்டோக 

அவமவது 2016 ஆம் ஆண்டோகும்.  இற்வறவவர 

பீடமோனது கடற்தறோழில்,   ீோினச்தசய்வக 

வளர்ப்பு, குளவோழ் உைிோினங்களின் ஆய்விைல்,  

சமுத்ைிரவிைல் மற்றும் கடற்சோிைவிைல் நபோன்ற 

துவறகளில்  ிபுணத்துவத்வைக் கோட்டுகின்ற 

ஐந்து பட்டைோோி அணிகவள உருவோக்கியுள்ளது. 

விஞ்ஞோன பீடத்ைின் பீடக் கட்டடத்தைோகுைிைில் 

பத்துவருட கோலமோக நபணிரப்பட்ட இந்ை பீடம் 

2015 ஆம் ஆண்டின் தைோடக்கத்ைில் தவல்லமடம 

வளவில் அவமந்துள்ள  ிரந்ைரமோன புைிை  

கட்டடத்ைிற்கு தகோண்டுவரப்பட்டது.   

க.க.வி.மற்றும் தைோ. பீடத்ைின் புைிை கட்டடத்ைின் 

படிமுவற  -1 இல் 500 சதுர மீற்றர் 

பரப்பளவுதகோண்ட இது பீடோைிபைி அலுவலகம் 

மற்றும் மூன்று விோிவுவர மண்டபங்கள், 

வோசிப்பவற, நகட்நபோர் கூடம் மற்றும் 

அரும்தபோருட் கோட்சிைகத்வையும் 

தகோண்டுள்ளது. இவ்வோண்டிநலநை பீடத்ைின் 

கட்டடக் கருத்ைிட்டத்ைின் இரண்டோம் கட்ட 

 ிர்மோணிப்பு நவவலகவள தைோடங்கும் வோய்ப்பு 

பீடத்ைிற்கு உோித்ைோனது.  டப்புத் நைவவகவள 

கருத்ைிற்தகோண்டு பட்டைோோி மோணவர் மட்டம்  IV 

இற்கோன இரண்டு புைிை போடத றி தமோடியூல்கள் 

பீடத்ைினோல் வழங்கப்பட்டநைோடு எட்டு 

போடத றி தமோடியூல்கள் ைரமுைர்த்ைப்பட்டன. 

 ோட்டின் எைிர்கோல அவசிைப்போட்டிவன 

இனங்கண்டு   க.க.வி.மற்றும் தைோ. பீடம்  

சமுத்ைிர மற்றும்  ன்னீோிைல் சிறப்புப் பட்ட 

 ிகழ்ச்சித் ைிட்டத்ைிற்கோன முழுவமைன 

போடவிைோனத்வை  பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவின் அங்கீகோரத்ைின் தபோருட்டு 

சமர்ப்பித்ைது. நமலும் குளவோழ் உைிோின 

ஆய்விைல் கற்வகப் பிோிவின் தபைர் குளவோழ் 

உைிோின ஆய்விைல்  மற்றும்  ீர்த்தைோழில்நுட்ப 

கற்வகப்பிோிவு  என மோற்றப்படுவைற்கோன 

முன்தமோழிவு பீடத்ைினோல் முன்வவக்கப்பட்டது. 

குளவோழ் உைிோின ஆய்விைல்  கற்வகப்பிோிவு 

கலோ ிைிப் பட்டைோோிதைோருவவர முது ிவல 

விோிவுவரைோளர் ( ைரம் II ( பைவிக்கோக ஆட்நசர்ப்பு 

தசய்ைது.  பீட அங்கத்ைவர்கள்  4 சர்வநைச 

தபோருளடக்க அட்டவவண ைைோோிக்கப்பட்ட 

பருவ சஞ்சிவக பத்ைிரங்கவளயும்  2 தபோருளடக்க 

அட்டவவண ைைோோிக்கப்படோை பத்ைிரங்கவளயும் 

15 இற்கு நமற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுவரகவளயும் 

சமர்ப்பித்துள்ளனர் .  நமலும் பீட அங்கத்ைவர்கள் 

சமூக நசவவ தசைற்போடுகளில் ஈடுபட்டநைோடு 

புவிசோிைவிைல் அளவவ மற்றும் சுரங்கப் 

பணிைகம் , கடல்ைீழ்ப்பு ைடுப்பு அைிகோரசவப 

நபோன்ற  ிறுவனங்களுடன் உறவுகவளக் 

கட்டிதைழுப்பி உள்ளது. அத்துடன் 

பல்கவலக்கழகங்களிலும் அைற்கு தவளிைிலும் 

பல்நவறு கருமங்களுக்கோக  ிைமிக்கப்பட்ட 

விநசட குழுக்களிலும் பீட அங்கத்ைவர்கள் 

நசவவைோற்றி உள்ளனர்.

  

பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும்  

 
 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் /தசைற்போடு  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன் விவளவு  

புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை போடத றிகள் 

) போடத றி அலகுகள் ( 
I. அடுக்கிைற் படிவோய்வு மற்றும் 

வண்டல் படிவிைல்   (OCG4162) 

II. சமுத்ைிரவிைலுக்கோன 

புவிப்தபௌைிகவிைல்  (OCG 

4171) 

IV வது மட்ட 

பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் /தசைற்போடு  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன் விவளவு  

சமூக நசவவகள்  I. க. க.வி மற்றும் தைோ. பீடத்ைின் 

நசவவகள் விஞ்ஞோன 

ஆய்வுகூடத்வை இவடைறோமல் 

நபணிவருைல் ) இலங்வக 

மத்ைிை சுற்றோடல் 

அைிகோரசவபைில் 

பைிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது.(  

குளவோழ்வு உைிோினங்கள் 

பற்றிை ஆய்விைல்  
கற்வகப்பிோிவு  

சமூகம் 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

(போடவிைோன அலகுகள் / போடங்கவள 

விருத்ைிதசய்ைல் ( 

I.  ீர்சோர் தைோகுைிகள் சோர்ந்ை 

புவிச்சோிைவிைல் மற்றும் 

புவிைிைல் அம்சங்கள்  (LIM4122) 

II.  ீரக வளங்கள் முகோவமத்துவம்  

(LIM4132) 

III. உள்ளக  ீர்சோர் 

சூழற்தறோகுைிகள்  

முகோவமத்துவமும் நபணலும்.  

(LIM 4112) 

IV.  சமுத்ைிரவிைவல அறிமுகஞ் 

தசய்ைல்  (OCG1112) 

V. போவற அவமப்பு மற்றும் 

சமுத்ைிர வடி ிலங்கள்  (OCG 

2141) 

VI. மண் தபோருட்களும் 

கட்டவமப்பும்  (OCG3212) 

VII. வஹட்நறோகோபன் மற்றும் 

கனிை வளங்கள்  (OCG4122) 

VIII. மண் தசைற்போடும் விலங்கு 

ைோவர வடிவவமப்பிைல் 
பகுப்போய்வும் (OCG4112) 

 

பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன பங்களிப்பு  I. துவறமுகம் உைிோிைல்சோர் 

அடிமூலவவர ஆய்வில் 

பங்நகற்றல் (கோலி, 

அம்போந்நைோட்வட மற்றும் 

ைிருநகோணமவல துவறமுகம்( 

கடற் சுற்றோடல் போதுகோப்பு 

அைிகோரசவபயுடனோன 

ஒத்துவழப்புடன் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டது.  

கலோ ிைி எஸ். பீ. அசந்ைி மற்றும் 

ஆர் ஏ. வமத்ைிோிபோல 

 

சமூகம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் /தசைற்போடு  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன் விவளவு  

II. புவிச்சோிைவிைல் அளவவ 

மற்றும் சுரங்கங்கள் 

பணிைகத்துடன் 

ஒத்துவழத்து நைசிை 

கவரநைோர புவிச்சோிைவிைல் 

நைசப்படம் வவரைல் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்: கலோ ிைி 

 ோலக  

குழுக்களும் அவற்றுடன் தைோடர்புவடை 

அங்கத்ைவர் எண்ணிக்வகயும்  

I. சர்வநைச அலுவல்களுக்கோன 

 ிவலைத்ைின் பணிப்போளர் : 

றுகுணு பல்கவலக் கழகம்: 

நபரோசிோிைர் ைிலக் கமநக 

II. சர்வநைச ைரச் சோன்றிைழ் கூறின் 

பணிப்போளர் : றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம்: நபரோசிோிைர் 

ைிலக் கமநக  

பல்கவலக் கழகம்  

 

பல்கவலக் கழகம் 

கிவடத்ை தகோவடகள் ) ந ோக்கங்கள் 

மற்றும் அளவு( 

-  உள் ோட்டு 

-  சர்வநைச 

I. தைன்சீன சமுத்ைிரவிைல் கடல் 

 ிறுவனத்துடனோன ஆரோய்ச்சி 

ஒத்துவழப்பு : நபரோசிோிைர் 

ைிலக் கமநக  

 

விருதுகள் /ஆக்கவுோிவமப் பத்ைிரங்கள் 

/விநசட அவடவுகள் 

இலங்வக சீன ஒருங்கிவணந்ை  

ஆரோய்ச்சி  ிவலைத்ைின் இவணத் 

ைவிசோளரோக சீன விஞ்ஞோன 

அக்கடமிைோல் தசய்ைப்பட்ட 

 ிைமனம் : நபரோசிோிைர் ைிலக் 

கமநக  

 

ஐக்கிை அதமோிக்கோவின் சக்ைி வலு 

ைிவணக்களத்ைினோல் 

வழங்கப்படுகின்ற “ஆண்டின் 

கருத்ைிட்டக்கோரர்” விருது: கலோ ிைி 

 ோலக ரணசிங்க 

 

விஞ்ஞோன ஆரோய்ச்சிக்கோன 

சனோைிபைி விருது: நபரோசிோிைர்  

பீி் .ோீி்.ஆர். குமோரதுங்க , ைிரு. கைந்ை 

தகோடிகோர 

பல்கவலக் கழகம் 

 

 

 

 

பல்கவலக் கழகம் 

 

 

 

 

 பல்கவலக் கழகம் 

சமூக  ற்பணி தசைற்போடுகள்  தைவுந்ைர மீன்பிடித் துவறமுகத்ைின் 

கவரநைோர சுத்ைஞ்தசய்ைல் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வை  டத்துைல்  

கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

கடல்சோர் புவிசோிைவிைல் கற்வகப் 

பிோிவு.  

சமூகம்  
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தவளியீடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்  
 

தைோகுைி எண்ணிக்

வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் 

)நமற்நகோள் குறியீடுகளுடன்(  

04 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் 

)நமற்நகோள் குறியீடுகளற்ற(  

01 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன அல்லது  குறுகிை 

தவளியீடுகள்  

01 

அச்சிட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடங்கிை முழு அளவிலோன தவளியீடுகள்   

வோய்தமோழி மூலமோன  சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   15 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின்  சுருக்கம்  

நூல்கள் 01 

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள் 01 

பிற சஞ்சிவககளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், தைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ ( 

 

பைிப்போசிோிைர் பணிகள்  05 
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மோனிடப் பண்பிைல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞோன பீடம் 
 

பீடோைிபைிைின் கூற்றும் மீளோய்வும் 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் மோனிடப் பண்பிைல் 

மற்றும் சமூக விஞ்ஞோன பீடம் மோணவர்களின் 

எண்ணிக்வகக்கிணங்க பல்கவலக்கழகத்ைின் 

மிகப்தபோிை பீடமோகும்.  இது எட்டு கற்வகப் 

பிோிவுகவள உள்ளடக்குகின்றது.  அைற்கு 

நமலைிகமோக ஆங்கில தமோழிக் கற்வகப்பிோிவு, 

ைகவல் தைோழில்நுட்பப் பிோிவு, ைற்கோல தமோழிகள் 

மற்றும் கலோசோர வமைம்,  கலோசோர வமைம் 

மற்றும் முரண்போட்டுக் கற்வககள் பிோிவும் இைில் 

அடங்குகின்றன.  பீடம் அவரைோண்டிவன 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட போடத றி 

அலகுகளின்கீழ் பன்னிரண்டு போடத்ைிட்டங்களில்  

தபோதுக் கவலமோணி மற்றும் சிறப்புக் 

கவலமோணிப் பட்டப் போடத றிகவள  டோத்ைி 

வருகின்றது.   பீடத்ைின் கற்பித்ைல் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சிப் பரப்தபல்வல  ைிப்புநளோமோ, கவல 

முதுமோணி, கவலமோணி மற்றும் கலோ ிைிப் பட்டம் 

நபோன்ற பட்டக் கல்வி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

வழங்குைல் வவர விைோபித்துள்ளது.  நமலும் 

சமூகத் நைவவகவள பூர்த்ைிதசய்வைற்கோக 

தவளிவோோிப் பட்டங்கள், ைிப்புநளோமோ மற்றும் 

சோன்றிைழ் மட்டங்களிலோன பல 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள பீடம்  டோத்ைி 

வருகின்றது.  

 

வரலோற்றுக்கோல மகிவமவை மீள் ிறுவுைல் 

மற்றும் விருத்ைிதசய்ைவும் வரலோறுசோர்ந்ை சமூக 

 ற்தபைருக்கு தமருகூட்டவும்  பீடம் 

முைற்சிதசய்து வருகின்றது. குறிப்போக 

தைன்மோகோணத்ைின் தபோருளோைோர மற்றும் சமூகத் 

ைரத்வை விருத்ைிதசய்ை பீடம் பங்களிப்பு  ல்கி 

வருகின்றது. மோனிடப் பண்பிைல் மற்றும் சமூக 

விஞ்ஞோன பீடம் மோணவர்களின் அகல்விோிவோன 

பரப்தபல்வலைில் இைங்கிவருகின்ற மரபுகள் 

பற்றிை ஆழமோன   புோிந்துணர்விவன  வழங்கி 

தைோழில்சோர் வோழ்க்வகக்கோக மோணவர்கவள 

வழிப்படுத்துகின்றது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் பீடம் தபோதுப் பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கோக ஆங்கிலம் மற்றும் ைகவல் 

தைோடர்போடல் போடங்கவள அறிமுகஞ் தசய்ைது. 

புவிைிைல் மற்றும் தபோருளிைல் கற்வகப்பிோிவுகள் 

சிறப்புப் பட்டப்  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள ஆங்கில 

தமோழிமூலமோக வழங்குவவை ஆரம்பித்ைது.  

சிங்கள தமோழிக் கற்வகப் பிோிவு புவிைிைல் 

சிறப்புப் பட்டைோோி மோணவர்களுக்கோக புைிை 

போடவிைோனக் கூறு ஒன்றிவன அறிமுகஞ் 

தசய்ைது.  பீடம் ஒரு சர்வநைச சம்நமளனத்வை 

 டோத்ைிைதுடன்  அைன்நபோது 70 இற்கு 

நமற்பட்ட உள் ோட்டு மற்றும் சர்வநைச 

எழுத்ைோளர்கள் ைமது ஆய்வுக்கட்டுவரகவள 

சமர்ப்பித்ைனர். நமலும் முைல் ைடவவைோக 

மோணவர் தைோடதரோன்வற  டோத்ை பீடத்ைிற்கு 

இைலுமோனநைோடு  அைன்தபோருட்டு நைசிை 

பல்கவலக்கழக பட்டப் போடத றிகவள 

பைில்கின்ற 70 இற்கு நமற்பட்ட 

எண்ணிக்வகயுவடநைோர் ஆய்வுக் கட்டுவரகவள 

சமர்ப்பித்ைனர். புவிைிைல் கற்வகப்பிோிவு 

தவளிவோோி மோணவர்களுக்கோக சோன்றிைழ் 

போடத றிதைோன்வற அறிமுகஞ் தசய்ைநைோடு 

கவல )தவளிவோோி(  பட்டைோோி மோணவர்களுக்கோக  

ஆங்கிலம் மற்றும் ைகவல் தைோடர்போடல் 

தைோழில் ட்பத்வை அறிமுகஞ் தசய்யும் தபோருட்டு 

போடவிைோனம் அபிவிருத்ைி தசய்ைப்பட்டது. 

ஆங்கில தமோழி விோிவோக்க போடத றி மற்றும் 

பட்டப்பின்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

இலங்வக ைவகவமகள் சட்டகத்துடன் 

ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்டது. வரலோறு மற்றும் 

தைோல்லிைல் மற்றும் புவிைிைல் கற்வகப்பிோிவு 

ஆசிோிைர் பைிற்சி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

 டோத்ைிைநைோடு  அைன் மூலமோக 300 இற்கு 

கிட்டிை ஆசிோிைர்கள் பைிற்றுவிக்கப்பட்டனர்.
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பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும் 

 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/விவளபைன் 

புைிைோக அறிமுகஞ் 

தசய்ைப்பட்ட 

போடவிைோனங்கள்  ) 

போடவிைோன அலகுகள்( 

 

பீடமோனது ைகவல் தைோழில்நுட்பம் 

பற்றிை மூன்று அடிப்பவட 

போடத றிகவள அறிமுகஞ் தசய்ைது. 

அவவைோவன அடிப்பவடக் கணினிக் 

கட்டுமோணம்  மற்றும் 

வவலைவமப்போக்கல், ைரவு 

முகோவமத்துவம் மற்றும் ந ோக்கங்கள் 

ைிவசப்படுத்ைப்பட்ட மோைிோிைோக்கல் 

மற்றும் உைர் ைகவல் தைோழில்நுட்ப  

உள்ளீடுகளோகும்.  

புவிைிைல் மற்றும் தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவினோல்  சிறப்பு 

ஆங்கில பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சிகவள ஆங்கில 

தமோழிமூலம் வழங்குைல் 

தைோடங்கப்பட்டது.  

 

புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை 

போடவிைோன 

அலகுகளிலிருந்து 

எறக்குவறை 600 பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 

 ன்வமகவளப் 

தபற்றுள்ளனர்.  

 

 

 

 

தைோவலக் கல்வி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் அல்லது 

விோிவோக்க போடவிைோனங்கள்  

பீடத்ைின் தவளிவோோி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் ஆண்டில் 

தைோடர்ச்சிைோக நபணிவரப்பட்டது.  

அரச மற்றும் ைனிைோர் 

துவறைில்   டுத்ைர 

மட்டத்வைச் நசர்ந்ை 

ஊழிைர்கள்/  க.தபோ.ை 

)உைர்ைரம் ( சித்ைிைவடந்ை 

மோணவர்கள்   

 

கட்டணங்கள் 

அறவிடப்படுகின்ற 

போடத றிகள்  

தபோருளிைல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞோன 

கற்வகப் பிோிவினோல் கவலமுதுமோணி 

போடத றிைில் தைோடர்ச்சிைோக 

நபணிவரப்பட்டது.   

கட்டணங்கள் அறவிடப்படுகின்ற 

அடிப்பவடைில்  ஆங்கில சோன்றிைழ் 

மற்றும்  ைிப்புநளோமோ போடத றி 

 டத்ைப்பட்டது.  

கவல )தவளிவோோி( பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக கற்பித்ைல், 

மோ ோடுகள் மற்றும் போீட்வசகவள 

பீடத்ைின் அவனத்து கற்வகப் 

பிோிவுகளினதும் பங்களிப்பு 

வழங்கப்பட்டது.  

 

பீடத்ைின் கட்டணங்கள் 

அறிவிடப்படுகின்ற 

போடத றிகளுக்கு புறம்போக 

தவளிவோோி மோணவர்கள்    / 

ைனிைோர் மற்றும் அரச 

துவற ஊழிைர்கள் 500 நபர் 

வவர  ன்வம தபற்றனர்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/விவளபைன் 

சமூக நசவவகள்   

 

ஆண்டுக்குள் பீடம் பல்நவறு சமூக 

நசவவகள் / சமூக  ற்பணி 

நசவவகளில்  ஈடுபட்டது.  நமற்படி 

நசவவகளில் போடசோவல 

ஆசிோிைர்கவள பைிற்றுவித்ைல், 

சுற்றோடல்  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

ஏற்போடு தசய்ைல் மற்றும் சமுைோை 

அடிப்பவடைிலோன கருத்ைிட்டங்கவள 

 டோத்துைல் என்பன அடங்கின.  

ஆசிோிைர்களின் அறிவு 

மற்றும் ைிறன்கவள 

நமம்படுத்தும் தபோருட்டு 

ஏறக்குவறை 3000 

ஆசோிைர்கள் பல்நவறு 

போடங்களில் 

பைிற்றுவிக்கப்பட்டனர்.  

சமுைோை நசவவகள் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

மூலமோக பிரநைசத்வைச் 

நசர்ந்ை தபோது மக்களுக்கு 

நசவவகள் 

வழங்கப்பட்டன.  
 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

)போடவிைோன அலகுகள்  / 

போடத்வை விருத்ைிதசய்ைல்( 

ஆங்கிலம் மற்றும்  ைகவல் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்பம் 

போடங்களுக்கோக பீடத்ைின்  ோன்கு 

போடத றி அலகுகளுக்கோக  புைிை  

போடவிைோனம் அபிவிருத்ைி 

தசய்ைப்பட்டது.  

 

ஏறக்குவறை பீடத்ைின் 600 

பட்டைோோி மோணவர்கள்   

 

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

பீடத்ைிற்கு புைிைோக 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்பட்ட அவனத்து 

மோணவர்களுக்கோகவும்    பைவிைணி 

அபிவிருத்ைி   ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

 டத்ைப்பட்டன. மோணவர்களுக்கோன 

மோணவர்கவள மைிப்பீடுதசய்ைல்  

பற்றிை விநசட  ிகழ்ச்சிகள் 

 டத்ைப்பட்டன.  

 

பீடத்ைின் கல்விசோர் 

அங்கத்ைவர்கள் 

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு 

ஆநலோசவனக் குழுக்கள், கற்வகக் 

குழுக்கள் மற்றும் போடவிைோன 

அபிவிருத்ைிைில் பங்நகற்பைன் 

ஊடோக பீடத்ைின் கல்விசோர் 

பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் பல்நவறு 

நைசிை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கு 

பங்களிப்பு வழங்கினர்.  

 

பீடத்ைின் 06 கற்வகப்பிோிவுகள் 

க.தபோ.ை. )உ.ை.( விவடத்ைோள் 

மைிப்பீட்டில் பங்நகற்றன. 

 

உைர்கல்வி, கல்வி, 

வீடவமப்பு, சமூக 

 லநனோம்பல்  ஆகிை 

அவமச்சுக்கள் பீடத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணிைின் 

நசவவவைப் 

தபற்றுக்தகோண்டனர். 

 

க.தபோ.ை. )உ.ை.( 

விவடத்ைோள் 

மைிப்பீட்டுக்கோக பீட 

அங்கத்ைவர்களின் 

பங்களிப்பு  ோட்டின் 

100,000 இற்கு 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/விவளபைன் 

நமற்பட்டவர்களுக்கு 

உைவிைோக அவமந்ைது.  

சர்வநைச மட்டத்ைிலோன 

பங்களிப்பு   

ஏறக்குவறை 30 சர்வநைச 

பங்குபற்றுனர்களின் பங்நகற்புடன் 

பீடம் சர்வநைச சம்நமளதமோன்வற 

 டத்ைிைது.   

 

பீடத்ைின் அங்கத்ைவர்கள் உள்ளக 06 

உள்ளக சஞ்சிவக கட்டுவரகவள 

பிரசுோித்ைநைோடு  அைன் மூலமோக 

ஆரோய்ச்சி அனுபவங்கள் விோிவோக 

பகிர்ந்துதகோள்ளப்பட்டன. 

 

சர்நைச கல்விசோர் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி  ிறுவனங்களின் 

ஆரோய்ச்சிைோளர்களும் 

மோணவர்களும். 

குழுக்களும் அவற்றுடன் 

தைோடர்புவடை அங்கத்ைவர் 

எண்ணிக்வகயும்  

பல்நவறு  ிறுவனங்களில் 

ஏறக்குவறை 20 குழுக்களில் பீட 

அங்கத்ைவர்கள் 

தைோடர்புதகோண்டனர். 

 

 ோட்டின் சோைோரண 

தபோதுமக்கள். 

கிவடத்ை தகோவடகள் 

)ந ோக்கங்களும் அளவும்( 

- உள் ோட்டு 

- சர்வநைச 

 

ஆரோய்ச்சி மற்றும் கல்வி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக 

ந ோர்நவைின் ந ோதஹட் 

 ிறுவனத்ைிடமிருந்து ரூ. 9,000,000 

பணத்தைோவக சமூகவிஞ்ஞோன 

கற்வகப்பிோிவுக்கு கிவடத்ைது.   

பீட அங்கத்ைவதரோருவருக்கு கலோ ிைி 

கற்வகக்கோக பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுவின் 

தகோவட கிவடத்ைது.   

ந ோதஹட் தகோவட 

மூலமோக  இரண்டு கலோ ிைி 

பட்டைிற்கோகவும் ஆறு  

கவலமுதுமோணி  

பட்டங்களுக்கோகவும் 

புலவமப்போிசில்கள் 

வழங்கப்பட்டன.  

ஆரோய்ச்சிக் தகோவடகள் 

கிவடத்ைைன் தபறுநபறோக 

இரண்டு பருவச் சஞ்சிவக  

கட்டுவரகள் 

பிரசுோிக்கப்பட்டன.  

 

 டத்ைப்பட்ட தசைலமர்வுகள் 

/மகோ ோடுகள் /சம்நமளனங்கள் 

)உள் ோட்டு மற்றும் சர்வநைச(  

“சமோைோனம்,  ல்லிணக்கம் மற்றும் 

அபிவிருத்ைிச் சவோல்கள்” எனும் 

தைோனிப்தபோருளின் கீழ் பீடத்ைின் 

இரண்டோவது சர்வநைச சம்நமளனம் 

 டத்ைப்பட்டது.   

 

றுகுணு கவல மோணவர்களின் 

வருடோந்ை தைோடர் 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கோக  டத்ைப்பட்டது.  

 

இந்ை சர்வைநைச 

சம்நமளனத்ைில் இருந்து 

உள் ோட்டு மற்றும் சர்வநைச 

கல்விமோன்களுக்கும் 

இலங்வகப் 

பல்கவலக்கழகங்கவளச் 

நசர்ந்ை ஏறக்குவறை 400 

நபர்களுக்கும்  ன்வமகள் 

கிவடத்ைன. இளம் 

மோணவர்களுக்கு ைோம் 

ஆரோய்ச்சிகள் மூலமோக  

கண்டுபிடித்ைவற்வற 

பகிர்ந்துதகோள்ள மோணவர் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/விவளபைன் 

நைோற்றப்போடுகள் 

உறுதுவணைோக 

அவமந்ைன.  

 

சமூக  ற்பணி தசைற்போடுகள்  சமூக  ற்பணி நசவவகள் 

தசைற்போடோக பீடம் மூன்று சனசமூக 

கருத்ைிட்டங்கவளயும் ஆசிோிைர் 

பைிற்சி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவளயும் 

 டத்ைிைது.  

 

தைன்மோகோணத்ைின் 

தபோதுமக்களும் போடசோவல 

மோணவர்களும். 

தைோடர்புவடை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

சமூக விஞ்ஞோன கற்வகப் பிோிவு 

ந ோர்நவ, ந போளம் மற்றும் 

போக்கிஸ்ைோனின் மூன்று 

பல்கவலக்கழகங்களுடன் ைனது 

இவணந்ை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

தைோடர்ச்சிைோக நபணிவந்ைநைோடு 

தபோருளிைல் கற்வகப்பிோிவு   

ந ோர்நவைின் பல்கவலக்கழகம் 

ஒன்றுடன் ைனது இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

தைோடர்ச்சிைோக நபணிவந்ைது.  

 

பீடத்ைின் கலோ ிைிகள், 

பல்கவலக்கழகத்ைின் 

கவலமோணி மற்றும் மற்றும் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 
 

தவளியீடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்  
 

தைோகுைி 

 

எண்ணிக்வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை 

தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் குறியீடுகளுடன்(   

வரலோறு மற்றும்  தைோல்தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  01 

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு 03 

 சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை 

தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் குறியீடுகளற்ற(   

தபோருளிைல் கற்வகப் பிோிவு  05  

சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு 01 

ஆங்கில தமோழி மற்றும் தமோழிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு 01 

சிங்கள கற்வகப் பிோிவு 01 

புவிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 6   

 உள் ோட்டு சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன 

அல்லது  குறுகிை தவளியீடுகள் 

வரலோறு மற்றும்  தைோல்தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  05 

சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு  03 

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு  02 

புவிைிைல் கற்வகப் பிோிவு  12    

அச்சிட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடங்கிை முழு அளவிலோன 

தவளியீடுகள் 

தபோருளிைல் கற்வகப் பிோிவு   02  

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு   02 
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வோய்தமோழி மூலமோன  சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   தபோருளிைல் கற்வகப் பிோிவு   05  

சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு 07 

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு   03 

வரலோறு மற்றும்  தைோல்தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  04 

புவிைிைல் கற்வகப் பிோிவு   13    

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   கிவடைோது 

நூல்கள்  சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு 02 

வரலோறு மற்றும்  தைோல்தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  02 

ஆங்கில தமோழி மற்றும்  

தமோழிைிைல் கற்வகப் பிோிவு  02 

புவிைிைல் கற்வகப் பிோிவு  01    

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு   03  

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள்  போளி மற்றும் தபௌத்ை கல்வி 

கற்வகப் பிோிவு 02 

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு    01 

 பிற சஞ்சிவககளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், 

நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் நபோன்றவவ ( 

வரலோறு மற்றும்  தைோல்தபோருளிைல் 

கற்வகப் பிோிவு   02 

சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு 03 

போளி மற்றும் தபௌத்ை கல்வி 

கற்வகப் பிோிவு 10 

சிங்கள கற்வகப்பிோிவு    01  

புவிைிைல் கற்வகப் பிோிவு  01 

 பைிப்போசிோிைர் பணிகள் சமூக விஞ்ஞோனக் கற்வகப் பிோிவு 01  

போளி மற்றும் தபௌத்ை கல்வி 

கற்வகப் பிோிவு  01 

 வரலோறு மற்றும்  

தைோல்தபோருளிைல் கற்வகப் பிோிவு   

02 
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முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடம் 

 

பீடோைிபைிைின் கூற்றும் மீளோய்வும் 

 

விைோபோர முகோவமத்துவமோணி தகௌரவ 

பட்டத்வைப் தபற்றுக்தகோள்ளல் வவர 

ஆற்றுப்படுத்துகின்ற விோிவோன 

போடவிைோனதமோன்வற உள்ளடக்கி 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடம் போடத றிகவள 

வழங்குகின்றது.  (SLQF 06). 2001 தசத்தைம்பர் 

மோைம் தைோடக்கம்  வடமுவறக்கு வரத்ைக்கைோக 

போடத றி அலகுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட ஆங்கில தமோழிமூல 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கவள அறிமுகஞ் 

தசய்துள்ளது.  அைிலிருந்து அவனத்து 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களும் ஆங்கில் 

தமோழிைில்  டோத்ைப்பட்டு வருகின்றன.   

 ிகழ்கோலத்ைில் பீடத்ைினோல் வழங்கப்படுகின்ற 

அவனத்து பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களும் 

இலங்வக ைவகவமகள் சட்டகத்ைின் 

அவசிைப்போடுகவள  ிவறவோக ஈநடற்றுகின்றது. 
முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைித்துவறகளில் 

பலம்தபோருந்ைிை அத்ைிவோரத்வை 

அவமத்துக்தகோடுப்பவை இலக்கோகக்தகோண்ட  

தபோதுப்போடத றி பரப்பிற்கும் 

போடவிைோனத்ைிற்கும் உோிைைோக அவமவநைோடு 

மோணவர்களோல் ைமது சிறப்புோிவமைின் 

அடிப்பவடைில் தைோிவுதசய்ைப்படுகின்ற 

போடத றி வோிவசகள் அைோவது கணக்கிைல், 

தைோழில்முைற்சிைோண்வம, மனிைவள 

முகோவமத்துவம் மற்றும் சந்வைப்படுத்ைல் ஆகிை 

போடங்கள் போடவிைோனத்ைில் அடங்குகின்றன. 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கு 

நமலைிகமோக முகோவமத்துவம் மற்றும் 

 ிைித்துவறைில்  சுைோைீனமோன ஆரோய்ச்சிகளின் 

அடிப்பவடைிலோன ைத்துவமோணி மற்றும் 

ைத்துவமுதுமோணி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள பீடம் இவணப்போக்கம் 

தசய்கின்றது. நமலும் போடத றி பணி மற்றும் 

ஆரோய்ச்சிகவள அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

விைோபோர முகோவமத்துவ பட்டப்பின்படிப்பு 

ைிப்புநளோமோ மற்றும் விைோபோர  ிருவோகமோணி 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவளயும்  பீடம் 

இவணப்போக்கம் தசய்கின்றது.
 

பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும் 

 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

கட்டணம் அறவிடுகின்ற 

போடத றிகள்  

i.றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டப்பின்படிப்புக் கற்வக பீடத்ைினோல் 

 டோத்ைப்படுகின்ற விைோபோரமோணி 

பட்டத்ைின்  (MBA) தவளிவோோி 

விோிவுவரைோளர்களோக நபரோசிோிைர் 

எச்.எஸ்.சீ.தபநரரோ, நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன,  ைிரு. 

ஆர்.எம். ரத் ோைக்க, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.ஏ.  தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி ைிருமைி 

ஜீ.ோீ.டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ,  கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப். மபோஷிைோ, ைிரு. எம்.வீ.டீ.ஐ. 

PDBA/MBA 

மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

அநபவிக்கிரம, ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிரு. 

பீ.ஐ. கல்நஹன, ைிரு. எம்.டபிள்யு. எஸ். 

சில்வோ,  ைிருமைி நஜ. ரோமகிருஷ்ன, ைிருமைி 

எம்.எஜ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி ஜீ.பீ.நக. 

 ிஷோைி, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிருமைி. 

ஆர்.ஆர். என்.ோீ. ரத்னவீர, ைிரு. 

நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.   

ii விைோபோரமோணி பட்டப் 

போடத றிைின் பட்ட ஆய்வுக் கட்டுவர 

போிநசோைகர்களோக நபரோசிோிைர் 

எச்.எஸ்.சீ.தபநரரோ, நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன,  ைிரு. 

ஆர்.எம். ரத் ோைக்க, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.ஏ.  தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி ைிருமைி 

ஜீ.ோீ.டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ,  கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப். மபோஷிைோ, ைிரு. எம்.வீ.டீ.ஐ. 

அநபவிக்கிரம, ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிரு. 

பீ.ஐ. கல்நஹன, ைிரு. எம்.டபிள்யு. எஸ். 

சில்வோ,  ைிருமைி நஜ. ரோமகிருஷ்ன, ைிருமைி 

எம்.எஜ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி ஜீ.பீ.நக. 

 ிஷோைி, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிருமைி. 

ஆர்.ஆர். என்.ோீ. ரத்னவீர, ைிரு. 

நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர் . 

iii.  விைோபோரமோணி பட்டப்பின்படிப்பு 

ைிப்புநளோமோ (PDBA)  மற்றும் 

விைோபோரமோணி பட்டப் போடத றிைின் 

வினோத்ைோள் ைைோோிப்போளர்கள் / ைர ிைமக் 
கோரர்களோக நபரோசிோிைர் 

எச்.எஸ்.சீ.தபநரரோ, நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன,  ைிரு. 

ஆர்.எம். ரத் ோைக்க, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.ஏ.  தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி ைிருமைி 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

ஜீ.ோீ.டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ,  கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப். மபோஷிைோ, ைிரு. எம்.வீ.டீ.ஐ. 

அநபவிக்கிரம, ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிரு. 

பீ.ஐ. கல்நஹன, ைிரு. எம்.டபிள்யு. எஸ். 

சில்வோ,  ைிருமைி நஜ. ரோமகிருஷ்ன, ைிருமைி 

எம்.எஜ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி ஜீ.பீ.நக. 

 ிஷோைி, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிருமைி. 

ஆர்.ஆர். என்.ோீ. ரத்னவீர, ைிரு. 

நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர் . 

iv. விைோபோரமோணி பட்டப்பின்படிப்பு 

ைிப்புநளோமோ மற்றும் விைோபோரமோணி 

பட்டப் போடத றிைின் போீட்சகர்களோக 

/அவைோனிப்போளர்களோக நபரோசிோிைர் 

எச்.எஸ்.சீ.தபநரரோ, நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன,  ைிரு. 

ஆர்.எம். ரத் ோைக்க, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.ஏ.  தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி ைிருமைி 

ஜீ.ோீ.டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ,  கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப். மபோஷிைோ, ைிரு. எம்.வீ.டீ.ஐ. 

அநபவிக்கிரம, ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிரு. 

பீ.ஐ. கல்நஹன, ைிரு. எம்.டபிள்யு. எஸ். 

சில்வோ,  ைிருமைி நஜ. ரோமகிருஷ்ன, ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி ஜீ.பீ.நக. 

 ிஷோைி, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிருமைி. 

ஆர்.ஆர். என்.ோீ. ரத்னவீர, ைிரு. 

நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர் . 

 v.மருத்துவ பீடத்ைினோல்  டோத்ைப்படுகின்ற 

மருந்ைகவிைல் பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

தவளிவோோி விோிவுவரைோளர்களோக கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். 

ைர்ஷீ, ைிரு. நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை, ஆர்.பீ.நக. 

குணரத்ன ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர் .  
 

 மருந்ைகவிைல் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்ட 

மோணவர்கள் 
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 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

vi. மருத்துவ பீடத்ைினோல் 

 டோத்ைப்படுகின்ற மருந்ைகவிைல் பட்டப் 

போடத றிைின் வினோத்ைோள் 

ைைோோிப்போளர்கள் / ைர ிைமக்கோரர்களோக 
கலோ ிைி ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, 

ைிருமைி எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி 

பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிரு. நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை, 

ஆர்.பீ.நக. குணரத்ன ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர் .    
 

vi. மருத்துவ பீடத்ைினோல் 

 டோத்ைப்படுகின்ற மருந்ைகவிைல் பட்டப் 

போடத றிைின் போீட்சகர்களோக கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். 

ைர்ஷீ, ைிரு. நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை, ஆர்.பீ.நக. 

குணரத்ன ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர் .   
 

vii றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

தபோறிைிைல் பீடத்ைின் ைர ிைமக்கோரரோக 

ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ தசைலோற்றினோர்.  

தபோறிைிைல் 

பட்டப்படிப்பு 

மோணவர்கள் 

viii  விஞ்ஞோன பீடத்ைின் தவளிவோோி 

விோிவுவரைோளர்களோக  ைிரு. பி. நக.சீ. 

ஜீவந்ை, ைிரு. பீ.எல்.கல்நஹன , ைிருமைி 

ஆர்.ஆர். எஸ். ரத்னவீர என்நபோர் 

கடவமைோற்றினர். 

விஞ்ஞோனமோணி 

பட்டப்படிப்பு 

மோணவர்கள்  

ix. விஞ்ஞோன பீடத்ைின் வினோத்ைோள் 

ைைோோிப்போளர்களோக  ைிரு. பி. நக.சீ. 

ஜீவந்ை, ைிரு. பீ.எல்.கல்நஹன , ைிருமைி 

ஆர்.ஆர். எஸ். ரத்னவீர என்நபோர் 

கடவமைோற்றினர். 

சமூக நசவவகள் i. தைன்மோகோண சவபைினோல்  டத்ைப்பட்ட  

மிகச்சிற் ை தைோழில்முைற்சிைோளன் 

விருதுவழங்கல் வவபவத்ைில்  டுவர்குழு 

அங்கத்ைவர்களோக ைிருமைி எம் .எஸ் 

 ோணோைக்கோர,  கலோ ிைி ோீி்.டபிள்யு. எல் 

எஸ் குணவர்ைன, கலோ ிைி ைிருமைி ோீ.எம்.ஏ. 

தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி   ைிருமைி 

எம்,எப்,பீ. மபோஷிைோ 

, ைிரு. ஆர். எம். ரத் ோைக்க, ைிரு. எம் 

டபிள்யு. எஸ். எஸ். சில்வோ, ைிருமைி. 

தைன் மோகோண 

தைோழில்முைற்சிைோளர்

கள்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

ஜீ.ஏ.எி். ைர்ஷீ, ைிருமைி. பீ.நக.சீ. ைிநனஷோ, 

ைிரு. ஜீ.நக.சீ.ஜீவந்ை, ைிரு. ஆர்.ஆர்.பீ.நக. 

குணரத்ன, ைிரு. வல.ஏ. எம்.பீ. மோனவங்ச, 

ைிரு. ஏ. ஜீ. ைீபோல், ைிரு. ஈ.நக. ஜைம்பைி, 

ைிருமைி. எல்.ஆர். ரூபசிங்க ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.   

ii. தமோணறோகல மோவட்டத்ைின் மிகச்சிறந்ை 

தைோழில்முைற்சிைோளர்கவள 

தைோிவுதசய்யும்  டுவர்களோக நபரோசிோிைர் 

எச்.எஸ்.சீ தபநரரோ,  ைிருமைி எம் .எஸ் 

 ோணோைக்கோர, ைிரு. எம் டபிள்யு. எஸ். 

எஸ். சில்வோ, ைிரு. ஆர். எம். ரத் ோைக்க, 

ைிரு. ஈ.நக. ஜைம்பைி  ஆகிநைோர் 

பங்களிப்பு  ல்கினர். 

தமோணறோகல 

மோவட்டத்ைின் 

தைோழில்முைற்சிைோளர்

கள்  

 

 

iii தைன் மோகோண சவபைினோல் 

 டத்ைப்பட்ட மிகச்சிறந்ை  

தைோழில்முைற்சிைோளன் விருது வழங்கல் 

வவபவத்ைின் இவணப்போளரோக ைிருமைி. 

என்.டீ. எஸ்.  ோணோைக்கோர 

கடவமைோற்றினோர்.  

தைன் மோகோண 

தைோழில்முைற்சிைோளர்

கள்  

 

iv. சிறிை தைோழிமுைற்சி அபிவிருத்ைிப் 

பிோிவினோல்  டத்ைப்பட்ட 

தைோழில்முைற்சிைோண்வம 

விழிப்புணர்வூட்டல் தசைலமர்வில் ைிரு. 

டபிள்யு.எம்.ஆர். லக்சிறி, கலோ ிைி ோி.எஸ் 

எல். டபிள்யு. குணவர்ைன,ைிரு.நக.ஜீ. 

பிோிைசோந்ை, ைிரு. ஆர்.ஆர்.பீ.நக. குணரத்ன 

ஆகிநைோர் வளப்பகிர்வோளர்களோக 

பங்களிப்புச் தசய்ைனர்.   

கோலி மோவட்டத்ைின் 

தைோழில்முைற்சிைோளர்

கள்  

 

 

v.ைரம் ஒன்றுக்கு மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்வைற்கோன ந ர்முகப் 

போீட்வச சவபைின் அங்கத்ைவர்களோக 

நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ்.குமோர, ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர  ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.  

கோலி சிறுவர்கள் 

vi.வகத்தைோழில் அபிவிருத்ைிச் சவபைினோல் 

 டோத்ைப்பட்ட தசைலமர்வுகளுக்கோக 

கலோ ிைி .ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன  

வளப்பகிர்வோளரோக நசவவ  ல்கினோர்.  

கோலி மோவட்டத்ைின் 

தைோழில்முைற்சிைோளர்

கள்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

vii. மோத்ைவற மற்றும் கோலி மோவட்டத்ைின் 

உைர்ைர மோணவர்களின் வணகத் ைின 

 ிகழ்ச்சிகளில் ைிரு. வவ.எம்.பீ.ஏ. 

மனவங்ச, ைிரு. ஏ.ஜீ.ைீபோல்,   ைிரு. 

ஆர்.ஆர்.பீ.நக. குணரத்ன, ைிரு. பீ.எல். 

கல்நஹன ஆகிநைோர் 

வளப்பகிர்வோளர்களோக பங்நகற்றனர்.   

மோத்ைவற மற்றும் கோலி 

மோவட்டத்வைச் நசர்ந்ை 

உைர்ைர மோணவர்கள்.  

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

)போடவிைோன அலகுகள்  

/போடங்கவள விருத்ைிதசய்ைல்( 

i. பட்டப்பின்படிப்புக் கற்வகப் பீடத்ைின் 

விைோபோரமோணி பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் போடவிைோன 

அபிவிருத்ைி அங்கத்ைவர்களோக 

நபரோசிோிைர் எச்.எஸ்.சீ.தபநரரோ, 

நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன,  ைிரு. 

ஆர்.எம். ரத் ோைக்க, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.ஏ.  தைன்னக்நகோன், கலோ ிைி ைிருமைி 

ஜீ.ோீ.டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ,  கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப். மபோஷிைோ, ைிருஇ ஆர் எம் 

ரத் ோைக்க, ைிரு. எம்.வீ.டீ.ஐ. 

அநபவிக்கிரம, ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிரு. 

பீ.ஐ. கல்நஹன, ைிரு. எம்.டபிள்யு. எஸ். 

சில்வோ,  ைிருமைி நஜ. ரோமகிருஷ்ன, ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி ஜீ.பீ.நக. 

 ிஷோைி, ைிருமைி பீ.ஏ.எஸ். ைர்ஷீ, ைிருமைி. 

ஆர்.ஆர். என்.ோீ. ரத்னவீர, ைிரு. 

நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை ஆகிநைோர்  

பணிைோற்றினர்.   

PDBA/MBA 

மோணவர்கள் 

ii. ஊவ தவல்லஸ்ஸ பல்கவலக்கழகத்ைின் 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

தைோழில்முைற்சிைோண்வம போடவிைோன 

அபிவிருத்ைி 
கலோ ிைி ைிருமைி ஸ்ரீைோனீ 
ஜீ .ோீ.டபிள்யு.  
ஜீவந்ை ைிரு. ஜீ.நக. சீ 
ஜைம்பைி ைிரு. ஈ.நக. 

 

ஊவ தவல்லஸ்ஸ 

பல்கவலக்கழக 

மோணவர்கள் 

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

i. றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் கல்விசோர் 

பைவிைணிக்கோன SPSS தசைலமர்வில் 

வளப்பகிர்வோளர்களோக நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, எம்.டபிள்யு. எஸ்.எஸ். 

 றுகுணு பல்கவலக் 

கழகத்ைின் கல்விசோர் 

பைவிைணி 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

சில்வோ, கலோ ிைி ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. 

குணவர்ைன ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர்    

ii கல்விசோரோ பைவிைணிக்கோன பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோன 
வளப்பகிர்வோளரோக ைிரு. 

ஆர்.எம்.ரத் ோைக்க தசைலோற்றினோர்.    

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

கல்விசோரோ பைவிைணி 

iii பீட பைவிைணிக்கிவடைில் உணவு 

நமவச   ற்பழக்கங்கள் பற்றிை அறிவிவன 

அைிகோிக்கும்தபோருட்டு ைிரு. ஏ.ஏ. ைீபோல்  

தசைலமர்தவோன்றிவன ஏற்போடு தசய்ைோர்.   

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி 

iv CCPDHE    ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன 

வளப்பகிர்வோளரோக கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக பங்குபற்றினோர். 

)தபோறிைிைல் பீடத்ைினோல் 

இவணப்போக்கம் தசய்ைப்பட்ட ஒரு 

தமோடியுலுக்கோக(   

றுகுணு பல்கவலக் 

கழகத்ைின் கல்விசோர் 

பைவிைணி  

v. CCPDHE    ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன 

வளப்பகிர்வோளரோக நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ் குமோர பங்நகற்றோர்.  

vi ைிரு. ஏ.சீ கருணோரத்ன CCPDHE   

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் இரண்டு 

தமோடியுல்கவள இவணப்போக்கம்தசய்து  

சம்பந்ைப்பட்ட தசைலமர்விவன 

இவணப்போக்கம் தசய்ைோர். 

vii கல்விசோரோ பைவிைணி பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சிைின் மூன்று தசைலமர்வுகள் ைிரு. 

ஏ.சீ. கருணோரத்னவினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டது.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

கல்விசோரோ பைவிைணி 

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு 

i. க.தபோ.ை. )உ.ை.( போீட்வசைின் இவணக் 

கட்டுப்போட்டு பிரைம போீட்சகரோக ைிரு. 

வவ.எம்.பீ.ஏ. மனவசிங்க தசைலோற்றினோர். 

வணிகப் 

போடத்துவறைின் 

உைர்ைர மோணவர்கள் 
ii க.தபோ.ை. )உ.ை.( போீட்வசைின் 

விைோபோரக் கற்வகப் போடத்ைிற்கோக கீநழ 

கோட்டப்பட்ட பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் 

பிரைம போீட்சகரோக தசைலோற்றினர்.  

 நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர 

 கலோ ிைி ோீ.எஸ்.எல். டபிள்யு. 

குணவர்ைன 

 ைிரு. பீ.ஈ.டீ.டீ. சில்வோ 

 ைிரு. ஏ.சி.கருணோரத்ன 

 ைிருமைி ஜீ.பீ.நக.  ிஷோைி 

 ைிரு.ஏ.பீ.சிறிநசன 

 ைிரு. நக.ஜீ. பிோிைசோந்ை  
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 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

 ைிரு. ஆர்.எம்.டீ.டீ. ரத் ோைக்க 

iii க.தபோ.ை )உ.ை.( போீட்வசைில் 

கணக்கிைல் போடத்ைிற்கோக கீநழ 

கோட்டப்பட்டுள்ள  பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் பிரைம போீட்சகர்களோக 

தசைலோற்றினர். 
 கலோ ிைி ோீ.எம்.ஏ. தைன்னக்நகோன் 

 கலோ ிைி ைிருமைி ஜீ.ோீ.டபிள்யு.  

ஸ்ரீைோனீ 

 ைிரு. வவஎம்.பீ.ஏ. மனவங்ச 

 ைிரு. எச் வீ. டீ..ஐ. அநபவிக்ரம 

 ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல் 

 ைிரு.எம்.எஸ். ோணோைக்கோர 

 ைிருமைி ஜீ.ஏ.டபிள்யு. ைர்ஷி 

 ைிரு. ஆர்.ஆர்.டபிள்யு.நக. குணரத்ன 

 

iv. கணக்கிைல் போடத்ைிற்கோக க.தபோ.ை 

)உ.ை.( போீட்வசைின் தபறுநபறுகவள 

மீளோய்வு தசய்வைற்கோக சவபைின் 

அங்கத்ைவர்களோக கீநழ கோட்டப்பட்டுள்ள 

பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் 

தசைலோற்றினர். 
 கலோ ிைி ைிருமைி ஜீ.ோீ.டபிள்யு.  

ஸ்ரீைோனீ 

 ைிரு. வவ.எம்.பீ.ஏ. மனவங்ச  

 ைிரு. எச் வீ. டீ..ஐ. அநபவிக்ரம 

 ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல் 

 ைிரு.எம்.எஸ். ோணோைக்கோர 

v. க.தபோ.ை. )உைர்ைர( போீட்வசைின் 
விைோபோரக் கற்வககள் போடத்ைிற்கோன 

தபறுநபறுகவள மீள்மைிப்பீடு 

தசய்வைற்கோன சவபைின் 

அங்கத்ைவர்களோக கீநழ கோட்டப்பட்ட 

பைவிைணி அி்ங்கத்ைவர்கள் 

தசைலோற்றினர்  .  

 நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர 

 நபரோசிோிைர் ோீி்.எஸ்.எல்.டபிள்யு. 

குணவர்ைன 

 ைிரு.பீ.ஈ.டீ.டீ. சில்வோ  

 ைிரு. ஏ.சீ.கருணோரத்ன  

 ைிருமைி ஜீ.பீ.நக.  ிஷோைி 

 ைிரு. ஆர்.எம்.டீ.டீ. ரத் ோைக்க 

   

vi. நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர  ிைி 

அவமச்சின் நைசிை வரவு தசலவு 

மைிப்போய்வில் தசைலோற்றினோர்.  

இலங்வகப் பிரவசகள்  

vii. வணிகத்வைக் கற்பைன் 

முக்கிைத்துவம் பற்றிை 

தசைலமர்தவோன்வற ஆர்.ஆர்.பீ.நக. 

குணரத்ன மற்றும் ஈ.நக. ஜைம்பைி 

உைர் ைர வணிகப் 

போடத்துவற 

மோணவர்கள் 
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 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

ஆகிநைோர்  அம்போந்நைோட்வட வலைக் 

கல்வி அலுவலகத்ைில்  டத்ைப்பட்டது.  

சர்வநைச மட்டத்ைிலோன 

பங்களிப்பு 

 

i. விஞ்ஞோன பீடம்  டோத்ைிை RITSCON 

சம்நமளனத்ைில் அங்கத்ைவர்களோக 

நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பி.எஸ். குமோர மற்றும் 

கலோ ிைி ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன 

ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர். 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

ii. றுகுணு பல்கவலக்ழகத்ைின் 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப் பீடத்ைின்  

ICME 2016   இன் புலனோய்வோளர்களோக 

நபரோசிோிைர் பீி்.ஏ.பி.எஸ் குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, ைிரு. 

வவ.எம்.பீ.எ. மனவங்ச, ைிரு.நக.வி.பீ.ஜீ. 

குணரத்ன, ைிருமைி. 

எம்.எஸ். ோணோைக்கோர, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக, ைிருமைி ஜீ.ஏ.என்.ைர்ஷீ 

ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர்.  

iii. வைம்ப பல்கவலக்கழகத்ைின் சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைின் மீளோய்தவன்றவவகைில் 

கலோ ிைி ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, 

ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல், ைிருமைி. 

எம்.எஸ். ோணோைக்கோர, ைிருமைி 

ஜீ.ஏ.என்.ைர்ஷீ, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.   

iv. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

கவலத்துவறசோர்ந்ை தைோடர்களின் 

மீளோய்தவன்றவவகைில் கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, கலோ ிைி 

ைிருமைி எம்.பீ.எப்.மபோஷிைோ மற்றும் 

கலோ ிைி எம்.நக. வன்னிஆரச்சிநக 

ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர்.    
v. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

கவலத்துவறசோர்ந்ை தைோடர்களின் 

கலந்துவரைோடல் குழுவின் 

அங்கத்ைவர்களோக கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன மற்றும் 

கலோ ிைி எம்.நக. வன்னிஆரச்சிநக 

ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர். 

vi. ஊவ தவல்லஸ்ஸ  பல்கவலக்கழகத்ைின் 

ஆரோய்ச்சி மகோ ோட்டின் 

மீளோய்வோளதரோருவரோக  கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன 

தசைலோற்றினோர்.  

vii. ஊவ தவல்லஸ்ஸ  பல்கவலக்கழகத்ைின் 

ஆரோய்ச்சி மகோ ோட்டின் ஏற்போட்டுக் குழு 

அங்கத்ைவரோக தசைலோற்றினோர் 
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 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

viii. ICME  2016  சவப அங்கத்ைவர்களோக 

நபரோசிோிைர் பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, கலோ ிைி 

எம்.நக. வன்னிஆரச்சிநக, ைிருமைி 

ஜீ.ஏ.என்.ைர்ஷீ, கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப்.மபோஷிைோ, ைிரு. எம் 

டபிள்யு.எஸ் சஞ்சீவ சில்வோ, ைிரு. பீ. எல். 

கலநஹன  ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர்.  

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

ix. நசவவ சந்வைப்படுத்ைல் சர்வநைச 

சஞ்சிவகைின் வகதைழுத்துப் 

பிரைிதைோன்றிவன ைிரு. ஏ.சீ.கருணோரத்ன 

மீளோய்வு தசய்ைோர். )எமரல்ட்( 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

x. TRinCO – 2016   மீளோய்வோளரோக கலோ ிைி 

எம்.நக. வன்னிஆரச்சிநக தசைலோற்றினோர். 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

குழுக்களும் அவற்றுடன் 

தைோடர்புவடை 

அங்கத்ைவர்களின் 

எண்ணிக்வகயும்  

 

i. முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப் பீடத்ைின் 

பவழை மோணவர் சங்கத்வை ைோபிக்வகைில் 

குழு அங்கத்ைவர்களோக  ைிரு.. ஏ.ஜீ. ைீபோல், 

ைிரு. ஜீ.நக.சீ. ஜீவந்ை, ைிருமைி. வீ. 

விைோனநக ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர். 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோிகள்  

ii. விைோபோரச் சட்டம் பற்றிை போடத்ைிட்ட 

அபிவிருத்ைிக் குழுவின் அங்கத்ைவர்களோக 

கலோ ிைி ைிஸ்ஸ நஹமரத்ன, ைிரு. பீ.எல். 

கல்நஹன மற்றும் ைிருமைி வீ. விைோனநக 

ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர். 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

iii. ைீர. நக.ஜீ.பிோிைசோந்ை, ைிரு. எச்.எம்.எஸ் 

புஷ்பகுமோர, ைிரு. ஆர்.எல்.சமந்ை, ைிரு. 

எஸ்.எஸ். சமித்ை, ைிருமைி வீ.விைோனநக, 

ைிருமைி ஐ.எல்.ஐ. சோகலீ ஆகிநைோர் 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடத்ைின் தவப் 

அபிவிருத்ைிக் குழுவுக்குத் ைமது நசவவவை 

 ல்கினர்.  

கல்விசோர், கல்விசோரோ 

பைவிைினர், 

மோணவர்கள்  

iv. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

தைோழில்சோர் வழிகோட்டிக் கூறின் பீட 

இவணப்போளரோக கலோ ிைி ைிருமைி 

ோீ.எம்.எஸ். தைன்னக்நகோன் 

பணிைோற்றினோர்.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

v. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

முகோவமத்துவம் மற்றும் தபோருளிைல் 

பற்றிை 5 வது சர்வநைச சம்நமளனத்ைிற்கு 

கிவடத்ை ஆய்வுக்கட்டுவர 

மீளோய்வோளரோகவும்  பைிப்போசிோிைரோகவும் 

கலோ ிைி ைிருமைி ோீ.எம்.எஸ். 

தைன்னக்நகோன் பணிைோற்றினோர். 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

vi. 2016 ஆம் ஆண்டில் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம் 13 வது கவலத்துவற 

தைோடர் மற்றும் 12 வது உபநவந்ைர் விருது 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

வழங்கல் வவபவத்ைில் பீடப் பிரைி ிைிைோக 

கலோ ிைி ைிருமைி ோீ.எம்.எஸ். 

தைன்னக்நகோன் பணிைோற்றினோர். 

vii. 2016 ஆம் ஆண்டின் முகோவமத்துவம் 

மற்றும்  ிைி பற்றிை 5 வது சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைின் குழு அங்கத்ைவரோக  

ைிருமைி எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர 

தசைலோற்றினோர்.   

viii. 2016 ஆம் ஆண்டின் முகோவமத்துவம் 

மற்றும்  ிைி பற்றிை 5 வது சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைின் ைவிசோளரோக கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன 

தசைலோற்றினோர்.  

ix. பீடத்ைின் தைோழில்சோர் வழிகோட்டல் 

ஆநலோசகரோக ைிரு. ஏ.ஜீ. ைீபோல் 

தசைலோற்றினோர். 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
x. ைிருமைி பீ.பீ.நக.  ிஷோைி பீடத்ைின் பிரைி 

சிநரட்ட மோணவர் ஆநலோசகரோக 

பணிைோற்றி வருகிறோர். 

xi. ைிருமைி ஜீ.ஏ.என். ைர்ஷீ,  ைிரு. ஏ.சீ. 

கருணோரத்ன, ைிருமைி நக.சீ. ைிநனஷோ, 

ைிரு. ஈ.நக. ஜைம்பைி, ைிரு. பீ,சீ.நக. ஜீவந்ை, 

ைிரு. டபிள்யு.ோீ.எம். ை சில்வோ,  ைிருி் 

ஆர்.ஆர்.பீ,நக. குணரத்ன, ைிருமைி ோீ.ஏ.என் 

ஆர் ஜைரத்ன, ைிருமைி.எச்.ஏ.சீ. ஜீவந்ைி, 

ைிரு.  எம்.என்.எம். ிஸ்மிைோர்  ஆகிநைோர் 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடத்ைின்  

மோணவர் ஆநலோசகர்களோக  பணிைோற்றி 

வருகின்றனர். 

xii. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின்  14 வது 

கவலத்துவற தைோடர் மற்றும் 13 வது 

உபநவந்ைர் விருது வழங்கல் வவபவத்ைில் 

பீடப் பிரைி ிைிைோக ைிருமைி பீ.ஏ.என். ைர்ஷீ 

தசைலோற்றி வருகிறோர். 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

xiii. ைிருமைி எச்.ஏ.சீ. ஜீவந்ைி கணக்கிைல் 

மற்றும்  ிைிக்கற்வகப் பிோிவின் 

உள்ளகப்பைிற்சி இவணப்போளரோக 

தசைலோற்றி வருகிறோர்.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

xiv. முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிக்குழுவின் 

“சுற்றோடல்சோர் போதுகோப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின்” அங்கத்ைவர்களோக 

ைிருமைி எச்.ஏ.சீ. ஜீவந்ைி, ைிருமைி ோீ.ஏ.என் 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

ஆர் ஜைரத்ன, ைிருமைி எம்.ஜீ.எம். 

ைில்ருக்ஷி ஆகிநைோர் பணிைோற்றினர் 

xv. தைோழில்சோர் வழிகோட்டல் கூறின்  

பணிப்போளர்  ைிரு. ஏ.சீ கருணோரத்ன 

றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

xvi. பைவிைணி அபிவிருத்ைி  ிவலைத்ைின் 

பீட இவணப்போளர் ைிரு. ஏ.சீ கருணோரத்ன  

றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் 

புலவமசோலிகள் 

xvii  பீட ைர உத்ைரவோைக் கூறின் 

கற்வகப் பிோிவு பிரைி ிைிகளோக ைிரு. 

பீி்எல் கல்நஹன, கலோ ிைி எம்.நக. 

வன்னிஆரச்சிநக மற்றும் ைிருமைி 

ஜீ.பீ.நக.  ிஷோைி ஆகிநைோர் 

பணிைோற்றி வருகின்றனர்.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 xvii. றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின்  

முகோவமத்துவ சஞ்சிவகைின் பிரைம 

பைிப்போசிோிைரோக ைிருி் பீி் எல். கல்நஹன  

நசவவைோற்றினோர். 

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

xviii. முகோவமத்துவம் மற்றும் தபோருளிைல்  

பற்றிை சர்வநைச சம்நமளனத்ைில் )ICME) 

2016 தசைலோளரோக ைிரு. ஈ.நக. ஜைம்பைி 

நசவவைோற்றினோர்.  
xix. 2016 முகோவமத்துவம் மற்றும் 

தபோருளிைல் பற்றிை சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைில் )ICME)  த றிப்படுத்ைல் 

குழுவின் அங்கத்ைவர்களோக ைிரு. 

எம்.டபிள்யு. எஸ். சஞ்ஜீவ சில்வோ மற்றும் 

ைிருி் பீி் எல். கல்நஹன ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.  

xx. 2016 முகோவமத்துவம் மற்றும் 

தபோருளிைல் பற்றிை சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைில் )ICME)  

மீளோய்வோளர்களோக ைிரு. எம்.டபிள்யு. 

எஸ். சஞ்ஜீவ சில்வோ மற்றும் ைிருி் பீி் எல். 

கல்நஹன ஆகிநைோர் தசைலோற்றினர். ைிரு. 

எம்.டபிள்யு. எஸ். சஞ்ஜீவ சில்வோ மற்றும் 

ைிரு. பீி் எல். கல்நஹன ஆகிநைோர் 

தசைலோற்றினர்.  

xxi. ஆளணி முகோவமத்துவ  ிறுவகத்ைின் 2 

வது ஆரோய்ச்சி மகோ ோட்டின் 

மீளோய்வோளரோக ைிரு. பீி் எல். கல்நஹன 

தசைலோற்றினோர். 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

கிவடத்ை விருதுகள் 

)ந ோக்கங்களும் 

பணத்தைோவகயும் ( 

 

- உள் ோட்டு 

- சர்வநைச 

i. ைிருமைி. எம்.எஸ். ோணோைக்கோர, ைிருமைி 

ஜீ.ஏ.என்.ைர்ஷீ, ைிரு. ஏ.சீ கருணோரத்ன, 

கலோ ிைி ஜீ.ோீ.பிள்யு ஸ்ரீைோனீ, 

ைிருமைி.எஸ்.ஏ.சீ.ஜீவந்ைி என்நபோருக்கு 

ஆரோய்ச்சி  தகோவடகளோக ரூ. 50,000 வீைம் 

கிவடத்ைது. 

 பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

ii. QUTS   புலவமப்போிசில்களுக்கோக 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவின் தகோவட ைிருமைி 

பீ.நக.எச்.ஜீ. கநனவத்ைவுக்கு கிவடத்ைது.  

விருதுகள்/  ஆக்கமுவறப் 

பத்ைிரங்கள் / விநசட அவடவுகள் 

 

i. ைிரு. ஆர். ஆர். பீ. குணரத்ன 

இலங்வக பட்டைம் தபறுனர் 

 ிறுவகத்ைில் அங்கத்துவம் தபற்றோர்.   

 

 டத்ைப்பட்ட தசைலமர்வுகள்/ 

மகோ ோடுகள்/ சம்நமளனங்கள் 

 

i. றுகுணு பல்கவலக்கழகம், 2016 , 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடத்ைின்  

முகோவமத்துவம் மற்றும் தபோருளிைல் 

பற்றிை 5 வது சர்வநைச சம்நமளனம் 

கலோ ிைி ோீ.எம்.ஏ. தைன்னக்நகோன் 

அவர்களோல் த றிப்படுத்ைப்பட்டது.  

பருவ சஞ்சிவககளும் 

சம்நமளனமும் 

 

 

ii. முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப்பீடத்ைின்  

முைலோம் ஆண்டு மோணவர்களுக்கோன  

‘சிறந்ை ஒப்பவடதைோன்றிவன எவ்வோறு 

எழுதுவது” பற்றிை மகோ ோடு வவ.எம்.பீ.ஏ. 

மனவங்ச. 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

iii. பீடத்ைின் அவனத்து 

மோணவர்களுக்கோகவும் “ சிறந்ை 

சமர்ப்பணதமோன்வற முன்வவப்பது 

எவ்வோறு” என்பது பற்றிை கருத்ைரங்கு 

ைிரு.ஏ.பீ. ைீபோல் அவர்களோல் 

 டோத்ைப்பட்டது.  

iv. பீடத்ைின் அவனத்து 

மோணவர்களுக்கோகவும் “ பைனுறுைிமிக்க 

ைவகவம விபரம்” (C.V) ைைோோிப்பது 

எவ்வோறு? மற்றும்  “சோிைோன முவறைில் 

ந ர்முகப்போீட்வசக்கு எவ்வோறு 

நைோற்றுவது” என்பது பற்றிை 

தசைலமர்தவோன்று ஏ.பீ. ைீபோல் 

அவர்களோல்  டோத்ைப்பட்டது.  

v. ‘பைனுறுைிமிக்க சமர்ப்பணதமோன்வற  

தசய்வது எவ்வோறு?” பற்றிை  ிகழ்ச்சி 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

ைிருமைி எச்.ஏ.சீ.  ஜீவந்ைிைோல் 

 டோத்ைப்பட்டது.  

vi. ‘கவலத்துவற நூல்களின் மைிப்போய்வு 

மற்றும் நமற்நகோள் கோட்டுைல் முகோவம”  

பற்றிை இரண்டு ைிறன் அபிவிருத்ைி 

தைோடர்கள்  இறுைிைோண்டு பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கோக ) கணக்கிைல்(  கலோ ிைி 

எம்.நக. வன்னிஆரச்சிைோல் 

 டத்ைப்பட்டது.   

vii. கணக்கிைல் வட்டத்துடன் இவணந்து 

இலங்வகைின் வோி முவறவம பற்றிை 

கருத்ைரங்கு ைிருமைி எம்.எஸ். 

 ோணோைக்கோரவினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டது. 

சமூக  ற்பணி தசைற்போடுகள்  

 

i. கோலி சவுத்லண்ட் வித்ைிைோலை பவழை 

மோணவர்கள் சங்கத்ைின் 

கணக்கோய்வோளரோக ைிருமைி எம்.எஸ். 

 ோணோைக்கோர தசைலோற்றினோர்.  

மோணவர்களும் 

தபற்நறோர்களும்  

ii. பல்கவலக்கழகத்ைின் அவனத்துச் 

சங்கங்களினதும் கணக்கோய்வோளரோக ைிரு. 

ஏ.ஜீ. ைீபோல் தசைலோற்றினோர்.  

றுகுணு பல்கவலக் 

கழகத்ைின் 

ைரப்பினர்கள்  

iii. விைோபோரக் கற்வக பட்டப்பின்படிப்பு 

ைிப்புநளோமோ  விைோபோரமோணி பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் இவணப்போளரோக 

கலோ ிைி எம்.நக. வன்னிஆரச்சி 

தசைலோற்றி வருகிறோர். 

 றுகுணு பல்கவலக் 

கழகத்ைின் 

ைரப்பினர்கள் 

iv. உைர் கற்வகக்கோன நைசிை 

 ிறுவகத்ைினோல்  டோத்ைப்பட்ட 

கணிைோீைிைோன ஆரோய்ச்சிக்கோக ஈவீவ்ஸ் 

போவவன பற்றிை தசைலமர்வில் ைிருமைி ஜீ. 

ஏ.என். ைர்ஷி  பங்நகற்றோர்.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப்பீடத்ைின் 

கல்விமோன்களும் 

பட்டைோோி 

மோணவர்களும் 

v. சுற்றுலோத்துவற பணிைகம்/ 
தைனிைோவுக்கோன அபிவிருத்ைித் 

ைிட்டதமோன்வற ைைோோிக்கும்தபோருட்டு 

ைிரு. டபிள்யு. எம்.ஆர். லக்சிறி, ைிரு. ஏ.சீ. 

கருணோரத்ன, ைிரு. டபிள்யு. ோீ.எம். சில்வோ  

ஆகிநைோர் ைமது நசவவவை  ல்கினர்.  

சுற்றுலோத்துவற  

வகத்தைோழிலின் 

ைரப்பினர்கள் 

vi. சுற்றுலோத்துவற பணிைகம்/ 
அம்போந்நைோட்வடக்கோன அபிவிருத்ைித் 

ைிட்டதமோன்வற ைைோோிக்கும்தபோருட்டு 

ைிரு. டபிள்யு. எம்.ஆர். லக்சிறி ைனது 

நசவவவை  ல்கினோர்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ தசைற்போடுகள்  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / 

விவளபைன்  

vii. உைர் கற்வகக்கோன நைசிை 

 ிறுவகத்ைினோல்  டோத்ைப்பட்ட  

கணிைோீைிைோன ஆரோய்ச்சிக்கோக ஈவீவ்ஸ் 

போவவன பற்றிை தசைலமர்வில் ைிருமைி 

எம்.எஸ்.  ோணோைக்கோர, ைிருமைி. பீ.என். 

ைர்ஷீ, ைிரு. ஏ .ஜீ .ைீபோல் , ைிருி் நஜ. 

ரோமவிக்ரம, கலோ ிைி ைிருமைி ஜீ. ோீ. 

டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ, ைிரு. ஜீ.தக.சீ.ஜீவந்ை 

ஆகிநைோர் பங்நகற்றனர்.  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப்பீடத்ைின் 

கல்விமோன்களும் 

பட்டைோோி 

மோணவர்களும் 

இவணந்ை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  i. தைன் மோகோணசவபயுடன்  இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன 

அங்கத்ைவர்களோக  நபரோசிோிைர் 

பீ.ஏ.பீ.எஸ். குமோர, கலோ ிைி 

ோீ.எஸ்.எல்.டபிள்யு. குணவர்ைன, கலோ ிைி 

ைிருமைி ஜீ. ோீ. டபிள்யு. ஸ்ரீைோனீ, கலோ ிைி 

எம்.நக. வன்னிஆரச்சிநக, கலோ ிைி ைிருமைி 

எம்.பீ.எப்.மபோஷிைோ, ைிரு.  ஏ.சீ 

கருணோரத்ன, ைிஜரு. எம்.எஸ். 

 ோணோைக்கோர, ைிரு. ஏ.பீ. சிறிநசன    

ஆகிநைோர் பங்நகற்றனர்.  

தைன்மோகோணப் 

பிரவசகள்  

 

தவளியீடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்  

 

தைோகுைி 

 

எண்ணிக்வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளுடன்(   

2 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளற்ற(   

6 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன அல்லது  குறுகிை தவளியீடுகள் 6 

அச்சிடப்பட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடக்கப்பட்ட முழுவமைோன தவளியீடுகள் 17 

வோய்தமோழி மூலமோன  சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்   4 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் சுருக்கம்  2 

நூல்கள்  

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள்  

பிற சஞ்சிவககளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ ( 

10 

பைிப்போசிோிைர் பணிகள்  2 
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மருத்துவ பீடம் 

 

பைவிைணி இவடயீடும் அவடவுகளும் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

புைிைோக 

அறிமுகஞ்தசய்ை 

போடத றிகள் 

)போடத றி அலகுகள்( 

சமூக மருத்துவத் துவற 
கலோ ிைி ைிைோகி தபோன்னம்தபரும – 

குடும்ப மருத்துவவிைல்  போடவிைோனத்வை 

ைைோோித்துள்ளோர்.  
 

மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் கூறு 
i. ைிருத்ைிை அடிப்பவட தமோடியுல் 

ii. முவனப்போன பிரவசகள் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

 

மருத்துவ மோணவர்கள்  
 

 

 

 

 

 

i. மருத்துவப் பட்டைோோி மோணவர்கள் 

ii. மருத்துவப் பட்டைோோி மோணவர்கள்  

தைோவலக்கல்வி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

அல்லது  விோிவோக்கப் 

போடத றிகள்  

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப்பிோிவு 
மருத்துவவிைல் பட்டப்பின்படிப்பு 

 ிறுவனத் ைின் (PGIM( 

பைிலுனர்களுக்கோன  
மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் ைிப்புநளோமோ 
பைிலுனர்களுக்கோன  
 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு 
டோக்டர் நக.ஏ.குணரத்ன,                 

டோக்டர் எஸ்.குலரத்ன,                  

நஜ.ஏ.பீ.ைம்மிக – முது ிவல 

விோிவுவரைோளர் 
டோக்டர் எம்.எப்.எம் ரமீஸ் 

ஒருங்கிவணப்போளர்,  விோிவுவரைோளர் 

மற்றும் போீட்வசப் போீட்சகர் 
டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு. ைச ோைக்க   

டோக்டர் எம்.ஏ.ஜீ. இநரஷோ 

 

புத்ைிளவம சுகோைோர தமோடியுல் – 

இனப்தபருக்க சுகோைோர ைிப்புநளோமோ, 

மருத்துவ விஞ்ஞோன பட்டப்பின்படிப்பு 

 ிறுவனம், தகோழும்பு பல்கவலக்கழகம்.  
 

டோக்டர் எஸ் . குலரத்ன   

டோக்டர் நஜ.ஏ.பீ. ைம்மிக்க  

டோக்டர் நக.ஏ. குணரத்ன 

டோக்டர் ஏ.எப்.எம் ரமீஸ்  

டோக்டர் எல். டபிள்யு. ைச ோைக்க  

 

PGIM,  தகோழும்பு பல்கவலக்கழகம்  
 

 

 

 

 

 

மருத்துவப் பட்டைோோி மோணவர்கள் 

மற்றும் மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் பட்டப்பின்படிப்பு 

பைிலுனர்கள், மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் பட்டப்பன்படிப்பு 

பட்டப் பைிலுனர்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

குவற ிரப்பு மருத்துவப் பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்ட மோணவர்கள்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

டோக்டர் எம் ஏ.ஜீ. இநரஷோ    

விோிவுவரைோளர்கள் – விஞ்ஞோனமோணி 

)ைோைிைர்(  பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சிைிட்டம் 
 

கட்டணம் 

அறவிடப்படுகின்ற 

போடத றிகள் 

மருந்ைிைல் கற்வகப் பிோிவு 
கிளினிக்சோர் மருந்ைிைலின் 

விருப்பத்நைர்வுக்குோிை கற்வகக்கோக 

 ிைமிக்கப்படுைல் அறிமுகஞ் 

தசய்ைப்பட்டது. 
 

 மன ல மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 
ஸ்ரீ ஜைவர்ைனபுர 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

 டோத்ைப்படுகின்ற ஆநலோசவன 

ைிப்புநளோமோ போடத றிவை கற்பித்ைல் 
 

 

தவளி ோட்டு விருப்பத்நைர்வு 

மோணவர்கள்   

சமூக நசவவகள்  உடலவமப்பிைல் கற்வகப்பிோிவு 
i.  ஆண்போல் இைக்கு  ீர் விஞ்ஞோன 

ஆய்வுகூடம் 
அ) அடிப்பவட விந்து பகுப்போய்வு 
ஆ)  கருப்வபைினுள் கருநவற்றல்  
இ) குர்தசோக் மிலர் கருநவற்றல்  
ஈ) விந்துதவளிப்போட்டுக்கு பிற்பட்ட 

போிநசோைவன 
ii. ஆண் மலட்டுத்ைன்வம நசவவகள் / 

கிளினிக்குகள் 
iii. விந்ைணு MAR IgG போிநசோைவன 
iv. விந்துதவளிப்போட்டுக்கு பிற்பட்ட  

சிறு ீர் பகுப்போய்வு (PEUA) 

v. குருைித் தைோகுைிக்கிணங்க 

வவகப்படுத்ைல் மற்றும் Rh கோரணி 
vi. நமகந ோய் போிநசோைவன ) கிரந்ைி 

RPR போிநசோைவன( 

vii. எச்.ஐ.வீ. I மற்றும் II ந ோய் 

எைிர்ப்தபோருள் போிநசோைவன (HIV I 

மற்றும் II Ab) 

viii. கல்லீரல் அழற்சி  B நமற்பரப்பு 

ந ோய் எைிர்ப்தபோருள் போிநசோைவன  (Hbs 

Ag) 

ix. விந்ைணு ஹைலுதறோனன் பிவணப்பு 

போிநசோைவன  (HBA) 

x.  விந்ைணு வங்கி 

    - தகோவடைோளிகள் கருநவற்றல் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

 

சமுைோைம்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமுைோைம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

- நவண்டுநகோளின் நபோில் மோைிோிகவள 

சமர்ப்பிக்க இைலோை 

கணவன்மோர்களுக்கோன விநசட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 
விநசட சிகிச்வச தபறுகின்ற 

ஆண்களுக்கோன விநசட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 
උදා:   உைோ: இரசோைன சிகிச்வச 
xi. றுதபல்லோ (IgG & IgM Ab) ந ோய் 

எைிர்ப்தபோருள் 
xii. CMV  ந ோய் எைிர்ப்தபோருள் 
  (IgG &      IgM Ab) 

MOIC இனப்தபருக்க உைிோிைல் கூறு -  

டோக்டர் பீி்.எம். தறோட்றிநகோ 

மூலக்கூற்று உைிோிைல் விஞ்ஞோன 

ஆய்வுகூட நசவவகள்  

டோக்டர் எல். பீ.ஐ,. பிரநபோைோ 

அண்ணப்பிளவு –  டோக்டர் எல். 

பீ.ஐ.பிரநபோைோ 

 

சமூக மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 

i.  நபரோசிோிைர் சமன் விமலசுந்ைர 
- சமூக கண் மருத்துவக் கிளினிக் 

ii. டோக்டர் பீி்.வீி்.  ை சில்வோ – தவளிக்கள 

நபறுகோலத்ைிற்கு முற்பட்ட 

கிளினிக்குகவள  டோத்துைல் - 

தைோழிற்சோவலகளில் சுகோைோரக் கல்வி 

 ிகழ்ச்சிகவள  டத்துைல் 

iii. டோக்டர் பீி்.வீி்.  ை சில்வோ   - ஆரோய்ச்சி 

கிளினிக்  

iv. டோக்டர் ைிைோகி தபோன்னம்தபரும -  

NCD ஆய்வு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

v. டோக்டர் சீ. நஜ. விநஜசிங்க – கோலிைின் 

சுகோைோர சிகிச்வச  ிறுவனங்கள், 

போடசோவலகள் மற்றும் சமூக 

அவமப்புகளுக்கோன 

விழிப்புணர்வூட்டல்  ிகழ்ச்சிகள் 

 டத்ைப்பட்டன.    

vi. டோக்டர் நஜ. ை சில்வோ - NCD ஆய்வு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

 

 மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 

i. டோக்டர் சீ.நக. நபோைி ோைக்க – 

ஒவ்தவோரு புைன் கிழவமைிலும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமுைோைம் – தைன்மோகோணம்  றுகுணு 

பல்கவலக்கழக பைவிைணி 
 

 

 

 

 

 

 

 

பல்கவலக்கழக பைவிைணி  
இைை புனர்வோழ்வு  ிகழ்ச்சிக்கு 

வருவகைருகின்ற ந ோைோளிகள் / 

கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவல / போடசோவலப் 

பிள்வளகள்  / MCH கவனிப்பு 

தபறுனர்/ நைோட்டத் தைோழிலோளர்கள்/ 

பல்கவலக்கழக பைவிைணி  

 

பல்கவலக்கழக பைவிைணி  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

மருத்துவ கிளினிக் கரோப்பிட்டிை 

நபோைனோ  வவத்ைிைசோவல  

ii. நபரோசிோிைர் நக.டீ. பத்ைிரண ஒவ்தவோரு 

விைோழக்கிழவமைிலும் கோவல 

 ரம்பிைல் கிளினிக்  டோத்துைல்.  

மருத்துவ பீடம் மற்றும் மோவலைில் 

 ரம்பிைல் கிளினிக் – கரோபிட்டிை 

நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

iii. டோக்டர் எச்.எம்.உச். நஹரத்  - 

ஒவ்தவோரு தசவ்வோைக் கிழவமைிலும் 

மருத்துவ கிளினிக் – கரோபிட்டிை 

நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

iv. டோக்டர் அநரோஷ ைிசோ ோைக்க – 

ஒவ்தவோரு விைோழக்கிழவமைிலும் 

பிற்பகல்  மருத்துவக் கிளினிக் – 

கரோபிட்டிை நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

விைோழக்கிழவம முற்பகல் கிளினிக் 

தைற்கு கடற்பவட உபபிோிவு, பூஸ்ஸ. 

v. டோக்டர் என்.நஜ. ைஹ ோைக்க – 

ஒவ்தவோரு தவள்ளிக்கிழவமைிலும் 

பிற்கபல் மருத்துவக் கிளினிக் - 

கரோபிட்டிை நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

vi. டோக்டர் சீ.நக. நபோைி ோைக்க -- புைன் 

கிழவமைிலும் பிற்பகல் மருத்துவ 

கிளினிக் - கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவல. 

vii. நபரோசிோிைர் நக.டீ. பத்ைிரண - 

ஒவ்தவோரு விைோழக்கிழவமைிலும் 

கோவல  ரம்பிைல் கிளினிக்  டோத்துைல்.  

மருத்துவ பீடம் மற்றும் மோவலைில் 

 ரம்பிைல் கிளினிக் – கரோபிட்டிை 

நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

viii. டோக்டர் எச்.எம்.உச். நஹரத்  - 

ஒவ்தவோரு தசவ்வோய்க் கிழவமைிலும் 

மருத்துவ கிளினிக் – கரோபிட்டிை 

நபோைனோ வவத்ைிைசோவல  

விைோழக்கிழவம முற்பகல் கிளினிக் 

தைற்கு கடற்பவட உபபிோிவு, பூஸ்ஸ. 

ix. டோக்டர் அநரோஷ ைிசோ ோைக்க – 

ஒவ்தவோரு விைோழக்கிழவமைிலும் 

பிற்பகல்  மருத்துவக் கிளினிக் – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

கரோபிட்டிை நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

விைோழக்கிழவம முற்பகல் கிளினிக் – 

தைற்கு கடற்பவட கமோண்நடோ. பூஸ்ஸ 

x. டோக்டர்  என்.நஜ. ைஹ ோைக்க – 

ஒவ்தவோரு தவள்ளிக்கிழவமைிலும் 

பிற்கபல் மருத்துவக் கிளினிக் - 

கரோபிட்டிை நபோைனோ வவத்ைிைசோவல 

 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு 
நுண்ணுைிோிைல் ந ோய் அறிைல் நசவவ – 

இலவசமோகவும் பணம் அறவிட்டும்  
 

குழந்வை ல மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 

I. தபோதுவோன குழந்வை ல 

கிளினிக்குகவள  டோத்துைல் 

தசவ்வோய் மற்றும் புைன் கிழவமகளில்  

II.  ிறு ீரக ந ோய் கிளினிக்  - புைன் 

கிழவமகளில்  

III. ஆஸ்த்துமோ ந ோய் கிளினிக் - 

ஒன்வறவிட்டு ஒரு 

தவள்ளிக்கிழவமகளில் 

IV  சுரப்பி விருத்ைிக் கிளினிக்- 

மோைத்ைிற்கு ஒரு ைடவவ 

 

ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப்பிோிவு - 
I. ஒட்டுண்ணிைிைல் ந ோய் அறிைல் 

II.  ிண ீர் ைோவனக்கோல் ந ோவை 

ஒழிப்பைற்கோன நைசிை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் கீழ் மோற்றி  

மைிப்பீட்டோக்க ஆய்வு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வைிவிட ந ோைோளிகளும் தவளிவோோி 

ந ோைோளிகளும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்று குடல் அம்பநைோசிஸ் 

சம்பவங்கள், ஒரு 

வஹமநனோதலோபிஸ் டிமினுடோ  

மற்றும் டிநறோவபநலோிைோ றிதபன்ஸ் 

கோரணமோக நைோன்றுகின்ற  ஆறு 

சருமத் ைடிப்பு சம்பவங்கள் 

இனங்கோணப்பட்டன.    மநலோிைோ 

பீடிக்கப்பட்டுள்ளைோக 

சந்நைகிக்கப்படுகின்ற  

ந ோைோளிகளுக்கோன தமல்லிை 

மற்றும் ைடிப்பமோன 14  சவ்வுகள் 

மற்றும் 04 மநலோிைோ ந ோய் 
எைிர்ப்தபோருள்  ஆய்வுகளும் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டன. தமல்லிை 

மற்றும் ைடிப்பமோன 14  சவ்வுகளும்    

AOC இற்கோன 26 மல மோைிோிகளும் 

ஆய்வு தசய்ைப்பட்டன. 3,091 சிறு ீர் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

 

ஒட்டுண்ணிைில் கற்வகப் பிோிவு 
ைோவனக்கோல் அபிவிருத்ைி ஆரோய்ச்சி 

மற்றும் நசவவகள் கூறு (FRTSU) 

ைோவனக்கோல்ந ோய் கிளினிக்குகவள 

 டோத்துைல்  

 

 

 

 

 

 

கரு  மருத்துவக் கூறு 

கரு  மருத்துவக் கூறு அைன் புைிைோக 

பிறந்நைோருக்கோன  போர்வவமவறப்பு 

நைசிை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வை தைோடர்ந்ைது. 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு  
பிளோஸ்மோ குளுநகோஸ் போிநசோைவனவை 

கற்வகப்பிோிவில் நமற்தகோண்டு  

இரசோைன ந ோைிைலின் ந ோய் அறிைல் 

நசவவ  ிறுவப்பட்டது.   
கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைின் நபரோசிோிைர் 

கூறுக்கோக ைிசுவிைல் ந ோைிைல்  மற்றும் 

உைிர்நுண்ம ந ோைிைல் நசவவகள் ) 1384 

)ைிசு( இவழை ந ோைிைல் 

வவகமோைிோிகளும் 386 உைிர்நுண்ம 

ந ோைிைல் மோைிோிகளும் ைைோோிக்கப்பட்டு 

அறிக்வகைிடப்பட்டது.(  

தைன்மோகோணம் மற்றும் சபரகமுவ 

மோகோணங்களுக்கோன 338 ைவடக்கோப்பு 

ைிசுவிைல் இரசோைன ஆய்வுகூட 

போிநசோைவனகள்  டோத்ைப்பட்டு 

அறிக்வகைிடப்பட்டன.(  

 

 மன ல மருத்துவ சிகிச்வச கற்வகப் 

பிோிவு 

i. அ.   தபோதுவோன முைிநைோர்  மன ல 

மருத்துவ சிகிச்வச கிளினிக்குகள் 2 
   ஆ.  சிறுவர் மன ல மருத்துவ சிகிச்வச 

கிளினிக்குகள் 1 

  இ. போடசோவல  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

மோைிோிகள் நசகோிக்கப்பட்டு 

பகுப்போய்வு தசய்ைப்பட்டன.  
 

 

03 புைிை  ிண ீர் ைோவனக்கோல் 

ந ோைோளிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். 

அவர்கள் அவனவரும் சமுைோை 

வீடுசோர்ந்ை சிகிச்வச 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டைிற்கோக 

ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்டநைோடு   

பின்னோய்வு  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டன.  
 

 

கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைின் ந ோைோளிகள்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. மன லத்துவற சுகோைோர 

சிக்கல்கவளக்தகோண்ட முைிநைோரும் 

சிறுவர்களும் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

ii அ.  ைோய்மோர் மன ல மருத்துவ 

சிகிச்வச கிளினிக்குகள் 1 
ஆ.  இவணப்போக்க கிளினிக்குகள் 2 

  இ.  வோரதமோன்றுக்கு  4  ரம்பிைல்சோர் 

உளவிைல் மைிப்பீட்டு கிளினிக்குகள் 

வீைம்  

 

 

 

அறுவவ மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 
i.  பல்கவலக்கழக் அறுவவசிகிச்வசக் 

கூறின் 3 மற்றும் 5 ஆம் வோட்டுக்களின் 

ந ோைோளிகளுக்கோக சிகிச்வச 

அளிக்கப்பட்டது. 22,028 ந ோைோளிகள்  
ii தவளிந ோைோளிகளுக்கோன 

பல்கவலக்கழக அறுவவசிகிச்வச 

கிளினிக்குகள் – 163 கிளினிக்குகள் 

 டத்ைப்பட்டநைோடு இைில் 14,396 

ந ோைோளிகள் பங்நகற்றனர். 
iii  நமலைிக கிளினிக்குகள்   

 தவறிதகோஸ் கிளினிக் – டோக்டர் 

எம்.எம்.ஏ.நஜ. குமோரவினோல் 

 டோத்ைப்பட்ட இந்ை கிளினிக்  E மற்றும்   

F அறுவவசிகிச்வச கூடத்ைில் 

ஒன்வறவிட்டு ஒரு வோரத்ைின் 

தசவ்வோய்க் கிழவமகளில்  வடதபறும். 

 பின்னோய்வு கிளினிக்   - டோக்டர் 

நஜ.பீ.எம். குமோரசிங்க  டோத்துகின்ற 

இந்ை கிளினிக் வோட்டு இலக்கம் 03  

இல்  வடதபறும். 104 ந ோைோளிகள்  

 மைக்கமருந்துக்கு முற்பட்ட மைிப்பீட்டுக் 

கிளினிக் – டோக்டர் யு.ஐ. 

ஹப்புஆரச்சிைோல்  டோத்ைப்படுகின்ற 

இந்ை கிளினிக் ஒவ்தவோரு 

தவள்ளிக்கிழவமைிலும் வோட்டு 

இலக்கம் 03  இல்  வடதபறும். 104 

ந ோைோளிகள்  

 வோட்டு இலக்கம் 05 இல் உைர் 

சோர்பு ிவலக் கூறு – வோட்டு மற்றும்  

ைீோிர சிகிச்வசக் கூறுக்கு இவடப்பட்ட 

சிகிச்வச வசைிைளிப்போக டோக்டர் யு.ஐ. 

ஹப்புஆரச்சி அைற்குப் தபோறுப்போக 

ii மன லத்துவற சுகோைோர 

சிக்கல்கவளக்தகோண்ட கர்ப்பிணித் 

ைோய்மோர்களும்  ோற்பட்ட சுகோைோர 

சிக்கல்கவளக்தகோண்ட முைிநைோர் 

மற்றும்   ரம்பு புலனுணர்வு மற்றும் 

 ரம்பு விருத்ைி மைிப்பீடுகள் 

அவசிைப்படுகின்ற முைிநைோரும் 

சிறுவர்களும்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

உள்ளோர். அனுமைித்ை ந ோைோளிகளின் 

எண்ணிக்வக – 53 

iv  அறுவவசிகிச்வச )அவனத்து 

அறுவவசிகிச்வசக் கூடங்களும்(  ைிடீர் 

ந ோைோளிகளுக்கோன 

அறுவவசிகிச்வசகள்  

v. இவரப்வப அகந ோக்கல் : 812 

 

ைோவனக்கோல் ந ோய் பைிற்சி மற்றும் 

நசவவகள் கூறு  (FRTSU) 

i.  ிண ீர் ைோவனக்கோல் ந ோவை 

ஒழித்துக்கட்டுவைற்கோன  நைசிை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின்கீழ்  மோற்றி 

மைிப்பீட்டு ஆய்வுகள்   (PELF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,091 சிறு ீர் மோைிோிகள் 

நசகோிக்கப்பட்டன.  (ைோழ்ப்போணம் = 

1146(37%), 

ைிருநகோணமவல=1945(63%)). அைில் 

50 மோைிோிகள் (1.62%) ந ோய் 

எைிர்ப்தபோருள் உள்ளைோக ) ந ர்( 

 ீருபிக்கப்பட்டன.{ைோழ்ப்போணம்=15(

1.3%), ைிருநகோணமவல =35(1.8%)} 

அவ்விைமோக ந ர்க்கணிை 

ோீைிைோனைோக அவமந்ைவற்றில் , 43 

இல் (86%) ைோழ் IgG4 வீோிை அளவு 

தகோண்டிருந்ைன. (≤100 U); எனினும் 

ைிருநகோணமவலைின் ஆறு 

மோைிோிகளிலும்  (0.31%) 

ைோழ்ப்ப்போணத்ைின் 01 மோைிோிைிலும் 

(0.09%) சோர்புோீைிைோக உைர்  IgG4 

உைர் வீோிை அளவிவன 

தகோண்டிருந்ைன. ைோவனக்கோல் 

ந ோய் ைனிமருத்துவ   IgG4 ந ர் 

விகிைம் ஆண்கவளப் போர்க்கிலும் { 

ைோழ்ப்போணம் =8(53%); p=0.07, 

ைிருநகோணமவல  =19(54%); P<0.01} 

{ ைோழ்ப்போணம் =7(47%), 

ைிருநகோணமவல =16(45%)}. IgG4 

தபண்களின் உைர் தபறுமோனத்வைக் 

தகோண்டிருந்ைது.  ைோழ்ப்போணம்  

{9(1.2%)} மற்றும் ைிருநகோணமவல 

{24(2.2%)}.ஆகிை இரண்டு 

மோவட்டங்களிலும்  IgG4 ந ர் 

விகிைமோனது வைது 9 - 10   

வருடங்களுக்கிவடைிலோன 

தைோகுைிைிநலநை கோணப்பட்டது. 

மோவட்டங்கள் இரண்டிலும் வைது 5 – 

6 வருடப் பிோிவுக்கோக அைவனத் 

நைடிக்தகோள்வது சிரமமோனைோக 

அவமந்ைது.  Cx. 68 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

 

 

 

 

கரு மருத்துவக் கூறு 

கரு மருத்துவக் கூறு அைன் புைிைோக 

பிறந்நைோருக்கோன  போர்வவமவறப்பு 

நைசிை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வை தைோடர்ந்ைது. 

 

தபன்குதறோப்தடைின்  DNA  

இற்கோன போிநசோைவனகள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு 

அவவைவனத்தும் 

எைிர்மவறைோனைோக அவமந்ைன.  
 

இலங்வகைின் ஐந்து 

மோகோணங்கவளச் நசர்ந்ை 

அவனத்துக் குழந்வைகளுக்கும் 

போர்வவமவறப்பு நசோைவன 

நமற்தகோள்ளப்பட்டது.   
போடவிைோன அிவிருத்ைி 

) போடத றி அலகுகள்/ 

போடங்கவள 

விருத்ைிதசய்ைல்  

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப்பிோிவு 
i.  நபரோசிோிைர் நக.ஏ.பி.டபிள்யு. 

ஜைைிலக, டோக்கடர் ஆர்.பீ. 

நஹவோவசம், டோக்டர் எம்.பீ. 

 ோபோதகோட, டோக்டர் ஏ.பீ. 

அத்ை ோைக்க, டோக்டர் 

சீ.எம்.விக்ரமைிலக மற்றும் தசல்வி 

எம்.ஆர். ஹசங்கோ – கோதபோவஹட்நரட் 

பற்றிை விோிவுவரத் தைோடர்களின் 

போடவிைோனத்வை மோற்றிைவமத்ைல்   

ii.  நபரோசிோிைர் நக.ஏ.பி.டபிள்யு. 

ஜைைிலக, டோக்கடர் ஆர்.பீ. 

நஹவோவசம், டோக்டர் எம்.பீ. 

 ோபோதகோட மற்றும் டோக்டர் ஜீ.ஈ.டீ. ை 

தசோய்சோ – அமிநனோ அமிலம் மற்றும் 

புரைம் ,  லிபிட் பற்றிை விோிவுவர 

ைவலப்புக்களின் போடவிைோனத்வை 

மோற்றிைவமத்ைல்.   
ii. புைிை மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்வைற்கோக 

முவனப்போன பிரவசகள் 

நவவலத்ைிட்டத்ைின் 

வளப்பகிர்வோளரோக டோக்டர் சீ. எம். 

விக்ரமைிலக தைோடர்புதகோண்டோர். 

iv டோக்டர் சீ. எம். விக்ரமைிலக – 

பிலிறுபன்  வளர்சிவைைம் ,  ீோிழிவு 

தமலிட்டஸ், கிளினிக்சோர் 

தசறிமோனப்தபோருள், 

வளர்சிவைைத்ைின் உள்ளோர்ந்ை  

வழுக்கள்  பற்றிை விோிவுவர 

 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

ைவலப்புகளின் போடத றிகவள 

மோற்றிைவமத்ைல் 
v.  ைிரு. எம்.ஆர் பீ.ஹசங்க – ஒருசில 

விோிவுவர ைவலப்புகளின்  

மோற்றிைவமக்கப்பட்ட ந ோக்கங்களும் 

விருத்ைிதசய்ைப்பட்ட உள்ளடக்கமும் 

உைோ: கோநபோவஹட்நறட், பீஎச் 

மற்றும் இவடத்ைடுப்புகள்   
 

சட்ட மருத்துவ கற்வகப்பிோிவு 
3 வது MBBS II  பகுைிப் போீட்வசைின் சட்ட 

மருத்துவ  விஞ்ஞோனம் பற்றிை பட்டைோோி 

மோணவர் மைிப்பீட்டின் பிரைோன 

மறுசீரவமப்பு 
 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப்பிோிவு 
 ிவலைோன கற்றல் தமோடியுல் மற்றும் 

நமற்போர்வவதசய்ைப்பட்ட 

த றிப்படுத்ைப்பட்ட சுைகற்றல்    

1. உருவோக்கம்சோர்ந்ை மைிப்பீடு -  

மைிப்பீடுகளின்நபோது உண்வம /தபோய் 

மற்றும் பல்நைர்வு வினோக்களில் ைனி 

மிகச்சிறந்ை பிரைிபலிப்பு   

2. கிநறம் ஸ்தடன் மைிப்பீடு  

CIL-TB தமோடியுல்  
 

 

 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு   

டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு. ைச ோைக்க - 

உபகுழு அங்கத்ைவர் - குடும்ப மருத்துவ 

விஞ்ஞோன பட்டைோோி மோணவர் 

போடவிைோனத்ைில்  உள்ளடக்குைல் 
 

குழந்வை ல மருத்துவ கற்வகப்பிோிவு 
I  குழந்வை ல மருத்துவ  உைர் 

உைிர்போதுகோப்பு மற்றும் பனிற்றுப்நபறு 

உைர் உைிர் போதுகோப்பு மருத்துவ 

மோணவர்களுக்கு அறிமுகஞ் 

தசய்ைப்பட்டது.  
II கவை ந ரம் -  உளப்போங்குகவள 

மோற்றுைல் மற்றும் விழுமிைங்கவள 

ஏற்படுத்துவைற்கோக இறுைிைோண்டின் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின்  3 

வது மற்றும் 4 வது ஆண்டு 

பட்டைோோி மோணவர்கள்  
 

 

 

றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின்  3 வது 

ஆண்டின் மருத்துவ பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கோன விோிவுவரகளில்  

கற்பித்ைவல பலப்படுத்துவைற்கோக 

இவடைறோமல் 

பிரநைோகிக்கப்பட்டது.  
றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின்  3 வது 

ஆண்டின் மருத்துவ மோணவர்களின் 6 

வது மற்றும் 7 வது பருவ இறுைிைில் 

பல்நைர்வு வினோ மைிப்பீடுகவள 

உள்ளடக்கிை உருவோக்கம் சோர்ந்ை 

கணிப்பீடு 

  
உன்னைமோன பின்னூட்டல்கவளக்   

தகோண்டைோக தமோடியுல் 

தைோடர்ச்சிைோக 

பிரநைோகிக்கப்பட்டது.  
 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

பைிற்சிக்கோக கவைகவளச் சோர்ந்ை 

உவரைோடல்கள் அறிமுகஞ் 

தசய்ைப்பட்டன.  
 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு  
நபரோசிோிைர் லக்மிணி முத்துவ - 

மறுசீரவமக்கப்பட்ட போடவிைோனம் 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.  
 

டோக்டர் துஷோோி லிைனநக - 4 வது வருட 

மருத்துவ மோணவர்களுக்கோக 

பருமட்டோன அரும்தபோருட்கோட்சிைக 

வவகமோைிோி அறிமுகஞ் தசய்ைப்பட்டது. ) 

சுை கற்றல் ( 
 

டோக்டர்  ைீக ரணவக்க - ந ோைிைல் 

போடத்ைின் ந ோக்கங்களில் மோற்றத்வை 

ஏற்படுத்துவைற்கோக பங்களிப்புச் 

தசய்ைநைோடு பகுைி II ஐ 

 டோத்துவைற்கோன மறுசீரவமப்தபோன்று 

முன்தமோழிைப்பட்டது.  

 

மருந்ைிைல் கற்வகப்பிோிவு 
மருத்துவப் பட்டைோோி மோணவர்களுக்கோக 

கோற்றுக்குழோய் ஆஸ்த்துமோ பற்றிை 

தமோடியுல் அறிமுகஞ் தசய்ைப்பட்டது.  
 

மனந ோய் மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

i. வருடோந்ை போடவிைோன மறுசீரவமப்பு  

 

அறுவவ சிகிச்வச கற்வகப் பிோிவு  
i. மைிப்பீட்டு முவறைிைவல 

உள்ளிட்டைோக குறுகிை 

ஒன்றுகூடலுக்கோக கற்றல் ந ோக்கங்கள் 

ைைோோிக்கப்பட்டன. கருத்துவரக்கும் 

தபோருட்டு நமற்படி ஆவணங்கள் 

பீடோைிபைிக்கும் சம்பந்ைப்பட்ட 

சிறப்பறிஞர்களுக்கும் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. பீட 

வழிகோட்டல்களின் பிரகோரம் 

முழுவமைோன, போடவிைோன 

மறுசீரவமப்பு நமற்தகோள்ளப்பட்டு 

வருகின்றது.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மருத்துவ பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 

 

 

மருத்துவ பட்டைோோி மோணவர்கள் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

மருத்துவக் கற்வக  மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் கூறு 
கற்றல் ைிறவமகள் பற்றிை தைோடர் 
 

மருத்துவ பட்டைோோி மோணவர்கள் 
 

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 
சமூக மருத்துவ விஞ்ஞோன கற்வகப் பிோிவு  
டோக்டர் பிநலஷோ தபநரரோ - மருத்துவ 

பீடத்ைின் விோிவுவரைோளர்கள்  
டோக்கடர் பீ.வீ. ை சில்வோ - 01 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  
நபரோசிோிைர் மலிக் குணவர்ைன  
2016.01.31 வவர மகநமோைர நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைின் கற்வகக் கூறின் 

அங்கத்ைவர்களுக்கோன  CPD  

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  டோத்ைப்பட்டது. 
 

 

 

 

 

மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் கூறு 
i. மருத்துவ ஆய்வுகூட தைோழில்நுட்ப 

விவனஞர்களுக்கோன அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித் ைிட்டம்    

A.  ிர்வோக மற்றும் முகோவமத்துவ 

ைிறவமகள் 

B. கற்றல் மற்றும் கற்பித்ைல் 

முவறைிைல்கள் 

C. மைிப்பீட்டு முவறைில்கள் பற்றிை 

03 முழு ோள்  ிகழ்ச்சிகள் ( 

ii. CCPDHE தமோடியுல்  3 

(கற்றல் மற்றும் கற்பித்ைல் 

முவறைிைல்கள் பற்றிை 03  ோள் முழுந ர 

 ிகழ்ச்சிகள் ( 

iii. CCPDHE தமோடியுல் 4  

மைிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டு  

முவறைில்கள் பற்றிை முழு ோள் 

 ிகழ்ச்சிதைோன்று(  

IV.  CCPDHE தமோடியுல் 5 

( போடவிைோன ைிட்டமிடல் மற்றும் 

மறுசீரவமப்பு பற்றிை ஒரு ோள் 

தசைலமர்வு 

V. CCPDHE தமோடியுல்  7 

 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

மகப்நபற்று மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவின் 

விோிவவரைோளர்களும் முது ிவல 

விோிவுவரைோளர்களும் கோலி, 

மகநமோைர     நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைின் மகப்நபற்றிைல் 

மற்றும் தபண்நணோைிைல்   கற்வகப் 

பிோிவுடன் இவணக்கப்பட்ட சகோைோரக் 

கற்வகப் பிோிவின் மருத்துவ 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் 

 

 

i. இவணச் சகோைோர விஞ்ஞோன 

கற்வகப் பிோிவின் பைவிைணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii . றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி 
 

 

iii . றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி  

 

 

iv . றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி 

 

 

v. றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

( கற்பித்ைல்  வடமுவறகள் பற்றிை 

முழு ோள் தசைலமர்வு( 

 

நைசிை 

அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு  

உடலவமப்பிைல் கற்வகக் கூறு 
ERPM பீட்வசைின் போீட்சகர் - 

தவளி ோட்டுத் ைவகவமதபற்ற MBBS 

மோணவர்கள் - இலங்வக மருத்துவப் 

நபரவவ - டோக்டர் எம். பீ. சமரவிக்ரம  

  MD அறுவவசிகிச்வச தைோிவுப் 

போீட்வசைின் போீட்சகர் - அறுவவ 

சிகிச்வச சவப மற்றும் இலங்வக சுகோைோர 

அவமச்சு - டோக்டர் எம். பீ. சமரவிக்ரம  

 

  MD அவசரநவவள மருத்துவ விஞ்ஞோன  

போீட்சகர் - டோக்டர் எம். பீ. சமரவிக்ரம  

 

தபோதுச் சுகோைோர உத்ைிநைோகத்ைர் 

பைிற்றுவித்ைல்   ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

தவளிவோோி விோிவுவரைோளர் - டோக்டர் 

பீ.எம். தறோட்ோிநகோ  

 

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப் பிோிவு   
i. டோக்டர் எம்.ோீ.  ோபோதகோட - நைசிை 

விஞ்ஞோன மன்றத்ைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட உலகளோவிை 

பங்கோண்வம  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

)நஜர்மனி( இவடயீட்டோளர்  

ii. டோக்டர் எம்.ோீ.  ோபோதகோட - " 

இைற்வக  உற்பத்ைிகளின் 

பிோித்தைடுத்ைல் நுட்பமுவற ஆரோய்ச்சி 

2016 - பற்றிை நைசிை தசைலமர்வு - 

அடிப்பவட கற்வககளுக்கோகன நைசிை 

 ிறுவனம் 

III. டோக்டர். சீ.எம். விக்ரமைிலக - 

"இலங்வகைின் வறுவமவைக் 

குவறப்பைற்கோக நபோவைப்தபோருள் 

ைடுப்பு பற்றிை நைசிை  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

" பற்றிை புலவமசோலிகள் குழுமத்ைில் 

பங்களிப்புச் தசய்ைல்.  

 

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 
டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ - 

பட்டப்பின்படிப்பு  மருத்துவ 

 ிறுவனத்ைின் பணிகளில் பங்நகற்றோர்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப.பி.ப.ம. ி.  தகோழும்பு 

பல்கவலக்கழகம்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

டோக்டர் சீ.நஜ.விநஜசிங்க - 

LANKAPHEIN – தசைலோளர் 

பட்டப்பின்படிப்பு  மருத்துவ 

 ிறுவனத்ைின்  பைிற்சிப் பணிகளில் 

பங்நகற்றவமயும் சுகோைோர அவமச்சின் 

சுகோைோர அபிவிருத்ைி புலவமசோலிகள் 

குழுவின் அங்கத்ைவரும் 

 

மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 
டோக்டர் சீ. நக. நபோைி ோைக்க - தபோது 

பல்நைர்வு வினோத்ைோள் 2016 
நபரோசிோிைர் நக.டீ. பத்ைிரண – தபோது 

பல்நைர்வு வினோத்ைோள் 2016 
நபரோசிோிைர் ோீ.பீ.வீரரத்ன -  ீோிழிவுத் ைின 

 ிகழ்ச்சி 2016 - தைன்மோகோண 

இவணப்போளர் 
டோக்டர் அநரோஷ ைிசோ ோைக்க -   CCP  

விஞ்ஞோனக் குழுவின் சவப உறுப்பினரும் 

ைவலவரும்  
 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு  
டோக்டர் அஜித் ை எஸ்.  ோகஹவத்ை - 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் நபரவவைின் 

ைவலவர். 

பட்டப்பின்படிப்பு மருத்துவ 

 ிறுவனத்ைின் நமக ந ோய் கற்வகப் 

நபரவவைின் அங்கத்ைவர்.  
 

ப.ப.ம. ிறுவனத்ைின் ைிப்புநளோமோ மற்றும்  

MD மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் போீட்வச 

பைிற்றுவிப்போளரும் போீட்சகரும்   

சுகோைோர அவமச்சு, நுண்ணுைிோிைல் 

தசைலணிைின் அங்கத்ைவர்  

 

டோக்டர் டபிள்யு .எம்.டீ.ஜீ.பீ. விஜைரத்ன 
– ப.பி.ம. ிறுவனத்ைின் மருத்துவ 

நுண்ணைிோிைல் பைிலுனர்களுக்கோன 

கல்வி ஆநலோசகர்  
 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  
 

நபரோசிோிைர் மலிக் குணவர்ைன 

ப.பி.ப.ம. ி.  தகோழும்பு 

பல்கவலக்கழகம்  
 
 

 

 

 

 

 

சமூகம் 
 

 

சமூகம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட்டப் பின்படிப்பு முகோவமத்துவ 

 ிறுவகம், தகோழும்பு பல்கவலக் 

கழகம்.  
 

சுகோைோர அவமச்சு, தகோழும்பு. 

பட்டப் பின்படிப்பு முகோவமத்துவ 

 ிறுவகம், தகோழும்பு பல்கவலக் 

கழகம்.  
 

ப.பி.ப.ம. ி. 

இலங்வகைின் ஆரோய்ச்சிைோளர்கள், 

மகப்நபற்று மருத்துவர்கள், 

தபண்நணோைிைல் மருத்துவர்கள் 

மற்றும் ைோய்மோர் சிகிச்வசகளில் 

ஈடுபட்டுள்ள அவனவரும்   
இலங்வகைின் ஆரோய்ச்சிைோளர்கள், 

சிறப்பு மகப்நபற்று மருத்துவர்கள், 

தபண்நணோைிைல் மருத்துவர்கள், 

பல்கவலக்கழகங்களினதும் சுகோைோர 

கற்வகப் பிோிவுகளினதும் சுகோைோர 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

I. அங்கத்ைவர் , முகோவமத்துவச் சவப, 

பட்டப் பின்படிப்பு மருத்துவ  ிறுவனம், 

தகோழும்பு, 2016.01.31 வவர 

II. போீட்வச போீட்சகரும் அங்கத்ைவரும், 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் கற்வகச் சவப, 

பட்டப் பின்படிப்பு மருத்துவ  ிறுவனம், 

(PGIM), தகோழும்பு பல்கவலக் கழகம்   

III. அங்கத்ைவர், தகோழும்பு பட்டப் 

பின்படிப்பு மருத்துவ  ிறுவனத்ைின் 

ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழு 

IV.  ைவலவர், இலங்வக இனப்தபருக்க 

சுகோைோர ஆரோய்ச்சிகள் பற்றிை நைசிை 

இவணப்போக்கத்ைிற்கோன றுகுணு 

தசைலணி    

V.   உைவி பைிப்போசிோிைர், இலங்வக 

மருத்துவ சஞ்சிவக – மகப்நபற்றிைல் 

மற்றும் தபண்நணோைிைல் சஞ்சிவக, 

கோலி மருத்துவ சஞ்சிவக, 

பைிப்போசிோிைர் குழு அங்கத்ைவர். 

 

VI. அங்கத்ைவர் பட்டப்பின்படிப்பு கற்வகப் 

பீடம் மருத்துவ கற்வகச் சவப. றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம்   

 

 

டோக்டர் நஜ.ஏ.பீ. ைம்மிகோ  -   

I.    அங்கத்ைவர் , ைோய்ச் சுகோைோரம் 

மற்றும் குடும்பத் ைிட்டமிடல் பற்றிை 

தைோழில்நுட்ப ஆநலோசவனக் குழு   

       சுகோைோர அவமச்சு  

II.  அங்கத்ைவர்,  ப.பி.ம. ிறுவன கற்வகச் 

சவப 

 

டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு. ைச ோைக்க - 

I. வசைிகள் இவணப்போளர், உடனடி 

பிரசவத்ைிற்கு பிற்பட்ட கருப்வபக்கு 

இவடைிலோன குடும்பக் கட்டுப்போட்டு 

உபகரண நசவவகவள 

 ிறுவனமைமோக்குைல், இலங்வக. 

றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

பட்டப்பின்படிப்பு பட்டைோோிகள், 

ப.பி.ப.ம. ிறுவனத்ைின் பைிலுனர்கள், 

இலங்வகைின் மகப்நபற்று 

மருத்துவர்களும் தபண்நணோைிைல் 

மருத்துவர்களும்    
  

மருத்துவப் பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 

சிறப்பு மகப்நபற்று மருத்துவர்கள், 

தபண்நணோைிைல் மருத்துவர்கள், 

பல்கவலக்கழகங்களினதும் சுகோைோர 

கற்வகப் பிோிவுகளினதும் சுகோைோர 

உத்ைிநைோகத்ைர்களும்  

 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமூகம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

II.   அங்கத்ைவர், மருத்துவ பீடத்ைிற்கோன 

பல்நைர்வு தபோது வினோத்ைோளின் 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் ஆக்கக்கூறு – 2016 

போீட்வச   

 

குழந்வை ல கற்வகப் பிோிவு 

I. உள்ளுவறக்கு முந்ைிை  

மருத்துவர்களுக்கோன  உைர் 

குழந்வை ல மருத்துவ 

உைிர்போதுகோப்பு மற்றும் உைர் சிறுவர் 

ந ோய் பனிற்றுப்நபறு 

உைிர்போதுகோப்பு பைிற்சிவை 

 டோத்துைல்   

II.  CCPDHE  டோத்ைிை தமோடியுல் 3,4,5 

மற்றும் 7 பற்றிை பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சிகவள  டோத்துைல்    

III ைோய்ப்போல் ஊட்டுைல் பற்றிை பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

IV   இலங்வக சிறுவர் சுகோைோரம் 2016-

2020 பற்றிை நைசிை உபோைமுவறத் 

ைிட்டத்வை ைைோோித்ைல்  

 

ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ைோவனக்கல் ந ோய் ஆரோய்ச்சி, பைிற்சி 

மற்றும் நசவவகள் கூறு (FRTSU) 

i. இலங்வக அரசோங்கத்ைின் சுகோைோர 

அவமச்சினோல்  டோத்ைப்பட்ட  MDA ஐ 

கணிப்பீடு தய்யும் தபோருட்டு உலக 

சுகோைோர ைோபனத்ைினோல் 

தகோவடதைோன்று வழங்கப்பட்டது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பீடம் 

நபரோசிோிைர் லக்மிணி முத்துவ – ைவலவர் 

_ ந ோைிைல் கற்வகச் சவப, ப.பி.ம. ி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. டோக்டர் ோீ.சீ. ைஹத்துதகோடவுடன்  

ஒத்துவழப்பு  டவடிக்வககவள 

நமற்தகோள்ள உலக சுகோைோர 

ைோபனத்ைின்  SERO  முகவரோண்வம 

சுகோைோர அவமச்சின் AFC இற்கு 

தகோவட வழங்கப்பட்டது.   

ைவலப்பு : 2016 தசத்தைம்பர் மோைம் 

கோலிைில் தைோிவுதசய்ைப்பட்ட  

PHM இல்  டோத்ைப்பட்ட   MDA  

பற்றிை சுைோைீன மைிப்பீட்டுக் 

கோலஎல்வல:  2016 ைிதசம்பர் மோைம் 

தைோடங்கப்பட்டது. தபறுமைி ரூ. 

250,000 /= 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

டோக்டர் சந்ைன விக்ரமரத்ன-- 

1. அங்கத்ைவர், மருத்துவ 

ஆய்வுகூடங்களின் புலனோய்வு 

பைிநவட்டுப் போவவன பற்றிை 

சிறப்பறிஞர் குழு  

2. அங்கத்ைவர், நைசிை சூத்ைிர மஞ்சோி  

மறுசீரவமப்பு குழு,  குருைிைிைல் 

ஆய்வுகூட  எைிர்ைோக்கோற்றல் மற்றும் 

இரசோைன. 

3. அங்கத்ைவர், நைசிை ைர உத்ைரவோைப் 

நபரவவ, சுகோைோர அவமச்சு. 

4. வட மோகோண ைோழ்ப்போண நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைின்  MLTS இன் 

மருத்துவ ஆய்வுகூடங்களில் ைர 

உத்ைரவோை தசைலமர்வுகள் 

 டத்ைப்பட்டன. 

5. வளப் பகிர்வோளரோல் - SLATL 

 டோத்ைப்பட்ட மருத்துவ ஆய்வுகூட 

ைர உத்ைரவோைமளித்ைல் பைிற்சிக் 

கருத்ைரங்கு.   

6. வளப் பகிர்வோளர்  CBLS 
 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

  

7. ப .பி.ம. ி  

நைசிை குருைி மோற்றூட்டல்  ிவலைத்வை 

உள்ளிட்ட ISO 15189 இன் பிரகோரம் 

ஏற்றங்கீகோரத்ைிற்கோக  இ.ஏ.சவபைின் 

சோர்பில் ைர உத்ைரவோைமளித்ைலுக்கோக  

பங்நகற்பு அளிக்கப்பட்டது.  

 

டோக்டர் ஐ.டீ. சிறிவர்ைன 
கிளினிக்சோர் உைிர் இரசோைனவிைல் 

தவளிவோோி விோிவுவரைோளர், இவண 

சுகோைோர பீடம், நசர் நஜோன் 

தகோத்ைலோவல போதுகோப்பு 

பல்கவலக்கழகம்  ைரோைர 
மைிப்பீட்டுக்கோன இலங்வக ஏற்றங்கீகோர 

சவபக்கோன தைோழில் நுட்ப 

மைிப்பீட்டோளர் )இ.ஏ.ச.( 

 இ.ஏ.சவபைின் புலனோய்வு ஆவணங்கள் 

) மருத்துவ போிநசோைவனகள்( பற்றிை 

சிறப்பறிஞர் குழுவின் அங்கத்ைவர்   

 

 

 

 

 

 

 சமூகம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நசர் நஜோன் தகோத்ைலோவல 

போதுகோப்பு பல்கவலக்கழகம் 

 

இ.ஏ.சவப 

 

 இ.ஏ.சவப 

 

 

இ.ஏ.சவப 

 

 

ப.பி.ம. ி 

 

 ப.பி.ம. ி 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

8. இலங்வக ஏற்றங்கீகோரச்சவபைின் 

ஆய்வுகூடங்களுக்கோன ஏற்றங்கீகோர 

குழுவின் அங்கத்ைவர், ந ோைிைல் 

கற்வக சவபைின் அங்கத்ைவர், 

ப .பி.ம. ி . தகோழும்பு பல்கவலக் 

கழகம். 

 

இரசோைன ந ோைிைல்  MCQ மத்ைிை 

குழுவின் அங்கத்ைவர், ப.பி.ம. ி. 

தகோழும்பு பல்கவலக் கழகம்   

தகோழும்பு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

ப.பி.ம. ிறுவனத்ைினோல் 

 டோத்ைப்படுகின்ற இரசோைன ந ோைிைல்  

MD, ந ோைிைல் படப்பின்படிப்பு பட்டப் 

பைிற்சிக்கோன தைோிவுப் போீட்வச மற்றும் 

அவசரநவவள மருத்துவ விஞ்ஞோன MD 

இன் தைோிவுப் போீட்வசக்கோன போீட்வச 

போீட்சகர்.  
 

மன ல மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

EPRM   போீட்வசக்கோன போீட்சகர்- 

தவளி ோட்டுத் ைவகவமதபறுனர் 
i. இவண போடவிைோன 

அபிவிருத்ைிக்குழுவின் 

 டவடிக்வககளுடன் தைோடர்பு 

தகோண்டோர். – ப.மோ.ஆ. குழு 

ii. கற்வகச் சவப மன ல மருத்துவம்  

iii.உள்ளுவறக்கு முற்பட்ட பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

iv மதுபோனம் மற்றும் நபோவைப்தபோருள் 

துர்ப்பிரநைோகத்வை ைடுப்பைற்கோன 

சனோைிபைி தசைலணி 

 

அறுவவ மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

i. அவனத்துப் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்களும்   MD போீட்வசைின் I 

மற்றும்   II பகுைிக்கோன  போீட்வச 

போீட்சகர்களோவர். )அறுவவ சிகிச்வச(   

ii. டோக்டர் யு. ஐ. ஹப்புஆரச்சி  

இலங்வகைின் இைை முச்சு மீள் 

உைர்ப்பு பற்றிை  

ஆநலோசகதரோருவரோவோர்.) ஐநரோப்பிை 

மீள் உைிர்ப்பு   நபரவவைில் 

பைிற்சிதபற்ற( 

 

 

 

ப.பி.ம. ி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்வக நைசிை  ிறுவகம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

iii. டோக்டர் ஆர். டபிள்யு. தசதனவிரத்ன 

போட இவணப்போளரும் போீட்வச 

போீட்சகருமோக அவமவநைோடு  ஏவனை 

பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் EPRM   

போீட்சகதரோருவரோவோர். 

iv. டோக்டர் ஆர் பீ. ஆநபவிக்ரம 

நைர்ந்தைடுப்புக்குோிை  மோணவர் 

இவணப்போளர், நைரந்தைடுப்புக்குோிை 

மோணவர் இவணப்போக்க  ிவலைம், 

மருத்துவ பீடம், கோலி.  

v. டோக்டர் ஆர் பீ. ஆநபவிக்ரம, பிரைி ிைி, 

அறுவவசிகிச்வச மருத்துவர் சங்கம் , 

கோலி கிவள.   

கரு மருத்துவக் கூறு 

i. டோக்டர் மஞ்ஜுல தஹட்டி ஆரச்சி  

இலங்வக ஆரோய்ச்சிகள் நபரவவைில் 

நசவவைோற்றினோர். 

 

சர்வநைச 

மட்டத்ைிலோன 

பங்களிப்பு  

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர்  சீ. நஜ. விநஜசிங்க – ஐக்கிை 
அதமோிக்கோவின் டியுக் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் ஒத்துவழப்பு 

ஆரோய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டோர்.    

டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ - ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் டியுக் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் ஒத்துவழப்பு 

ஆரோய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டோர்.    

 

சட்ட மருத்துவ )ைடைவிைல்( கற்வகப் 

பிோிவு   

டோக்டர் யு.சீ.பீ. தபநரரோ இஸ்ைோன்பூல் 

ஒழுங்கு மரபு பற்றிை சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைில் பங்நகற்றோர்.  – 

கிர்கிஸ்ைோனின் பிதஷதகக்கில் 2010 

தசத்தைம்பர் 2 மற்றும் 22 ஆகிை 

ைிகைிகளில்  டோத்ைப்பட்ட தசைற்போட்டுத் 

ைிட்டங்கவள ைைோோிப்பைற்கோன விநசட 

அவழப்பு விடுக்கப்பட்டவரோக 

பங்நகற்றோர்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிைைிரவவை மற்றும் துன்புறத்ைல் 

பற்றிை உலகளோவிை ைடைவிைல் 

ஆவணப்படுத்ைலில் ஈடுபட்டுள்ள 

சட்டத் ைரணிகள், மருத்துவ தைோழில் 

வோண்வமைோளர்கள் மற்றும் சர்வநைச 

மனிை உோிவமகள் அவமப்புக்களின் 

அங்கத்ைவர்கள்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் சீ.நக. நபோைி ோைக்க – 

முவனப்போன அங்கத்ைவர், டியுக்- றுகுணு 

ஒத்துவழப்பு ஆரோய்ச்சி  ிவலைம்   
 

நபரோசிோிைர் நக.டீ. பத்ைிரண – உலக 

உறங்கல்  ைினத்ைிற்கோன இலங்வகப் 

பிரைி ிைி 

 

டோக்டர் அநரோஷ ைிசோ ோைக்க – பிரோந்ைிை 

சர்வநைச ஆநலோசகர்  Royal College of 

Physicians 

 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

நபரோசிோிைர் மலிக் குணவர்ைன 

I. குவிவமைப் புள்ளி, உ.சு.ைோ. 

இனப்தபருக்க சுகோைோர நூல் ிவலைம், 

உலக சுகோைோர ைோபனம், ஜினீவோ. 

II. மீளோய்வோளர், மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் ஆரோய்ச்சி சஞ்சிவக, 

உ.சு.ைோ. இனப்தபருக்க சுகோைோர 

நூல் ிவலைம். 

III. மீளோய்வோளர், மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் ஆரோய்ச்சி  

சஞ்சிவக, ஆசிை ஓசனிக் 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் சம்நமளனம்.    

IV. ைவலவர் , கிளினிக்சோர் ஆரோய்ச்சிகள் 

மற்றும் சோைகமோன  வடமுவறகள் குழு, 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் தைற்கோசிை 

சம்நமளனம்.   

V. அங்கத்ைவர், மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் மருத்துவ அறிக்வக 

நபோலந்து மற்றும் மகப்நபற்றிைல் 

மற்றும் தபண்நணோைிைல்  தைற்கோசிை 

பைிப்போசிோிைர் குழு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் 

தபண்நணோைிைல் சிறப்பறிஞர்களும் 

மருத்துவ உத்ைிநைோகத்ைர்களும் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

குழந்வை ல மருத்துவக் கற்வகப் பிோிவு 

I. தைன்கிழக்கு ஆசிை பிரோந்ைிை 

அலுவலகம் (SEARO) –உ.சு.ைோ. 

/SEARO  ைடுப்பூசி மூலமோக ந ோய்த் 

ைடுப்புக் கூட்டம், புதுடில்லி, இந்ைிைோ. 

 

ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ைோவனக்கோல் ஆரோய்ச்சி பைிற்சி  மற்றும் 

நசவவகள் கூறு (FRTSU) 

சர்வநைச ஒத்துவழப்பு  கற்வகவை 

தைோடர்ச்சிைோக நமற்தகோள்வைற்கோக 

நமலைிக தகோவட வழங்கப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் சந்ைன விக்ரமரத்ன – ரஷ்ைோவின் 

தசன். பீற்றர்ஸ்நபர்க்கில்  வடதபற்ற  

EAEO தைோடர்களில் சிறப்பு நபருவர 

 டோத்ைப்பட்டது.  

டோக்டர் ஐ.டீ.  சிறிவர்ைன -   

 - சர்வநைச கிளினிக்சோர் இரசோைனவிைல் 

சம்நமளனத்ைின்  (IFCC) ஆய்வுகூட 
மருத்துவ கண்டுபிடிப்புக் குழுவுக்கோன 

ந தரோத்ை அங்கத்ைவர்  

 

 ோட்பட்ட சிறு ீரக ந ோய் ) ஒருங்கிவணந்ை 

கருத்ைிட்டம்( பற்றிை  தசைலணிக்கோன 

ந தரோத்ை அங்கத்ைவர்   

- (TF-CKD) of IFCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜப்போனிை அரசோங்க 

முகவரோண்வம,ைிரு. ோீ.சீ. 

ைஹத்துதகோடவுக்கு தகோவடைிவன 

வழங்கிைது. ைவலப்பு : மக்களுக்கு 

குழுமமோக மருந்துகவள வழங்குவைோல் 

உள்ளடக்கப்படோை 

மோவட்டதமோன்றில் 

தபன்குதறோப்ோிைன்  ைோவனக்கோல் 

ந ோைின் அவணப்படுத்ைப்படோை 

ஓோிடஞ்சோர்ந்ை வமைதமோன்று 

 ிலவுகின்றதைன்பவை 

சுட்டிக்கோட்டுவைற்கோன 

கற்வகதைோன்றின் உப ைவலப்பு:  

கிரைப் பைனுறுைிமிக்க  

அணுகுமுவறவைப் பைன்படுத்ைி 

ைிருநகோணமவல மோவட்டத்ைின் 

 ிண ீர் ைோவனக்கோல் பற்றிை 

மைிப்பீடு.  

கோலஎல்வல : 2016 தபப்ருவோி 

மோைத்ைில் தைோடங்கிைது. தபறுமைி : 

7352 அதமோிக்க தடோலர்கள்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

அறுவவ மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

i.  நைர்ந்தைடுப்புக்குோிை   ிைமனங்கள் 

2016 ஆம் ஆண்டில் 538 தவளி ோட்டு 

மருத்துவ மோணவர்கள் ைமது 

நைர்ந்தைடுப்புக்குோிை அறுவவ சிகிச்வச 

 ிைமனங்கவள பூர்த்ைிதசய்ைநைோடு 36 

தவளி ோட்டு மருத்துவ மோணவர்கள் ைமது 

நைர்ந்தைடுப்புக்குோிை மைக்க மருந்ைிைல் 

 ிைமனங்கவள  ிவறவு தசய்ைனர்.      

குழுக்களும் 

அவற்றுடன் 

தைோடர்புவடை 

உறுப்பினர் 

எண்ணிக்வகயும்  

உடலவமப்பிைல் கற்வகப் பிோிவு 

குழு அங்கத்ைவர் – ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் 

குழு – நபரோசிோிைர் ஐ. இநலதபரும  

பிரைோனி உடலவமப்பிைல் – டோக்டர் எம் 

.பீ. சமரவிக்ரம  

இவணத்ைவலவர் -  தமட்றூ 2016 

மருத்துவக் கண்கோட்சி  

ைவலவர்  சிறு ீர்த்தைோகுைி – மருத்துவக் 

கண்கோட்சி 2016 – டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம 

மோணவர் இல்ல நமற்போர்வவைோளர் , 

மருத்துவ பீடம் -  டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம, அங்கத்ைவர் 

நகட்நபோர்கூட குழு - டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம, அவழப்போளர் 

வீடவமப்புக் குழு - -  டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம, ஆரோ.மற்றும்  அபி. 

தகோடுப்பனவுக் குழு அங்கத்ைவர். டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம,  சிற்றுண்டிச்சோவல 

குழு அங்கத்ைவர்- டோக்டர் 

எம்.பீ.சமரவிக்ரம, தவளி ோட்டு 

நைர்ந்தைடுப்புக்குோிை மோணவர்களுக்கோன 

இவணப்போளர் - 

டோக்டர் எம்.பீ.சமரவிக்ரம 

CINTA விற்கோன  பீடப் பிரைி ிைி  - 

டோக்டர் எம்.பீ.சமரவிக்ரம, 

வருடோந்ை கல்வித் தைோடர் ஏற்போட்டுக் 

குழுவின் அங்கத்ைவர், மருத்துவ பீடம் 

(FMAS 2016) – டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன  

பல்கவலக்கழகம்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

கோலி மருத்துவர் சங்கத்ைின் 

இவணச்தசைலோளர் - டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன  மருத்துவ கண்கோட்சி 

 ிவலைத்ைின் ைவலவர் - டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன  

தசைலோளர், றுகுணு பல்கவலக்கழக 

மருத்துவ பீட பட்டைோோிகள் சங்கம் _ 

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன                                                                                                                       

)GMA(  ிவறநவற்றுக் குழு தசைலோளர் - 

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன  ைவலவர் 

 ரம்புத்தைோகுைி – மருத்துவக் கண்கோட்சி 

2016                                                                                                                      

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன                                                                                                                       

– முற்றோய்வோளர் கழகத்ைின் சிநரட்ட 

தபோருளோளர், மருத்துவ பீடம், டோக்டர் 

ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன                                                                                                                       

அங்கத்ைவர், கோலி  புறஉடல்சோர்ந்ை 

உைிர்  உைவி அவமப்பு (GELSO) – 

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன      

குழு அங்கத்ைவர் -   ஒழுக்கத றி 

மீளோய்வுக் குழு 

டோக்டர் பீ.ஜீ.சீ.எல்.  ோணோைக்கோர                                                                                                                

 

நூல் ிவலை குழு அங்கத்ைவர் -  டோக்டர் 

பீ.எம் தறோட்ோிநகோ 

நகட்நபோர்கூட குழு அங்கத்ைவர்   

டோக்டர் பீ. எம் தறோட்ோிநகோ 

ைவலவர் – இவரப்வப குடல் தைோகுைி – 

மருத்துவக் கண்கோட்சி 2016 - டோக்டர் 

பீ.எம். தறோட்ோிநகோ கோலி மருத்துவர் சங்க 

உறுப்பினர் -  

டோக்டர் பீ.எம். தறோட்ோிநகோ-  

 குழு உறுப்பினர் – ஒழுக்கத றி குழு – 

டோக்டர் எல்.டபிள்யு.ஜீ ஆர். அல்விஸ் 

ைவலவர் ஆண் வன்கூட்டுத் தைோகுைி - 

மருத்துவக் கண்கோட்சி 2016 - டோக்டர் 

எல்.டபிள்யு.ஜீ ஆர். அல்விஸ் 

   

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப் பிோிவு 



97 
 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

i.நபரோசிோிைர் நக.ஏ.பீ.டபிள்யு. ஜைைிலக 

கீநழ குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  

(a) ைவலவர் – இரோைனப் தபோருட்கள் 

மற்றும் கண்ணோடிச் சோமோன்களுக்கோன 

தைோழில்நுட்ப மைிப்பீட்டுக் குழு 

(b)  போீட்சகர் – மருத்துவ ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞோனம் (MLS) பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம். 

(c) கற்வகச் சவபைின் உறுப்பினர்  

ii. டோக்டர் ஆர்.பீ.நஹவோவசம் கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  

(a) ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர்         

(b)  நூல் ிவலைக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

(c)வீடவமப்புக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

  

(d) பீட ஆரோய்ச்சிக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

(e) போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுக் )CD & EC(  குழுவின் 

அங்கத்ைவர்  

 

iii. டோக்டர் எம்.பீ.  ோபோதகோட கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  

(a)  தசநனற் நபரவவைின் அங்கத்ைவர் 

(b)  CD & EC குழுவின் அங்கத்ைவர்  

(c)  ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர்  

(d)   பீட ஆரோய்ச்சிக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர்  

(e)  வீடவமப்புக் குழுவின் அங்கத்ைவர்   

(f)  நூல் ிவலைக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

(g)  கற்வகச் சவப அங்கத்ைவர்  

iii. டோக்டர் ஏ.பீ. அத்ை ோைக்க கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

(a) பீட தைோழில்நுட்பக் குழவின் 

அங்கத்ைவர்  . 

(b) ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர் 

 (c) நூல் ிவலைக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

 (d)    சிற்றுண்டிச்சோவல  குழுவின் 

அங்கத்ைவர்  

iv டோக்டர் சீ. எம். விக்ரமைிலக கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.   

(a) இலங்வக நபோசோக்கு கழகத்ைின் 

நபரவவ உறுப்பினர்  

(b) கோலி மருத்துவ சஞ்சிவகைின் 

பைிப்போசிோிைர் குழு அங்கத்ைவர் 

(c) ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர் 

(d) ைகவல் தைோழில்நுட்பக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர்   

(e)  மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் குழுவின்   )ME & SDU( 

அங்கத்ைவர்   

 (f)   நூல் ிவலைக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

(g) சிற்றுண்டிச்சோவல  குழுவின் 

அங்கத்ைவர் 

v. டோக்டர் ஜீ.ஈ.டீ. ை தசோய்சோ, சீ. எம். 

விக்ரமைிலக கீநழ குறிப்பிடப்பட்ட 

கடவமகவள ஈநடற்றினர்.  

 (a) றுகுணு மருத்துவபீட விோிவுவரைோளர் 

சங்கத்ைின் )RFMTA(  தபோருளோளர்  

vi  தசல்வி எம்.ஆர்.பீ. ஹசங்கோ கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்ட கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  

(a) ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர் 

(b) நூல் ிவலைக் குழுவின் அங்கத்ைவர் 

(c) வீடவமப்புக் குழுவின் அங்கத்ைவர்   

(d) ஆரோய்ச்சிக் குழுவின் அங்கத்ைவர் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ - 01 

டோக்டர் சீ.நஜ. விநஜசிங்க  – 

ஒழுக்கத றிக் குழு  அங்கத்ைவர்,  ME & 

SDU ஆநலோவனக் குழு அங்கத்ைவர்,  

அங்கத்ைவர் – இலங்வக சமூக 

மருத்துவர்கள் வித்ைிைோலைத்ைின் தைன் 

மோகோணக் கிவள   

அங்கத்ைவர் – மருத்துவ  ிர்வோக கற்வகச் 

சவப, ப.பி.ம. ி. 
டோக்டர் ைிைோகி தபோன்னம்தபரும – 

ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர் 

 

சட்ட மருத்துவக் கற்வகப்பிோிவு 

i. CD & EC – 1 

ii. று.ப.ம.பீ. கற்வகச் சவப – 1 

iii. சட்ட மருத்துவ கற்வகச் சவப 

ப.பி.ம. ி. – 2 

iv.  சுகோைோர  சிகிச்வசகளின் ைரம் பற்றிை 

இ.ம.சங்கம் தசைற்போட்டுக் குழு – 1 

v. இ.ம.ச.நபரவவ – 1 

 

மருத்துவ விஞ்ஞோன கற்வகப் பீடம் 

டோக்டர் சீ.நக. நபோைி ோைக்க - ME & 

SDU, மருத்து விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

நைோலிைல் கற்வகச் சவப, ப.பி.ம. ி.  

நபரோசிோிைர் ோீ.பீ. வீரரத்ன – ைவலவர், 

மருத்துவ விஞ்ஞோன கற்வகப் பிோிவு, 

பட்டப் பின்படிப்பு பீடம், ைவலவர், 

நகட்நபோர்கூட குழு, 

மருத்துவ விஞ்ஞோன கற்வகச் சவப, 

ப.பி.ம. ி. 

நபரோசிோிைர் நக.டீ. பத்ைிரண – மருத்துவ 

விஞ்ஞோன கற்வகச் சவப, ப.பி.க.சவப, 

ைகவல் தைோழில்நுட்ப குழு,  மருத்துவ 

பீடம்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

 

கலோ ிைி அநரோஷ ைிசோ ோைக்க – 

நகட்நபோர்கூட குழு, ஆரோய்ச்சி பீடம்,  

இலங்வக மருத்துவக் கல்லூோி. 

 

கலோ ிைி எம்.எம். நஹரத், மருத்துவ 

விஞ்ஞோன கற்வகச் சவப, ப.பி.ம. ி. 

 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பீடம் 

டோக்டர் அஜித் ை எஸ்.  ோகஹவத்ை, 

போடவிைோன மறுசீரவமப்புக் குழு, 

தசைலோளர், மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் 

குழு அங்கத்ைவர், மருத்துவ பீடம், 

மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் கூறு 

இவணப்போளர், ைவடக்கோப்பிைல்.  

 

டோக்டர் டபிள்யு.எம்.டீ.ஜீ.பீ. விஜைரத்ன, - 

ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவர், பீட ஆரோய்ச்சிக் குழு, 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுக் குழு, அவழப்போளர்- 

ை.தைோ.குழு, நூல் ிவலக் குழு.  

 

டோக்டர் எஸ்.எஸ். விக்ரமசிங்க - 

சிற்றுண்டிச்சோவல குழுவின் அங்கத்ைவர் 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

நபரோசிோிைர் மலிக் குணவர்ைன  - 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுக் குழு 

 

டோக்டர் எம்.டீ.சீ.எஸ். குலரத்ன, டோக்டர் 

நஜ.ஏ.பீ. ைம்மிக, டோக்டர் நக.ஏ. 

குணரத்ன, டோக்டர் எம் எப். எம் ரோமிஸ், 

டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு.  ைச ோைக்க, 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

டோக்டர் எம்.ஏ.ஜீ. இநரஷோ - கண்கோட்சிக் 

குழு 

 

டோக்டர்எம்.டீ.எஸ். குலரத்ன 

I.   விஞ்ஞோனமோணி ைோைிைர் கற்வகக் 

குழு 

II    மருந்ைிைல் கற்வகக் குழு 

 

டோக்டர் நக.ஏ. குணரத்ன - நகட்நபோர்கூட 

குழு 

 டோக்டர் எம் எப். எம் ரோமிஸ் போடவிைோன 

கணக்கோய்வுக் குழு 

டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு.  ைச ோைக்க 

நகட்நபோர்கூட குழு 

 

குழந்வை ல மருத்துவ கற்வகப்பிோிவு 

 குழந்வை ல மருத்துவ விஞ்ஞோன 

கற்வகச் சவப )ப.பி.ம. ி.( - 2 

 பல் ஒழுக்கவிைல் கற்வக 

போடத றிைின் கற்வகச் சவப– 1  

 மருத்துவக் கல்வி கற்வக சவப - 

ப.பி.ம. ி. - 1  

 இலங்வக குழந்வை ல சிறப்பறிஞர் 

கழகம்   (SLCP) -1 

 கோலி மருத்துவர்கள் சங்கம் (GMA) – 2 

 போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுச் சவப 

 (CD & EC) – 6  

 நகட்நபோர்கூட குழு – 2 

 நூல் ிவலைக் குழு - 1 

 ஆரோய்ச்சி மற்றும் உைர் பட்டக் குழு -

2  

 பல்கவலக்கழக போீட்வசகவள 

 டோத்துவைற்கோன பீடச் சவப உப 

குழு – 1  

 ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழு – 1 

 ME & SDU விற்கோன ஆநலோசவன 

சவப – 3 

 பீட ஆரோய்ச்சிக் குழு - 2   
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

 இலங்வக போீனப்நபற்றுக் கழகம்-1 

 அங்கத்ைவர் - இலங்வகைில் 

பரவுகின்ற ந ோய்கள் பற்றிை 

ஆநலோசவன குழு - 2 

 அங்கத்ைவர்  இலங்வக குழந்வை ல 

மருத்துவ சிறப்பறிஞர்களின் சங்கம், 

சிறு ீரகவிைல் பற்றி உபகுழு – 1 

சுவோச ந ோய்கள் – 1 

       உட்சுரப்பிைிைல்  - 1  

 புைிைோகப் பிறந்ை ந ோயுற்நறோர் 

கவனிப்பு ஆநலோசவனக் குழு -1 

 புைிைோகப் பிறந்ை மற்றும் ைோய்மோர் 

சுகோைோரம் பற்றிை தைோழில்நுட்ப 

ஆநலோசவனக் குழு- 1 

 பிறப்புக் நகோளோறுகவள ைடுத்ைல் 

மற்றும் கட்டுப்போட்டுக் குழு - 1 

 குடும்ப சுகோைோரம் பற்றிை நைசிை குழு 

- 1 

 ைோய்ப்போலூட்டல் மற்றும் 

குறித்துவரத்ை உற்பத்ைிகள் 

சந்வைப்படுத்துவல ஊக்குவித்ைல், 

போதுகோத்ைல் மற்றும் ஒத்துவழப்பு 

 ல்குைல் பற்றிை இலங்வக நகோவவ 

பற்றிை நைசிை குழு  -1 

 அங்கத்ைவர் - தைற்கோசிை குழந்வை ல 

மருத்துவ நபரவவ – 1  

 ஆசிை பசிபிக் குழந்வை ல மருத்துவ 

சங்கப் நபரவவ – நைசிை  

ஆவணப்நபரோளர் – 1  

 பைிைோகப் பிறந்ைவர்கவள 

போிநசோைித்ைல் நபரவவ– 1 

 பிரோந்ைிை அபிவிருத்ைிக்கோன 
தைோழில்நுட்ப ஆநலோசவன அணி - 

உலக சுகோைோர ைோபனம் – 1 

 பீடத்ைிற்கோன 12 மோடிக் 

கட்டடதமோன்வற அபிவிருத்ைி 

தசய்வைற்கோன  குழுவின் 

அங்கத்ைவர், கண்கோட்சிக் 

கூடதமோன்றுக்கு தபோறுப்போக 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

இருந்ைவரோக மருத்துவக் 

கண்கோட்சிக்கு பங்களிப்பு   ல்கினோர்  

- 5 

 மருத்துவ பீடத்ைிற்கோக 

போரோளுமன்றத்ைில் பீடோைிபைி 

பிரைி ிைித்துவம் தசய்ைோர்.  
 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு  

I. கூறு இவணப்போளர் – நுண்ணுைிோிைல் 

– MLS 2 ஆம் ஆண்டு  (1) 

II. அங்கத்ைவர் - மருத்துவக் குழுவின் 

கற்வகச் சவப 

III. ைவலவர் - கற்றல் தபோருட்கள் குழு (8) 

IV. ைவலவர் - விோிவுவர மண்டபக் குழு 

(6) 

V. அங்கத்ைவர் - விஞ்ஞோனமோணி ைோைிைர் 

குழு –   (10) 

VI. அங்கத்ைவர் - மூலக்கூற்று 

மருத்துவவிைல் குழு  ிவலைம்  (10) 

VII. அங்கத்ைவர் - சுகோைோர 

அரும்தபோருட்கோட்சிைக் குழு (6) 

VIII. அங்கத்ைவர்  – ME & SDU குழு (9) 

IX. அங்கத்ைவர் – CD & EC குழு (16) 

X. அங்கத்ைவர்  - ை.தைோ.குழு (10) 

XI. பீடப் பிரைி ிைி – 12 வது 

பல்கவலக்கழக கற்வகத் தைோடர் மற்றும் 

11 வது உபநவந்ைர் விருது வழங்கல்   (12) 

XII. பிரைம பைிப்போசிோிைர் - பீடத்ைின் 

கல்வித் தைோடர்கள் 2015  (6) 

XIII.அங்கத்ைவர் - தசநனற் நபரவவ, 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம்   

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் துஷோோி லிைனநக - ந ோைிைல் 

சவப 

 

டோக்டர் ஐ.டீ. சிறிவர்ைன - 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

நூல் ிவலை குழு அங்கத்ைவர்   

சிற்றுண்டிச்சோவலக் குழு அங்கத்ைவர் 

 

டோக்டர்  ைீக ரணவக்க - ஒழுக்கத றி 

மீளோய்வுக் குழு, நகட்நபோர்கூட குழு 

)அவழப்போளர்( ஆரோய்ச்சிக் குழு  

 

மருந்ைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் எஸ். எஸ். ஜைசிங்க 

i  போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுக் குழுவின் அங்கத்ைவர்  

ii. மருத்துவ பீட கல்விசோர் சவப 

iii. இலங்வக கிளினிக்சோர்  மருந்ைிைல் 

மற்றும் ந ோய் ீக்கவிைல்  சங்கத்ைின் 

சவப உறுப்பினர்  

iv. கோலி புறஉடல்  உைிர் உைவி 

சங்கத்ைின் குழு அங்கத்ைவர்  

 

டோக்டர் நஜ. ோணோைக்கோர  -  

i. நகட்நபோர்கூடக் குழு - அங்கத்ைவர்  

ii. ைகவல் தைோழில்நுட்பக் குழு 

அங்கத்ைவர் 

டோக்டர் பீ.எல்.ஜீ.சீ. லிைனநக -  

i. RFMTA குழு அங்கத்ைவர்  

ii. CD & EC குழு 

டோக்டர் இசுறு அமரசிங்க - 

i. நூல் ிவலைக் குழு 

ii. சிற்றுண்டிச்சோவலக் குழு - அங்கத்ைவர் 

 

மனந ோய் மருத்துவக் கற்வகப்பிோிவு  

i. ஒழுக்கத றி மீளோய்வுக் குழு – 2    

CD & EC குழு – 2 

பட்டப்பின்படிப்பு பட்டக் கற்வகக்கோன 

விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் - 2  

  GMA – 03 

ii. ைகவல் தைோழில்நுட்பக் குழு -1 

   நூல் ிவலைக் குழு  - 1 

    வீடவமப்புக் குழு– 1 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

    ைர உத்ைரவோைக் கூறு- 1 

 

அறுவவ சிகிச்வச கற்வகப் பிோிவு  

i. டோக்டர் ஆர்.டபிள்யு. தசதனவிரத்ன  - 

அறுவவசிகிச்வச கற்வகச் சவபைின் 

ைவலவர் ) அவசர நவவள மருந்துகள் ( 

ii. டோக்டர் ஆர்.டபிள்யு. தசதனவிரத்ன   

மற்றும் டோக்டர் ஆர் பீ. அநபவிக்ரம - 

அறுவவ சிகிச்வச கற்வகச் சவபைின் 

அங்கத்ைவர்  

iii. டோக்டர் யு.ஐ. ஹப்புஆரச்சி 

மைக்கமருந்ைிைல்  கற்வகச் சவப 

மற்றும் ைீவிர ந ோய் கவனிப்பு 

சவபைின் அங்கத்ைவர்  

 

மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் கூறு 

i. மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைிக் குழு 

ii. போடவிைோன அபிவிருத்ைி மற்றும் 

மைிப்பீட்டுக் குழு அங்கத்ைவர்  

iii. பைவிைணி அபிவிருத்ைி  ிவலை 

முகோவமத்துவ அணிைின் அங்கத்ைவர் 

/ கல்விமோன்  

iv. பீடத்ைின் தைோழில்வோண்வம 

ஆநலோசவன பிரைி ிைி  

 

கிவடத்ை தகோவடகள் ) 

ந ோக்கங்களும் 

பணத்ைின் அளவும் ( 

- உள் ோட்டு  

- சர்வநைச  

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப் பிோிவு  

நபரோசிோிைர் நக.ஏ.பீ.டபிள்யு. 

ஜைைிலகவுக்கு நைசிை விஞ்ஞோன 

மன்றத்ைின் தகோவட, பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுவின் தகோவட 

மற்றும் பீட ஆரோய்ச்சி தகோவட 

கிவடத்ைது. ) இவண நமற்போர்வவைோளர்( 

டோக்டர் எம். ோீி்.  ோபோதகோட - பீட 

ஆரோய்ச்சிக் தகோடுப்பனவுத் தைோவக : 

ரூபோ 50,000 /=  

டோக்டர் ஏ.பீ. அத்ை ோைக்கவுக்கு  ோன்கு 

தகோவடகள் கிவடத்ைன. )அ( நைசிை 

விஞ்ஞோன மன்றம் ரூபோ 15,45,000.00 – 

தைோடர்ந்து தசல்கின்ற )ஆ( 

 



106 
 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

பல்கவலககழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழு , இலங்வக : 

ஆரோய்ச்சிகவள பலப்படுத்துவைற்கோக 

ப.மோ.ஆ.குழுவின் விநசட தகோடுப்பனவு 

4.01 மில்லிைன் ரூபோ - தைோடர்ந்து 

தசல்கின்ற ) இ( நைசிை விஞ்ஞோன 

மன்றத்ைின் சர்வநைச 

சுற்றுப்பைணங்களுக்கோன தகோவட  ரூபோ 

20,000.00 (ஈ( பீட ஆரோய்ச்சி  ிைிைம் 

2016, பணத்தைோவக ரூபோ 50,000.00 - 

தைோடர்ந்து தசல்கின்ற  

  
டோக்டர் சீ.எம்.விக்ரமைிலகவுக்கு இரண்டு 

தகோவடகள் உோிைோைிற்று. 

(அ( பீட ஆரோய்ச்சிகள் - பணத்தைோவக 

ரூபோ 50,000 /= (ஆ( ஆரோய்ச்சிகவள 

பலப்படுத்துவைற்கோக ப.மோ.ஆ.குழுவின் 

ைனிதமோத்ைக் தகோவட 2.761 மில்லிைன் 

ரூபோ 

 

சட்ட மருத்துவவிைல் கற்வகப் பீடம்  

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் சட்ட 

மருத்துவ கற்வகப் பீடத்துடன் இவணந்ை  

ஒரு விோிவவரைோளரோன டோக்டர் அஜித் 

ரத்னவீர சட்டமருத்துவவிைல் பற்றிை  

ைனது ஒருவருட பட்டப்பின்படிப்பு 

கலோ ிைி பைிற்சிவை 

அவுஸ்ைிநரலிைோவின் தமல்பர்னின் 

விக்நடோோிைோ சட்ட மருத்துவ 

 ிறுவனத்ைில் பூர்த்ைிதசய்து   2016 

 தவம்பர் மோைம் 29 ஆந் ைிகைி 

இலங்வகக்குத் ைிரும்பி வந்ைோர்.  

 

மருத்துவவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் சீ.நக. நபோைி ோைக்க – 

தைன்னிலங்வகைில் தடங்குவிற்கோன 

பைனுறுைிமிக்க தகோள்வளந ோைிைல் 

கண்கோணிப்பு முவறவமதைோன்வற 

ைைோோிப்பைற்கோக நைசிை விஞ்ஞோன 

மன்றத்ைிடமிருந்து 5 மில்லிைன் ரூபோ 

கிவடத்ைது.  

டோக்டர் எச்.எம்.எம். நஹரத் – 

இலங்வகைில் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

முைிநைோர்களுக்கிவடைிலோன உப்பு 

நுகர்வு பற்றி சமூக ஆய்தவோன்வற 

நமற்தகோள்வைற்கோக மருத்துவர்களின் 

சங்கத்ைிடமிருந்து ஒரு மில்லிைன் ரூபோ 

கிவடத்ைது.  

 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு 

கோய்ச்சல் சுகவீன ஆய்வு. 

இன்புளுதவன்சோ நபோன்ற சுகவீனங்கள் 

பற்றிை ஆய்வு மற்றும் 

எலிக்கோய்ச்சலுக்கோன ஆய்வு பற்றிை  

டியுக் – றுகுணு இவணப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் )ரூ.1000,000/=) 

 

ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ைோவனக்கோல் ந ோய் ஆரோய்ச்சி பைிற்சி 

மற்றும் நசவவகள் கூறு (FRTSU) 

உள் ோடு - கிவடைோது 

ஜப்போனிை அரசோங்க தகோவட )2012( – 

TAS தைோடர்ந்து நபணிவருவைற்கோக -    

7352.00 அதமோிக்க தடோலர்கள்  

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

நபரோசிோிைர் லக்மிணி முத்துவ  - இரண்டு 

தகோவடகள் - உள் ோடு 

 

அறுவவ மருத்துவவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ப.மோ.ஆ.குழுவினோல் அறுவவ மருத்துவ 

கற்வகப் பிோிவுக்கு உைர் 

தலபதறோஸ்தகோபி அறுவவ மருத்துவ 

தைோகுைிதைோன்று வழங்கப்பட்டநைோடு 

தலபதறோஸ்தகோபி அறுவவ சிகிச்வசவை 

நமற்தகோள்வைற்கோக நமற்படி தைோகுைி 

கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவலைில்  ிறுவப்பட்டது.     

 

விஞ்ஞோனமோணி மருத்துவ 

ஆய்வுகூடவிைல்  பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

i. பீட ஆரோய்ச்சிக் தகோவட – 2016 – ைனது 

கலோ ிைிப் பட்ட ஆரோய்ச்சிவை 

நமற்தகோள்வைற்கோக ைிருமைி 

நஜ.ஏ.என். சந்ைமோலீவுக்கு ரூ. 100,000 

கிவடத்ைது.  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

விருதுகள் 

/ஆக்கவுோிவமப் 

பத்ைிரங்கள்/ விநசட 

அவடவுகள்   

உடலவமப்பிைல் கற்வகப்பிோிவு 

தமட்றூ மருத்துவக் கண்கோட்சி 2016 – 

மிகச்சிறந்ை கண்கோட்சிி்க் கூடம்   சிறு ீரகத் 

தைோகுைி – டோக்டர் எம்.பீ. சமரவிக்ரம 

TURIS கருத்ைிட்டத்ைினோல்  ிைிைங்கள் 

வழங்கப்பட்ட “ தஹலிதகோதபக்டர் 

வபதலோோி தைோற்றின் ந ோய்க்கோரணிவை  

கண்டறிவைற்கோக மலமுரணோக்கி 

போிநசோைவனைின் தசல்லுபடிைோகுந் 

ைன்வம” எனும் ஆய்வுக்கோக றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைிடமிருந்து போரோட்டுச் 

சோன்றிைழ் கிவடத்ைது.- டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன.  

 

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

i. டோக்டர் ஆர்.பீ.நஹவோவசம்   

 (அ). இரசோைனோீைிைோக தூண்டப்பட்ட 

கல்லீரல்  ச்சுத்ைன்வமக்கு எைிரோன  

மூலிவகச் தசடிகளின் கல்லீரல் 

போதுகோப்பு ைோக்கங்கள் “   எனும் 

கட்டுவரக்கோக நபரோசிோிைர் 

என்.டி.டபிள்யு லைனல் ஞோபகோர்த்ைப் 

நபருவரவை  ிகழ்த்தும் வோய்ப்பு 

இலங்வக  மருத்துவ சங்கத்ைினோல் 

டோக்டர்   ஆர்.பீ. நஹவோவசத்ைிற்கு 

வழங்கப்பட்டநைோடு 2016 ஆம் ஆண்டு 

யூவல மோைம் 25 ஆந் ைிகைி நபருவர 

 ிகழ்த்ைப்பட்டது.  

)ஆ) “இைைத் துடிப்பு  நவறுபோடுகள் 

மற்றும் இைைச் தசைலிழப்புக்கோக 

சிகிச்வச அளிக்வகைில்  ைண்டக 

வளர்ச்சியுவடை தசறிமோனத்ைின் 

ந ோய் ீக்கவிைல்  உள்ளோர்ந்ை ைன்வம” 

எனும் கட்டுவரக்கோக இலங்வக இைை 

சங்கத்ைினோல் வழங்கப்படுகின்ற 

இலங்வக இைை சங்கம் 2016 ஆரோய்ச்சி 

விருது – 2016 யூன்    

ii.டோக்டர் எம்  ோபோதகோட  

)அ( கோலி மருத்துவ சங்கத்ைின் 75 வது 

வருடோந்ை கற்வகத் தைோடோின் 

மிகச்சிறந்ை வோய்தமோழி 

 

கற்வகப் பிோிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கோலி மருத்துவ சங்கம். 

 

 

 

 

 

 

கோலி மருத்துவ சங்கம்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

சமர்ப்பணத்ைிற்கோக  வழங்கப்பட்ட 

விருது. 

)ஆ(  கோலி மருத்துவ சங்கத்ைின் 75 வது 

வருடோந்ை கற்வகத் தைோடோின் 

நபோஸ்டர் சமர்ப்பணத்ைிற்கோகன 

விநசட போரோட்டு   

iv. Annales d'Endocrinologie இல் 

பிரசுோிக்கப்பட்ட 

“தரஸ்தரோஸ்தரதறோன் மற்றும் 

வீக்கத்துடனோன வளர்சிவை 

ந ோய்க்குறித்தைோகுைிைின் தைோடர்பு” 

எனும்  மிகச்சிறந்ை முழுவமைோன  

கட்டுவரக்கோன இைைக்குருைி ோளம் 

சோர்ந்ை மருந்துவக் வகதைழுத்துப் 

பிரைிக்கோக இலங்வக மருத்துவ 

சங்கத்ைினோல்  வழங்கப்படுகின்ற 

ஜீ.ஆர் .தஹன்டி விருைிவன டோக்டர் 

சீ.எம்.விக்ரமைிலக 

தபற்றுக்தகோண்டோர். 

 

சமுைோை மருத்துவ கற்வகக் கூறு 

டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ -01  

சர்வநைச ஒத்துவழப்புக்கோன உபநவந்ைர் 

விருது - 2015 

 

 

 

சட்ட மருத்துவ கற்வகப்பிோிவு  

2016 “தமட்றூ “ மருத்துவக் 

கண்கோட்சிைின் தைோனிப்தபோருவள 

 ிர்மோணிக்கும் தகௌரவம் டோக்டர் யூ.சீ.பீ. 

தபநரரோவுக்கு உோித்ைோைிற்று.  

 

மருத்துவவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் என்.நஜ. ைஹ ோைக்க – 2014 ஆம் 

ஆண்டின் விஞ்ஞோன ோீைிைோன தவளியீடு 

தைோடர்போன சனோைிபைி விருது 

 

டோக்டர் ஏ.எஸ். ைிசோ ோைக்க - CCP 

அைனமண்டல மருந்துகள் பற்றிை 

மிகச்சிறந்ை ஆய்வுக்கட்டுவரக்கோன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மோத்ைவற அரசோங்க 

வவத்ைிைசோவலைின் மருத்துவ 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் 

ைகுைிகோண் விோிவுவரைோளர்கள் 

மற்றும் க. நபோ. வவத்ைிைசோவல 

மற்றும் ம.நபோ.வவத்ைிைசோவலைின் 

கனிஷ்ட மருத்துவர்கள்  

 

தைன்மோகோண மரண போிநசோைகர்கள், 

 ீைவோன்கள், பிறப்பு மற்றும்  இறப்பு 

பைிவோளர்கள்  

 

 

 

கோலி, மோத்ைவற மற்றும் 

அம்போந்நைோட்வட மோவட்டங்களின் 

கிரோம அலுவலர்களும் சமோைோன 

 ீைவோன்களும்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

நபரோசிைர் டபிள்யு.ஏ.எஸ். ை சில்வோ 

விருது 

 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் டபிள்யு. எம்.டீ.ஜீ.பீ. விஜைரத்ன – 

கோலி மருத்துவ சங்கத்ைின் வருடோந்ை 

விஞ்ஞோனோீைிைோன தைோடர்களில் 

மிகச்சிறந்ை சுவதரோட்டிவை 

சமரப்பித்ைலில் இவண ஆசிோிைர் -  2016 

 

குழந்வை  ல மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

இலங்வக குழந்வை ல மருத்துவ 

சிறப்பறிஞர்களின் கழகத்ைில் 2016 இல் 

 வடதபற்ற 8 வது குழந்வை ல மருத்துவ 

ைோைிைர் சம்நமளனத்ைில் மிகச்சிறந்ை 

ஆய்வுக்கட்டுவரக்கோன விருது. . 

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு  

டோக்டர்  ைீக ரணவக்க    - “VEGI மற்றும் 

மோர்பக  புற்றுந ோய்” வோய்தமோழி 

சமர்ப்பணத்ைிற்கோன போரோட்டுச் சோன்றிைழ் 

– வருடோந்ை கற்வகத் தைோடர்  GMA – 

2017  

 

 

 

 

தைன்மோகோண சகோைோர அவமச்சுக்கு 

தசோந்ைமோன வவத்ைிைசோவல 

ஆய்வுகூடங்களில் பணிைோற்றுகின்ற 

ஊழிைர்கள். 

 

 

மோத்ைவற மோவட்ட 

வவத்ைிைசோவலைின் மருத்துவ 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

ைகுைிகோண் விோிவுவரைோளர்களும்  

கனிஷ்ட மருத்துவர்களும்  

கரோபிட்டிை நபோைனோ 

வவத்ைிைசோவல மற்றும் THM 

 

 

 டோத்ைிை 

தசைலமர்வுகள் 

கருத்ைரங்குகள் 

சம்நமளனங்கள் ) 

உள்ளக மற்றும் 

உள் ோட்டு( 

உடலவமப்பிைல் கற்வகப் பிோிவு  

கோலி   புறஉடல் உைிர் உைவி 

அவமப்பினோல் ஏற்போடு தசய்ைப்பட்ட “ 

இைை மோர்புக்குழி அறுவவ சிகிச்வசகளின் 

எைிர்கோல நபோக்குகள் “ பற்றிை 

தசைலமர்வின் வளப்பகிர்வோளர் (GELSO) 

– டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன 

 

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் சமன் விமலசுந்ைர – 

தபருந்நைோட்டப்பிோிவுக்கோன சமூக 

கண்ணிைல் )3(  

டோக்டர் பிநலஷ தபநரரோ – 

விோிவுவரைோளர்கள் மற்றும் 

மோணவர்களுக்கோன தமன்தபோருள் 

ைிறன்கள்  

டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ – ைகுைிகோண் 

விோிவுவரைோளர்கள் மற்றும் கரோபிட்டிை, 

மஹநமோைர நபோைனோ 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

 

 சமூகம் 

 

 

 

 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

வவத்ைிைசோவலகளின் கனிஷ்ட 

மருத்துவர்களுக்கோன அடிப்பவட உைிர் 

மருத்துவ ஆரோய்ச்சி பற்றிை தசைலமர்வு 

ஆரோய்ச்சி முவறைிைல்  மோத்ைவற 

மருத்துவர்களுகக்கோன தசைலமர்வு 

டோக்டர் ைிைோகி தபோன்னம்தபரும –

ஆரோய்ச்சி முவறைிைல் பற்றிை 

தசைமர்வின் வளப்பகிர்வோளர்  

டோக்டர் .சீ.நஜ. விநஜசிங்க – கோலி 

மருத்துவ சங்கத்ைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட அடிப்பவட உைிர் மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சிகள் பற்றிை தசைலமர்வின் 

வளப்பகிர்வோளர் 

 

சட்ட மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு  

மரண போிநசோைவன  வடமுவற பற்றி 

கோலி மோவட்ட மரண 

போிநசோைகர்களுக்கோக  ீைி அவமச்சு 

ஏற்போடு தசய்ை தசைலமர்வுக்கு டோக்டர் 

யூ.பீ.சீ. தபநரரோ பங்நகற்றோர்.   

தைன் மோகோண சவபைின் முைலவமச்சோின் 

அவமச்சினோல்  டோத்ைப்பட்ட பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோகவும் டோக்டர் 

யு.சீ.பீ. தபநரரோ வளப்பகிர்வோளரோக 

பங்நகற்றோர்.    

 

மருத்துவவிைல் கற்வகப்பீடம்  

டோக்டர் அநரோஷ ைிசோ ோைக்க    MRCP 

பைிற்சி தசைலமர்வு கோலி 

 

நுண்ணுைிோில் கற்வகப் பிோிவு 

ஆய்வுகூட போதுகோப்பு பற்றிை தசைலமர்வு 

 

மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

கற்வகப் பிோிவு  

டோக்டர் எம்.டீ.சீ.எஸ். குலரத்ன – 

ைவலவர், உள்ளுவறக்கு முந்ைிைவர்கள் 

மற்றும் மருத்துவ 

உத்ைநைோகத்ைர்களுக்கோன  கோலி மருத்துவ 

சங்கத்ைின் தசைலமர்வு 

 

டோக்டர் நக.ஏ. குணரத்ன – இவணப்போளர் 

– கிரோமிை சுகோைோர  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

 

 

 

 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

 

 

 சமூகம் 

 

 

 

 

 பல்கவலக்கழகம் 

 

 

 சமூகம் 

 

 

 

சமூகம் 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

பல்கவலக்கழகம்  

 

 சமூகம் 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

சமூகம்  

 

 

 

 

ப.பி.ம. ி. 

 

சமூகம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

டோக்டர் டீ.எல்.டபிள்யு. ைச ோைக்க  GMA 

(மகப்நபற்றிைல் மற்றும் தபண்நணோைிைல் 

ைினம் (- இவணப்போளர்  

 

டோக்டர் எம்.ஏ.ஜீ. இநரஷ கிளினிக்சோர் 

இவணப்போளர்  

 

குழந்வை ல மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு  

1 உைர் குழந்வை ல மருத்துவ  உைிர் 

உைவி பைிற்சி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

 டோத்துைல் (APLS) 

தகோழும்பு மற்றும் கோலி 

 II   உைர் புைிைோகப் பிறந்ை உைிர் உைவி 

பைிற்சிகவள  டோத்துைல் (NALS) 

 

ஒட்டுண்ணிைில் கற்வகப் பிோிவு 

I. வளப்பகிர்வோளர் “விஞ்ஞோனோீைிைோன 

தைோடதரோன்வற சமர்ப்பித்ைல்”  பற்றிை 

தசைலமர்தவோன்று கோலி மருத்துவ 

சங்கத்ைினோல்  டோத்ைப்பட்டது. 

)ஒற்நறோபர் 2016(  

 

ந ோைிைல் கற்வகப் பிோிவு  

டோக்டர் துஷோோி லிைனநக – 

ப.பி.ம. ிறுவனத்ைினோல்  டோத்ைப்பட்ட  

MCQ, SBA, EMQ ைிட்டமிடல் பற்றிை 

தசைலமர்வு  

டோக்டர் ஐ.டீ. சிறிவர்ைன – இலங்வக 

ஏற்றங்கீகோரச் சவபைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட ISO 15189:2012  

அடிப்பவடைோக்தகோண்ட  மருத்துவ 

ஆய்வுகூட ஏற்றங்கீகோர அடிப்பவடப் 

பைிற்சி ஓகத்து 2016 

அவழப்பு நபருவர: மருத்துவ 

ஆய்வுகூடங்களின் ைரம் மற்றும் 

ைகுைிக்கோன தைோழில்நுட்ப 

அவசிைப்போடுகள். 

 

இலங்வக இரசோைன ந ோைிலோளர் 

கழகத்ைின் ஆரம்பத் தைோடர் மோர்ச்சு 2016  

 

 

 

 

 

இலங்வக இரசோைன ந ோைிைலோளர் 

சங்கம்  

 

 

 

 

சமூகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமூகமும் பல்கவலக்கழகமும்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

அவழப்பு நபருவர: இரசோைன 

போிநசோைவன தபறுநபறுகள்   ஏன் 

ஆய்வுகூடத்ைிற்கு ஆய்வுகூடம்  

வித்ைிைோசப்படுகின்றன.?  

 

மன லவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

i. மன லவிைல் தசைலமர்வு – சமூக 

மன லவிைல், முைிநைோர்களுக்கோன 

மன லவிைல் , இவச  சிகிச்வச 

 

அறுவவ மருத்துவ கற்வகப் பீடம்  

i. 2016  வம்பர் மோைத்ைில் 

உள்ளுவறக்கு முந்ைிை  கட்டோை 

பைிற்சி  ிகழ்ச்சிதைோன்று அறுவவ 

மருத்துவ கற்வகப் பிோிவினோல் 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்டது. மருத்துவ 

பீடம், றுகுணு பல்கவலக்கழகம் , 

கோலி. 

ii. டோக்டர் யு.ஐ.ஹப்புஆரச்சி, 

இவணப்போளர், றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் உள்ளுவறக்கு 

முந்ைிை  ிகழ்ச்சி.  

iii. டோக்டர் ஆர்.பீ. தசதனவிரத்ன  

“கிளினிக்சோர் விோிவுவர மண்டபத்ைில் 

2016 நம மோைம் 17 ஆந் ைிகைி கோலி 

மருத்துவ சங்கத்ைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட விபத்துக்கோை 

கவனிப்பின்நபோைோன போைிப்புக் 

கட்டுப்போட்டு அறுவவசிகிச்வச” 

மருத்துவ பீடம், கோலி.   

iv. டோக்டர் ஆர்.பீ. தசதனவிரத்ன  

“இடுப்புக்குழி விபத்துக்கோை 

முகோவமத்துவ எண்ணக்கரு” 

வருடோந்ை மகோ ோடு.ைீவிர கவனிப்பு 

மற்றும் அவசரநவவள 

மருந்துகளுக்கோன இலங்வக கழகம்.    

 

விஞ்ஞோனமோணி மருத்துவ 

ஆய்வுகூடவிைல் பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்   
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

AHSDP விோிவுவரைோளர்களுக்கோன 

பல்கவலக்கழக  ிர்வோகம், கற்பித்ைல் 

மற்றும் மைிப்பீடு பற்றிை பைவிைணி 

அபிவிருத்ைி தசைலமர்வுகள் இரண்டு 

 டோத்ைப்பட்டன. 

 

 

MLS கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள், ைோைிைர் மற்றும் 

மருந்ைகங்கள்  

 

சமூக  ற்பணி 

தசைற்போடுகள்  

உடலவமப்பிைல் கற்வகப் பிோிவு 

MOIC – இனப்தபருக்க உைிோிைல் 

ஆய்வுகூடம் - டோக்டர் பீ.எம். 

தறோட்ோிநகோ  பிரைி முது ிவல மோணவர் 

ஆநலோசகர் – டோக்டர் பீ.எம். 

தறோட்ோிநகோ  ோன்கோம் வருட மருத்துவ 

மோணவர்களுகக்கோன மருத்துவ 

 ிைமனங்கள்– டோக்டர் பீ.எம். 

தறோட்ோிநகோ  - கட்டணமற்ற ஆய்வுக் 

கட்டுவரகளுக்கோன மைிப்பீட்டுச்சவப 

அங்கத்ைவர்,  

வருடோந்ை கற்வகத் தைோடர், மருத்துவ 

பீடம் (FMAS 2016) – டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன  

2017 மோர்ச்சு மோைத்ைில் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைில்  டோத்ைப்படவுள்ள 

14 வது வருடோந்ை கற்வகத் தைோடர்களில் 

விோிவோன பிோித்தைடுத்ைல்களின் 

மைிப்பீட்டோளர். –  

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன 

மருத்துவ பீடத்ைிற்கோன கலோசோர 

 ிவலைப் பிரைி ிைி, றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம் 2016 

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன 

ஆண்டின் நபச்சோளர் நபோட்டிைின் 

மருத்துவ பீட இவணப்போளர் - 2016 –  

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன 

மருத்துவ குழோம் அங்கத்ைவர் - புைிை 

மருத்துவ மோணவர்களுக்கோன ஆங்கில 

 ோடகப் நபோட்டி – 2016 

டோக்டர் ஈ.ஐ. வவத்ைிைரத்ன 

மருத்துவ பீடப் பிரைி ிைி - 
விவளைோட்டுத்துவற ஆநலோசகர் சவப 

 டோக்கடர் லஹிறு பிரநபோை 

 

 

பல்கவலக் கழகம் 
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

உைிர் இரசோைனவிைல் கற்வகப் பீடம் 

i. டோக்டர் எம். ோீ. ோபோதகோட -  

 டுவர்சவப அங்கத்ைவரும்  டுவர் " 

பநைோஇன்கவரர் 10- வருடோந்ை 

கல்விசோர் தைோடர்கள் 2016"  

சர்வநைச சுகோைோர  லத்துவற 

 ிறுவகம்  

ii. டோக்டர் எம். ோீ. ோபோதகோட -  

ஓருைிரணு உைிோிைல் மற்றும் உைிர் 

இரசோைனவிைலுக்கோன கூறு 

இவணப்போளர் - மருத்துவ 

இரசோைனவிைல் பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்.  

iii.  டோக்டர் எம். ோீ. ோபோதகோட - 

மருத்துவ இரசோைனவிைல்  பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் மற்றும் 

மருந்ைிைல்மோணி பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன தவளிவோோி 

விோிவுவரைோளர்.   

iv.   டோக்டர் சீ.எம். விக்ரமைிலக 

போடசோவல பிள்வளகளுக்கோன 

சுகோைோரக் கல்வி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம், 

றிச்மண்ட் கல்லூோி, கோலி.   

v. டோக்டர் ஆர்.பீ.நஹவோவசம் , டோக்டர் 

எம்.பீ. ோபோதகோட, டோக்டர் 

சீ.எம்.விக்ரமைிலக மற்றும் டோக்டர் 

ஜீ.ஈ.டீ. ை  தசோய்சோ மோணவர் 

ஆநலோசகர்களோக பணிைோற்றினர்.     

 

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

நபரோசிோிைர் சமன் விமலசுந்ைர - 

தபருந்நைோட்டத்துவறைின் போர்வவச் 

சிக்கல்களுக்கோன போிநசோைவன  
  

சட்ட மருத்துவ கற்வகப் பீடம்  

i. 2016 மோர்ச்சு – ஏப்பிறல் மோைங்களில் 

 வடதபற்ற “தமட்றூ” மருத்துவக் 

கண்கோட்சிைில்  சட்ட மருத்துவக் 

கற்வகப் பிோிவு பிரைோன 

தசைற்தபோறுப்பிவன ஈநடற்றிைது.  

ii. ைோழ்ப்போண மருத்துவ பீடத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்களுக்கு சட்ட 

மருத்துவவிைவல கற்பிப்பைற்கோக 

 

பல்கவலக்கழகமும் சமூகமம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமூகம்  

 

 

 

 

 

i. தபோதுமக்களும் தைன், ஊவோ, 

சபரகமுவ மற்றும் கிழக்கு 

மோகோணங்களின் போடசோவல 

மோணவர்கள்  

ii.  ைோழ் பல்கவலக்கழக மருத்துவ 

மோணவர்கள்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

இவடைறோை  பங்களிப்பு 

வழங்கப்பட்டது.  

iii. அடிப்பவடக்குப் பிற்பட்ட தகோழும்பு 

ைோைிைர் போடசோவலைின் கவனிப்பு 

நசவவகளில் சட்ட மருத்துவத் துவற 

பற்றிக் கற்பித்ைல் 

 

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு 

மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் கோளோனிைல் 

ப.பி.ம. ிறுவனத்ைின் பைிலுனர்களின் 

மருத்துவ நுண்ணுைிோிைல் பட்டப்பின் 

படிப்பு ைிப்புநளோமோவுக்கோன தமோடியுல் 

தபோதுச் சுகோைோர போிநசோகர்களுக்கோன 

ைிப்புநளோமோ, பிரோந்ைிை பைிற்சி  ிவலைம்  

குழந்வை ல மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு 

குழந்வை ல சிறப்பறிஞர்களின் சங்கம் 

(SLCP) ைவலவர்– 1 

 

 ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

i. அங்கத்ைவதரோருவர் முவனப்போன 

பிரவசைோக பிோிட்டிஷ் கவுன்சிலோல் 

பைிற்றுவிக்கப்பட்டோர். 

 

iii. விநசட நசவவக்கோலப் பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களில் 

பங்நகற்கின்ற ைோைிைர்கள். 

 

 

 

 

 

 

ப.பி.ப. ி. தகோழும்பு 

பல்கவழக்கழகம் . 

 

இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

உடலவமப்பிைல் கற்வகப் பிோிவு  

அவுஸ்ைிநரலிைோவின் சோர்ள்ஸ் டோர்வின் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் இவணந்ைைோக 

ைனது கலோ ிைி பட்டத்வைப் பைில்கின்ற 

மருந்ைிைல் பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின்  

FMG, UOR நபரோசிோிைர் ைிருமைி பி.பீ.ஆர். 

குநறவின் கலோ ிைி பட்டகற்வகைின் 

உைவி நமற்போர்வவைோளர் – டோக்டர் ஈ.ஐ. 

வவத்ைிைரத்ன.  

உைடு மற்றும் அண்ணப்பிளவு பற்றிை 

சர்வநைச மன்றத்ைின் அவழப்பு 

நபருவரைோளர் - டோக்டர் ைிருமைி 

எல்.பீ.எல். பநபோைோ 

உைடு மற்றும் அண்ணப்பிளவு பற்றிை 

சர்வநைச மன்றத்துடனோன ஒத்துவழப்பு 

ஆரோய்ச்சிப் பணிகள் - டோக்டர் ைிருமைி 

எல்.பீ.எல். பநபோைோ 

  

சமூக மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு  

டோக்டர் பீ.வீ. ை சில்வோ டியுக் உலகளோவிை 

சுகோைோர  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இவணச் சுகோைோரவிைல் - ைோைி 

மோணவர்கள்  
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 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்/ 

தசைற்போடுகள்  

சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் / விவளபைன்  

சட்ட மருத்துவவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

ரஷ்ை பல்கவலக்கழகத்ைின்  இவணச் 

சுகோைோர பீடத்ைின் ைடைவிைல் கவனிப்பு 

நசவவவை புகட்டுைல்  

நுண்ணுைிோிைல் கற்வகப் பிோிவு 

டோக்டர் அஜித் ை எஸ்.  ோகஹவத்ை 

டோக்டர் டபிள்யு.எம்.டீ.ஜீ.பீ. விஜைரத்ன 

டோக்டர் என்.பீ.வீரசிங்க 

டியுக் பல்கவலக்கழகத்ைின் இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

 

குழந்வை ல மருத்துவ கற்வகப் பிோிவு  

டியுக் பல்கவலக் கழகத்ைின் இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்  

ஒட்டுண்ணிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

I. ஐச்சி பல்கவலக்கழகம், ஜப்போன். 

II. ஒட்டுண்ணுைிைல்  கற்வகப் பிோிவு, 

தகோழும்பு பல்கவலக் கழகம்  

III. CNTD, அைன மண்டல 

மருத்துவவிைல் கல்லூோி, லிவர்பூல் 

ஐக்கிை இரோச்சிைம்.  

IV. வோஷிங்டன் பல்கவலக்கழகம், 

ஐக்கிை அதமோிக்கோ மற்றும் 

உலகளோவிை சுகோைோரத்ைிற்கோன 

தசைலணி, அட்லோன்டோ 

பீடம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LF கண்கோணிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் & 

TAS  

எமது ஆய்வுகூடத்ைில் இனங்கண்ட 

அவனத்து மநலோிைோ 

ந ோைோளிகளுக்கோகவும் தகோழும்பு 

மருத்துவ பீடத்ைில் PCR 

உறுைிப்படுத்ைதலோன்று 

நமற்தகோள்ளப்பட்டது.   

LF ந ோைோளிகளின் மன ல சகோைோரக் 

கற்வக  
 ிண ீர் ந ோைோளிகளுக்கோன  RCT  

 

 தவளியீடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்  

 

 தைோகுைி 
 

எண்ணிக்

வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளுடன்(  

50 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளற்ற(   

22 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன அல்லது  குறுகிை தவளியீடுகள்  31 

அச்சிடப்பட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடக்கப்பட்ட முழுவமைோன தவளியீடுகள்  18 

வோய்தமோழி மூலமோன  சமர்ப்பணங்களின் குறிப்பு   121 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் குறிப்பு  97 

நூல்கள் 21 

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள் 9 

பிற சஞ்சிவககளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ ( 

15 

பைிப்போசிோிைர் பணிகள் 17 
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விஞ்ஞோன பீடம் 
 

பீடோைிபைிைின் கூற்று / மீளோய்வு  

  

தபௌைீகவிைல், உைிோிைல் மற்றும் கணினி 

விஞ்ஞோனம் என்பவற்றுக்கோக விஞ்ஞோனபீடம் 

தபோது மற்றும் சிறப்பு பட்டங்கவள வழங்கி 

வருகின்றது. ைோவரவிைல், இரசோைனவிைல் , 

கணினி விஞ்ஞோனம், கணிைம், தபௌைீகவிைல் 

மற்றும் விலங்கிைல்  ஆகிை போடத்துவறகளில் 

ஆறு கற்வகப் பிோிவுகவள பீடம் 

உள்ளடக்குகின்றது. 

 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைின் முைலோவது 

கல்விைோண்வட தைோடங்க அவசிைமோன 

 டவடிக்வக நமற்தகோள்ளும்தபோருட்டு 

கடற்தறோழில், சமுத்ைிரவிைல் மற்றும் 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைினோல் போவிக்கப்பட்ட 

கட்டட இடவசைிகள் விஞ்ஞோன பீடத்ைினோல் 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைிற்கோன புைிை கட்டடங்கள் 

 ிர்மோணிக்கப்பட்டு வருகின்ற கம்புறுபிட்டிை 

 ிலப்பரப்பிற்கு அந்ை பீடம் 

தகோண்டுவரப்படும்வவர இந்ை வசைிகள் 

வழங்கப்படும்.   

 

பல்நவறு போடத்துவறகவள கற்கும் வோய்ப்புகள் 

மோணவர்களுக்கு கிவடக்கின்றவவகைில் 

பீடத்ைினோல் புைிை போடவிைோனங்கவள 

அபிவிருத்ைிதசய்யும்  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மூன்று  வமைப்  

போடங்கள் அல்லது இரண்டு பிரைோன 

போடங்கவளக் தகோண்டைோக  ோன்கு வருட 

விஞ்ஞோனமோணி தகௌரவ பட்டத்வை 

பூர்த்ைிதசய்ை இந்ை போடத்துவற மோணவர்களுக்கு 

வோய்ப்பு வழங்கப்படும். அைற்கோன முன்தமோழிவு 

பீடத்ைினோல் ப.மோ.ஆ. குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டநைோடு முன்தமோழிவில் 

பட்டிைலிடப்பட்டிருந்ை பட்டங்களுக்கோன 08 

ைவகவமகவள   பிோித்தைடுக்கும்தபோருட்டு 8 

விண்ணப்பப் பத்ைிரங்கவள சமர்ப்பிக்குமோறு 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் ஆவணக்குழு 

விைப்புவர தசய்ைிருந்ைது. விண்ணப்பப் 

பத்ைிரங்கவள ப.மோ.அ.குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்க 

முன்னரோக  போட  ிபுணர்களின் மீளோய்வுகவள 

தபற்றுக்தகோள்ளும் தபோருட்டு உள்ளக ைர 

உறுைிப்படுத்ைல் கூறு மூலமோக மீளோய்வு 

தசைற்போட்டுக்கோக 8 பீட விண்ணப்பப் 

பத்ைிரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.   

 

முன்தமோழிவிவன பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்க முன்னரோக 

பல்கவலக்கழகத்ைின் உள்ளக ைர 

உறுைிப்படுத்ைல் கூறு ஊடோக மீளோய்வு 

தசைற்போட்டுக்கோக  ிைிசோர் கணிைம் மற்றும் 

வகத்தைோழில் புள்ளிவிபரம் பற்றிை புைிை 

விஞ்ஞோனமோணி )தகௌரவ( பட்டத்வை 

அளிப்பைற்கோன முன்தமோழிவு கணிைக் கற்வகப் 

பிோிவினோல் முன்வவக்கப்பட்டது.  

 

மூன்றோவது சர்வநைச விஞ்ஞோன மற்றும் 

தைோழில்நுட்ப சம்நமளனத்வை பீடம் 

தவற்றிகரமோக  டோத்ைிைது. பீடத்ைின் 

அங்கத்ைவர்கள் ைமது ஆரோய்ச்சி 

தவளிப்படுத்ைல்கவள உள் ோட்டு மற்றும் 

சர்வநைச ஆரோய்ச்சி சம்நமளனங்கள் மற்றும் 

சஞ்சிவககள் ஊடோக பிரசுோித்ைனர். 

 

கல்விசோர் பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் பலருக்கு 

பல்கவலக்கழகம், நைசிை ஆரோய்ச்சி நபரவவ, 

நைசிை விஞ்ஞோன மன்றம்  மற்றும் 

பல்கவலக்கழகங்களிடமிருந்தும் 

 ிறுவனங்களிடமிருந்தும் ஆரோய்ச்சி 

/சுற்றுப்பைண தகோவடகளும் போரோட்டுகளும் 

கிவடத்ைன. 

 

அைற்கு நமலைிகமோக பீட அங்கத்ைவர்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைிலும் அைற்கு தவளிைிலும் 

பல்நவறு ந ோக்கங்களுக்கோக விநசட குழுக்களில் 

தசைலோற்றினர். 
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போடவிைோன அபிவிருத்ைி, ஆரோய்ச்சி முடிவுகள், 

நைசிை நசவவகள், சமூக நசவவகள், 

பல்கவலக்கழக நசவவகள் பற்றியும் சர்வநைச 

பங்களிப்புக்கோகவும் ஒவ்தவோரு கற்வகப் 

பிோிவினதும் பங்களிப்பு பற்றிை ைிட்டவட்டமோன 

ைகவல்கள் கீநழயுள்ள அட்டவவணைில் 

கோட்டப்பட்டுள்ளன.  

 

பைவிைணி பங்களிப்பும் அவடவுகளும்  
 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

புைிைோக 

அறிமுகஞ்தசய்ைப்பட்ட 

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

கணிைம் மற்றும் தபௌைீகவிைல் 

விஞ்ஞோனமோணி பட்டம் மற்றும் 

இரசோைனவிைல் மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் விஞ்ஞோனமோணி 

பட்டம் என புைிை இரண்டு  

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவினோல் 

அறிமுகஞ் தசய்ைப்பட்டன்  

இந்ை  ோன்கு வருட பட்டம் 

கோரணமோக மோணவர்கவள 

அைிகளவில் கவர்ந்துதகோள்ள 

இது பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

மிகவும் பைனுள்ளைோக 

அவமயுதமன்பநைோடு இந்ை 

போடத றிவைப் பைிலும் 

மோணவர்களுக்கு இரண்டு 

போடங்கள் சம்பந்ைமோக ைமது 

அறிவிவன 

விருத்ைிதசய்துதகோள்ள 

இைலுதமன்பைோல் அது 

அவர்களுக்கு மிகவும் 

பைனுறுைிைோக அவமயும்.   
புைிைோக 

அறிமுகஞ்தசய்ைப்பட்ட 

போடத றிகள் )போடத றிக் 

கூறுகள் (  

போடவிைோன மறுசீரப்புக்கோக 

நபரோசிோிைர் ைிருமைி குமுது  ை சில்வோ 

பங்நகற்றோர்.  (MPKSK)  

போடத்துவறவைப் பைிலும் 

மோணவர்கள்  

 ிைிசோர் கணிைம் அறிமுகஞ் 

தசய்ைப்பட்டவம.  

 

உைர்த்தைோழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக  

“உைிர்த்தைோகுைி 

தைோழில்நுட்பவிைலோளர்களுகக்கோன  

இதலக்நரோனிக்  விஞ்ஞோனம் “ 

போடத றிக்கூறு  ைிரு. எஸ்.எஸ். 

அநபவிக்ரமவினோல்  

ைிட்டமிடப்பட்டது.   

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

தைோழில்நுட்ப பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  
 

நபரோசிோிைர் நக.நக.ஏ.எஸ். 

ைோப்போவவயும் பீடத்ைின் நமலும் சில 

அங்கத்ைவர்கவளயும் விஞ்ஞோனமோணி 

பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக  

முவனப்போன பிரவசகள் போடத றிக்  

கூறு அறிமுகஞ் தசய்ைது.    

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்.  
 

தைோவலக்கல்வி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

i. விஞ்ஞோனபீட மோணவர்கள் மற்றும் 

விோிவுவரைோளர்களுக்கோக கலோ ிைி 

மகோ ோம கருத்ைரங்தகோன்றிவன 

i. விஞ்ஞோனபீட மோணவர்களும் 

விோிவுவரைோளர்களும்  

ii.  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

அல்லது விோிவோக்க 

போடத றிகள்  

ஏற்போடு தசய்ைநைோடு நபரோசிோிைர் 

சந்ைிரோ விக்ரமசிங்க அைவன 

 டோத்ைினோர். 

ii.  கலோ ிைி ைிருமைி நபோைிகோ  

சபரகமுவ பல்கவலக்கழகத்ைின் 

வருவகைரும் விோிவுவரைோளரோக 

தசைலோற்றினோர். 

 

கலோ ிைி என்.ோீ.விக்கிரமசூோிை 2016 

கல்விைோண்டில் இளநவனில் மற்றும் 

நகோவட அவரைோண்டுப் பருவ  ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் ஒஹிநைோவிலுள்ள 

சின்சினோட்டி பல்கவலக்கழகத்ைின் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பீடத்ைின் 

பட்டைோோி ஆரோய்ச்சி உைவிைோளரோக 

நசவவைோற்றினோர். 

 

ைிரு. அநபவிக்கிரம றுகுணு 

பல்கவலக்கழக மருத்துவ பீடத்ைின் 

இவணச் சுகோைோர 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் தவளிவோோி 

விோிவுவரைோளரோக நசவவைோற்றினோர்.   

 

 

 

சபரகமுவ பல்கவலக்கழகத்ைின் 

மோணவர்கள்  

 

 

 

ஐக்கிை அதமோிக்கோவின் 

ஒஹிநைோவிலுள்ள 

சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைின்  

பட்டைோோிகளும் பட்டைோோி 

மோணவர்களும் 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

மருத்துவபீடத்ைின் விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  
 

கட்டணம் 

அறவிடப்படுகின்ற 

போடத றிகள்  

கணினிைிைல் கற்வகப் பிோிவு – 

 ீைிமன்ற பைவிைணிக்கோன பைிற்சி – 

 ீைிமன்ற ைன்னிைக்கமைமோக்கல்  

கருத்ைிட்டம்  

தைன் மோகோண 

 ீைிமன்றங்களின் 

எழுதுனர்களும் இவணைோன 

ைரங்கவளச் நசர்ந்ை 25 

பைவிைணி அங்கத்ைவர்களும்.  
 

சமூக நசவவகள்  “எமது உைிர்கள் மீது விவசோை 

இரசோைனங்களின் ைோக்கம்” எனும் 

நபருவரதைோன்று கலோ ிைி சீ.எச்.என்.  

முனசிங்கவினோல் கோலி 

தபோலபோதகோட “ைிோிை புரதவசி” 

சங்கத்ைில் 2017 மோர்ச்சு 22 ஆந் ைிகைி 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்டது. அைன் 

வளப்பகிர்வோளரோக விளங்கிைவர் 

களணிை பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கம்பஹோ விக்கிரமஆரச்சி ஆயுர்நவை 

 ிறுவனத்ைின் விோிவுவரைோளர் 

கலோ ிைி ரவீந்ைிர வீரசிங்க ஆவோர். 

அைில் கலந்து தகோண்நடோர் 

எண்ணிக்வக 40 நபர் ஆகும்.   

பீவட தகோல்லிகவள 

போவிக்வகைில் போதுகோப்பு 

வழிமுவறகவள 

 வடமுவறப்படுத்துவைற்நகது

வோக கமக்கோரர்கவள 

ஊக்குவிப்பைற்கோன 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம். 

உலக சுற்றோடல் ைினத்வைக் 

தகண்டோடுமுகமோக  2016 யூன் மோைம் 

10 ஆந் ைிகைி பலபிட்டிை பிரநைச 

தசைலோளர் ஆளுவகப் பிரநைசத்ைின் 

போடசோவல மோணவர்களுக்கோக 

உைிர்ப்பன்வவகவமவை 

போதுகோப்பைற்கோக 

மோணவர்களுக்கு 

விழிப்புணர்வூட்டும் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம்.  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

“உைிர்ப் பன்வவகவமயும் 

சவோல்களும்”  எனும் ைவலப்பின் கீழ் 

கலோ ிைி டீ.எச்.என்.   முனசிங்கவினோல் 

நபருவரதைோன்று ஆற்றப்பட்டது. 

இைில் 100 இற்கு நமற்பட்ட 

மோணவர்கள் பங்நகற்றனர்.    

 

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.சீ.எஸ். சில்வோவும் 

நபரோசிோிைர் ஈ.பீ.எஸ். சந்ைனவும் 

சிறு ீரக ந ோய் சம்பந்ைமோக 

வடமத்ைிை, தைன் மற்றும்  ஊவோ 

மோகோணங்களில்  விழிப்புணர்வூட்டும் 

 ிகழ்ச்சிகவள ஏற்போடு தசய்ைனர். 

இப்பிரநைசத்வைச் நசர்ந்ை 

சோைோரண தபோதுமக்களும் 

கமக்கோர சமூகமும்.   

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.சீ.எஸ். சில்வோவும் 

நபரோசிோிைர் ஈ.பீ.எஸ். சந்ைனவும் 

சிறு ீரக ந ோய் சம்பந்ைமோக  தைன் 

மற்றும்  ஊவோ மோகோணங்களில் 

தபோதுச் நசோைவன  ிகழ்ச்சிகவள 

 டோத்ைினர்.    

 

ைோக்கத்ைிற்கு இலக்கோகிை 

பிரநைசங்களின் கமக்கோர 

சமூகம் 

கழிவு  ீர் மற்றும் குடி ீவர பகுப்போய்வு 

தசய்ைைன்  மூலமோக இரசோைனவிைல் 

கற்வகப் பிோிவு வகத்தைோழில்களுக்கு 

நசவவவை வழங்கிைது.   

 

வகத்தைோழிலும் சமூகமும் 

தபோைிைிடப்பட்ட உணவுப் 

பகுப்போய்விவன இரசோைனவிைல் 

கற்வகப்பிோிவு நமற்தகோண்டது.   

 

 

றுகுணு கணிை கற்வகப் பிோிவின் கல்வி 

உைவி மன்றத்ைினோல் சிறப்புோிவம 

குவறந்ை போடசோவல சிறோர்களுக்கு 

புலவமப்போிசில் வழங்கப்பட்டது.  

 

வளங்கள் குவறவோக உள்ள கிரோமிை 

போடசோவலகளுக்கு போடநூல்கவள 

தகோவடைோக வழங்குைல் 

போடசோவல சிறோர்கள் 

கலோ ிைி மஹோ ோம விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் அனுபவமுள்ள 

அறிவுவரைோளரோக  தசைலோற்றினோர்.  

 

2016  தபௌைீகவிைல் மற்றும் வோனிைல் 

ஒலிம்பிைோட் நபோட்டிைில்  ிவலை 

இவணப்போளரோக கலோ ிைி மஹோ ோம 

தசைலோற்றினோர்.    

விஞ்ஞோன பீட மோணவர்கள்  

 

 

 

தைன் மோகோண போடசோவல 

மோணவர்கள்   
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

ைிரு. ரணதுங்க விஞ்ஞோன பீடத்ைின் 

மோணவர் மைியுவரைோளரோக  

தசைலோற்றினோர்.  

 

ைிரு. ரணதுங்க அனுபவமுள்ள 

அறிவுவரைோளரோக  தசைலோற்றினோர்.  

 

ைிரு. ரணதுங்க  தசைற்போடுகள் 

இவணப்போளரோக தசைலோற்றினோர் QIG 

W2 grant. 

 

ைிரு. ரணதுங்க  தசைற்போடுகள் 

இவணப்போளரோக தசைலோற்றினோர் 

QIG W4 grant. 

 

ைிரு. எச்.ஏ.டீ.எஸ். டீ. தபநரோ 

விஞ்ஞோன பீடத்ைின் மோணவர் 

மைியுவரைோளரோகவும்  ம்பிக்வகயுள்ள 

அறிவுவரைோளரோகவும் கடவமகவள 

ஈநடற்றினோர்.  

  

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் தபௌைீகவிைல் சங்கத்ைின் 

சிநரட்ட தபோருளோளரோக 

நசவவைோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக RISTCON 

2016  இவண தசைலோளரோக 

கடவமைோற்றினோர்.  

 

 கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக பீட ைினக் 

குழுவின் அங்கத்ைவரோக 

தசைலோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக 

பட்டப்பின்படிப்பு மீளோய்வுத் தைோடர் 

குழுவின் அங்கத்ைவரோக 

தசைலோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக  

 ம்பிக்வகயுள்ள அறிவுவரைோளரோக 

தசைலோற்றினோர்.  

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

 

 விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

  

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள்  
 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம்  

 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீடம் 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

ைிரு. அநபவிக்ரம விஞ்ஞோன பீடத்ைின் 

மோணவர் மைியுவரைோளரோக  

கடவமகவள ஈநடற்றினோர்.  

  

ைிரு. அநபவிக்ரம விஞ்ஞோன பீடத்ைின் 

 ம்பிக்வகயுள்ள அறிவுவரைோளரோக 

கடவமகவள ஈநடற்றினோர்.  

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  
 
 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

)போடத றிக் கூறுகள் 

/போடங்கவள 

விருத்ைிதசய்ைல்( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.டீ.ஜீ. ைர்மரத்ன 

தபோறிைிைல் தைோழில்நுட்ப 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டவை 

ைைோோிப்பைில் பங்களிப்பு தசய்ைோர்.  

 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.டீ.ஜீ. ைர்மரத்ன 

விஞ்ஞோன பீடத்ைின் பீடோைிபைி 

என்றவவகைில் புைிை பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள ைைோோித்ைோர்.  

 

 

ைகவல் தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப 

பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

போடவிைோனம், தைோழில்நுட்ப 

பீடத்ைினோல்  டோத்ைப்படவுள்ள 

ை.தைோ.தைோ. பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் போடவிைோனம்  

கணினிைிைல் கற்வகப்பிோிவின் ைிரு. 

அருண தலோதரன்சுநஹவோ மற்றும் 

கலோ ிைி ைோரக இளைதபரும  

ஆகிநைோரோல் ைைோோிக்கப்பட்டது. 

தைோழில்நுட்ப பீட மோணவர்கள் 

- ைகவல் தைோடர்போடல் பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் 

போடவிைோனம்  

பட்டைோோி மோணவர்களுக்கோன 

 ிகழ்கோல போடவிைோனத்வை 

விருத்ைிதசய்வைற்கோக கணிைக் 

கற்வகப் பிோிவின் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் தபருமுைற்சி தசய்து 

வருகின்றனர்.  

 

மீளோய்வுக்கோக கணிை கற்வகப் 

பிோிவுக்கு ஏற்தகனநவ புைிை சோைோரண 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

போடவிைோன மறுசீரவமப்பு 

பூர்த்ைிதசய்ைப்பட்டநைோடு புைிை 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று 

மீளோய்வு தசய்ைப்பட்டு வருகின்றது.  

சிறப்பு பட்டைோோி மோணவர்கள், 

வகத்தைோழில்கள், 

பல்கவலக்கழகம் ,  ோடு. 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

போடவிைோன மறுசீரவமப்பு 

பூர்த்ைிதசய்ைப்பட்டநைோடு புைிை 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று 

மீளோய்வு தசய்ைப்பட்டு வருகின்றது.  

புைிை போடத்துவறகவள 

அைிகமோக கற்றுக்தகோள்ள 

இைலுதமன்பைோல் இது புைிை 

மோணவர்களுக்கு அைிக 

 ன்வமகவளப் 

தபற்றுக்தகோடுப்பைோக 

அவமயும். அத்துடன் 

எைிர்கோலத்ைில் மிகச்சிறந்ை 

தைோழில்கவளத் நைடிக்தகோள்ள 

அது அவர்களுக்கு உைவுைோக 

அவமயும்.   

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCPDHE -2016: தமோடியுல் 6- உைர் 

கல்விக்கோன ை.தைோ.தைோ. ைிறன்கள் 

  

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

கல்விசோர் பைவிைணி மற்றும் 

தவளி  ிறுவனங்களின் 

இவணைோன 

ைரங்கவளச்நசர்ந்ை 

பங்குபற்றுனர்கள்  

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பைவிைணி அபிவிருத்ைி 

 ிவலைத்ைினோல்  டோத்ைப்பட்ட  

CCPDHE தமோடியுல் 8 தைோடர்போன 

வளப்பகிர்வோளரோக நபரோசிோிைர் 

நக.பீ.எஸ். குணவிக்ரம 

நசவவைோற்றினோர்.  

2016 CCPDHE போடத றிக்கோக 

நசர்ந்துதகோண்ட கல்விசோர் 

பைவிைணி  

தகோழும்பு  பல்கவலக் கழகத்ைின் 

கலோ ிைி நகோமிந்ைவோல்  டோத்ைப்பட்ட 

தபறுநபற்றிவன 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

போடவிைோனம் /போடத றிக் கூறுகளின் 

அபிவிருத்ைி பற்றிை தசைலமர்வில் 

ைிரு. எச்.ஏ.டீ.எஸ்டீ. தபநரோரோ 

பங்குபற்றினோர்.   

ைமது போடவிைோனம் 

/போடத றிக் கூறுகளின் 

அபிவிருத்ைி பற்றிை 

அறிவிவன 

வளர்த்துக்தகோள்வைற்கோக இது 

பைவிைணிைின் 

அவனவருக்கும் பைனுள்ளைோக 

அவமந்ைது.  

2016 தபப்ருவோி மோைத்ைில் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் பைவிைணி 

அபிவிருத்ைி  ிவலைத்ைினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட CCPDHE  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

கலோ ிைி என்.ோீ. விக்ரமசூோிைவினோல் 

தவற்றிகரமோக  ிவறவுதசய்ைப்பட்டது. 

 

கற்பித்ைல் முவறைிைல்கவள 

விருத்ைிதசய்துதகோள்ள 

பைனுள்ளைோக அவமந்ைது.  

 

கலோ ிைி என்.ோீ. விக்ரமசூோிைவினோல் 

ஐக்கிை அதமோிக்கோவின் சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைில் கலோ ிைிப் பட்டம் 

தவற்றிகரமோக  ிவறவுதசய்ைப்பட்டது.  

தபௌைீகவிைல் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சித் ைிறவமகள் பற்றிை 

அறிவிவன 

முன்நனற்றிக்தகோள்ள 

உறுதுவணைோக அவமந்ைது.  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

  

கலோ ிைி என்.ோீ. விக்ரமசூோிை 2016 யூன் 

28 ஆந் ைிகைி றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைில்  டோத்ைப்பட்ட 

“பைன்விவளவிவன 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட போடவிைோன 

அபிவிருத்ைி” பற்றிை இலங்வக 

ைவகவமகள் சட்டக தசைலமர்வில் 

பங்நகற்றோர்.  

ைமது கற்பித்ைல்கள் 

ஆற்றல்கவள 

விருத்ைிதசய்துதகோள்ள 

பைவிைணிவைச் நசர்ந்ை 

அவனவருக்கும் பைனுள்ளைோக 

அவமந்ைது.   

 

இைந்ைிரசோைனம் பற்றிை நமலைிக 

பைிற்சிக்கோக தபௌைீகவிைல் கற்வகப் 

பிோிவின் தைோழில்நுட்ப 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் இருவர் 

தபோறிைிைல் பீடத்ைிற்கு 

அனுப்பிவவக்கப்பட்டனர்.   

ைிரு.டீ.என்.எஸ் 

கருணோ ோைக்க மற்றும் ைிரு. 

ஆர்.என். குணவர்ைன 

 

நபரோைவன  ப.பி.வி.  ிறுவனத்ைினோல் 

 டோத்ைப்பட்ட பத்து ோள் பிரநைோக 

தசைலமர்வில் தபௌைீகவிைல் கற்வகப் 

பிோிவின் தைோழில்நுட்ப 

உத்ைிநைோகத்ைதரோருவர் 

அனுப்பிவவக்கப்பட்டோர்.  

 ைிரு.டீ.என்.எஸ் 

கருணோ ோைக்க  

நைசிை அபிவிருத்ைிக்கோன 

பங்களிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.டீ.ஜீ. ைர்மரத்ன 

1) ைவலவர், அடிப்பவட விஞ்ஞோனம் 

பற்றிை நை.வி.ம. தசைற்போட்டுக் 

குழு )2016 யூவல தைோடக்கம் 

இற்வறவவர( 

 

2) தபௌைீகவிைல் போடவிைோன 

மீளோய்வுக்கோன நைசிை குழு - 

)க.தபோ.ை. )உ.ை.( போீட்வச 2016( 

 

3) குழு அங்கத்ைவர், நைசிை விஞ்ஞோன 

 ிவலைத்வை  ிறுவுைல், "இறந்ை கோலம் 

தைோட்டு இற்வற வவர" உபகுழு  

 

4) பீடோைிபைி – தைோழில்நுட்ப பீடம், 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம் )2016 ஓகத்து 

தைோடக்கம் இற்வறவவர( : 

தைோழில்நுட்ப பீடத்வை 

 ிறுவுவைற்கோக கணிசமோன 

பங்களிப்பிவன தபற்றுத் ைந்ைோர்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பல்கவலக்கழகமும் சமூகமும்  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) பீடோைிபைி - விஞ்ஞோன பீடம், 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம் )யூவல 2010 

-2016( 

 

6)BICOST 2016, தகோழும்பு: 

தசைற்போட்டுக் குழுவின் ைவலவமவை 

வகித்ைநைோடு 10 இலக்குத் துவறகள் : 

தசைற்போட்டுத் ைிட்டம் பற்றிை 

தசைற்குழு அறிக்வக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

7) நபரோசிோிைர் பைவிக்கோன 

விண்ணப்ப பத்ைிரத்வை மைிப்பீடு 

தசய்வைற்கோக ஏவனை 

பல்கவலக்கழகங்களின் தசநனற் சவப 

 ிைமத்ைர்களோக தசைலோற்றினோர்.     

 

8) இலங்வக ைவகவமகள் சட்டக 

மட்டத்வை அமுலோக்கும்நபோது  

எைிர்ந ோக்கிை சிக்கல்கள் பற்றி 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவினோல் ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்ட தசைலமர்வில் 

விஞ்ஞோன  ிவலைிைற் குழுவுக்கோக 

சமர்ப்பணதமோன்று 

நமற்தகோள்ளப்பட்டது.   

 

 

பல்கவலக்கழகமும் சமூகமும்  

 

 

E- மோத்ைவற சிவில் நமன்முவறயீட்டு 

 ீைிமன்றத்ைில் ைோக்கல் தசய்யும் 

கருத்ைிட்டம்  

மோத்ைவற சிவில் 

நமன்முவறயீட்டு  ீைிமன்றம் 

க.தபோ.ை. உைர்ைரப் போீட்வசைில் 

உைிோிைல் விவடத்ைோள் 

மைிப்பீட்டுக்கோன பிரைோன போீட்சகர் ) 

நபரோசிோிைர் குமுது ை சில்வோ( 

MOH 

கலோ ிைி டீ.எச்.என். முனசிங்க  நைசிை 

அபிவிருத்ைிக்கோன முக்கிைமோன 

 ிகழ்வுகவள ஏற்போடு தசய்வைற்கோக 

நைசிைோீைிைோக ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட 

SLAAS குழுவில் நசவவைோற்றினோர்.  

 

உைர்ைர விவடத்ைோள் மைிப்பீட்டுக்கோக 

முது ிவல விோிவுவரைோளர்கள் 

ஒத்துவழப்பு  ல்கினர்.    

 

சமூகம் 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

 

 

 

 

 

சர்வநைச மட்டத்ைிலோன 

பங்களிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உைர்ைர உைிோிைல் போடவிைோன 

மறுசீரவமப்புக் குழு – நபரோசிோிைர் 

சமன் அநபசிங்க  

 

க.தபோ.ை. )உைர்ைர( வளங்கள் நூவல 

ைைோோித்ைல் – இரசோைனவிைல்  

 ோட்டின் உைர்ைர மோணவர்கள்  

 

 

உைர்ைர ஆசிோிைர்கள் 

தபௌைிகவிைல் மற்றும் 

தைோழில்நுட்பத்ைிற்கோன விஞ்ஞோனம் 

எனும் க.தபோ.ை. உைர்ைரப் போடங்கள் 

இரண்டிலும் விவடத்ைோள்கவள 

மைிப்பீடு தசய்வகைில் பிரைோன 

போீட்சகரோக கலோ ிைி மகோ ோம 

தசைலோற்றினோர்.   

இது இலங்வகைின் போடசோவல 

மோணவர்களுக்கு 

பைனுள்ளைோக அவமந்ைது.  

க.தபோ.ை. )உைர்ைர(  

விவடத்ைோள்கவள மைிப்பீடு 

தசய்வகைில் கலோ ிைி நக.பீ.எஸ். 

ஜைைிலக இவணக் 

கட்டுப்போட்டோளரோகவும் 

போீட்சகரோகவும் தசைலோற்றினோர். 

 

உைர்ைர போடத்ைிட்ட மீளோய்வுக் 

குழுவின் ஆநலோசவன சவபைில் 

அங்கத்ைவரோக கலோ ிைி ைிருமைி 

நபோைிகோ தசைலோற்றினோர். போடத்ைிட்ட 

மீளோய்வுக் குழு, தபௌைீகவிைல்.  

 

 உைர்ைர விவடத்ைோள் மைிப்பீட்டுச் 

சவபைின் பிரைோன போீட்சகரோக ைிரு. 

ரணதுங்க தசைலோற்றினோர்.   

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்களுக்கும் தைன் 

மோகோணத்ைின் போடசோவல  

மோணவர்களுக்கும் ஏவனை 

பங்குபற்றுனர்களுக்கும் 2017 ஆம் 

ஆண்டில்  டோத்ைப்படவுள்ள புத்ைோக்க 

மற்றும் புத்துருவோக்க கண்கோட்சிைின் 

ஏற்போட்டுக் குழுவின் அங்கத்ைவரோக 

ைிரு.எம். ரணதுங்க தசைலோற்றினோர்.    

 

இது இலங்வகைின் போடசோவல 

மோணவர்களுக்கு 

பைனுள்ளைோக அவமந்ைது.  

 

உைர்ைர விஞ்ஞோன 

மோணவர்கள்  

 

 

தபௌைீகவிைல் ஆசிோிைர்களும் 

உைர்ைர விஞ்ஞோன 

மோணவர்களும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்களும் தைன் 

மோகோணத்ைின் போடசோவல 

மோணவர்களும் ஏவனை 

பங்குபற்றுனர்களும்  

 

ஆரோய்ச்சி ஒத்துவழப்பு பற்றி 

கலந்துவரைோடுவைற்கோக 

சமுத்ைிரவிைல் பற்றிை தைற்கு சீன 

விஞ்ஞோன  ிறுவனம் மற்றும் சீன 

பல்கவலக்கழகம்   
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

விஞ்ஞோன அக்கடமிைின் 

அவழப்பின்நபோில் நபரோசிோிைர் 

டபிள்யு.ஜீ.ஏ. ைர்மரத்ன நமற்படி 

 ிறுவனங்களுக்கு சுற்றுப்பைணம் 

நமற்தகோண்டோர்.    

 

DAAD  ஆல் விடுக்கப்பட்ட 

அவழப்பின்நபோில் ஆரோய்ச்சி 

ஒத்துவழப்பு பற்றிக் 

கலந்துவரைோடுவைற்கோக 

உபநவந்ைவர பிரைி ிைித்துவம்தசய்து 

இலங்வகத் தூதுக்குழுவின் 

பிரைி ிைிைோக நபரோசிோிைர் 

டபிள்யு.ஜீ.ஏ. ைர்மரத்ன நஜர்மன் 

பல்கவலக்கழகங்களுக்கு 

சுற்றுப்பைணம் நமற்தகோண்டோர்.   
2016 தபௌைீகவிைல் மற்றும் வோனிைல் 

ஒலிம்பிைோட் நபோட்டிப் போீட்வச  

கலோ ிைி மகோ ோமவினோல் 

 டோத்ைப்பட்டது.   

 

2016 விஞ்ஞோன  ஒலிம்பிைோட் 

நபோட்டிப் போீட்வச  கலோ ிைி 

மகோ ோமவினோல்  டோத்ைப்பட்டது.   

தைன்மோகோண 

மோணவர்களுக்கு  இது 

தபோிதும் முக்கிைமோனைோக 

அவமந்ைது.  

 

தைன்மோகோண 

மோணவர்களுக்கு  இது 

தபோிதும் முக்கிைமோனைோக 

அவமந்ைது.  
CERN அவமப்போண்வமைின் 

கோலோண்டு ஆரோய்ச்சி 

தசைற்போட்டுக்கோக கற்வகப் பிோிவுக்கு 

கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவதரோருவர் அனுப்பி 

வவக்கப்பட்டோர்.  

 

 கலோ ிைி எச்.ஏ.டீ.எஸ்.டீ. தபநரரோ 

றுகுணு சர்வநைச விஞ்ஞோன மற்றும் 

தைோழில்நுட்ப சம்நமளனம் – 2016 

இற்கோன சுவதரோட்டிதைோன்று 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.   

 

கலோ ிைி  என்.ோீ. விக்ரமசூோிை ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைில்  டோத்ைப்பட்ட 

ஒத்துவழப்பு கூட்டத்ைில் நபருவர 

 ிகழ்த்ைினோர். )தகன்பறோ, ANU, 

அவுஸ்ைிநரலிைோ ஆரோய்ச்சி அணிைின் 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக 

 

 

 

 

 

 

ைமது ஆரோய்ச்சிகள் மற்றும் 

ஒத்துவழப்பிவன 

விருத்ைிதசய்ை கல்விசோர் 

பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் 

அவனவருக்கும் இது மிகவும் 

பைனுள்ளைோக அவமந்ைது. 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

நபரோசிோிைர் தஜகைீஸ் அவர்களுடன் ( 

2016 யூன் 03.  

 

கலோ ிைி  என்.ோீ. விக்ரமசூோிை  

“Nanostructures Promise Big Impact on 

Higher-Speed Lower-Power Optical 

Devices” பற்றி ஐக்கிை அதமோிக்கோவின் 

சின்சினோட்டி பல்கவலக்கழகத்ைின் 

 ிவறநவற்றுச்சவப 

அறிக்வகைோளதரோருவருடன் 

 வடதபற்ற ந ர்கோணல் தைோடோில் 

பங்நகற்றோர். 2016 தபப்ருவோி 12. 

 

CERN இல்  வடதபற்ற இரண்டுமோை 

தசைலமர்வுக்கோக தபௌைீகவிைல் 

கற்வகப் பிோிவு மோணவதரோருவவர 

பங்நகற்கச் தசய்வித்ைது.  

ஐ.ஜீ.ஐ. லக்மோல்  

நபரோசிோிைர் நக.பீ.எஸ். குணநசகர “ 

நபணல் உைிோிைல் பற்றிை ஆசிை 

சஞ்சிவகைின்” ஆநலோசவனக்குழு 

அங்கத்ைவரோக தைோடர்ந்தும் 

நசவவைோற்றினோர்.  

 

நபரோசிோிைர் ைம்மினி பிநரமசந்ைிர 

“அைனமண்டல பூச்சிைிைல்,  விவசோை 

ஆரோய்ச்சி உலக சஞ்சிவக, றுகுணு 

விஞ்ஞோன சஞ்சிவக” ஆகிை 

பிரசுரங்களின் பைிப்போசிோிைர் குழுவில் 

நசவவைோற்றினோர்.  

 

 

 

 

 சமூகம்  

 

குழுக்களும் அவற்றுடன் 

தைோடர்புவடை 

அங்கத்ைவர்கள் 

எண்ணிக்வகயும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.ஜீ.டீ. 

ைர்மரத்ன றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் தசநனற் 

சவபைினோல்  ிைமிக்கப்பட்ட பல 

குழுக்களுக்கு பங்களிப்பு  ல்கினோர். 

பல்கவலக்கழகம்  

கணினிைிைல் கற்வகப் பிோிவு 

i. பீடோைிபைிைின்  ிைமத்ைர் -SDC(01) 

ii LEARN றுகுணு பல்கவலக்கழக 

பிரைி ிைி (01) 

iii.RISTCON ஏற்போட்டுக் குழு (03) 

iv. பீட ைினம்  (01) 

v. கருத்ைரங்கு – FGS 

(02) Symposium – FGS (02) 

று. ப. பைவிைணி – SDC 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவள 

 டோத்துைல்  

று. ப. பைவிைணி  மற்றும் 

மோணவர்கள் – று. ப.  - LEARN 

வவலைவமப்பு முகோவமத்துவம் 

சோர்ந்ை பணி இவணப்போக்க 

ஆரோய்ச்சிைோளர்கள் – RISTCON 

2017 சம்நமளனம் 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீட பைவிைணி  

மற்றும் மோணவர்கள் – பீட 

ைினம் 2016 

பட்டப்பின்படிப்பு 

மோணவர்கள்– FGS கருத்ைரங்கு: 

2016 ைிதசம்பர் 

 

நபரோசிோிைர் ைம்மினி பிநரமசந்ைிர “  

அைனமண்டல பூச்சிைிைல், விவசோை 

ஆரோய்ச்சி உலக சஞ்சிவக, றுகுணு 

விஞ்ஞோன சஞ்சிவக” ஆகிை 

பிரசுரங்களின் பைிப்போசிோிைர் குழுவில் 

நசவவைோற்றினோர்.   

சமூகம் 

 i. பீட ைினக் குழு 

ii.சம்நமளனக் குழு 

iii.தசய்ைிமடல் குழு (05) 

 

பட்டைோோி மோணவர்களும் 

பல்கவலக்கழகமும் 

நபரோசிோிைர் நக.பீ.எஸ். குணவிக்ரம, 

மூன்றோவது றுகுணு சர்வநைச 

விஞ்ஞோன மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

சம்நமளனம் – 2016 (RISTCON), 
ஆநலோசவனக் குழு அங்கத்ைவர்   

 

கலோ ிைி மகோ ோம பட்டக் கற்வககள் 

சவபைில் நசவவைோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி மகோ ோம ஆரோய்ச்சிக் குழுவில்  

நசவவைோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி மகோ ோம விஞ்ஞோன 

முதுமோணி ஏற்போட்டுக் குழுவில்  

நசவவைோற்றினோர்.  

 

 

கலோ ிைி மகோ ோம விஞ்ஞோன பீட 

ைகவல் தைோழில்நுட்பக்  குழுவில்  

நசவவைோற்றினோர்.  
 

கலோ ிைி மகோ ோம மோணவர் 

நகோோிக்வககள் உபகுழுவில்  

நசவவைோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி நக.பீ.எஸ். ஜைைிலக 

பீடத்ைின் மூன்று தைோழில்நுட்ப 

இது பீடத்ைிற்கு பைனுள்ளைோக 

அவமயும். 

 

 

 

 

 

இது பீடத்ைிற்கு பைனுள்ளைோக 

அவமயும். 
 

இது அத்துவறவைச் சோர்ந்ை 

மோணவர்கவளப்நபோன்நற 

பீடத்ைிற்கும் பைனுள்ளைோக 

அவமயும்.  

 

இது பீடத்ைிற்கு பைனுள்ளைோக 

அவமயும். 

. 

 

இது விஞ்ஞோனபீட 

மோணவர்களுக்கு 

பைனுள்ளைோக அவமயும். 

  

 

விஞ்ஞோனபீடம் 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உபகுழுக்களில் அங்கத்ைவரோக 

தசைலோற்றி வருகின்றோர்.  

 

கலோ ிைி ைிருமைி நபோைிகோ ITRCC 

குழுவின் இவணப்போளரோக 

தசைலோற்றினோர்.  

 

கலோ ிைி ைிருமைி நபோைிகோ ைரப் 

போதுகோப்புக் கூறின் அங்கத்ைவரோக 

தசைலோற்றினோர்.  

 

2017 புத்ைோக்க மற்றும் புத்துருவோக்க 

கண்கோட்சிைில் குழு அங்கத்ைவரோக 

ைிரு. ரணதுங்க நசவவைோற்றினோர்.  

 

2017 புத்ைோக்க மற்றும் புத்துருவோக்க 

கண்கோட்சிைில் குழு அங்கத்ைவரோக 

ைிரு. சோரங்க தபநரரோ 

நசவவைோற்றினோர்.  

 

2017 புத்ைோக்க மற்றும் புத்துருவோக்க 

கண்கோட்சிைில் குழு அங்கத்ைவரோக 

ைிரு. அநபவிக்ரம சோரங்க தபநரரோ 

நசவவைோற்றினோர்.  

 

ைிரு. அநபவிக்ரம RISTCON  2017 குழு 

அங்கத்ைவரோக  நசவவைோற்றினோர்.  

விஞ்ஞோனபீடம் 

 

 

 விஞ்ஞோனபீடம் 

 

 

பல்கவலக்கழகத்ைின் பட்டைோோி 

மோணவர்களும் தைன் மோகோண 

போடசோவல மோணவர்களும் 

ஏவனை பங்பகுபற்றுனர்களும் 

 

பல்கவலக்கழக மோணவர்கள் / 

போடசோவல மோணவர்கள் 

மற்றும் தபோது மக்கள் 

 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

 

 

 

 

 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  

நபரோசிோிைர் நக.பீ.எஸ். குணவிக்ரம, 

நபரோசிோிைர் என்.நஜ.டீ.எஸ். 

அமரசிங்க, நபரோசிோிைர் ைிருமைி 

ைம்மினி பிநரமசந்ைிர, நபரோசிோிைர் 

பீ.எம்.சீ.எஸ். ை சில்வோ,நபரோசிோிைர் 

ஈ.பீ.எஸ் சந்ைன ஆகீநைோர் விஞ்ஞோன 

பீட ஆரோய்ச்சிக் குழுவில்  

நசவவைோற்றினோர்கள். 

பட்டப்பின்படிப்பு விஞ்ஞோன  சவப.   

பல்கவலக்கழகம்  

நபரோசிோிைர் டீ.எச்.என்.  முனசிங்க 

இலங்வக விஞ்ஞோன நமம்போட்டு 

சங்கத்ைின்  D பிோிவின் ைவலவரோக 

நசவவைோற்றினோர். 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

நபரோசிோிைர் ைிருமைி ைம்மினி 

பிநரமசந்ைிர றுகுணு விஞ்ஞோன 

ஆரோய்ச்சி வட்டத்ைின் சிநரட்ட 

தபோருளோளர், பீட இவணப்போளர்- 

ஆங்கில தமோழி, இவணப்போளர் – 

பீடங்களுக்கிவடைிலோன  டன மற்றும் 

இலக்கிைப் நபோட்டி, பைவிைணி 

ஆநலோசகர் – “கலோ ஹவுல”, 

பல்கவலக்கழக இவணப்போளர் 

“றுகுணு நசவை”  ிகழ்ச்சி, அங்கத்ைவர் 

– பீட ைர உத்ைரவோை கூறு, 

இவணப்போளர் – மோணவர் கலோசோர 

 ிகழ்ச்சி “ஸ்வரங்க” என்ற வவகைில் 

நசவவைோற்றினோர்.  

 பல்கவலக்கழகம் 

கிவடத்ை தகோவடகள் 

)ந ோக்கங்களும் அளவும்( 

-  உள் ோட்டு  

-  சர்வநைச 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பீடக் தகோடுப்பனவு – விஞ்ஞோன பீடம் 

)நபரோசிோிைர் குமுது ை சில்வோ( 

 

80,000/=  பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.சீ.எஸ். ை 

சில்வோவுக்கு ப.மோ.ஆ.குழுவின. 

ைவடைற்ற தகோவட கிவடத்ைது. )7.5 

மில்லிைன் இலங்வக ரூபோ( 

விஞ்ஞோன முதுமோணி 

மோணவர்கள் / பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 

நபரோசிோிைர் ஈ.பீ.எஸ் சந்ைனவுக்கு 

ப.மோ.ஆ.குழுவின் ைவடைற்ற தகோவட 

கிவடத்ைது.  )4.8 மில்லிைன் இலங்வக 

ரூபோ(  

 

 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு. எச்.ஏ.பீ. 

குருநகவுக்கு  GEF/UNDP தகோவட 

உோித்ைோைிற்று. – மகோவலி அபிவிருத்ைி 

மற்றும் சுற்றோடல்துவற அவமச்சின் 

உைிர்ப்பன்வவகவம தசைலோளர் 

அலுவலகம் ரூ.   210,000.00  

 

கலோ ிைி நக.மோஸ்நகோரோளவுக்கு 

நை.ஆ.சவபைின் ஆரோய்ச்சிக் தகோவட 

கிவடத்ைது.   

ஒரு  ைத்துவமுதுமோணி 

மோணவர் 

பைிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளோர்.  
 ப.மோ.ஆ.குழுவின் ைவடைற்ற தகோவட 

–  2 மில்லிைன் ரூபோ 

நை.ஆ.சவபைின் தகோட -   2.0 

மில்லிைன் ரூபோ 

 

பல்கவலக்கழக கல்விசோர் 

பைவிைணி , பல்கவலக்கழக 

பட்டப்பின்படிப்பு மோணவர்கள்  

வோனிைல் பற்றிை ஆரோய்ச்சிக் 

கருத்ைிட்டதமோன்றுக்கோக 3.8 

கற்வகப் பிோிவின் வோனிைல் 

ஆரோய்ச்சி அபிவிருத்ைிைின் 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

மில்லிைன் ரூபோ தகோவட 

நை.ஆ.சவபைிடமிருந்து கலோ ிைி 

மகோ ோமவுக்கு கிவடத்ைது. 

 

 ிவுநடோனிை கைிதரறி 

தைோவலந ோக்கிவை 

விருத்ைிதசய்ைவமக்கோக கலோ ிைி 

மகோ ோவுக்கு விஞ்ஞோனபீட 

ஆரோய்ச்சிக் தகோவடைிலிருந்து ரூ. 

80,000 கிவடத்ைது.   

 

ஒலிவைக் குவறப்பைற்கோக உள்ளோர்ந்ை 

ைோவர இனங்கவள புலனோய்வு 

தசய்ைவமக்கோக கலோ ிைி ைிருமைி 

நபோைிகோவுக்கு 3.3 மில்லிைன் ரூபோ 

ஆரோய்ச்சிக் தகோவட கிவடத்ைது.   

 

வகுப்பவற / ந ைர்கள் பிோிவுக்கோக “ 

மோணவர் பிரைிபலிப்பு முவறவம” 

எனும் புத்ைோக்கதமோன்வற 

ைிட்டமிடுவைற்கோகவும் அபிவிருத்ைி 

தசய்வைற்கோகவும் நபரோசிோிைர் 

டபிள்யு.ஜீ.டீ. ைர்மரத்ன, நபரோசிோிைர் 

நக.நக.எஸ். ைோப்போ  மற்றும் ைிருி் 

எஸ்.எஸ். அநபவிக்ரம ஆகிநைோருக்கு 

நை.வி. மன்றத்ைிடமிருந்து 1.192 

மில்லிைன் ரூபோ தகோவட 

உோித்ைோைிற்று.    

 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநகவுக்கு 

 OSTP NSF பைிற்சி நைோழவம 

புலவமப்போிசில் உோித்ைோனது. (  4057 

மில்லிைன் அ.தடோ. + விமோனக் 

கட்டணம்) 

 

கலோ ிைி விக்ரமசூோிைவுக்கு ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் ஒஹிநைோ 

மோ ிலத்ைிலுள்ள சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைில் ஆரோய்ச்சி உைவி 

நை.வி.ம. )ஐ.அதம.( 

தகோவடைிலிருந்து  ிைிைங்கள் 

வழங்கப்பட்டன.    

 

தபோருட்டு இது 

உறுதுவணைோக அவமயும். 

 

 

 கற்வகப் பிோிவின் வோனிைல் 

ஆரோய்ச்சி அபிவிருத்ைிைின் 

தபோருட்டு இது 

உறுதுவணைோக அவமயும். 

 

 

PhD மோணவர்கள்  

 

 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு, 

விஞ்ஞோன பீட பட்டைோோி 

மோணவர்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக 

 

 

 

கலோ ிைி பட்டத்ைிற்கோக கற்றல் 

 

 

 

கலோ ிைி பட்டத்ைிற்கோக கற்றல் 

. 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

கலோ ிைி விக்ரமசூோிைவுக்கு ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் ஒஹிநைோ 

மோ ிலத்ைிலுள்ள சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைில் முழுவமைோன 

கற்வக பட்டப்படிப்பு புலவமப் போிசில் 

மூலமோக  ிைிைங்கள் வழங்கப்பட்டன.    

 

விருதுகள்/ ஆக்கவுோிவமப் 

பத்ைிரங்கள்/ விநசட 

அவடவுகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.எஸ். ை சில்வோவுக்கு 

விஞ்ஞோன தவளியீடுகளுக்கோன 

சனோைிபைி விருது உோித்ைோைிற்று.  

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.எஸ். ை 

சில்வோ 

கலோ ிைி டீ.எச்.என். முனசிங்கவுக்க 

நைசிை விஞ்ஞோன மன்றத்ைிடமிருந்து 

SUSRED தகோவட வழங்கப்பட்டது.  

 

சனோைிபைி ஆரோய்ச்சி விருது – கலோ ிைி 

எஸ் மோஸ்நகோரோள  

கலோ ிைி பட்டத்ைிற்கோக கற்றல் 

 

 

 

 நைசிை விருது – சுகோைோரத் துவறைின் 

மிகச்சிறந்ை சுவதரோட்டிக்கோன விருது – 

நை.வி.ம.  

 

கல்விசோர் பைவிைணி, 

பல்கவலக்கழகம் 

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநகவுக்கு 

ைவலசிறந்ை இளம் 

ஆரோய்ச்சிைோளருக்கு  

வழங்கப்படுகின்ற  உப நவந்ைர் விருது 

வழங்கப்பட்டது.  

 

கலோ ிைி மகோ ோம, ைிரு. 

ஈ.எம்.ரணதுங்க மற்றும் ைிரு.எஸ்.எஸ். 

அநபவிக்ரம  ிவுட்நடோனிை கைிதரறி 

தைோவலந ோக்கிதைோன்வற 

கட்டவமத்ைநைோடு    ட்சத்ைிரங்கள் 

மற்றும் விண்கற்களில் 

உள்ளடக்கத்வை புலனோய்வு 

தசய்வைற்கோக  ட்சத்ைிரங்கள் மற்றும் 

விண்கற்களின் ஒளிவண்ணப்பட்வட 

படிமமோக்கலுக்கோக அது 

பிரநைோகிக்கப்பட்டது. 

 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவுக்கோக  

இவணப் நபரோசிோிைரோக கற்வகப் 

பிோிவினோல் நபரோசிோிைர் சந்ைிரோ 

விக்ரமசிங்க  ிைமிக்கப்பட்டோர்.  

கலோ ிைி என்.எம்.விக்ரமநக 

 

 

 

 

 

கற்வகப் பிோிவின் வோனிைல் 

ஆரோய்ச்சிகவள அபிவிருத்ைி 

தசய்வைற்கோக இது 

பைனுள்ளைோக அவமயும்.  

 

 

 

 

இது கற்வகப் பிோிவுக்கு 

மோத்ைிரமன்றி விஞ்ஞோன 

பீடத்ைிற்கும் பைனுள்ளைோக 

அவமயும்.   



135 
 

 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 டோத்ைிை தசைலமர்வுகள் 

/கருத்ைரங்குகள் 

/சம்நமளனங்கள் )உள்ளக 

மற்றும் உள் ோட்டு(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கலோ ிைி டீ.எச்.என். முனசிங்க 

உைிோிைல்சோர் மோைிோிகளுக்கோன 

டீஎன்ஏ  ிரல்குறியீட்டுமைமோக்கல் 

பற்றிை மூன்று தசைலமர்வுகவள 

ஏற்போடு தசய்ைோர்.– வளப்பகிர்வோளர் , 

கலோ ிைி ஜீ.டீ. தகைகோர், பணிப்போளர் 

 ிரல்குறியீட்டுமைமோக்கலுக்கோன 

நபோல் ஹர்பர்ட்  ிவலைம், இந்ைிைோ. 

நுகுணு, களணிை மற்றும் 

ஊவோ தவல்லஸ்ஸ 

பல்கவலக்கழகங்களின் 

விோிவுவரைோளர்கள், 

ஆரோய்ச்சிைோளர்கள், 

பட்டப்பின்படிப்பு  பட்ட 

மோணவர்கள் மற்றும் பட்டைோோி 

மோணவர்கள்  

நபரோசிோிைர் ைம்மினி 

பிநரமசந்ைிரவினோல் விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் மோணவர்களுக்கோக 

போரம்போிை இவச மைிப்பீடு பற்றிை 

தசைலமர்தவோன்று ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டது.  

பீடத்ைின்  பட்டைோோி 
மோணவர்கள்  

விஞ்ஞோன பீடத்ைில்  வடதபற்ற 2 வது  

RISTCON சம்நமளனத்ைில் கலோ ிைி 

மகோ ோம இரண்டு 

ஆய்வுக்கட்டுவரகவள சமர்ப்பித்ைோர். 

சனவோி 2016.  

 

2016 ஒற்நறோபர் மோைத்ைில்  நபரோைவன 

பல்கவலக் கழகத்ைில்  டோத்ைப்பட்ட  

PGIS ஆரோய்ச்சி கோங்கிரஸ் 

சம்நமளனத்ைிற்கோக கலோ ிைி மகோ ோம 

ஆய்வுக் கட்டுவரதைோன்றிவன 

சமர்ப்பித்ைோர். 

 

2016 ஓகத்து மோைத்ைில் நபரோைவன 

பல்கவலக்கழகத்ைில்  டோத்ைப்பட்ட   

iCMA கருத்ைரங்கில் கலோ ிைி மகோ ோம 
ஆய்வுக் கட்டுவரதைோன்றிவன 

சமர்ப்பித்ைோர்.  

 

2016 தசத்தைம்பர்  08 தைோடக்கம் 10 
வவர பத்ைரமுல்ல நவோட்டர்ஸ் எஜ் 

நஹோட்டலில்  டோத்ைபபட்ட இலங்வக 

விஞ்ஞோன மற்றும் தைோழில்நுட்ப கழக 

ஒன்றிைத்ைில் கலோ ிைி மகோ ோம 

பங்நகற்றோர்.  

   

இலங்வக நூல் ிவலை மகோ ோட்டு  

தசைலமர்வில் கலோ ிைி மகோ ோம 

பங்நகற்றோர்.  

   

கலோ ிைி மகோ ோம மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

 

 

 

 

 கலோ ிைி மகோ ோம மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

  

 

 

 

 

 

கலோ ிைி மகோ ோம மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு 

 

 

 

 

 

கலோ ிைி மகோ ோம மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு  

 

 

 

 

 

கலோ ிைி மகோ ோம  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமூக  ற்பணி 

தசைற்போடுகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

களணிை பல்கவலக்கழகத்ைில் 2016 

சனவோி 18 ஆந் ைிகைி  வடதபற்ற  

தவளிப்போட்டு நவோற்றளவு 

தசைலமர்வில் ைிரு. ரணதுங்க 

கலந்துதகோண்டோர்.  

 

களணிை பல்கவலக்கழகத்ைில் 

 வடதபற்ற புத்துருவோக்கம் மற்றும் 

வணிகமைமோக்கலுக்கோன கல்வி  

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைில் ைிரு. ரணதுங்க 

கலந்துதகோண்டோர்.  

 

நபரோசிோிைர் விக்ரமசூோிை ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் நமோிலண்ட் 

தபல்டிநமோோில்  வடதபற்ற “ 2016 

அதமோிக்க தபௌைீகக் கழக 

ஒன்றுகூடல்”  சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைிற்கோக ஆய்வுக் 

கட்டுவரதைோன்வற சமர்ப்பித்ைோர். 

 

கலோ ிைி விக்ரமசூோிை சீனோவிங் பீஜிங் 

 கரத்ைில்  வடதபற்ற 

அவரக்கடத்ைிகளின் தபௌைீகவிைல் 

பற்றிை “ICPS 2016”சர்வநைச 

சம்நமளனத்ைிற்கோக இரண்டு 

ஆய்வுக்கட்டுவரகவள சமர்ப்பித்ைோர்.    

 

கலோ ிைி விக்ரமசூோிை ஐக்கிை 

அதமோிக்கோவின் சின்சினோட்டி 

பல்கவலக்கழகத்ைில்  டோத்ைப்பட்ட 

பட்டப்படிப்பு மோணவர்களின் 

சுவதரோட்டி நபோட்டி மற்றும் 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப்பிோிவு 

சுவதரோட்டி நபோட்டிக்கோக 

பட்டைோோிகளுக்கு 

ஆய்வுக்கட்டுவரதைோன்று சகிைம் 

சுவதரோட்டிதைோன்வற சமர்ப்பித்ைோர்.   

 

றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 

 

 

 

றுகுணு பல்கவலக் கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

போடவிைோன மறுசீரவமப்பு மற்றும் 

அபிவிருத்ைிக்கோக பங்களிப்புச் 

தசய்ைோர். )நபரோசிோிைர் குமுது ை 

சில்வோ(   

 

 ீோிைல் வளங்கள் தைோழில்நுட்ப 

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம், ஊவோ 

தவல்லஸ்ஸ பல்கவலக்கழகம் 

ஊவோ தவல்லஸ்ஸ 

பல்கவலக்கழகத்ைின்  

ஊவோ தவல்லஸ்ஸ 

பல்கவலக்கழகம் 
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

உைிர்த்தைோழில்நுட்ப கற்வகப்பிோிவின் 

வளப்பகிர்வோளரோக கலோ ிைி டீ.எச். 

என். முனசிங்க தசைலோற்றினோர். 

மோத்ைவற மோவட்டத்ைிலிருந்து 

ைோிவுதசய்ைப்பட்ட 10 

இரண்டோம் ிவல 

போடசோவலகளுக்கோக “  ன்னீர் 

அலங்கோர மீன் வளர்ப்பு பற்றிை 

அறிவவயும் பிரநைோகப் பைிற்சிவையும் 

நமம்படுத்துைல் “ தைோடர்பிலோன 

மோத்ைவற வலைக் கல்விப் 

பணிமவனயுடன் ஒத்துவழத்து 

மூன்றுமூைகோல பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டது. - கலோ ிைி டீ.எச். என். 

முனசிங்க.   

போடசோவல சிறோர்கள் – ன்னருி் 

அலங்கோர மீன் வளர்ப்பு பற்றிை 

பிரநைோகப் பைிற்சி  மற்றும் 

 ீோின வளர்ப:பு  

கோட்சிச்சோவலவை நபணி 

வருைல்.  

தபோது ைிவறநசோிைினோல் 

 டோத்ைப்பட்ட “வரவுதசலவு 

தசைற்போட்டிலோன பிரவசகளின்  

பங்நகற்பு”   ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்த்ன் 

தசைற்போட்டுக் குழுவின் 

அங்கத்ைவரோக நபரோசிோிைர் ைிருமைி 

ைம்மினி பிநரமசந்ைிர தசைலோற்றினோர்.   

 

2016 தபப்ருவோி 29 ஆந் ைிகைி 

தைோடக்கம் அமுலுக்கு வரத்ைக்கைோக 

கலோ ிைி மகோ ோம கற்வகப் பிோிவுப் 

பிரைோனிைோக தசைலோற்றி வருகிறோர்.  

 

கலோ ிைி மகோ ோம விஞ்ஞோன பீடத்ைின் 

பிரைி ஒழுக்க கட்டுப்போட்டோளரோக 

தசைலோற்றி வருகிறோர். 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவு  

 

 

விஞ்ஞோன பீடம்  

கலோ ிைி. எச்.ஏ.டீ.எஸ். டீ. தபநரரோ  

RITSCON 2016 இன் தைோடருக்கோன 

அவழப்போளரோக தசைலோற்றினோர்.  

  

கலோ ிைி. எச்.ஏ.டீ.எஸ். டீ. தபநரரோ  

இலங்வக கிழக்கு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

ஆரோய்ச்சி முன்தமோழிவின் 

மைிப்பீட்டோளதரோருவரோக 

தசைலோற்றினோர். - 2016 

பல்கவலக்கழக 

விோிவுவரைோளர்களும் 

ஆரோய்ச்சி சமூகமும்  

 

பல்கவலக்கழக 

விோிவுவரைோளர்களும்   

 

இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்   

இந்ைிைோவின் டோட்டோ பூர்வோங்க 

ஆரோய்ச்சி  ிறுவனத்ைின் ஊடோக  CERN 

இன் HEP ஆரோய்ச்சிகள் தைோடர்ச்சிைோக 

நமற்தகோள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  
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 ிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் 

/தசைற்போடுகள்  
சுருக்கமோன ைகவல்கள் 

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு  

இனங்கோணப்படோை சிறு ீரக 

ந ோய்க்கோன உைிர்அவடைோளங்கவள 

அபிவிருத்ைி தசய்யும்தபோருட்டு 

நபரோசிோிைர் பீ.எம்.சீ. ை சில்வோ 

ஹோவர்ட் பல்கவலக்கழகத்துடன் 

ஆரோய்ச்சித் தைோடர்புகவள  ிறுவிக் 

தகோண்டோர்.  

 

 ரம்பிைல் ஆரோய்ச்சிகளுக்கோக  

நபரோசிோிைர் ஈ.பீ.எஸ். சந்ைன  டர்ஹம் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் தைோடர்பிவன 

 ிறுவிக்தகோண்டோர். ස 

 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவுக்கு 

ஐக்கிை அதமோிக்கோவின் 

இல்லிதனோைிஸின் சிவ ோைன் 

ஆய்வுகூடத்துடன் இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று உள்ளது.  

 

தபௌைீகவிைல் கற்வகப் பிோிவுக்கு 

ஐக்கிை ரோச்சிைத்ைின் தசபீல்ட் தஹலம் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் இவணந்ை  

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று உள்ளது.  

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம், 

ைோழ்ப்போண பல்கவலக்கழகம்,  

அடிப்பவட கற்வககளுக்கோன 

 ிறுவகம் என்பவற்றுக்கு  

சிவ ோைன் ஆய்கூடத்ைினோல் 3 

கிநலோதவோற் 

சூோிைக்கூவரதைோன்று 

தகோவடைக வழங்கப்பட்டது.  

 

 

மின்னல்ைோக்கம் பற்றிை 

ஆரோய்ச்சிக்கோக கலோ ிைி ைிருமைி 

நபோைிகோவுக்கு தகோழும்பு 

பல்கவலக்கழகத்துடன் இவணந்ை 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்று உள்ளது. 

PhD   ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

 

தவளிைிடுகளும் அறிவுப் பரம்பலும்  

 

தைோகுைி 
 

எண்ணிக்

வக 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளுடன்(  

165 

சர்வநைச சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன குறுகிை தவளியீடுகள் )நமற்நகோள் 

குறியீடுகளற்ற(   

1 

உள் ோட்டு சஞ்சிவககளில் தவளிைோன  முழு அளவிலோன அல்லது  குறுகிை தவளியீடுகள்  2 

அச்சிடப்பட்ட அறிக்வககளில் உள்ளடக்கப்பட்ட முழுவமைோன தவளியீடுகள்  39 

வோய்தமோழி மூலமோன  சமர்ப்பணங்களின் குறிப்பு   13 

சுவதரோட்டி சமர்ப்பணங்களின் குறிப்பு  4 

நூல்கள் 21 

நூல்களின் அத்ைிைோைங்கள் 3 

பிற சஞ்சிவககளிலோன கல்விசோர் கட்டுவரகள் ) சஞ்சிவககள், நைசிை தசய்ைித்ைோள்கள் 

நபோன்றவவ ( 

 

பைிப்போசிோிைர் பணிகள் 1 
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தைோழில்நுட்ப பீடம்  

 

பீடோைிபைிைின் கூற்று/ மீளோய்வு 

 

தபோறிைிைல் தைோழில்நுட்பம், ைகவல் மற்றும் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்பம், உைிர்த்தைோகுைி 

தைோழில்நுட்பம் மற்றும் பல்துவற அணுகுமுவற 

கற்வக நபோன்ற  ோன்கு கற்வகப் பிோிவுகவளக் 

தகோண்டைோக 2016.04.26 ஆந் ைிகைி 

தவளிைிடப்பட்ட வர்த்ைமோனி அறிவித்ைலின் 

பிரகோரம் தைோழில்நுட்ப பீடம் 

உத்ைிநைோகபூர்வமோக  ிறுவப்பட்டது. புைிை பீடம் 

விவசோை பீடத்ைிற்கு அருகில் கம்புறுபிட்டிைவில் 

உைன்தகோட கரோதகோட பிரநைசத்ைில் 

 ிறுவப்படும். விஞ்ஞோன ஆய்வுகூடத்ைிற்கோன 

பிரைோன கட்டடம் மற்றும் இரண்டு மோணவர் 

விடுைிகளுக்கோன அடிக்கல்  ோட்டும் வவபவம் 

உைர்கல்வி  மற்றும் த டுஞ்சோவலகள் அவமச்சர் 

தகௌரவ லக்ஷ்மன் கிோிஎல்ல அவர்களின் 

பங்நகற்புடன் 2016  தவம்பர் மோைம் 02 ஆந் 

ைிகைி  டத்ைப்பட்டநைோடு  ிர்மோணப் பணிகள் 

ைற்நபோது இடம்தபற்று வருகின்றன. 

கட்டடங்களினதும் விடுைிகளினதும் முைலோவது 

படிமுவறவை 2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுைிப்பகுைிைில் பூர்த்ைிதசய்ை இைலுதமன 

எைிர்போர்க்கப்படுகின்றது. அதுவவர 

தவல்லமடவில் அவமந்துள்ள விஞ்ஞோன 

பீடத்ைில் வகுப்புகள்  டோத்ைப்படும். புைிை 

 ிலப்பரப்பில்  ிலவுகின்ற ஒருசில கட்டடங்கள்  

ைிருத்ைிைவமககப்பட்டுள்ளநைோடு நமலும் சில 

கட்டடங்கள் ைிருத்ைிைவமக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

 

2017  சனவோி 02 ஆந் ைிகைி 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படவிருந்ை முைலோவது 

மோணவர் அணிக்கோக இரண்டு பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள், அைோவது மின் 

தபோறிமுவறத் தைோழில்நுட்ப்வை 

வமைமோகக்தகோண்ட தபோறிைிைல் தைோழில்நுட்ப 

பட்டம் (BET)  மற்றும்   ைகவல் மற்றும் 

தைோடர்போடல் தைோழில்நுட்ப  )BICT) பட்டத்வை 

வழங்க பீடம் ைிட்டமிட்டுள்ளது,. BET மற்றும் 

BICT பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் சிட்னி 

இணக்கப்போட்டிவனப் நபோன்நற முவறநை 

இலங்வக தபோறிைிைலோளர்  ிறுவகம்   மற்றும் 

இலங்வக கணினிக் கழகத்ைின் ஏற்றங்கீகோர 

வழிகோட்டல்கள்  ிவறவுதசய்ைப்படத்ைக்கைோக 

ைைோோிக்கப்பட்டுள்ளன. சர்வநைரோீைிைோன 

ஏற்றங்கீகோரத்வைப் தபறத்ைக்கவவகைிலோன 

தைோழில்நுட்பவிைலோளர்கவள உருவோக்க 

ைிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தைோழில்சோர் 

அபிவிருத்ைிவைப்நபோன்நற ஏற்றங்கீகோரத்ைிற்கு 

அவசிைமோன நமலைிக குவற ிரப்பு போடங்கள் 

பல்துவற அணுகுமுவற  கற்வகப் பிோிவு மூலமோக 

வழங்கப்படும்.  2017 இல் நசர்க்கப்படவுள்ள 

தைோழில்நுட்ப உைிர்தைோகுைி தைோழில்நுட்ப 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் ஏற்தகனநவ 

ைைோோிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இைற்கோக 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற மோணவர் 

எண்ணிக்வக  BET  மற்றும் BICT பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக  முைலோம் ஆண்டில் 

முவறநை  75 நபர்கள் )பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுவின் 

நவண்டநகோளின்நபோில் +11( மற்றும்  50 ஆக 

அவமவநைோடு உைிர்முவறவமத் தைோழில்நுட்ப 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக 

இரண்டோவது மோணவர் அணிைில் நமலும் 50 நபர் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுவர்.    

 

கலோ ிைி நக.பீ.எஸ் ஹர்ஷநைவ குணவர்ைன, 

அருண தலோதரன்சுநஹவோ மற்றும் நபரோசிோிைர் 

ஈ.பீ.எஸ் சந்ைன ஆகிநைோர் தபோறிைிைல் 

தைோழில்நுட்பம், ைகவல் தைோடர்போடல் 

தைோழில்நுட்பம் மற்றும் உைிர்த்தைோகுைி 

தைோழில்நுட்ப கற்வகப் பிோிவுகளின் 

பிரைோனிகளோக  ிைமிக்கப்பட்டுள்ளனர். Xxxxx 

ைிகைி  வடதபற்ற விநசட பீடச்சவப கூட்டத்ைில்  

பல்துவற அணுகுமுவற  கற்வகப்பிோிவின் 

பிரைோனிைோக  ிைமிக்கப்பட்ட முது ிவல 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.ஜீ.டீ. ைர்மரத்ன பீடத்ைின் 
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முைலோவது பீடோைிபைிைோக 

தைோிவுதசய்ைப்பட்டோர். அைன்பின்னர் 

நபரோசிோிைர் டபிள்யு.ஜீ.டீ. ைர்மரத்ன பல்துவற 

அணுகுமுவற බහු கற்வகப்பிோிவின் பைில் 

பிரைோனிைோக  ிைமனம் தபற்றோர்.  தபோறிைிைல் 

தைோழில்நுட்ப கற்வகப் பிோிவின் மூன்று 

முது ிவல விோிவுவரைோளர்களும் ஒரு ைகுைிகோண் 

விோிவுவரைோளரும் ை.தைோ.தைோ. கற்வகப் பிோிவின் 

ஒரு முது ிவல விோிவுவரைோளரும் இரண்டு 

ைகுைிகோண் விோிவுவரைோளர்களும் 

 ிைமிக்கப்பட்டநைோடு கல்விசோர் பைவிைணிைின் 

எஞ்சிை  ோன்கு தவற்றிடங்களும் 2017 சனவோி 

மோைத்ைில்  ிரப்பப்பட  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. உைவிப் பைிவோளர் மற்றும் 

உைவிப் தபோருளோளர் பைவிகள் 

 ிரப்பபட்டுள்ளன.  தைோழில்நுட்ப 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் பைவிகள் மூன்றும் 

பல்கவலக்கழகத்ைிலிருந்து இவளப்போறிை 

அனுபவம்வோய்ந்ை தைோழில்நுட்ப 

உத்ைிநைோகத்ைர்கவளக்தகோண்டு 

 ிரப்பப்பட்டுள்ளன. தைோழிலோளர்களுக்கோன 

மூன்று தவற்றிடங்களும் பூர்த்ைி 

தசய்ைப்பட்டுள்ளன. முைலோவது அவரைோண்டு 

பருவத்ைிற்கு அவசிைமோன அவனத்து ஆய்வுகூட 

உபகரணங்கள், மரத்ைளபோடங்கள்,  கணினிகள் 

மற்றும் நூல் ிவலைத்ைிற்கோன நூல்கள் 

தகோள்வனவு தசய்ைப்பட்டுள்ளன. 2016 சனவோி 

மோைத்ைில் முைலோவது மோணவர் அணிவை 

நசர்த்துக்தகோள்வைற்கோக இரண்டு கற்வகப் 

பிோிவுகளும் ைைோர் ிவலைில் இருந்ைன. 

 

பைவிைணி பங்நகற்பும் அவடவுகளும்  

 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் / தசைற்போடு  சுருக்கமோன ைகவல்கள்  

 

 லன்தபறுனர்கள் 

/பைன்விவளவு 

புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை 

பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள்  

i. தபோறிைிைல் தைோழில்நுட்பப் 

பட்டம்  

i.  86 மோணவர்கள் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்பட்டுள்ளனர்.  

ii. ைகவல் மற்றும் தைோடர்போடல் 

தைோழில்நுட்ப பட்டம்  

ii. 50 மோணவர்கள் 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்பட்டுள்ளனர்.  

புைிைோக அறிமுகஞ்தசய்ை 

போடத றிகள் )போடத றிக் 

கூறு(  

i. தபோறிைிைல் தைோழில்நுட்பப் 

பட்டத்ைிற்கோன அவனத்துப் 

போடத றிகளும் 

i. 86 மோணவர்கள்  

ii. ைகவல் மற்றும் தைோடர்போடல் 

தைோழில்நுட்ப பட்டத்ைிற்கோன 

அவனத்துப் போடத றிகளும்  

ii. 50 மோணவர்கள் 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி 

)போடவிைோனக் கூறு / 

போடங்கவள விருத்ைிதசய்ைல்( 

i. உைிர்தைோகுைி 

தைோழில்நுட்பமோணி 

i. அடுத்ை மோணவர் அணி – 50 

மோணவர்கள் 

Ii நமற்படி பட்டத்ைிற்கோன 

அவனத்துப் போடத றிகளும் 

Ii 50 மோணவர்கள் )அடுத்ை 

மோணவர் அணி( 
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பட்டப் பின்படிப்பு கற்வகப் பீடம்  

 

பட்டப்பின்படிப்பு கற்வகப் பீடம்  

 

பட்டப்பின்படிப்பு கற்வகப் பீடம் கவலமுதுமோணி 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக 2016 ஆம் 

ஆண்டில் 84 புைிை மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோண்டுள்ளது. அைற்கிணங்க முந்ைிை 

அணிகவளயும் நசர்ந்ை மோணவர்கவளயும் 

உள்ளிட்டைோக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

கவலமுதுமோணி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோன தமோத்ை மோணவர்கள் 

எண்ணிக்வக 451 ஆகும். )முைலோவது 

அட்டவவண(   
 

அட்டவவண 1: 2016 ஆம் ஆண்டில் 

கவலமுதுமோணி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல். 

 

 பட்டப்பின்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

புைிைோக 

நசர்த்துக்

தகோள்ளல்  

நசர்த்துக்

தகோள்ளல் 

தமோத்ைம்  

 தபோருளிைல் 

கவலமுதுமோணி பட்டம் 

- 170 

சமூகவிைல் 

கவலமுதுமோணி பட்டம் 

84 110 

சமோைோனமும் 

அபிவிருத்ைியும் பற்றிை 

கவலமுதுமோணி பட்டம் 

- 26 

MBA/PDBA - 50 

பைிர் உற்பத்ைி 

தைோழில்நுட்பம் பற்றிை 

விஞ்ஞோனமுதுமோணிப் 

பட்டம்  

- 47 

சிவில் மற்றும் 

சுற்றோடல் தபோறிைிைல் 

பற்றிை 

விஞ்ஞோனமுதுமோணிப் 

பட்டம்   

- 28 

2016 ஆம் ஆண்டில் 

புைிைோக 

நசர்த்துக்தகோள்ளப்படோ

- 20 

 பட்டப்பின்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

புைிைோக 

நசர்த்துக்

தகோள்ளல்  

நசர்த்துக்

தகோள்ளல் 

தமோத்ைம்  

ை ஏவனை 

கவலமுதுமோணிப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் 

 கூட்டுத்தைோவக 84 451 

 

2016 ஆம் ஆண்டின் ஆரோய்ச்சி 

பட்டப்படிப்புக்கோக  )கவலமுதுமோணி 

/ைத்துவமுதுமோணி(  புைிை பைிவுதசய்ைல்கள் 18 

ஆக அவமந்ைநைோடு அைற்கவமை ஆரோய்ச்சி 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோன 

பீடத்ைின் தமோத்ை நசர்த்துக்தகோள்ளல் 188 

ஆகும். )அட்டவவண – 02( 

 

அட்டவவண – 02 : ஆரோய்ச்சி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக நசர்த்துக்தகோள்ளல்  

 

பட்டப்பின்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டம் 

புைிை 

நசர்த்துக்தகோ

ள்ளல்கள் 

மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோ

ள்ளல் 

PhD 03 57 

MPhil 15 124 

MA 

(ஆரோய்ச்சிகளுக்

கிணங்க( 

- 07 

கூட்டுத்தைோவக 18 188 

 

அைற்கவமை பட்டப் பின்படிப்பு கற்வகப் 

பீடத்ைின் 2016 ஆம் ஆண்டின் தமோத்ை  

பட்டப்பின்படிப்பு மோணவர்கவள 

நசர்த்துக்தகோள்ளல் 639 ஆகும். 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 131 மோணவர்கள் ைமது 

பட்டப்பின்படிப்பு பட்டத்வை   ிவறவுதசய்து 

அடுத்ை பட்டமளிப்பு வவபவத்ைில் 

பட்டைோோிகளோகும் ைவகவமகவளப் தபற்றனர். 

அவர்களில் 21 நபர் ஆரோய்ச்சி பட்டைோோி 

மோணவர்களோவர். 
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பட்டப்பின்படிப்பு கற்வக  ிறுவனம் விைோபர 

முகோவமத்துவ கவலமுதுமோணிப் பட்டம் மற்றும் 

அபிவிருத்ைி ைிட்டமிடல் கவலமுதுமோணிப் 

பட்டங்கவள ஆரம்பிக்க முன்தமோழிந்துள்ளது. 

ஏற்தகனநவ இந்ை முன்தமோழிவுகள் இறுைி 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவில் மீளோய்வு தசய்ைப்பட்டு 

வருகின்றன.   

 

அத்துடன் கல்விச் தசைற்போடுகள் 

 லிவவடந்ைவம மற்றும் ைமது ஆரோய்ச்சிப் 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வை 

பூர்த்ைிதசய்யும்தபோருட்டு போீட்சோர்த்ைிகவள 

தசைலூக்குவிக்கும் ைிட்டதமன்றவவகைில்  2016 

ஆம் ஆண்டில் “ பட்டப்பின்படிப்பு கற்வகக்கோன 

முன்நனற்ற மீளோய்வுத் தைோடர்கள்” பீடத்ைினோல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.    

 

அநைநவவளைில்  கவலமுதுமோணிப் பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களில் மோணவர்களுக்கு 

அவர்களின் ஆரோய்ச்சிக் கருத்ைிட்டங்கவள உோிை 

ந ரத்ைில் பூர்த்ைிதசய்வைற்நகதுவோக 

தசைலூக்குவிப்பு வழங்கும்தபோருட்டு 

ஆக்கமுவறைோன சில  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. உைோ: கற்வகவை உோிை 

ந ரத்ைில்  ிவறவுதசய்ை இைலோை 

போீட்சோர்த்ைிகளுக்கோன பைிவுதசய்ைவல 

புதுப்பிப்பைற்கோன கட்டணதமோன்வற அறிமுகஞ் 

தசய்ைல்.  

 

கவலமுதுமோணி பட்டப்படிப்பு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் அவனத்ைிற்கோகவும் புைிை 

துவணவிைிகள் 2016 இல்  ிறுவப்பட்டன.  

 

2016 ஆம் ஒட்டுதமோத்ை ஈட்டல் தசலவுகளும் 

முவறநை ரூ. 22,274,151.00 மற்றும் ரூ. 
8,646,867.88 ஆக அவமந்ைது. அைற்கிணங்க ரூ 
13,627,23.12  மீைி  ிலவுகின்றது. )அட்டவவண 

03(

 

அட்டவவண 3 : பட்டப் பின்படிப்பு பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களிலிருந்து கிவடத்ை வருமோனம் 

 

இலக்கம் போடதற ி 

 

வருமோனம் தசலவு மீைி 

01 ைத்துவமுதுமோணி மற்றும் 

ைத்துவமோணி  

1,830,751.00  1,688,666.53 142,084.47 

02 விைோபோர முகோவமத்துவ 

கவலமுதுமோணி 

4,114,200.00 2,274,567.04 1,839,632.96 

03 தபோருளிைல் கவலமுதுமோணி 6,471,200.00 2,295,272.86 4,175,927.14 

04 சிவில் மற்றும் சுற்றோடல் விஞ்ஞோன 

முதுமோணி  

1,314,474.50 1314474.5 0.00 

05 சமூகவிைல் முதுமோணி 5,387,525.00 932,153.53 4,455,371.47 

06 பைிர் உற்பத்ைி விஞ்ஞோன 

முதுமோணி 

1,774,000.00 680,669.49 1,093,330.51 

07 விவசோைப் தபோருளிைல் விஞ்ஞோன 

முதுமோணி 

110,000.00 161140 -51,140.00 

08 சமோைோனம் மற்றும் அபிவிருத்ைிக் 

கற்வக கவலமுதுமோணி  

1,095,000.00 1,149,730.46 -54,730.46 

09 விலங்கிைல் விஞ்ஞோனமோணி 177,000.00 55,669.00 121,331.00 

 கூட்டுத்தைோவக  22,274,150.50 10,552,343.41 11,721,807.09 

 

 

 



143 
 

 

01. கல்விசோர் பருவங்களும்  உபநவந்ைர் விருதுகளும்  
 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 13 வது கல்விசோர் 

பருவம் மற்றும் உபநவந்ைோின் 12 வது 

விருதுவழங்கல் வவபவம் “ஆரோய்ச்சி 

உைிர்க்குணம் ஊடோக சுற்றுப்பைணம்”   எனும் 

தைோனிப்தபோருளின்கீழ் விவசோை பீட 

நகட்நபோர்கூடத்ைில்  வடதபற்றது. இங்கு 

நபரோைவன பல்கவலக்கழகத்ைின் விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் புவிச்சோிைவிைல் கற்வகப்பிோிவின் 

நபரோசிோிைர் ைிரு. நரோஹண சந்ைிரஜித்  பிரைம 

உவர  ிகழ்த்ைினோர்.  விருதுவழங்கல் விழோவும் 

தைோழில்நுட்பத் தைோடரும் விவசோை பீடத்ைோல் 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்டநைோடு அைன் ைவிசோளரோக 

நபரோசிோிைர் ைிருமைி டீ.ஏ.எல். லீலோவைியும் 

தசைலோளரோக கலோ ிைி ைிருமைி  ிலந்ைி 

ைஹ ோைக்கவும் பணிைோற்றினோர்கள்.    

 

தகௌரவ நபரோசிோிைர் பைவி அளிப்பு  

நபரோசிோிைர் ைிரு. நக.டீ.என் வீரசிங்க, 

விவசோை தபோறிைிைல் விஞ்ஞோன 

முது ிவல நபரோசிோிைர், விவசோை பீடம்.  

 

12  வது உபநவந்ைர் விருதுதபறுனர்கள் 

01.  ைவலசிறந்ை கல்விமோன் 

கலோ ிைி ைிருமைி.பீ.சீ. வல்தபோல, 

மண்ணிைல் கற்வகப்பிோிவு, விவசோை 

பீடம். 

02.  ைவலசிறந்ை இளம்  ஆரோய்ச்சிைோளர் 

கலோ ிைி ைிருமைி என்.எம் விக்ரமநக, 

தபௌைீக விஞ்ஞோன கற்வக  ிறுவனம், 
விஞ்ஞோன பீடம்.  
 

03.  உன்னைமோன பைவிைணி புத்ைோக்குனர் 

புத்துருவோக்குனர் 

விண்ணப்பைோோி இல்வல 

 

04. உன்னைமோன மோணவர் புத்ைோக்குனர்/ 

புத்துருவோக்குனர்  

       விண்ணப்பைோோி இல்வல 

 

05.  மிகஅைிகமோன தகோவடகவளப் தபறுனர்   

நபரோசிோிைர் ைிரு. பீி் மங்கல சீ. எஸ். ை 

சில்வோ,  விலங்கிைல் கற்வகப் பீடம், 

விஞ்ஞோன பீடம்.  

 

06.  உன்னைமோன சர்வநைச சம்நமளன 

அவழப்போளர் / சர்வநைச உறவுகள் 

நமம்போடு 

 கலோ ிைி ைிரு. பீ.பீ. ை சில்வோ, சமுைோை 

மருத்துவ கற்வககள்  ிறுவனம், 

மருத்துவ பீடம். 

 

 

 

02. கண்கோட்சிகள் 
 

 பல்கவலக்கழக்ைில் 35 வருடகோல 

வரலோற்றில்  டத்ைப்பட்ட இரண்டோவது 

மருத்துவக் கண்கோட்சிைோன “தமடி 2016”  ஐ 

மருத்துவபீடம் ஏற்போடு தசய்ைநைோடு அைன் 

மூலமோக மருத்துவத்துவறைின் 

அண்வமக்கோல நபோக்குகள் ,  ோட்டில் 

மிகவும் பரவலோக மற்றும் புைிைோக 

நமநலோங்கியுள்ள ந ோய்கள் அத்துடன் 

தபோதுவோக சுகோைோரம் பற்றிக் 

கற்றுக்தகோள்வைற்கோன வோய்ப்பு 

தபோதுமக்களுக்கு கிவடத்ைது. அது மோர்ச்சு 

24 தைோடக்கம் ஏப்பிறல் 03 ஆந் ைிகைிவவர 

கரோபிட்டிை மருத்துவ பீடத்ைில் 

 டத்ைப்பட்டது.   
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 ‘அவுநறோரோ’  கவலகள், நுட்பங்கள் மற்றும் 

சிற்பக்கவலக் கண்கோட்சி 2016  தவம்பர் 07 

தைோடக்கம் 09 வவர விஞ்ஞோன பீடத்ைின 

அலவத்ைோதகோட பிநரமைோச 

நகட்நபோர்கூடத்ைில்  டத்ைப்பட்டது.

 

 

 

03. கவல விழோ /  நவறு வவபவங்கள் 
 

 ‘மிதைசி தைோட்டுதபோல’ கடற்தறோழில், 

கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 

பீடத்ைின் மோணவர்களோல் ஆண்டுநைோறும் 

 டத்ைப்படுகின்ற இவச வவபவமோகும். 

இவ்வோண்டின் மிதைசி தைோட்டுதபோல 2016 

யூன் மோைம் 8 ஆந் ைிகைி பீட வளவில் 

 டத்ைப்பட்டது.   

 விவசோை பீடத்ைின் அவனத்து 

ைரப்பினர்களினதும் ஒத்துவழப்புடன் 

“பக்மஹ ஊதலல” சிங்கள மற்றும் ைமிழ் 

புத்ைோண்டு விழோ அப்பீடத்ைினோல் 

நகோலோகலமோக தகோண்டோடப்பட்டது. 

பவிைணி  லன்புோிச் சங்கம் மற்றும் பீடத்ைின் 

மோணவர் சங்கத்ைினோல் இந்ை விழோ ஏற்போடு 

தசய்ைப்பட்டது.   

 கடற்தறோழில், கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

தைோழில்நுட்ப பீடம் 2016 சனவோி 15 ஆந் 

ைிகைி பீட வளவில் வைப்தபோங்கல் 

விழோவிவனக் தகோண்டோடிைது.  

 விஞ்ஞோன பீடம் தைோடர்ச்சிைோக 

இரண்டோவது ைடவவைோகவும் 2016 

ஒற்நறோபர்  19 ஆந் ைிகைி எச்எஸ்எஸ் 

நகட்நபோர் கூடத்ைில் “சுவரங்க 2016” இவச 

 ிகழ்ச்சிவை  டத்ைிைது.  

 தபோறிைில் பீடத்ைின்’ கவலச் சங்கம் தவசோக் 

வபவத்ைின்  ிமித்ைம் “சைஹம் தபத்ைி கீ”  

எனும் பக்ைிப்போடல்  ிகழ்ச்சிவை  டத்ைிைது.  

 பல்கவலக்கழக கலோசோர  ிவலைத்துடன் 

கூட்டோக மோணவர்களோல் சித்ைிர 

தசைலமர்தவோன்றும் நபோட்டியும் 2016 

சனவோி 13 ஆந் ைிகைி  டத்ைப்பட்டது. 

பல்கவலக்ழக மோணவர்களின் அழகிைல் 

ைிறவமகவள நமம்படுத்துவநை அைன் 

ந ோக்கமோகும்.    

 

 றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 2016 ஆம் 

ஆண்டின் பீடங்களுக்கிவடைிலோன 

நபச்சுப்நபோட்டிைின் இறுைிப்நபோட்டி 

தபோறிைிைல் பீட நகட்நபோர்கூடத்ைில் 2016 

யூன் 22 ஆந் ைிகைி தவற்றிகரமோக 

 டத்ைப்பட்டது.  

 கடற்தறோழில், கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் மற்றும் 

தைோழில்நுட்ப பீடத்ைின் கட்டடத் 

தைோகுைிவை  ிர்மோணித்து ஒரு வருடம் 

பூர்த்ைிைோவைன்  ிமித்ைம் 2016 சனவோி 18 

ஆந் ைிகைி நமற்படி பீடத்ைில் அன்னைோன 

புண்ணிைகருமம்  டத்ைப்பட்டது.  

 விஞ்ஞோனபீட தபௌத்ை சங்கத்ைினோல் 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்ட வருடோந்ை பிோித் 

பிரசங்கம் மற்றும் அன்னைோனம் 2016 

ஒற்நறோபர் 10 மற்றும் 11 ஆந் ைிகைிகளில் 

 டத்ைப்பட்டது.  

 விஞ்ஞோனபீட தபௌத்ை சங்கத்ைினோல் 

ஏற்போடு தசய்ைப்பட்ட இரத்ை ைோன முகோம் 

2016 ஒற்நறோபர் 26 ஆந் ைிகைி 

 டத்ைப்பட்டது.
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பகுைி VI - நூல் ிவலைம் 

 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் பிரைோன 

நூல் ிவலைம் தவல்லமட வளோகத்ைில் 

அவமந்துள்ளது. விவசோைவிைல், மருத்துவ, 

தபோறிைிைல் நூல் ிவலைங்களும் ைோைி 

மோணவர்களுக்கோன இவணச்சுகோைோர 

நூல் ிவலைமும் இவணச்சுகோைோர மருந்ைக 

ஆய்வுகூடவிைல் மோணவர்களின் நூல் ிவலைமும் 

முவறநை மோபலோன, கரோபிட்டிை, ஹப்புகல, 

மஹநமோைர மற்றும் உலுவிட்டநகவில் 

அவமந்துள்ளன.   

 

சட்ட போதுகோப்புக்கூட நசர்க்வக  ீங்கலோக 

நூல் ிவலைத்ைில் அண்ணளவோக 180,000 

தவளியீடுகளும்  300 சஞ்சிவகத் ைவலப்புகளும் 

உள்ளன. புைிைோக  ிறுவப்பட்ட சட்ட 

போதுகோப்புக்கூட நசர்க்வகைில் உள்ள 

தவளியீடுகளின் எண்ணிக்வக அண்ணளவோக 

170,000 ஆகும். இந்ை வளங்கள் அச்சிட்ட மற்றும் 

இலத்ைிரனிைல் என்ற இருவவகைோன 

ஊடகங்களிலும் கோணப்படுகின்றன. 2016 

வருடோந்ை சுற்நறோட்டத்ைிலுள்ள புள்ளிவிபர 

அறிக்வககளுக்கிணங்க நூல் ிவலை 

சுற்நறோட்டம்   62,000 ஐ விஞ்சி உள்ளது. 

கற்வகக்கோன நூல் ிவலைம் என்றவவகைில் 

உசோத்துவண நசவவகள், இரவல் தகோடுக்கும் 

நசவவகள், நூல் ிவலைங்களக்கிவடைிலோன 

போிமோற்றச் நசவவகள்,  டப்பு 

விழிப்புணர்வூட்டல் நசவவகள்  என்பவற்வற 

நூல் ிவலைம் வழங்கி வருகின்றது.  

 

புைிைோக நசர்த்துக்தகோள்ளப்படுகின்ற 

மோணவர்களின் அறிவுவடவமவை 

நமம்படுத்தும்தபோருட்டு அவர்களுக்கோக  

போவவனைோளர் கல்வி  ிகழ்ச்சிதைோன்றிவன 

வருடந்நைோறும் நூல் ிவலைம்  டோத்துகின்றது. 

 ோல் ிவலைப் போவவனைோளர்களுக்கு 

முக்கிைமோனைோக அவமகின்ற ைகவல்கவள 

நூல் ிவலை தவப்ைளம் வழங்குகின்றது. நமநல 

கோட்டப்பட்ட நசவவகளுக்கு நமலைிகமோக  

பல்லூடக வசைிகளும் தமோழிகவள சுைகற்றல் 

வசைிகளும் அைற்கோக ஆர்வம் தகோண்டுள்ள 

ைரப்பினர்களுக்கோக நூல் ிவலைத்ைில் 

 ிலவுகின்றது.

     

தபோறிைிைல்  பிரைோன மருத்துவ விவசோை இ.சு.  
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8 
2 

 
 
1264 
15 
10 

 
 
161 
02 
01 

 
 
194 
17 
02 

 

306 (அவனத்து 

மோணவர்களும்(

இல்வல 

இல்வல 

இல்வல 

   புைிைோக பைிவுதசய்துள்ள 

மோணவர்கள் 

● மோணவர்கள் 

● கல்விசோர் பைவிைணி 

● கல்விசோரோ பைவிைணி 

 
8.00a.m-6.00p.m 
 
 
8.00a.m- 5.00p.m 
8.00a.m- 5.00p.m 
 

 
8.00a.m-8.00p.m 

(போீட்வசக் 

கோலங்களில் 

மோத்ைிரம்) 
8.00am  5.00PM 
8.00a.m- 5.00p.m 
8.00a.m- 5.00p.m 
 

 
8.00a.m-8.00p.m 
 
 
8.00a.m-6.00p.m 
8.00a.m-6.00p.m 

 
8.00a.m-7.00p.m 
 
 
8.00a.m-6.00p.m 
8.00a.m-6.00p.m 

 
8.00 a.m-6.00 p.m 
 
 
8.15a.m- 17.15p.m 
වසාතබා ඇත 

ைிறக்கப்பட்டிருக்கும் 

ந ரங்கள் 

 கிழவம  ோட்கள் 
 
 

 சனிக்கிழவம  

 ஞோைிற்றுக்கிழவம  

 
2701 
162 
 
388 

 
40709 
2210 
 
 

 
7810 
262 
 
531 

 
4061 
416 
 
400 

 
2244 
95 
 
09 

வி ிநைோகித்ை 

நூல்களின் எண்ணிக்வக 

● மோணவர்கள் 

● கல்விசோர் பைவிைணி 

 கல்விசோரோ பைவிைணி  
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தபோறிைிைல்  பிரைோன மருத்துவ விவசோை இ.சு.  
 

 
24412.00 
 

 
82750.00 
 
no 

 
84168 

 
12974.00 
 
9048.27 

 
 11930.00 

அபரோைம் 

 கோலோவைிைோனவம 

கோரணமோன அபரோைம் 

ரூ.  

 தைோவலந்ை 

நூல் வலை 

அட்வடகளுகக்கோன 

அபரோைம் 

 
 
1658 

 
4275 

 
2499 

 
3771 

------------- 

 
 ிழற்பிரைிகளின் 

எண்ணிக்வக 

 உத்ைிதைோகபூரவ 

போவவன 

  தசலுத்ைிைவவ 

)போவவனைோளர்கள் ( 

 
02 
 

 
01 
- 

 
02 
02 

 
 
03 

 

இல்வல 

 

நூல் ிவலைங்களுக்கி

வடைிலோன போிமோற்றம்  

 அனுப்பிைவவ 

  கிவடத்ைவவ 

 
02 
15 

 
11 
12 

 
06 

 
66 

No பருவ சஞ்சிவககள்  

 தகோள்வனவுகள்  

 தகோவடகள் 

 
95 
530 
19 

(இறுவட்டுகள்( 

 
390 
20 

 
2614 
10015 
 
 
5990 
2002 

 
106 
65 
 
 
169 
02 

 
14 
43 
 
 
37 
193 

 
97 
34 
 

நூல்கள் 

  தகோள்வனவுகள்  

 தகோவடகள் 

  நூல்கள், 

கணினிமைப்படுத்ைிை 

இறுவட்டுகள் 

 ஆங்கிலம் 

 சிங்களம்  

No 9.00 am - 4.00pm 9.00am- 6.45Pm No No 
 
 

பல்லூடக  ிவலைம் 

ைிறக்கப்பட்டிருக்கம் 

ந ரங்கள் 
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VII பகுைி – விோிவோக்க நசவவகள் 

01 மருத்துவ  ிவலைம் 

மருத்துவ  ிவலைம் பல்கவலக்கழகத்ைின் 

பட்டைோோி மோணவர்களுக்கும் கல்விசோர் மற்றும் 

கல்விசோரோ பைவிைணிக்கும் மருத்துவ மற்றும் 

குவற ிரப்பு மருத்துவ நசவவகவளயும் 

வழங்குவநைோடு பல்நவறு விநசட 

ைருணங்களுக்கோக சுகோைோர நசவவகவள வழங்கி 

வருகின்றது. )உைோ: பட்டமளிப்பு வவபவம், 

பல்கவலக்கழக விவளைோட்டுப் நபோட்டிகள், 

ஏவனை விநசட ைருணய்கள் நபோன்றவவ(  

 

பைவிைணித் தைோகுைி  

பிரைம மருத்துவ 

உத்ைிநைோகத்ைர் 

)பைில்( 

01 தபோதுச் சகோைோர 

உத்ைிநைோகத்ைர்

கள் 

02 

பல்கவலக்கழக 

மருத்துவ 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் 

02 மருந்ைகவிைலோ

ளர்  

01 

பல் மருத்துவர்   01 கவனிப்போளர்)

தபண்( 

03 

 ைோைி 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் 

02 கவனிப்போளர் 

(ஆண்( 

01 

தைோழிலோளர் 

)சுகோைோர 

நசவவகள்( 

01 தைோழிலோளி 01 

 

கிளினிக்சோர் நசவவகள் 

   மோணவர் பைவிைணி கூட்டுத்

தைோவக 

1 தவளி 

ந ோைோளர் 

பிோிவு 

5405 1740 7145 

2 பல் மருத்துவக் 

கூறு 

1629 360 1989 

3 ஆய்டவுகூட 

நசவவகள் 

  223 

5 உளவிைல் 

மைியுவரகள் 

  68 

6  விநசட 

கிளினிக்குகளு

க்கு 

ஆற்றுப்படுத்து

ைல் 

  154 

 

பிற நசவவகள்  

சிகிச்வசகளும் விநசட 

போிநசோைவனகளும் 

மருத்துவ 

போிநசோை

வன 

மருத்துவச் 

சோன்றிைழ் 

(மருத்துவ 

 ிவைம் 

வி ிநைோகித்ை

வவ) 

மருத்ைவச் 

சோன்றிைழ்கள் 

)ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட

வவ( 

தபோதுச் சுகோைோர 

நசவவகள் 
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ைடுப்பு சுகோைோர நசவவகள்  

அ) பரவுகின்ற ந ோய்க் கட்டுப்போடு  ஆ( ந ோய்க்கோவி கட்டுப்போடு    இ(உடல் லம் ஈ( உணவுப் போதுகோப்பு  
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02. உடற் கல்வி 

 
பீடங்களுக்கிவடைிலோன மற்றும் 

பல்கவலக்கழகங்களுக்கிவடைிலோன 

விவளைோட்டுப் நபோட்டிகள் உோிை வவகைில் 

இவ்வருடத்ைில்  டோத்ைப்பட்டன.  

 

பீடங்களுக்கிவடைிலோன நபோட்டித்தைோடர் 

)2016, நம  02 தைோடக்கம் யூன் 26 வவர(  

வருடோந்ை பீடங்களுக்கிவடைிலோன 

விவளைோட்டுப் நபோட்டிகள் 2016 , நம 02 

தைோடக்கம் யூன் 26 வவர  டோத்ைப்பட்டன. 

அைன்நபோது தபோறிைிைல் பீடம் ஒட்டுதமோத்ை 

சோம்பிைன் பட்டத்வை தவன்தறடுத்ைநைோடு 

விவசோை பீடமும் விஞ்ஞோன பீடமும் முவறநை 

2வது மற்றும் 3 வது இடங்கவள தவன்தறடுத்ைன.   

 

இலங்வக பல்கவலக்கழக விவளைோட்டுப் 

நபோட்டித்தைோடர்  )2016 தசத்தைம்பர் 01 

தைோடக்கம் தசத்தைம்பர் 13 வவர(  

பல்கவலக்கழக விவளைோட்டுப் நபோட்டித்தைோடர் 

இவ்வோண்டின் தசத்தைம்பர் மோைம் 

 வடதபற்றநைோடு அைற்கோன அனுசரவணவை 

வைம்ப பல்கவலக்கழகம் வழங்கிைது.  

விவளைோட்டு விழோவில் எமது தவற்றிகள் கீநழ 

கோட்டப்பட்டவோறு அவமயும்.  

சோம்பிைன் – பளு தூக்குைல் 

- வடதகோண்நடோ )ஆண்கள்( 

3 வது இடம் -  தகரம் )தபண்கள்( 

 

FSC போடத றி – விஞ்ஞோன பீடம் )தபப்ருவோி 

2016 – நம 2016( 

முந்ைிை வருடங்களில் நமற்தகோண்டவோநற 

இவ்வருடத்ைிலும் உடற்கல்விக்கூறு ஊடோக 

இரண்டோம் வருட மோணவர்களுக்கோக இரண்டு 

விருப்பத்நைர்வுக்குோிை  போடத றிகள் 

 டோத்ைப்பட்டன. )ஒவ்தவோரு போடத றிக்குமோன 

கடன்தபறுமைி 1.5 ஆகும்.( போடத றி 1 இற்கோக ) 

உடற்றவகவம மற்றும் சுகோைோர முகோவமத்துவம் 

( 15 மணித்ைிைோல நகோட்போடுசோர்ந்ை 

தைோடர்களும்  30 மணித்ைிைோல பிரநைோகத் 

தைோடர்களும் அடங்குகின்றன. போடத றி 2 ) 

சுகோைோரம் சோர்ந்ை உடற்றவகவம மற்றும்  ல்ல 

சுகோைோரம் ( 60 மணித்ைிைோல பிரநைோகத் 

தைோடர்கவள உள்ளடக்கிைைோகும்.
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VIII பகுைி– கூறுகள்/ ிவலைங்களின் அறிக்வககள்  

 

1. தைோழில்சோர் வழிகோட்டல் கூறு 
 

தைோழில்சோர் வழிகோட்டல் கூறு 2016 ஆம் 

ஆண்டில் கணிசமோன முன்நனற்றத்வைப் 

பைிவுதசய்துள்ளது. ஒவ்தவோரு பீடத்ைிற்கோகவும் 

தைோழில்சோர் வழிகோட்டிதைோருவர் 

 ிைமிக்கப்பட்டு அப்பீடங்கவளச் நசர்ந்ை 

மோணவர்களின் விநசட அவசிைப்போடுகள் மீது 

கவனஞ் தசலுத்ைப்பட்டு அவர்களுக்கோக 

ைனித்ைனிைோன  தமன் ைிறவமகவள அபிவிருத்ைி 

தசய்யும்  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கவளயும் 

கருத்ைிட்டங்கவளயும் ஏற்போடுதசய்ை 

அவர்களுக்கு அறிவுறுத்ைல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

குறிப்போக கீநழ கோட்டப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கள் ஆண்டு பூரோவிலும் 

 டோத்ைப்பட்டன.  
 

 “வோழும் கவல” – மோனிடப் பண்பிைல் மற்றும் 

சமூக விஞ்ஞோன பீட மோணவர்களுக்கோன 

தசைலமர்வுத் தைோடர் 

 “வோழ்க்வகத் ைிறன்கள்” – முகோவமத்துவ 

மற்றும்  ிைிப் பீடத்ைின் மோணவர்களுக்கோன 

தசைலமர்வுத் தைோடர்  

 “உங்கள் வோழ்க்வகவை மலரச் தசய்விக்கவும்”  

- விஞ்ஞோன பீட மோணவர்களுக்கோன 

தசைலமர்வுத் தைோடர் 

 “தமன் ைிறன்கள் பைிற்சி” – தபோறிைிைல் பீட 
மோணவர்களுக்கோன தசைலமர்வுத் தைோடர் 

 விவசோை பீட மோணவர்களுக்கோன 

தைோழில்சோர் அபிவிருத்ைி போடத றிக்கோன 

தமோடியுல். 
 

அைற்கு நமலைிகமோக, தமன் ைிறவமகள் 

சோன்றிைழ் போடத றி  டோத்ைப்பட்டது. 2015 ஆம் 

ஆண்டில்  போடத றிவை தவற்றிகரமோக 

 ிவறவுதசய்ை 324 மோணவர்களுக்கு  

சோன்றிைழ்கள் வழங்கப்பட்டநைோடு 2016 ஆம் 

ஆண்டில் போடத றிக்கோக 298 மோணவர்கள் 

பைிவுதசய்துள்ளனர். தைோழில்சோர் வழிகோட்டல் 

கூறு ைனது முைலோவது சஞ்சிவகவை “றுவி” எனும் 

தபைோில் விஞ்ஞோனபீட மோணவர்களின் 

கருத்ைிட்டமோக அமுலோக்கிைது. மோணவர்களின் 

ைவலவமத்துவ ைிறன்கள், அவமப்போண்வமத் 

ைிறன்கள் மற்றும் குழு உணர்விவன விருத்ைி 

தசய்வைற்கோக கூறு அனுபவங்கவளயும் 

அவைோனிப்புகவளயும் 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்வற ஏற்போடு தசய்ைது.  

அனுபவங்கவள அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

அத்ைவகை ஐந்து பைிற்சித் தைோடர்கள் 

 டோத்ைப்பட்டன. நமலும், சோப்போட்டு நமவச 

 ற்பழக்கங்கள் பற்றி நஹோட்டல் போடசோவல 

வசைி வழங்கிை சில பைிற்சித் தைோடர்களும் 

 டோத்ைப்பட்டன.    
 

நசன்ஞ் இன்ரத ஷனல்  ிறுவனத்ைின்  

ைவலவமைில் தவளி ோட்டு முகவர் அணிகளுக்கு 

வசைிகவள வழங்குவைன் மூலமோக 

மோணவர்களின் தமன் ைிறன்கவள அபிவிருத்ைி 

தசய்யும்தபோருட்டு பல தசைலமர்வுகள் 

 டத்ைப்பட்டன. அநைநவவளைில் தைோழில்சோர் 

வழிகோட்டல் ஆநலோசகர்களோல் மோணவர்களின் 

உளப்போங்குகவள விருத்ைி தசய்வைற்கோக 

வகத்தைோழிலில் வகநைர்ந்ைவர்களின்  

வசைிவழங்களின்நபோில் பல தசைலமர்வுகள் 

எற்போடு தசய்ைப்பட்டன.  பட்டைோோி 

மோணவர்களுக்கு சம்பத் வங்கிைின் உள்ளுவற 

பைிற்சி வோய்ப்புகவள வழங்கும்தபோருட்டு சம்பத் 

வங்கியும் பல்கவலக்கழகமும் புோிந்துணர்வு 

உடன்படிக்வகதைோன்றில் வகச்சோத்ைிட்டன. 

நைசிை தைோழில்முைற்சிைோண்வம அபிவிருத்ைி 

அைிகோரசவபைின் ஒத்துவழப்புடன் 

தைோழில்முைற்சிைோண்வம கருத்ைிட்டதமோன்று 

அமுலோக்கப்பட்டது. அைற்கிணங்க 

தைோிவுதசய்ைப்பட்ட மோணவர்களின் 

தைோழில்முைற்சித் ைிறன்கவள 

விருத்ைிதசய்யும்தபோருட்டு பல தைோடர்கள் 

 டோத்ைப்பட்டன. அத்துடன் தசோந்ை 

தைோழில்முைற்சிகவள ஆரம்பிக்கும்தபோருட்டு 

ைமது கருத்ைிட்ட முன்தமோழிவுகள் 

மோணவர்களோல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
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2. தமோழி வமைம்  
 

சீன தமோழி சோன்றிைழ் போடத றி 

போடவிைோனத்ைின் பணிகள்  ிவறவவடந்ை 

பின்னர் சீன தமோழிப் போடத றி மோத்ைிரம் 

ஆண்டுக்குள்  டோத்ைப்பட்டது. நமற்படி 

போடத றிக்கோக பைிவுதசய்துதகோண்ட 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக 70 ஆக 

அவமவநைோடு வோரத்ைிற்கு மூன்று வகுப்புகள் 

 டோத்ைப்பட்டன.

   

 

 

3. சர்வநைச விவகோரங்களுக்கோன  ிவலைம் 
 

2005 ஓகத்து 17 ஆந் ைிகைி  வடதபற்ற 199 வது 

தசநனற்  சவபக் கூட்டத்ைில் நமற்தகோண்ட 

ைீர்மோனத்ைின் பிரகோரம் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் சர்வநைச 

அலுவல்களுக்கோன வமைம் ைோபிக்கப்பட்டது. 

பல்கவலக்கழகத்ைின் சர்வநைச உறவுகவள 

பலப்படுத்தும் தபோருட்டு   தவளி ோட்டுப் 

பல்கவலக் கழகங்களுடனும் ஆரோய்ச்சி 

 ிறுவனங்களுடனும் உற்வுகவளப் பலப்படுத்தும் 

 ிறுவனமோக இந்ை வமைம் தசைலோற்றி 

வருகின்றது. 

 

பல்நவறு கருத்ைிட்டங்களின் கீழோன மோணவர் 

போிமோற்றம்  

1.  சுற்றோடல் புவிைிைல் பற்றிை ைமது  

கவலமுதுமோணிப் பட்ட ஆய்வுக்கட்டுவரைின் 

தவளிக்கள அலுவல்களுக்கோக 

த ைர்லோந்ைின் ஆம்ஸ்டர்டோம்  

பல்கவலக்கழகத்ைின் பட்டப்பின்படிப்பு  

மோணவர்கள் இருவர்  பைிவுதசய்து 

தகோண்டனர்.  

2. தைோிவுதசய்ைப்பட்ட ஒருசில 

போடத றிக்கூறுகளுக்கோக ஹுவோய் பசிபிக் 

பல்கவலக்கழகத்ைின் பட்டைோோி 

மோணவதரோருவர் மோனுடப்பண்பிைல் மற்றும் 

சமூக விஞ்ஞோன பீடத்ைில் பைிவுதசய்து 

தகோண்டுள்ளோர். 

3.  ந ோர்நவைின் அட்கர் பல்கவலக்கழகத்ைின் 6 

பட்டைோோி மோணவர்கள் அபிவிருத்ைி 

அலுவல்கள் பற்றிை ைமது தவளிக்களப் 

பணிகளுக்கோக பைிவுதசய்து தகோண்டனர். 

4.  த ைர்லோந்ைின் ஆம்ஸ்டர்டோம்  

பல்கவலக்கழகத்ைின் பட்டைோோி 

மோணவதரோருவர் சர்வநைச அபிவிருத்ைிக் 

கற்வக பற்றிை அவரது தவளிக்கள 

அலுவல்களுக்கோக பைிவுதசய்துள்ளோர்.  

5. NORHED CPDS கருத்ைிட்டத்ைின் கீழ் றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் சமோைோனம் மற்றும் 

அபிவிருத்ைிக் கற்வக கவலமுதுமோணி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் புலவமப்போிசில் 

தபறுனர்களோன 06 மோணவர்கள் 2016 

தசத்தைம்பர் 22 ஆந் ைிகைி ந போளத்ைின் 

ட்ோீபூவன்  பல்கவலக்கழகத்ைில் நசர்ந்ைநைோடு 
அவர்கள் 2017   மோர்ச்சு 21 வவர அங்கு ைங்கி 

இருப்போர்கள்.  

6. ந போளத்ைின் ட்ோீபூவன்  பல்கவலக்கழகத்ைில் 

முரண்போடு, சமோைோனம் மற்றும் அபிவிருத்ைிக் 

கற்வக  கவலமுதுமோணி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின் புலவமப்போிசில் 

தபறுனர்களோன 08 மோணவர்கள் 2016 

தசத்தைம்பர் 23 ஆந் ைிகைி  றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைின் கல்விச் 

தசைற்போடுகவள ஆரம்பித்ைநைோடு 2017 

மோர்ச்சு 31  ஆந் ைிகைி வவர இங்கு ைங்கி 

இருப்போர்கள்.  

 

கடல்சோர் விஞ்ஞோன தைன்சீனக் கடல்  ிறுவனம் 

)SCSIO) கருத்ைிட்டம்  

1. ஒருங்கிவணந்ை கவலமுதுமோணி 

பட்டப்படிப்பு  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைிற்கோக 2016 

மோர்ச்சு 18 ஆந் ைிகைி தகோழும்பு 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவில் ஒருங்கிவணந்ை 

உடன்படிக்வகைில் 

வகச்சோத்ைிடப்பட்டநைோடு கடற்தறோழில், 

சமுத்ைிரவிைல் மற்றும் தைோழில்நுட்ப 
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பீடத்ைின் 13 மோணவர்கள் 2016 ஓகத்து 

மோைத்ைில் இருந்து கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் 

பற்றிை  தைன்சீனக் கடல்  ிறுவனத்ைின் 

ஒத்துவழப்புடன் விஞ்ஞோன அக்கடமி சீனப் 

பல்கவலக்கழகத்ைில் ைனது கடல்சோர் 

விஞ்ஞோனம் பற்றிை கவலமுதுமோணிப் 

பட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

2. தபோதுமக்களுக்கோக வோனிவலத் ைரவுகவள 

பகிர்ந்துதகோள்வைற்கோன புோிந்துணர்வு 

உடன்படிக்வகைில் 2016 நம 19 அந் ைிகைி 

மோத்ைவறைில் வகச்சோத்ைிடப்பட்டநைோடு 

கடற்தறோழில், கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் 

மற்றும்தைோழில்நுட்ப பீடத்ைின் கல்வி மற்றும் 

ஆரோய்ச்சிகளுக்கோக சீன – இலங்வக  

ஒருங்கிவணந்ை  ிவலைத்ைின் கோட்சித்ைிவர 

தபோருத்ைப்பட்டது. 

 

சனோைிபைி புலவமப் போிசில்  

1. சனோைிபைி புலவமப்போிசில் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின்கீழ் ந போள 

மோணவதரோருவரோன ைிரு.  ிஷ்சோல் 

ஹட்டோோிைோய்  தபோறிைிைல் பீடத்ைில் 

பைிவுதசய்துதகோண்டோர். 

  

பிற 

1. ஆரோய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ைிக்கோன சீன 

இலங்வக ஒருங்கிவணந்ை  ிவலைத்ைிற்கு 

(CSL-CER) அவசிைமோன இடவசைிகவள 

றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைில் 

வழங்குவைற்கோக புோிந்துணர்வு 

உடன்படிக்வகதைோன்று 

வகச்சோத்ைிடப்பட்டது.    

2. ஒநர  ிரல் ஒநர வழி மூலோரம்பத்ைின் கீழ்  

ஆசிை பிரோந்ைிைத்ைில் ஒத்துவழப்பு 

கற்வகைிவன நமம்படுத்துவைற்கோக 

உபநவந்ைரோல் பீஜிங் பிரகடனத்ைில் 

வகச்சோத்ைிடப்பட்டது.  

3. ஜப்போனோல் வழங்கப்படுகின்ற உைர்கல்வி 

வோய்ப்புகவள நமம்படுத்துவைற்கோக 

ஜப்போனிை தூதுவர் பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

வருவகைந்ைோர். 

4. பல்கவலக்கழகத்ைின் எைிர்கோல அபிவிருத்ைி 

பற்றிை கலந்துவரைோடலுக்கோக ந ோர்நவ 

தூதுவர் றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

வருவகைந்ைோர்.

 

 

 

4.  தைோவல மற்றும் தைோடரறோ கல்விக் கூறு  

 
முன்னர் தவளிவோோி போீட்வசகள் கூறு என 

அவழக்கப்பட்ட றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

தைோவல மற்றும் தைோடரறோ  கல்விக்கூறு 

இலங்வகைின் நைசிை பல்கவலக்கழகங்களில் 

பிரநவசிக்க வோய்ப்பு கிவடக்கோை பிரோந்ைிை 

மற்றும் ைீவின் மோணவர்களுக்கு உைர் 

கல்விக்கோன வோய்ப்பிவன வழங்கும் உைோிை 

ந ோக்கத்துடநனநை 1997 ஆம் ஆண்டில் 

ைோபிக்கப்பட்டது.   

 

மோணவர்கவள  பைிவுதசய்ைல்  

 ிகழ்கோலத்ைில் தைோவல மற்றும் தைோடரறோ 

கல்விக்கூறில் பைிவுதசய்துள்ள தமோத்ை 

மோணவர்கள் எண்ணிக்வக 19,000 ஆக 

அவமவநைோடு அவர்கள் தபோதுக்கவலப் பட்டம் 

)தவளிவோோி(   ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வைப் 

பைில்கிறோர்கள். கவல )தவளிவோோி( பட்ட 

போடவிைோனத்வை மறுசீரவமத்து 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக ப.மோ.ஆ.குழுவுக்கு 

அனுப்பிவவத்துள்ளைோல் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

புைிை மோணவர் அணி பைிவுதசய்ைப்படவில்வல.     

 

பட்டமளிப்பு  

2016 ஆம் ஆண்டில் 469 நபர் 

கவலப்பட்டப்படிப்பு )தவளிவோோி( 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்வை தவற்றிகரமோக 

பூர்த்ைிதசய்ைநைோடு 2017 ஆம் ஆண்டில் 

 டோத்ைப்படுகின்ற 11 வது பட்டமளிப்பு 

வவபவத்ைில்  அவர்களுக்கு தபோதுக் கவலப் 

)தவளிவோோி( பட்டம் வழங்கப்படும்.  
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பட்டமளிப்பு வவபவம்  

10 வது பட்டமளிப்பு வவபவம் 2016 நம மோைம் 29 

ஆந் ைிகைி  டோத்ைப்பட்டநைோடு அைன்நபோது 799 

பட்டைோோிகளுக்கு தபோதுக்கவல )தவளிவோோி( 

பட்டம் வழங்கப்பட்டது.   

 

ைிப்பநளோமோ போடத றிகள்  

ப.மோ.ஆவணக்குழுவின் 932 ஆம் இலக்க 

சுற்றறிக்வக மூலமோக வழங்கப்பட்ட 

அறிவுறுத்ைல்களின் பிரகோரம் பீடத்ைினோல் 

 டோத்ைப்பட்ட தவளிவோோிப் பட்டப் 

போடத றிகளின்  ிர்வோக  இவணப்போக்க 

 டவடிக்வககள் தைோவல மற்றும் தைோடரறோ 

கல்விக்கூறு மூலமோக நமற்தகோள்ளப்பட்டு 

வருகின்றது. அைற்கு நமலைிகமோக வனவளங்கள் 

முகோவமத்துவம் பற்றிை புைிை ைிப்புநளோமோ 

போடத றிவை அறிமுகஞ்தசய்ை கூறு 

 டவடிக்வக எடுத்துள்ளநைோடு அது 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

போீட்வசகள்   

கவலப் பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்துடன் 

தைோடர்புவடை கீநழ கோட்டப்பட்ட போீட்வசகள் 

ஆண்டில்  டோத்ைப்பட்டன.   

போீட்வசைின் தபைர் போீட்சோர்த்ைி

களின் 

எண்ணிக்வக 

சித்ைிைவடந்

நைோர் 

எண்ணிக்வக 

கவல முைலோவது 

போீட்வச 

)தவளிவோோி( 

2036 659 

தபோதுக் கவல 

பட்டப் போீட்வச 

)தவளிவோோி( பகுைி I 

1668 மைிப்பீடுகள் 

நமற்தகோள்

ளப்பட்டு 

வருகின்றன. 

தபோதுக் கவல 

பட்டப் போீட்வச 

)தவளிவோோி( பகுைி  

II  

1396 663 

 

புைிை  ிவலைம்   

UDG-EDP தகோவடைின் கீழ் கோலி, மகோல்லவில் “ 

சம்நபோைி கட்டடத்ைில்”  ஒரு பகுைிவை 

ைிருத்ைிைவமத்து அைற்கு அவசிைமோன 

மரத்ைளபோடங்கவள வழங்கி கோலி பிரோந்ைிை 

வமைம் அங்கு ைோபிக்கப்பட்டது. 
 

மோணவர்களுக்கோன வசைிகள்  

கவலப்பட்ட  ிகழ்ச்சித்ைிட்டத்ைின்   ிகழ்கோல 

போடவிைோனத்துடன் தைோடர்புவடைைோக கட்புல – 

தசவிப்புல  கற்றல் தபோருட்கள் 

ைைோோிக்கப்பட்டநைோடு மோணவர்களின் வசைி 

கருைி தைோ.க.மற்றும் தைோ.க.  கூறின் தவப் 

ைளத்ைில் இருந்து இலவசமோக பைிவிறக்கம் 

தசய்ைத்ைக்கவவகைில் விருத்ைி தசய்ைப்பட்டது. 

கீநழ கோட்டப்பட்ட போீட்வசகள் சம்பந்ைமோக 

இரண்டு பின்னூட்டல் கருத்ைரங்குகள் 

 டோத்ைப்பட்டன.  

01.  கவல முைலோவது போீட்வச )தவளிவோோி( 

02.  தபோதுக்கவலப்பட்டப் போீட்வச 

)தவளிவோோி(  பகுைி  1
03.   

 

 

 

5. உள்ளக ைர உத்ைரவோைக் கூறு 
 

“உள்ளக ைர உத்ைரவோைக் கூறு 

ைோபிக்கப்பட்டைன் மூலமோக பல்கவலக்கழகங்கள் 

மற்றும் உைர் கல்வி  ிறுவனங்களில் உள்ளக ைர 

உத்ைரவோை முவறவமகவள பலப்படுத்துைல் ‘  

பற்றிை ப.மோ.ஆ. குழுவின்  04/2015 ஆம் 

இலக்கமுவடை சுற்றறிக்வகைின் கீழ்  இந்ை கூறு 

ைோபிக்கப்பட்டுள்ளது. ப.மோ.ஆ. குழுவின்  ைரச் 

சோன்றிைழ் மற்றும் ஏற்றங்கீகோரச் சவபக்கு 

இவடைில் பணிதைோடர்போன இவணப்போக இது 

அவமகின்றது. 

 

ைரச் சோன்றிைழ் முகோவமத்துவக் குழுக் 

கூட்டங்கள்  

1.  04/2015 ஆம் இலக்கமுவடை 

சுற்றறிக்வகைில் விபோிக்கப்பட்டுள்ளவோறு 
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இருபத்து மூன்று 

அங்கத்ைவர்கவளக்தகோண்ட ைரச் சோன்றிைழ் 

முகோவமத்துவக் கூறு பல்கவலக்கழகத்ைில் 

ைோபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. குவறந்ை பட்சம் வருடத்ைிற்கு பத்து 

ைடவவகநளனும் குழு கூடநவண்டிைது 

அவசிைமோகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் குழு 

பைிதனோரு ைடவவகள் கூட்டங்கவள 

 டோத்ைிைது.   

 

பிரைோனமோன தவற்றிகள்   

1. பல்கவலக்கழகத்ைின் ைர உத்ைரவோை 

துவணவிைிகளின் வவரவு 

ைோோிக்கப்பட்டநைோடு பல்கவலக்கழகத்ைில் 

அைவன அமுலோக்க அவசிைமோன அங்கீகோரம் 

தபறப்பட்டது.    

2. கற்வகப் தபோறுப்பு மற்றும் நவவல 

அளவிவன கணிப்பீடு தசய்வைற்கோக உள்ளக 

சுற்றறிக்வகதைோன்றுக்கோன வவரவு 

ைைோோிக்கப்படுவநைோடு அைவன அமுலோக்க 

அவசிைமோன அங்கீகோரம் 

பல்கவலக்கழகத்ைிடமிருந்து தபறப்பட்டது.  

3. மோணவர் வகநைட்டுக்கோன வழிகோட்டி 

ைைோோிக்கப்பட்டநைோடு பீடங்களுடன் 

தைோடர்புவடைைோக அவர்களுக்கோன 

வகநைட்டிவன ைைோோிப்பைற்கோக 

பீடங்களுக்கவடைில் பகிர்ந்ைளிக்கப்பட்டது.  

4. உள்ளக ைரக்கட்டுப்போட்டுக்கோக 

முகோவமத்துவ ைகவல் முவறவமதைோன்று 

 ிறுவப்பட்டது.  

5. போீட்வசகவள  டோத்துைல் பற்றிை 

 டவடிக்வகமுவறக் வகநைதடோன்றிவன 

ைைோோித்ைல் தைோடங்கப்பட்டது. 

 

உட்கட்டவமப்பு வசைிகவள வகநைற்றல்  

1. உள்ளக ைர உத்ைரவோைக் கூறுக்கோக 

ைனிநவறோன இடதமோன்று 

பல்கவலக்கழகத்ைின் மத்ைிை  ிர்வோக 

கட்டடத்ைில்  ிறுவப்பட்டது.  

2. அவசிைமோன மரத்ைளபோடங்களும் அலுவலக 

ைன்னிைக்கமைமோக்கல் ஆக்ககூறுகளும் 

தபறப்பட்டன.

 

உ.ை.உ. கூறு  மூலமோக  டோத்ைப்பட்ட பைிற்சி  ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களும் தசைலமர்வுகளும்  

 

இ

லக்

கம் 

ைிகைி  தபைர் பங்நகற்நறோ

ர் 

எண்ணிக்வக 

எவருக்கு 

01 28/06/2016 தபறுநபறுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

போடவிைோன அபிவிருத்ைி  

50 கல்விசோர் பைவிைணி – 

விஞ்ஞோன மற்றும்  

க.க.வி.தைோ.பீடங்கள் 

02 01/07/2016 “இலங்வக ைவகவமகள் சட்டகம்  

(SLQF)” 

26 கல்விசோர் பைவிைணி – 

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப்பீடம்  

03 24/08/2016 உைர் கல்விைின் ைர உத்ைரவோைம் 32  ிர்வோக மற்றும்  ிைி 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் 

04 29/09/2016 தபறுநபறுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

கற்பித்ைல் மற்றம் கற்றல்  

59 கல்விசோர் பைவிைணி – 

மம.ப.மற்றும் ச.வி.பீடம்  

05 30/09/2016 தபறுநபறுகவள 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்ட 

கற்பித்ைல் மற்றம் கற்றல்  

56 கல்விசோர் பைவிைணி –  

முகோவமத்துவ மற்றும் 

 ிைிப்பீடம் 



154 
 

06 01 - 10 

/11/2016 

கண்டி அடிப்பவட 

கற்வககளுக்கோன 

 ிறுவகத்ைினோல் 

பகுப்போய்வுசோர்ந்ை அளவவச் 

சோைன பைிற்சி தசைலமர்வு   

24 தைோழில் ட்ப 

உத்ைிநைோகத்ைர்கள் – றுகுணு 

பல்கவலக்கழகம் 

07 08/12/2016 ைர உத்ைரவோைம் பற்றிை 

விழிப்புணர்வூட்டல் தசைலமர்வு 

96 உ.ை.உ. கூறின் 

அங்கத்ைவர்கள்  

08 14/12/2016 பட்டைோோி மோணவர் மைிப்பீட்டுக் 

நகோட்போடுகள் பற்றிை தசைலமர்வு 

42 கல்விசோர் பைவிைணி –  

விவசோைப் தபோறிைிைல்  

09 22/12/2016 உற்பத்ைித்ைிறன் பற்றிை 

தசைலமர்வு 

27 கல்விசோரோ பைவிைணி  மற்றும் 

ஆர்வம் கோட்டுகின்ற கல்விசோர் 

பைவிைணி – தபோறிைிைலோளர்  
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   IX பகுைி– உைவி நசவவகள் 

 

தபோது  ிர்வோகம்  

 

தபோது  ிர்வோக கிவளைின்கீழ் கீநழ 

கோட்டப்பட்ட பிரைோன தசைற்போடுகவள 

த றிப்படுத்ைிைநைோடு ஒவ்தவோரு 

தசைற்போட்டுக்கோகவும்  ஆண்டுக்குள் கீநழ 

கோட்டப்பட்ட தசலவுகள் உறப்பட்டன. 
இரண்டு பிரைோன தசைற்போடுகளோன 

சுத்ைஞ்தசய்ைல் மற்றும் போதுகோப்பு வவகள் 

ஒப்பந்ைங்கவள தவளி 

 ிறுவனங்களிடமிருந்து தபற்றுக் 

தகோள்வைற்கோன  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு அைற்கோன 

முழுக்கிரைம் அண்ணளவோக 89.78 

மில்லிைன் ரூபோவோகும்.  .   

 மில். )ரூ( 

பைன்போட்டு 

விவலச்சிட்வடகள்: 

  

 ீர்   12.02  

மின்சோரம்  30.18  

தைோவலநபசி  2.20  

இவணைத்ைளம்  (LEARN)  22.35  

எடுத்துச்தசல்லும் 

தைோடர்போடலுக்கோன 

வருடோந்ை உோிமம்   

0.19 66.94  

பிற நசவவகள் :   

புவகைிரை அனுமைிப் 

பத்ைிரங்கள், பருவச் சீட்டுகள் 

முைலிைன   

0.64  

சீருவடகளும் வைைலும்   1.95  

 மில். )ரூ( 

ைபோல்  1.33 3.92 

ஒப்பந்ைச் நசவவகள்:   

சுத்ைிகோிப்பு நசவவகள்  53.51  

பிரத்ைிநைக போதுகோப்புச் 

நசவவகள்    

36.27 89.78  

சபாக்குைரத்து  :   

ைாகைங்கவள ைாடவகக்கு 
சபறுதல்,  
பராமரிப்புக்கள், கட்டணங்கள், 
எரிசபாருள் காப்புறுதி  
சபான்றவை 

89.11 89.11  

உபகரணங்கவள பராமரித்தல்   

பராமரிப்பு மற்றும் சசவை 2.60 2.60  

 

இவ்ைருடத்தில் மூலதைம் மற்றும் புணர் 
நிர்மாை சைவலகளின் கீழ் புதுக் கட்டட 
நிர்மாணப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பிற்காை 
முழுச் சசலைிைம்  ரூபா (ஏறத்தாழ) 781.79  

மில்லியைாக இருந்தது.  

 

 மில். )ரூ( 

கட்டட நிர்மாை 
சைவலகள், காணிச்  
சுைகீரிப்பு, புணர்நிர்மாை 
சைவலகள்  
சபான்றவை 

  

மூலதை சைவலகள் 602.98  

புணர் நிர்மாை சைவலகள் 178.81 781.79  

 

சட்ட மற்றும் ஆவணப்படுத்ைல் பிோிவு 

சட்ட மற்றும் ஆவணப்படுத்ைல் பிோிவு றுகுணு 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்குச் தசோந்ைமோன 

ைனிநவறோன பிோிவோக அவமவநைோடு ஒரு பிரைிப் 

பைிவோளர், கணினி உள்ளீட்டு உைவிைோளர் 

இருவர் மற்றும் ஒரு தைோழிலோளி என்றவவகைில் 

அைன் ஒட்டுதமோத்ை பைவிைணி  ோன்குநபர் 

ஆகும். இந்ை பிோிவு பல்கவலக்கழகத்ைின் 

அவனத்து  ீைிமன்ற அலுவல்கள்,  கோணிச் 

சிக்கல்கள், உடன்படிக்வக மீறல்கள் மற்றும் 

மோணவர் மற்றும் பைவிைணி ஒழுகலோறு 

 ிகழ்வுகள் சம்பந்ைமோக தசைலோற்றுகின்றது. 

2016 ஆம் ஆண்டில் சட்ட மற்றும் 

ஆவணப்படுத்ைல் பிோிவு கீநழ கோட்டப்பட்ட 

வழக்குகள் சம்பந்ைமோக தசைலோற்றப்பட்டது.   
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2016 இல்  ிறுவனம் தசைலோற்றிை வழக்குகள்  

வழக்குத் தைோகுைி 
 

தமோத்ை 

வழக்குக

ளின் 

எண்ணிக்

வக  

பல்கவலக்கழ

கத்ைிற்கு 

எைிரோக 

தைோடரப்பட்ட 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்வக 

பல்கவலக்கழ

கத்ைினோல் 

தைோடரப்பட்ட 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்வக 

வழக்குகளின்  டப்பு 

 ிவலவம 

விசோோிக்கப்ப

ட்டு 

வருகின்ற 

வழக்குகளி

ன் 

எண்ணிக்

வக 

 ிவறவவட

ந்ை 

வழக்குகளி

ன் 

எண்ணிக்

வக 

 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

தைோழில்  ிைோை மன்றங்கள் / 

ஊழிைர்  ட்டஈடு  ீைிமன்றத்ைின் 

முன்னிவலைில் 

01 07 01 07 - - 01 07 - - 

USAB முன்னிவலைில் 04 03 04 03 - - 02 04 - 01 

மோவட்ட  ீைிமன்றங்கள்/ ீைவோன் 

 ீைிமன்றங்கள்  முன்னிவலைில் 

02 03 - 01 02 02 02 02 01 - 

நமன்முவறயீட்டு  ீைிமன்றம் 

மற்றும் சிவில் நமன்முவறயீட்டு 

நமல் ீைிமன்றம் 

- 03 - 03 - - - 03 - - 

உைர்  ீைிமன்றம் )அ.உ.( 03 06 03 05 - 01 03 01 - 05 

 

குறிப்பு :1*   -நமநல குறிப்பிடப்பட்ட கோலப்பகுைிக்குள் பல்கவலக்கழகத்ைினோல் /எைிரோக தைோடரப்பட்ட 

வழக்குகள்  

2*    -முந்ைிை வருடத்ைில் பல்கவலக்கழகத்ைினோல் /எைிரோக தைோடரப்பட்டு இன்னமும் 

விசோோிக்கப்பட்டு வருகின்ற வழக்குகள்  

 

(அ) தைோடரப்பட்ட வழக்குகள் மத்ைிைில் -  

1. பல்கவலக்கழகம் தவற்றிதபற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்வக -06 

2. பல்கவலக்கழகம் நைோல்விைவடந்ை  வழக்குகளின் எண்ணிக்வக - 01 

3. ைீர்க்கப்பட்ட / வோபஸ்தபறப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்வக - கிவடைோது 

 

(ஆ) தமோத்ை வழக்குகள் மத்ைிைில் -  

1. சட்டத்துவற ைவலவம அைிபைி ைிவணக்களத்ைினோல் தசைலோற்றுகின்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்வக

 -31 

2. பிரத்ைிநைக சட்டத்ைரணிகளோல் தசைலோற்றப்படுகின்ற வழக்குகள்   - கிவடைோது 

3. USAB பணிப்புவரகளுக்கு எைிரோக தைோடரப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்வக   - கிவடைோது 

4. சட்டத்துவற ைவலவம அைிபைி ைிவணக்களத்ைிற்கோக உறப்பட்ட தமோத்ைச் தசலவுகள்  - - 

5. பிரத்ைிநைக சட்டத்ைரணிகளுக்கோக உறப்பட்ட தமோத்ைச் தசலவுகள்                       - கிவடைோது  

 

(இ) அைற்கு நமலைிகமோக  ீைவோன்  ீைிமன்றத்ைின் முன்னிவலைிலுள்ள வழக்குகள்  -1  

(தபோலிசுத் ைிவணக்களத்ைினோல் தைோடரப்பட்டவவ( 
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(ஈ) சட்டத்துவற ைவலவம அைிபைி ைிவணக்களத்துடன் தசைலோற்றுகின்ற உடன்படிக்வக மீறல் 

சம்பவங்கள் - 09  

 

சட்ட மற்றும் ஆவணப்படுத்ைல் பிோிவு கீநழ கோட்டப்பட்ட ஒழுக்கோற்று விசோரவணகவள நமற் 

தகோண்டது.  

வழக்குத்தைோகுைி தமோத்ை 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்வக 

விசோோிக்கப்பட்டு 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்வக  

 ிவறவவடந்ை 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்வக 

மோணவர் ஒழுக்கோற்று விசோரவணகள்  

மோணவர் ஒழுக்கோற்று 

விசோரவணகள்  

முவறைோன 

விசோரவணகள்   

10 6 4 

பூர்வோங்க விசோரவணகள்   14 8 6 

தமோத்ை வழக்குகளின் எண்ணிக்வக   24 14 10 

ஊழிைர் ஒழுக்கோற்று விசோரவணகள்  

கல்விசோரோ 

பைவிைணி 

ஒழுக்கோற்று 

விசோரவணகள்   

 முவறைோன 

விசோரவணகள்   

03 02 01 

பூர்வோங்க விசோரவணகள்   05 04 01 

கல்விசோர் பைவிைணி 

ஒழுக்கோற்று 

விசோரவணகள்   

முவறைோன 

விசோரவணகள்   

- - - 

 பூர்வோங்க 

விசோரவணகள்   

04 - 04 

தமோத்ை வழக்குகளின் எண்ணிக்வக   12 06 06 

  

சட்ட நமற்போர்வவ அவசிமோகின்ற  

உடன்படிக்வககளினதும் ஏவனை இவணைோன 

ஆவணங்களினதும் வவரவு ைைோோித்ைல். 

 அவசிைநமற்படுமிடத்து 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு சட்ட 

ஆநலோசவனகவளயும் உைவிகவளயும் 

வழங்குைல்.  

 கோணி தகோள்ளல் மற்றும் கோணி  ிர்வோக 

சட்ட அலுவலகவள நமற்தகோள்ளல் 

 மனிை உோிவமகள் ஆவணக்குழு மற்றும் 

தைோழில் ைிவணக்களம் நபோன்றவற்றின் 

புலனோய்வுகளின்நபோது நமலைிக பங்நகற்பு.  

  

இப்பிோிவு பல்கவலக்கழகத்ைின்  ன்வமக்கோக 

ஆக்கமுவறைோன பங்களிப்பிவன  ல்குவநைோடு 

2015 ஆம் ஆண்டிவன தவற்றிகரமோக  ிவறவு 

தசய்ைது.  
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1.  ிைிச் தசைலோற்றுவக பற்றிை கூற்று  
 

2016 ைிதசம்பர் 31 ஆந் ைிகைிைில் முடிவுற்ற கோலப்பகுைிக்கோன  ிைிச்தசைலோற்றுவக பற்றிை கூற்று  

 

 குறிப்பு 2016 

ரூ. 
2015 

ரூ. 

2014 

ரூ. 

தைோழிற்போட்டு வருமோனம்     

மீண்தடழுஞ் தசலவினங்களுக்கோன 

அரசோங்க தகோவட  2,259,225,855 2,155,869,515    1,653,400,000  

KEID கருத்ைிட்டத்ைின் மீண்தடழுங் தகோவட  -                        -                990,000  

மகோதபோல புலவமப்போிசில்களுக்கோன 

தகோடுப்பனவு 
 85,946,000       65,639,450         45,705,000  

மோணவர் உைவிதைோவக UGC தகோடுப்பனவு   87,490,500       42,458,300         51,491,350  

மகோதபோல புலவமப்போிசில்களுக்கோன  UGC 

ද தகோடுப்பனவு 
 60,613,000       39,310,250           4,469,150  

மீண்தடழுஞ் தசலவினங்களுக்கோன  UGC 

தகோடுப்பனவு 
 400,000           117,000              400,000  

வட்டி வருமோனம்   3,866,290        2,126,984           2,024,125  

வோடவக வருமோனம்   2,753,691        5,128,732          4,182,513  

பல்லின வருமோனம்  1 40,871,888       36,567,654         51,612,071  

தவளிவோோி போடத றிகள் வருமோனம்  2 54,160,711       65,013,352         79,886,060  

மோறி 25 399,588,730     366,152,541       332,963,837  

 ஒட்டுதமோத்ை தைோழிற்போட்டு வருமோனம்   2,994,916,665 2,778,383,778   2,227,124,107  

தைோழிற்போட்டுச் தசலவுகள்      

பிரத்ைிநைக நவைனம்   1,948,080,317 1,744,163,611    1,375,082,396  

நபோக்குவரத்து   6,635,213         6,122,912           7,356,792  

வழங்கல் பணிகள்   69,517,091       76,356,092         82,456,705  

பரோமோிப்பு   22,634,520       20,226,372         20,625,749  

ஒப்பந்ைச் நசவவகள்   232,647,666     227,887,317       233,829,345  

ஆரோய்ச்சியும் அபிவிருத்ைியும்   9,534,141         6,898,136          9,816,777  

மகோதபோல மற்றும் மோணவர் உைவுதைோவக 

தசலுத்துைல்  
 233,428,800     151,262,750       101,054,900  

பிற தைோழிற்போட்டுச் தசலவுகள்   112,263,821     113,426,625       104,509,573  

தபறுமோனக் குவறப்புக்கு முந்ைிை தமோத்ை 

தைோழிற்போட்டுச் தசலவுகள்   2,634,741,569 2,346,343,815  1,934,732,237  
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தபறுமோனக் குவறப்புக்கு முந்ைிை தமோத்ை 

தைோழிற்போட்டு வருமோனம்   360,175,096    432,039,963      292,391,870  

தபறுமோனம் குவறவவடைல்  435,238,472     401,802,244     362,278,918  

தபறுமோனம் குவறத்ை பின்னர் தமோத்ைச் 

தசலவுகள்  
 (75,063,376)      30,237,719     (69,887,048) 

தைோழிற்போட்டுச் தசைற்போடுகளிலோன 

மிவக ிவல )பற்றோக்குவற(    (75,063,376)      30,237,719    (69,887,048) 

கழித்ைல் :     

தமோத்ைக் கிரைம்   976,830            335,960             445,367  

நமலைிகத்ைிற்கு முந்ைிை  ிகர மிவக ிவல 

)பற்றோக்குவற(  (76,040,206)      29,901,759     (70,332,415) 

கோலப்பகுைிக்கோன  ிகர மிவக ிவல 

)பற்றோக்குவற(  (76,040,206)      29,901,759     (70,332,415) 

 

 

2.  ிைி  ிவலவம பற்றிை கூற்று 

 

2016 ைிதசம்பர் 31 ஆந் ைிகைிைிலோன  ிைி ிவலவம பற்றிை கூற்று 

  குறிப்பு 
2016 

ரூ. 

2015 

ரூ.  
2014 

ரூ. 

தசோத்துக்கள்      

 வடமுவறச் தசோத்துக்கள்      

கோசு மற்றும் கோசுக்குச் சமமோனவவ  3    268,013,422      185,242,004      60,691,168  

வர்த்ைக மற்றும் பிற கிவடப்பனவுகள்  4        3,996,546          5,269,049         6,633,044  

பைவிைணிக் கடனும் முற்பணமும்  5     62,696,099        60,656,893      54,951,701  

மூலைன முற்பணம்  6        5,635,731             632,369    101,935,269  

சரக்குத் தைோக்குகள்/  வகைிருப்பு 7   15,549,805        12,245,783       11,859,583  

பிற  வடமுவறச் தசோத்துக்கள் 8    158,729,041        50,737,913       41,098,494  

ஆரோய்ச்சி மோனிைத்ைிலிருந்து தசலுத்ைிை 

முற்பணம்  18A           100,963             319,114         1,177,765  

தவகுமைிகள் மற்றும் அளிப்புகள் முற்பணம்  19A           497,876             706,897         2,173,286  

தமோத்ை  வடமுவறச் தசோத்துக்கள்   515,219,483     315,810,022   280,520,310  

 வடமுவறைல்லோச் தசோத்துக்கள்      

ஆைனம், சோைனம் மற்றும் தபோறித்தைோகுைி 9 5,516,294,405  4,970,542,079  4,598,782,865  

 வடதபற்றுக்தகோண்டிருக்கும் நவவலகள்   1,445,134,362      936,142,019     689,826,202  

கட்டடப் புனரவமப்பு      154,045,129        46,146,264      62,033,384  

த டுங்கோல முைலீடுகள்  10      42,023,780        37,397,410      26,115,356  

பிற  ிைிசோர் தசோத்துக்கள்  11      86,336,608          9,533,414       10,510,644  
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தமோத்ை  வடமுவறைல்லோச் தசோத்துக்கள்   7,243,834,284  5,999,761,185  5,387,268,451  

 தமோத்ைச் தசோத்துக்கள்  7,759,053,766    6,315,571,207  5,667,788,761  

தபோறுப்புகள்      

 வடமுவறப் தபோறுப்புகள்      

கடன் தகோடுனர்கள்  12    138,112,759        78,498,691     104,903,903  

வவப்புக்கள் 13    103,870,065        60,366,554       31,760,914  

தசலுத்துைல்கள்  14      66,768,912        57,640,126       66,701,537  

பிற தபோறுப்புகள் 15     36,046,815        33,803,515      25,391,861  

ஒரு வருடத்ைிற்கு குவறவோன குத்ைவக 

கடன் தகோடுனர்கள்  
23        3,425,737             655,572                       -    

வங்கி நமலைிகப்பற்று 24                      -                          -      108,713,032  

தமோத்ை  வடமுவறப் தபோறுப்புகள்    348,224,288     230,964,458   337,471,247  

 வடமுவறைல்லோப் தபோறுப்புகள்      

பணிக்தகோவடக்கோன ஏற்போடுகள்      444,881,827      379,021,926    365,623,095  

ஒரு வருடத்ைிற்கு நமற்பட்ட  குத்ைவக 

கடன் தகோடுனர்கள்  23        6,636,597          3,414,877                       -    

தமோத்ை  வடமுவறைல்லோப் தபோறுப்புகள்    451,518,424     382,436,803   365,623,095  

தமோத்ைப் தபோறுப்புகள்   799,742,711     613,401,261   703,094,341  

 ிகர தசோத்துக்கள்  / உோிவமப்பங்குகள்   6,959,311,055   5,702,169,946  4,964,694,420  

ைிரண்ட  ிைிைம்      

தசலவிட்ட மூலைனக் தகோடுப்பனவு  16 3,807,828,888   2,587,679,408  1,913,825,194  

தசலவிடோை மூலைனக் தகோடுப்பனவு  17     41,321,213     (48,526,251)   (39,629,007) 

ஆரோய்ச்சி மோனிைங்கள்  18B      35,007,862        36,780,051      41,964,539  

 தவகுமைிகளும்  ன்தகோவடகளும்  19B    288,883,804      216,486,711  174,282,354  

பிற  ிைிைங்கள்  20     92,778,492        85,111,257      52,601,033  

தவளி ோட்டு மற்றும் பிற உள் ோட்டு 

மோனிைங்கள் 
21      53,259,644        84,553,090    114,835,456  

ஒதுக்கங்கள் 22 2,640,231,152  2,740,085,679  2,706,814,850  

தமோத்ை  ிகர தபோறுப்புகள் / 

உோிவமப்பங்குகள் 
 6,959,311,055    5,702,169,946  4,964,694,420  
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3. கோசுக் கோய்வுகள் பற்றிை கூற்று 

 

2016 ைிதசம்பர் 31 இல் முடிவவடந்ை ஆண்டுக்கோன கோசுப்போய்வுக் கூற்று 

 2016 (ரூ.) 2015 (ரூ.) 2014 (ரூ.) 

தைோழிற்போட்டு  டவடிக்வககளிலிருந்து / 

)போவித்ை( கோசுப்போய்வு    

ஆண்டின் மிக ிவல / )பற்றோக்குவற  (76,040,206)       29,901,759     (70,332,415) 

சீரோக்கல்களுக்கோக     

மோறி (399,588,730)   (367,378,547)  (332,963,837) 

நைய்மோனம்  435,238,472     401,802,244       362,278,918  

பணிக்தகோவடக்கோன ஏற்போடுகள்  93,075,606 33,225,256.68 
36,180,965.94 

 ிைிக் கிரைம்   976,830            335,960             445,367  

பிற சீரோக்கல்கள்   (23,690,112)         3,368,810    

தைோழிற்படு மூலைன மோற்றங்களுக்கு 

முன்னரோன தைோழிற்போட்டு மிவக ிவல 
29,971,860    101,255,483      (4,391,001) 

அைிகோிப்பு  / (வீழ்ச்சி) வர்த்ைக மற்றும் பிற 

கிவடப்பனவுகள்  
1,272,503         1,363,995       (3,067,834) 

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி)  பைவிைணிக்கடன் மற்றும் 

முற்பணம் 
(2,039,207)      (5,705,192)       (4,438,180) 

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி) மூலைன முற்பணம்   (5,003,362)    101,302,900     (81,702,166) 

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி) சரக்குத் தைோக்குகள் 

/வகைிருப்பு  
(3,304,022)          (386,200)       (2,716,831) 

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி) பிற  வடமுவறச் 

தசோத்துக்கள்  
(107,991,128)       (9,639,419)      166,091,563  

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி) ஆரோய்ச்சி 

மோனிைங்களிலிருந்து தசலுத்ைிை முற்பணம்  
218,151            858,651           (232,029) 

அைிகோிப்பு / (வீழ்ச்சி) தவகுமைிகள் மற்றும் 

அளிப்புகள் முற்பணம்   
209,022         1,466,389        (2,173,286) 

வீழ்ச்சி/ (அைிகோிப்பு) கடன் தகோடுனர்  59,614,068    (26,405,212)         9,577,323  

வீழ்ச்சி/ (அைிகோிப்பு) வவப்புகள் 43,503,510       28,605,640           1,246,792  

வீழ்ச்சி/ (அைிகோிப்பு) தசலுத்துைல்கள்  9,128,786       (9,061,411)          1,959,247  

வீழ்ச்சி/ (அைிகோிப்பு) பிற தபோறுப்புகள் 2,243,301         8,411,654       (9,956,165) 

தைோழிற்போடுகளிலோன பணமீட்டல்கள்  

/(ஈடுபடுத்துைல்)  
27,823,482    192,067,278        70,197,432  

தசலுத்ைிை பணிக்தகோவட (27,215,706)     (19,826,425)     (26,915,091) 

தசலுத்ைிை வட்டி (976,830)          (335,960)          (445,367) 

தைோழிற்போட்டு  டவடிக்வககளிலிருந்து / 

(போவித்ை(  ிகர கோசு 
(369,054)    171,904,893        42,836,974  
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 2016 (ரூ.) 2015 (ரூ.) 2014 (ரூ.) 

முைலீட்டுச் தசைற்போடுகளிலிருந்து / (போவித்ை) 

கோசுப் போய்வு     

ஆைனம், சோைனம், தபோறித்தைோகுைி 

வகக்தகோள்ளல் 
(550,719,363)  (342,011,175)  (467,358,796) 

PPE விற்பவன  வடமுவறகளிலிருந்து  2,335,150                        -                           -    

 வடதபற்றுக் தகோண்டிருக்கும் நவவலகள்  (508,992,343)   (246,315,816)   (125,378,471) 

கட்டடங்கள் புனரவமப்பு  (107,898,865)      15,887,120         57,567,504  

த டுங்கோல முைலீடுகள்  (4,626,370)     (11,282,054)       (2,780,173) 

பிற  ிைிச் தசோத்துக்கள்  (76,803,194)           977,230       (1,294,881) 

முைலீட்டுச் தசைற்போடுகளிலிருந்து / (போவித்ை) 

 ிகர பணம்  
(1,246,704,985) (582,744,696)  (539,244,816) 

 ிைிச் தசைற்போடுகளிலிருந்து கோசுப்போய்வு / 

(போவித்ை)  
   

மூலைனச் தசலவுகளுக்கோன அரசோங்கக் 

தகோவட  
1,253,635,035     575,000,000      467,000,000  

நவறு தகோவடகள், உைவிகள் மற்றும் 

 ிைிைங்களுக்கோன  ிகர பணக்கிவடப்பனவு 

)தவளிநைற்றம்( 

78,518,538       69,795,763      (21,863,635) 

குத்ைவகக் கடன் தபற்றுக்தகோள்ளல்  (2,308,116)          (692,092)                         -    

 ிைிசோர் தசைற்போடுகளிலிருந்து/ (போவித்ை(  ிகர 

கோசுப்போய்வு  1,329,845,457    644,103,671      445,136,365  

கோசு மற்றும் கோசுக்கு சமமோனவற்றின்  ிகர 

 ிகர அைிகோிப்பு  / (வீழ்ச்சி) 
82,771,418    233,263,869     (51,271,477) 

கோலப்பகுைிைின் தைோடக்கத்ைில் கோசு மற்றும் 

கோசுக்கு சமமோனவவ 185,242,004     (48,021,864)         3,249,613  

 கோலப்பகுைிைின் இறுைிைில் கோசு மற்றும் 

கோசுக்கு சமமோனவவ 
268,013,422    185,242,004    (48,021,864) 
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4. உோிவமப்பங்கிலோன மோற்றங்கள் பற்றிை கூற்று 

விபரம்  தபோது 

ஒதுக்கம் 
மீள்தபறுமைி 

ஒதுக்கம்  

AUC 

 ிைிைம்  

பிரநைோகித்ை 

மூலைன 

மோனிைங்கள் 

பிரநைோகிக்கோை 

மூலைன 

மோனிைங்கள்  

தவளி ோட்டு 

உைவிகளும் 

 ன்தகோவடகளு

ம்  

முறிகள் 

மற்றும் பிற 

ஒப்பந்ை 

மீறல்கள்  

ஆரோய்ச்சி 

மோனிைங்க

ள் 

தவகுமைிகளும் 

 ன்தகோவடக

ளும்  

கூட்டுத்தைோவக 

ைிருத்ைத்ைிற்கு 

முன்னர்  

2014.12.31ஆந் 

ைிகைிைில் மீைி   

1,432,974,378  1,272,096,474  496,259  1,891,385,714     (39,639,007) 114,835,456   52,601,032  41,964,539  174,292,354  4,941,007,199  

2014 ஆம் 

ஆண்டின் 

ைிருத்ைங்கள்  

                    

சீரோக்கிை 

பற்றோக்குவற / 

மிவக ிவல 

   (42,347,533)    113,927,949          25,006,000                         -                 96,586,416  

சீரோக்கிை 

பற்றோக்குவற 

/மிவக ிவல 

   (70,332,415)           (2,566,520)              10,000              (10,000)   (72,898,935) 

சீரோக்கிை 

பின்னர் 

2015.01.01 ஆந் 

ைிகைிைில் மீைி 

1,320,294,430  1,386,024,422  496,259  1,913,825,194     (39,629,007) 114,835,456   52,601,032  41,964,539  174,282,354  4,964,694,419  

தபோதுவோன 

ஒதுக்கம்  

 (712,407,884)    712,407,884        -                           -                         -                       -                      -                     -                       -                         -    

முந்ைிை 

ஆண்டுக்கோன 

சீரோக்கம்  - பற்று 

     (4,883,335)      (6,862,463)      -                           -                           -                       -                      -    (5,184,489)                    -      (16,930,287) 

முந்ைிை 

ஆண்டுக்கோன 

சீரோக்கம்  - வரவு  

     21,516,156                        -           -                           -                           -                       -                      -                    -      37,269,197       58,785,353  

சீரோக்கிை 

பற்றோக்குவற 

/மிவக ிவல  

      29,901,759                        -          -                           -    -                    -                      -                    -                       -         29,901,759  

மோற்றம்             -                          -        (334,437,325)        (2,393,186) (30,548,036)                   -                    -                       -    (367,378,547) 
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 பிரநைோகிக்கோை 

மோனிைங்கவள 

பிரநைோகித்ை 

மோனிைங்களுக்

கோக மோற்றுைல்  

         -                          -         583,555,557    (583,555,557)                    -                      -                    -                       -                        -    

 ஆண்டில் 

கிவடத்ை 

மூலைன 

மோனிைங்கள்  

        -                          -         -                           -        575,000,000          417,500                    -                    -                       -      575,417,500  

MOHE கிவடத்ை 

மோனிைம்  

                     -                         -       -        402,750,200                         -                       -                      -                    -                      -       402,750,200  

பிற 

மோனிைங்கள் 

மோற்றுைல்  

     (6,401,548)                       -          -          29,830,791                         -         (151,830)                   -                     -        4,935,160      28,212,573  

 டப்பு 

வருடத்ைின் 

கிவடப்பனவுகள்  

                     -                         -            -                           -                           -                       -       5,431,647                   -                       -          5,431,647  

அறவிடநவண்டி

ை முறிகளின் 

மீறல் 

சீரோக்கல்கள்  

                     -                          -          -                           -                           -                       -     27,078,578                   -                       -        27,078,578  

வழுச் சீரோக்க 

பற்று 

                 161,282           2,051,499                2,212,781  

வழுச் சீரோக்க 

வரவு 

   113,927,949   (113,927,949)         (8,006,291)              (8,006,292) 

ைிருத்ைிை 

பின்னர் 

2015.12.31 

ைிகைிைில் மீைி  

   761,947,527  1,977,641,894  496,259  2,587,679,409     (48,526,252)   84,553,090   85,111,257  36,780,050  216,486,711  5,702,169,946  

தபோதுவோன 

ஒதுக்கம்  

                     -               -          -                           -                           -                       -                      -                     -                       -                         -    

முந்ைிை 

ஆண்டுக்கோன 

சீரோக்கம் - பற்று  

(37,052,205)           -         -                           -                           -                       -                      -                     -                       -      (37,052,205) 

முந்ைிை 

ஆண்டுக்கோன 

      13,237,882             -       -                           -                           -                       -                      -                    -                       -         13,237,882  
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சீரோக்கம் – வரவு 

பற்று  

பற்றோக்குவற 

/மிவக ிவல  

   (76,040,206)            -       -                           -                           -                       -                      -                     -                       -     (76,040,206) 

மோற்றம்             -         -      (369,040,694)                         -    (30,548,036)                   -                     -                       -    (399,588,730) 

பிரநைோகிக்கோை 

மோனிைங்கவள 

பிரநைோகித்ை 

மோனிைங்களுக்

கோக மோற்றுைல் 

                    -                   -         -    1,163,911,781  (1,163,911,781)                    -                      -                     -                       -                         -    

ஆண்டில் 

கிவடத்ை 

மூலைன 

மோனிைங்கள் 

           -                 -          -                           -    1,253,635,035                     -                      -                    -                       -    1,253,635,035  

 டப்பு 

வருடத்ைின் 

கிவடப்பனவுகள் 

             -               -          -                           -             124,211                     -                      -                     -                       -              124,211  

MOHE கிவடத்ை 

மோனிைம் 

          -               -       -                          -                           -                      -                     -                    -                     -                        -    

மோனிைங்கவள 

மோற்றுைல்   

5,121,215 (5,121,215)      -       425,278,392                         -         (745,410)                   -    (1,772,188)                   -       422,760,794  

 டப்பு 

வருடத்ைின் 

கிவடப்பனவுகள்  

             -                   -         -                           -                           -                       -        7,667,234                  -      72,397,094     80,064,328 

2016.12.31 ஆந் 

ைிகைிைில் மீைி 

   667,214,213 1,972,520,680 496,259  3,807,828,888       41,321,212    53,259,644   92,778,492 35,007,862  288,883,805 6,959,311,055  
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றுகுனு பல்கவலக்கழகத்ைின் 2016 ைிதசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்கோன  ிைிக்கூற்றுகள் 

பற்றிை அறிக்வகக்கோக 1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க பல்கவலக்கழக சட்டத்ைின் 108 )1(  

உப பிோிவின் பிரகோரம் கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைின் அறிக்வகக்கோக 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் அளிக்கப்பட்டுள்ள பைில் அறிக்வக    

 
பந்ைி  

இல 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைினோல் 

விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

 W`{Z 

gy;fiyf;fofj;jpd;2016jpnrk;gh;31,y;cs;sth

whdepjp epiyikf;$w;W kw;Wk; mj;jpdj;jpy; 

Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpr; nrayhw;wy; 

$w;W>chpik %yjd khw;wq;fs; $w;W kw;Wk; 

fhRg;gha;r;ry;$w;W kw;Wk; Kf;fpa fzf;fPl;Lf; 

nfhs;iffspdJk; Vida tpsf;fkspf;Fk; 

jfty;fsJk; nghopg;Gf;fis cs;slf;fpa 

2016 jpnrk;gh;31,y; 

Kbtile;jMz;bw;fhdepjpf;$w;Wf;fs; 

1978Mk; Mz;bd;16,yf;f gy;fiyf;fof 

mjpfhur;rl;lj;jpd; 107(5) cggphpT 

vd;gtw;Wld; Nrh;j;J thrpf;fg;gLk; ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf;FbauR murpayikg;gpd; 

154(1)Mk;cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfspd; 

gpufhuk;  vdJ gzpg;gpd; fPo; fzf;fha;T 

nra;ag;gl;ld. gy;fiyf;fofmjpfhur;rl;lj;jpd; 

108(1) Mk;cggphptpd; gpufhuk; 

gy;fiyf;fofj;jpd; Mz;lwpf;ifAld; 

gpuRhpf;fg;gl Ntz;Lnkdehd;fUJk; vdJ 

fUj;JiufSk; mtjhdpg;Gf;fSk; 

,t;twpf;ifapy; fhzg;gLfpd;wd. 

gy;fiyf;fofq;fs; mjpfhur;rl;lj;jpd; 108(2) 

Mk; gpuptpd; gpufhuk; tpgukhd mwpf;if 

gy;fiyf;fofj;jpd; cgNte;jUf;F 2017 

Mf];l; 01 Me; jpfjp toq;fg;gl;lJ. 

 

 

 

1.2 epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpd; 

nghWg;G 

,e; epjpf;$w;Wf;fis ,yq;if 

nghJj;Jiwf; fzf;fPl;Lj; 

epakq;fSf;F,zq;f jahhpj;J epahakhfr; 

rku;g;gpj;jy;kw;Wk; Nkhrb my;yJ jtWfspd; 

fhuzkhf Vw;glf;$ba nghUz;ikahd 

gpwo;$w;Wf;fspypUe;J 

tpLgl;lepjpf;$w;Wf;fisj;jahhpg;gjw;Fmtrpa

khdnjdKfhikj;Jtk; eph;zapf;fpd;w 

mj;jifacs;sff;fl;Lg;ghLfs;vd;gtw;wpw;F 

Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf cs;sJ. 
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பந்ைி  

இல 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைினோல் 

விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

1.3 fzf;fha;thshpd; nghWg;G 

vdJ fzf;fha;tpd; mbg;gilapy; 

epjpf;$w;Wf;fspd; kPJ mgpg;gpuhak; njuptpg;gJ 

vdJ nghWg;ghFk;. vd;dhy; cau; 

fzf;fha;T epWtdq;fspd; rh;tNjr 

fzf;fha;T epakq;fSf;Fxj;jjhf(ISSAI 1000– 

1810),yq;iffzf;fha;Tepakq;fSf;F 

,zq;f vdJ fzf;fha;tpid ehd; 

Nkw;nfhz;Nld;. xOf;f newp 

Ntz;Ljy;fSld; ehd; ,zq;fp elg;gjidAk; 

epjpf;$w;Wf;fs; nghUz;ikahd 

gpwo;$w;Wf;fs; mw;wd vd;gjw;fhd epahakhd 

cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 

fzf;fha;T jpl;lkplg;gl;L 

Nkw;nfhs;sg;gLtjidAk; ,e;jpakq;fs; 

Ntz;Lfpd;wd. 

 

epjpf;$w;Wf;fspYs;s;s njhiffspidAk; 

ntspg;gLj;jy;fisAk; gw;wpa 

fzf;fha;Tr;rhd;Wfisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd  eilKiwfs; 

fzf;fha;tpy; cs;slq;Fk;. 

Nkhrbmy;yJjtWfs; fhuzkhf 

epjpf;$w;Wf;fspy; Vw;glf;$ba NghjpasT 

jtwhd $w;Wf;fspid cs;slf;Fk; 

fzf;fha;thsupd; jPh;khdk; 

kPJnjhpTnra;ag;gl;l 

eilKiwfs;jq;fpAs;sJ. me;j Mgj;jpid 

kjpg;gPL nra;ifapy;re;jh;g;gj;jpw;Fg; 

nghUj;jkhdfzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikf;Fk; tifapy; gy;fiyf;fofj;jpd; 

epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpj;jy;kw;Wk;epahakhfr; 

rkh;g;gpj;jYf;Fhpa cs;sff; fl;Lg;ghLfis  

fzf;fha;thsh;fUj;jpy; nfhs;fpd;whNuad;wp 

gy;fiyf;fofj;jpd; cs;sff;fl;Lg;ghLfspd; 

tpidj;jpwd;kPJ mgpg;gpuhak; njhptpf;Fk; 

Nehf;fj;jpw;fhfty;y. Kfhikj;Jtj;jpdhy; 

gad;gLj;jpafzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; 

nghUj;jkhd jd;ikapidAk; 

Kfhikj;Jtj;jhy; Nkw;nfhz;l fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfspd; epahaj; jd;ikapidAk; 

kjpg;gha;T nra;jy; mj;Jld; epjpf;;$w;Wf;fspd; 

xl;Lnkhj;jr; rkHg;gpj;jypid 

kjpg;gha;Tnra;jy;vd;gtw;wpidAk;fzf;fha;T 

cs;slf;fpAs;sJ. 1978 Mk; Mz;bd; 16 
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விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

,yf;f gy;fiyf;fof mjpfhur;rl;lj;jpd;111 

Mk; gpupTfs; fzf;fha;tpd; Nehf;nfy;iyaAk; 

gug;igAk; epu;zapg;gjw;fhd jw;WzpT 

mjpfhuj;ij fzf;fha;thsh; 

jiyikajpgjpf;F toq;Ffpd;wd. 

 

vdJ fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhdmbg;gil 

xd;wpidtoq;Ftjw;F NghjpasTk; 

nghUj;jkhdJkhdfzf;fha;Tr; 

rhd;Wfisehd; ngw;Wf;nfhz;Nld;vdehd; 

ek;GfpNwd;.  

 

1.4 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd 

mbg;gil 

,e;jmwpf;ifapd;2.2Mk;ge;jpapy; tpgupf;fg;gl;l 

tplaq;fspd;mbg;gilapy;vdJ 

mgpg;gpuhak;Kidg;gopAs;sjhf;fg;gLfpd;wJ. 

 

 

2 epjpf;$w;Wf;fs;  

2.1 Kidg;gopAs;smgpg;gpuhak; 

,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; 

tpgupf;fg;gl;l tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; 

jtpu;j;J> W P̀Z  gy;fiyf;fofj;jpd; 

2016jpnrk;gh; 31,y; cs;sthwhd epjp 

epiyikapidAk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j 

Mz;bw;fhd mjdJ epjprhu; 

nrayhw;wypidAk; fhRg;gha;r;rypidAk;

 ,yq;if nghJj;Jiw fzf;fPl;L 

epakq;fspw;F ,zq;f epjpf;$w;Wf;fs; 

cz;ikahfTk;epahakhfTk; jUfpd;wd 

vd;gJ vdJ mgpg;gpuhakhFk;. 

 

 

2.2 epjpf;$w;Wf;fs; kPjhd fUj;Jiufs;  

2.2.1 ,yq;ifnghJj;Jiwf;fzf;fPl;Lepakk; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

(m) ,yq;if nghJj;Jiwf; fzf;fPl;L 

epakk; 01 

epakj;jpd; 49 Mk; ge;jpapd; gpufhuk; 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs;> 

tUkhdk; kw;Wk; nrytpdq;fs; vd;gd 

jdpj;jdpahf mwpf;ifaplg;gl Ntz;ba 

NghjpYk; gy;fiyf;fofj;jpdhy; 

 

 

 

 

(அ) இவ்விடைத்வை  2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

சோிதசய்வைற்கோன  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

elj;jg;gLfpd;w 33 ntspthup 

ghlnewpfspypUe;J &gh 63>666>218 

njhifahd nrytpdk; epjpr; nrayhw;wy; 

$w;wpy; ntt;Ntwhf fhz;gpg;gjw;Nfh 

my;yJ Fwpg;Gf;fs; %yk; 

ntspg;gLj;Jtjw;Nfh eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 (M) ,yq;ifnghJj;Jiwf;fzf;fPl;Lepakk;02 

epakj;jpd; 59 Mk; ge;jpapd; gpufhuk; 

gy;fiyf;fofj;jpd; Nehf;fq;fSf;fhf 

gad;gLj;jg;glhj fhR kw;Wk; mjw;Fr; 

rkkhditfspy; njspthf tpsq;Fk; 

kPjpfspd; ngWkjp Kfhikj;Jtj;jpd; 

tpsf;fnkhd;Wld; epjpf;$w;Wf;fspy; 

Fwpg;Gf;fshf ntspg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

vdpDk; gy;fiyf;fofj;jpd; 

eltbf;iffSff;hf gad;gLj;j Kbahj 

&gh 25>292>048 $l;Lj;njhifahd 04 

fzf;F kPjpfs; njhlu;ghf mjw;F 

,zq;f eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(ஆ) இலங்வக தபோதுத்துவற கணக்கீட்’டு 

 ிைமம் இலக்கம் 02 இன் 59 ஆம் பந்ைிைின் 

பிரகோரம் “  ிறுவனங்களோல் 

நபணிவரப்படநவண்டிைதும் எனினும் 

 ிறுவனத்ைின் தபோதுவோன போவவனக்கும் 

 ிறுவனத்ைினோல் போிபோலிக்கப்படுகின்ற 

கூறுகளுக்கு போவவனக்கு எடுக்க இைலோை 

கோசு மற்றும் கோசுக்கு இவணைோனவவ 

அல்லோைவவ சம்பந்ைமோக முகோவமைோளர் 

தைளிவுபடுத்ைல்நவண்டும்.”  எனினும் 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைோல் 

குறிப்பிட்டுள்ளைன் பிரகோரம் கணக்கு 

கருத்ைிட்டங்கவள  வரவுதசலவுக்கு 

கட்டுப்பட்டைோக போவவக்கு எடுக்க  

கருத்ைீட்டக் கூறுகளுக்கும் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கும் வவரைவற 

விைிக்கப்படவில்வலதைன்பைோல்  

முகோவமத்துவ தைளிவுபடுத்ைலுடன் 

ைனிநவறோன சமர்ப்பணம்  

அவசிைமற்றதைன சுட்டிக்கோட்டப்பட 

இைலும்.   ஆைினும் ைிருத்ைப்பட்ட 

 ிைிக்கூற்றுத்  தைோகுைிைின் குறிப்பு 

இலக்கம் 03 இன் கீழ்  கோட்டப்பட்டுள்ள 

கோசு மற்றும் கோசுக்கு இவணைோனவவ 

ைிவறநசோிக் தகோவடகள் மற்றும் 

ைிவறநசோிைல்லோை தகோவடகள் என்ற 

வவகைில் நவறுபடுத்ைி சமர்ப்பிக்கப்பட 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

எவ்வோறோைினும் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

சம்பந்ைப்பட்ட மீைிகள் முகோவமத்துவ 

தைளிவுபடுத்ைல்கள் சகிைம் 

 ிைிக்கூற்றுகளில் தவளிப்படுத்ைப்பட 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்படும்.    
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பைில்கள் 

 (M) ,yq;ifnghJj;Jiwf;fzf;fPl;Lepakk;07 

21 Mk; E}w;whz;bw;fhf cau;fy;tpr; 

nraw;jpl;lk; (HECT) %yk; 

gy;fiyf;fofj;jpw;F toq;fg;gl;bUe;j 

&gh 123>325>853 $l;Lj;njhifahd 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspd; 

ngWkjp epjpf;$w;Wf;fspy; 

fhz;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M) HETC கருத்ைிட்டம்    2016.06.30  ஆந் ைிகைி 

 ிவறவுதசய்ைப்பட்டுள்ளநபோைிலும் 

கருத்ைிட்டத்ைிற்கு தசோந்ைமோக  ிலவிை 

 ிவலைோன தசோத்துக்கவள முவறப்படி 

ஒப்பவடக்கும் தசைற்போடு இன்னமும்   

 ிவறவுதசய்ைப்படவில்வல. இன்றளவில் 

சம்பந்ைப்பட்ட தசோத்துக்களின் உருப்படி  

சோிபோர்த்ைல் நமற்தகோள்ளப்பட்டு 

வருவநைோடு அைன்பின்னர் 

பல்கவலக்கழகத்ைோல் தபோறுப்நபற்றல் 

இடம்தபறுவைோல்     2016.12.31 இல் 

முடிவவடந்ை  ிைிைோண்டில் 

பல்கவலக்கழகத்ைின் தசோத்துக்களோக 

கணக்குப் பைிைப்பட இைலோதுள்ளது.  

சம்பந்ைப்பட்ட தசோத்துக்கள் முவறப்படி 

தபோறுப்நபற்கப்பட்ட பின்னர்  

 ிைிக்கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப்பட 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்படும். 

நமலும் ைிருத்ைப்பட்ட  ிைிக்கூற்றில் 

தவளிப்படுத்ைல்களின்கீழ்  இது   

தவளிக்தகோணரப்பட்டுள்ளது.  
 

2.2.2 fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; 

kUj;Jt gPlj;jpy; fw;fpd;w ntspehl;L 

khztu;fsplkpUe;J mwtplg;gLfpd;w 

fl;lzq;fs; tUkhdkhf ,dq;fhz;gJ 

Kd;ida Mz;L tiuapYk; fzf;fPl;Lf; 

nfhs;ifahf ,Ue;j NghjpYk; kPsha;thz;by; 

mwtplg;gl;bUe;j &gh 32>937>524 njhifia 

KOikahf tUkhdj;jpw;F vLf;fg;glhky; 

mjpy; &gh 25>969>844 njhif Foreign Grduate 

Fund ngaupy; epjpankhd;W Muk;gpf;fg;gl;L 

mjw;F   nryT itf;fg;gl;bUe;jikahy; 

kPsha;thz;bd; gw;whf;Fiw mg;ngWkjpahy; 

mjpfupj;Jf; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ.  

 

 

மருத்துவபீட மோணவர்களுக்கோக தசலவோகின்ற 

ஒருவருடக் கிரைத்வை 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்டு  நமற்படி வருமோனம் 

 ிைிக்கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளநைோடு  

மிவகைோக பணத்தைோவக  ‘Foreign Graduate 

Fund’  ிைிைத்ைில் வரவுவவக்கப்பட 2017.05.08 

ஆந் ைிகைி  வடதபற்ற  368 வது ஆளுவகப் 

நபரவவ அங்கீகோரத்ைின்நபோில் 

தசைலோற்றப்பட்டுள்ளது.   

2.2.3 fzf;fPl;L FiwghLfs; 

ru;tNjr nrayku;nthd;wpw;fhf 

r%fkspg;gjw;fhf 05 cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

nrYj;jg;gl;bUe;j &gh 113>461 Md mikag; 

gbfs; 2010 xf;Njhgu; 11 Me; jpfjpa 

01/2010/01 Mk; ,yf;f epjp> jpl;lkply; 

mikr;rpd; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; nraw;jpl;l 

 

சம்பந்ைப்பட்ட தபறுமைிவை சோிைோக 

கணக்குப்பைிந்து ைிருத்ைப்பட்ட   ிைிக்கூற்றுகள் 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 



192 
 

பந்ைி  

இல 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைினோல் 

விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

nrytpdf; fzf;fpw;F tuT itf;fg;glhky; 

nraw;jpl;l Kw;gzf; fzf;fpw;F tuT 

itf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

2.2.4 tpsf;fkspf;fg;glhj NtWghLfs; 

epjpf;$w;Wf;fspy; fhl;lg;gl;Ls;s 05 fzf;F 

tplaq;fspd; kPjpfs; kw;Wk; mjw;Fupa 

gl;Nlhiyfs; kw;Wk; mwpf;iffspy; 

fhz;gpf;fg;gl;l kPjpfSf;fpilNa &gh 

1>376>237 Md NtWghnlhd;W 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

மகோதபோல மோணவர் உைவித் தைோவக  

ைிருத்ைிை  ிைிக்கூற்றில் இது 

சோிதசய்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

 ோலனி ஜைசிங்க புலவமப்போிசில்  ிைிைம்  

இந்ை புலவமப்போிசில்  ிைிைத்துடன் 

தைோடர்புவடை துவணப்நபநரடு மருத்துவ 

பீடத்ைின்  ிைிப்பிோிவிடம் உள்ளது.  

 

நக.ஜீ. தவைஹித்ை புலவமப்போிசில்  ிைிைம்  

துவணப்நபநரடு இற்வறப்படுத்ைப்படோவம 

கோரணமோக இந்ை வித்ைிைோசம் 

நைோன்றிைிருப்பினும் இன்றளவில் 

துவணப்நபநரடு இற்வறப்படுத்ைப்பட்டு 

வித்ைிைோசம் சோிதசய்ைப்பட்டுள்ளது.  

  

Dukelink Project (Medicine) 

2016 .12.31 ஆந் ைிகைிை 

 ிைிக்கூற்றுகளுக்கிணங்க மீைிைோகவுள்ள ரூ. 

3,257,453/- சோிைோனைோகும். 2016.12.31 ைிகைிைில்  

‘Dukelink Project (Medicine)’ கணக்கின் ‘Road 

Traffic Injuries’ கருத்ைிட்ட இறுைிைில் 

பல்கவலக்கழக கணக்கிற்கு மோற்றப்பட்ட  10% 

சைவீைமோன ரூ. 120477/- பணத்தைோவக  

அட்டவவணகளில் குறிப்புப் பைிைப்படோவம  

இந்ை வித்ைிைோசத்ைிற்கு கோரணமோக 

அவமந்ைிருந்ைது. இன்றளவில் நமற்படி 

அட்டவவணகள் இற்வறப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 
   

களஞ்சிை இருப்புத் தைோவக )விவசோைவிைல் 

பீடம்( 

இந்ை விடைம் இன்றளவில் 

சோிதசய்ைப்பட்டுள்ளது.  

 
2.2.5 fzf;fha;tpw;fhd rhd;wpd;ik 

gpd;tUk; fzf;F tplaq;fs; njhlu;ghf 

mtw;wpd; vjpNu fhz;gpf;fg;gl;Ls;s rhd;Wfs; 

fzf;fha;tpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

 ிவலைோன தசோத்துக்கள் )கணினி, 

தமன்தபோருள் மற்றும் வன்தபோருட்கள் ைவிர( 

 ிவலைோன தசோத்துக்கள் பைிநவதடோன்று 

பல்கவலக்கழகத்ைிடம் கோணப்படுவநைோடு 
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fzf;F 

tplak; 
ngWkjp 

rku;g;gpf;fg;

glhj 

rhd;Wfs; 

 &gh  

epiyahd 

nrhj;Jf;fs; 

(fzdp> 

nkd;nghUs; 

kw;Wk; 

td;nghUl;fs; 

jtpu) 

8>802>960>363 

xt;nthU 

nrhj;Jf;f

spd; 

tifapd; 

gpufhuk; 

jahupf;fg;g

l;l 

epiyahd 

nrhj;Jf;f

s; gjpNtL. 

Muha;r;rp 

khdpaq;fs;> 

ed;nfhilfs; 

kw;Wk; 06 

gupRf; 

fzf;FfSf;

Fupa kPjpfs; 

19>608>520 

tpupthd 

jfty;fs; 

cs;slf;f

gl;l 

gl;Nlhiy

fs; 

 

அைன் தமோத்ைச் தசோத்துக்களில் ஏறக்குவறை  

80% ஐ பிரைி ிைித்துவம் தசய்கின்ற  கோணிகள், 

கட்டடங்கள் மற்றும் வோகனங்கள் தைோடர்போன 

தசோத்துக்கள் அைில் 

இற்வறப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 

மரத்ைளபோடங்கள், அலுவலக உபகரணங்கள் 

மற்றும் கணினிகள் நபோன்றவவ சம்பந்ைமோன 

தசோத்துக்கள் பைிநவடு இற்வறப்படுத்ைப்பட்டு 

வருகின்றது.   

 

ஆரோய்ச்சி மோனிைங்கள், தவகுமைிகள் மற்றும் 

தகோவடகள்  06 கணக்குகளுடன் 

தைோடர்புவடை மீைிகள்  

சம்பந்ைப்பட்ட கணக்குகளுக்கோன 

அட்டவவணகள் இற்வறப்படுத்ைி 

நபணிவரப்படுகின்றன.  கணக்கோய்வோளர் 

ைவலவம அைிபைிைின் கணக்குடன் 

தைோடர்புவடைைோக கோட்டப்பட்டுள்ள  

‘1CO2502 Staff Development Center Programme’ 

மோத்ைிரம் மருத்துவ பீடத்ைினோல் 

நமற்தகோள்ளப்பட்ட தகோடுக்கல் வோங்கல்கவள 

உள்ளடக்கிைைோக அட்டவவணதைோன்று 

நபணிவரப்படுகின்றது. நமற்படி கணக்குடன் 

தைோடர்புவடை அட்டவவணகள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து தவல்லமட கட்டடத் 

தைோகுைைில் ைவலவமைகத்ைினோல் 

நபணிவரப்பட  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்படும்.  

2.3 ngw Ntz;bakw;Wk; nfhLg;gdT nra;a 

Ntz;bafzf;Ffs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

(m) ntspehl;L fy;tp tpLKiwfs; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ 

tpupTiuahsu;fshy; 

gy;fiyf;fofj;Jld; 

Vw;gLj;Jf;nfhs;sg;gl;bUe;j 

cld;gbf;iffSk; gpiz KwpfSk; 

kPwg;gl;likahy; 01 Mz;L Kjy; 15 

Mz;Lfs; tiuahd fhyg; gFjpapd; 

NghJ 18 tpupTiuahsu;fsplkpUe;J 

kPsha;thz;L ,Wjpapy; cs;sthW &gh 

 

 

 

 

 

(அ) சம்பந்ைப்பட்ட 18 விோிவுவரைோளர்களில் 5 

நபருக்தகைிரோக மோத்ைவற மற்றும் 

தகோழும்பு நமல் ீைிமன்றங்களில் வழக்குகள் 

ைோக்கல் தசய்ைப்பட்டுள்ளன. 

வழக்தகோன்றுடன் தைோடர்புவடை 

உடன்படிக்வககள் மற்றும் பிவணமுறித் 

தைோவககவள தசலுத்ை ஏற்தகனநவ 

 ீைிமன்றத்ைில் இணக்கம் 

தைோிவிக்கப்பட்டுள்ளநைோடு அைவன 
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22>640>929 $l;Lj;njhif mwtplg;gl 

Ntz;bapUe;jJ. 

 

ஆளுவகப் நபரவவைில் சமர்ப்பித்து 

ைீர்மோனங்கவளப் தபறநவண்டி உள்ளது.   

நமலும் 06 விோிவுவரைோளர்கள் சம்பந்ைமோக 

சட்டத்துவற ைவலவம அைிபைி 

ைிவணக்களத்ைிற்கு அறிவித்து எைிர்கோல 

 டவடிக்வககவள நமற்தகோள்ள 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

)ஆளுவகப் நபரவவைின் 

ைீர்மோனத்ைிற்கிணங்க( 

இரண்டு விோிவுவரைோளர்கள் 

பிவணமுறிகளுக்கோன பணத்வை 

மீளச்தசலுத்ைி உள்ளனர். நமலும் 18 

நபர்களில் அடங்கிை ஆர்.பீ.எஸ். 

சந்ைிரநசன மற்றும் பீ. விைோனநக ஆகிை 

இருவரும் உடன்படிக்வககள் மற்றும் 

பிவணமுறி விைிகள் மீறப்படுைலுடன் 

ஏற்புவடைைற்ற எனினும் 

அவர்களிடமிருந்து நவறு கோரணங்களின் 

 ிமித்ைம் அறவிடப்படநவண்டிை பணம் 

இன்றளவில் அறவிடப்பட்டுள்ளது. 

சீ.பீ.குணநசன என்பவர் பணி ீக்கம் 

தசய்ைப்பட்டவம சம்பந்ைமோக ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டிருந்ை வழக்குகளிலிருந்து 

அவருக்கு பிரைிகூலம் 

ஏற்படத்ைக்கவவகைில் ைீர்ப்புகள் 

கிவடத்துள்ளவமைோல் அவர்கோளல் 

உைர் ீைிமன்றத்ைில் நமன்டுவறயீடு ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

ைிரு.டபிள்யு.எம்.ஏ. கித்சிறி பிவணமுறி 

தைோடர்பில் ரூ. 176,352.08  

பணத்தைோவகவை தரோக்கமோக 

தசலுத்ைியுள்ளநைோடு எஞ்சிை 

பணத்தைோவகவை அவரது ஊழிைர் 

நசமலோப  ிைிைிலிருந்து 

அறிவிட்டுக்தகோள்ள இணக்கம் 

தைோிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  ைிரு. நஜ. ஏ. 

எம்.எஸ். விக்கிரமசிங்கவின் பிவணமுறி 

தபறுமைி ரூ. 1,178,056.62 ஆகும்.  அவரோல் 

இப்பணத்தைோவக ைனது பணிக்தகோவடத் 

தைோவகைிலிருந்தும் ஊழிைர் நசமலோப 

 ிைிைத்ைிலிருந்தும் எஞ்சிை தைோவக 
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தரோக்கப் பணமோகவும் தசலுத்ைி 

ைீர்க்கப்பட்டுள்ளது. நமநல குறிப்பிட்ட 18 

விோிவுவரைோளர்களிடமிருந்து 2017.06.30 

ஆந் ைிகைிைளவில் உடன்படிக்வகவையும் 

பிவணமுறிவகவளயும் மீறிைவம 

சம்பந்ைமோக ரூ. 11.7,959,856 

அறவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 (M) 1990 Mk; Mz;L Kjy; 1998 Mk; Mz;L 

tiuahd fhyggFjpapy; 22 

re;u;g;gq;fspd; NghJ ntspehLfspypUe;J 

fl;lisaplg;gl;l nghUl;fs; 

fpilf;fhik fhuzkhf ,yq;if tq;fp 

jPu;itf; fzf;fpy; itg;Gr; nra;ag;gl;l 

&gh 648>708 njhif 19 Mz;Lfs; Kjy; 

27 Mz;Lfs; tiuahd fhykhf 

fhzg;gl;l NghjpYk; mf;fzf;F 

kPjpfis jPu;Tnra;tjw;F kPsha;thz;bd; 

,Wjp tiuapYk; eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(ஆ) இலங்வக வங்கி ைீர்வவக் கணக்கு 

சம்பந்ைமோக உள்ளக கணக்கோய்வு 

விசோரவணதைோன்று 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு சம்பந்ைப்பட்ட 

அறிக்வக  ிைி உபகுழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவின் 

விைப்புவர ஆளுவகப் நபரவவைிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஆளுவகப் 

நபரவவைின் அறிவுறுத்ைலின் பிரகோரம் 

எைிர்கோல  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட உள்ளன.    

 

 (,) kPsha;thz;by; Muha;r;rp Kw;gzk; &gh 

427>580 njhif> nraw;jpl;l Kw;gzk; 

&gh 15>000 njhif> ntspaf epjpa 

Kw;gzk; &gh 365>168 kw;Wk; ehdhtpj 

Kw;gzk; &gh 174>900 vd;w tifapy; 

toq;fg;gl;bUe;j &gh 982>648 

$l;Lj;njhifahd Kw;gzk; 2017 Vg;uy; 

30 Me; jpfjp tiu jPu;j;J 

itf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(இ) கணக்கோய்வு அறிக்வகைில் 

கோட்டப்பட்டுள்ள தபரும்போலோன 

தபரும்போலோன முற்பணங்கள் 

இன்றளவில் தசலுத்ைித் 

ைீர்க்கப்பட்டுள்ளநைோடு  ைீர்க்கப்படோை 

மீைிகள் சம்பந்ைமோக  ிவனவுறுத்ைல் 

கடிைங்கள் சம்பந்ைப்பட்ட 

உத்ைிநைோகத்ைர்களுக்கு 

அனுப்பிவவக்கப்பட்டுள்ளநைோடு  

நமற்படி மீைிகவள தசலுத்ைித்ைீர்க்க 

அவசிைமோன  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்னள. 

 

 2016.12.31 

ஆந் 

ைிகைிைில் 

மீைி )ரூ.( 

2017.09.30 

ஆந் 

ைிகைிைில் 

மீைி )ரூ.( 

ைீர்க்கப்ப

டோை 

மீைிகள் 

)ரூ( 

ஆரோய்ச்சி

முற்பணம்  

427,580.00 417,580.00 10,000.00 

கருத்ைிட்ட 

முற்பணம் 

15,000.00 15,000.00 -- 
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தவளிைக 

 ிைை 

முற்பணம்  

365,168.00 363,475.00 1,693.00 

 ோனோவிை 

முற்பணம்  

174,900.00 174,000.00 -- 

 

 (<) 2014 Mk; Mk; Mz;bypUe;J ntspthup 

ghlnewpfis tpl;Lr; nrd;wpUe;j 

ntspehl;L khztu;fSf;fhf [dhjpgjp 

Gyik guprpy; epjpaj;jplkpUe;J fpilj;j 

&gh 630>000 I gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F 

mDg;Gtjw;F kPsha;thz;bd; NghJk; 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(ஈ) சம்பந்ைப்பட்ட பணத்தைோவககள் 

ஏற்தகனநவ உைர் கல்வி அவமச்சுக்கு 

அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 
  

2.4 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fs; vd;gtw;Wld;  

,zq;fhik 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ,zq;fhikr; 

re;ju;g;gq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

rl;lq;fs;> tpjpfs; 

kw;Wk;>gpukhzq;f

s; vd;gtw;Wldhd 

njhlh;G 

,zq;fhikfs 

(m) ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; epjpg; gpukhzf; Nfhit 

(i)  epjpg;gpukhzk; 

396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 tq;fpf; 

fzf;FfSf;Fupa 

toq;fg;gl;bUe;j 

NghjpYk;> 

rku;g;gpf;fg;glhj 06 

khjq;fs; 

fhyhtjpahd &gh 

491>186 

$l;Lj;njhifahd 22 

fhNrhiyfs; 

njhlu;ghf 

njhlu;Gila 

gpukhzj;jpd; gpufhuk; 

eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;i

y. 

 

 

 

 

 

சட்டங்கள், விைிகள், பிரமோணங்கள் மற்றும் 

முகோவமத்துவ ைீர்மோனங்கள் 

என்பவற்றுக்கோன தைோடர்பு  

(அ)  இலங்வக சன ோக நசோசலிசக் குடிைரசின் 

 ிைி ஒழுங்குவிைிகள்  
(i)  ிைி 

ஒழுங்கு

விைி 

396 

 

 

 

ரூ. 32,202.00 தபறுமைிைோன 

கோநசோவலகள்  ி.ஒ. 396 இன் 

பிரகோரம் 

தசல்லுபடிைற்றைோக்கப்பட்டுள்ள

ன. ரூ. 470,288.00 தபறுமைிைோன 

பணி ீக்கம் தசய்ைப்பட்ட 

ஊழிைர்கள் இருவோின் 

பணிக்தகோவடயுடன் 

தைோடர்புவடை கோநசோவலகள்        

(ரூ. 254,735.00 + ரூ. 215,553.00) 

சம்பந்ைப்பட்ட இருவரோலும் 

தபறப்படோமல் அவர்களோல் 

 ிறுவனத்ைிற்கு எைிரோக வழக்குத் 

ைோக்கல் தசய்ைப்பட்டுள்ளன.  

நமநல குறிப்பிட்ட ரூ. 491,186 
தபறுமைிைோன கோலோவைிைோன 

கோநசோவலகள் சம்பந்ைமோக   ிைி 

ஒழுங்குவிைி 369 இன் பிரகோரம் 

அவசிைமோன  டவடிக்கவககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டு 
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(ii) epjpg;gpukhzk; 

772 

 

ghtidf;F 

vLf;fg;glhky; 

ePz;lfhykhf tptrha 

tpQ;Qhd gPlj;jpd; 

fsQ;rpaj;jpy; 

fhzg;gLk; &gh 109>190 

njhifhd ehdhtpj 

,Ug;Gf;fs; njhlu;ghf 

2017 ngg;utup 28 Me; 

jpfjp tiuapYk; 

vt;tpj eltbf;iffSk; 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(M) gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; 

Mizf;FO 

kw;Wk; cau; 

fy;tp 

epWtdq;fSf;

fhd jhgd 

tpjpf; 

Nfhitapd; 

XX Mk; 

mj;jpahaj;jpd; 

3.1 kw;Wk; 3.2 

Mk; gpupTfs;. 

 

cj;jpNahfj;ju;fspd; 

tUif kw;Wk; ntspr; 

nry;yy;fis 

gjpNtl;bNyh my;yJ 

iftpuyilahs 

,ae;jpuj;jpy; 

gjpTnra;ag;gl 

Ntz;ba NghjpYk; 

mt;thW eltbf;if 

vLf;fhj fy;tprhu; 

gjtpazp 

cj;jpNahfj;jh;fs; 512 

Nghpd; tUif kw;Wk; 

gbfshf 

kPsha;thz;bd; NghJ 

&gh 1>250>757>803 

njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

தசல்லுபடிைற்ற கோநசோவலகள் 

கணக்கிற்கு மோற்ற அவசிைமோன 

 டவடிக்வககள் ஏற்தகனநவ 

நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.   
 

(ii)  ிைி 

ஒழுங்கு

விைி772 
 

விவசோை பீட களஞ்சிைத்ைில் 

கோணப்பட்ட 

ரூ.109,190.00தபறுமைிைோன 

பண்டங்களின் வகைிருப்பு 

பகிரங்க ஏலவிற்பவனைில் 

விற்பவனதசய்ை  டவடிக்வக 

எடுத்ைநபோைிலும் நமற்படி 

பண்டக் வகைிருப்பிவன 

விற்பவனதசய்ைல் 

இடம்தபறவில்லவல. எனநவ 

தைோடர்ந்தும் அது தைோடர்பில் 

 டவடிக்வக நமற்தகோள்ளப்பட 

உள்ளது.   

 
(ஆ( 

பல்கவலக்

கழக 

மோனிைங்

கள் 

ஆவணக்

குழ 

மற்றும் 

உைர்கல்

வி 

 ிறுவனங்

களுக்கோ

ன ைோபன 

விைிக்நகோ

வவைின்  

அத்ைிைோை

ைம்  xx 

இன் 3.1 

மற்றும் 

3.2 

பிோிவுகள்  

 

இது இலங்வகைின் 

பல்கவலக்கழகங்களின் 

தைோடக்கத்ைில் இருந்நை 

 ிலவுகின்ற  ிவலவமைோகும். 

கல்விசோர் பைவிைணி  ோளோந்ை 

விோிவுவர ந ர அட்டவவணைின் 

பிரகோரம் கற்பித்ைல் பணிகளில் 

ஈடுபட்டு வருவநைோடு 

அப்பணிகளுக்கு நமலைிகமோக 

ஆரோய்ச்சிப் பணிகளிலும் 

ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனநவ 

இது தைோடர்போக பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழு 

கவனஞ்தசலுத்ைி 

தகோள்வகோீைிைோன 

ைீர்மோனதமோன்வற 

நமற்தகோள்ளுமோைின்  அந்ை 

அறிவுறுத்ைல்களுக்கு அவமவோக 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

தசைலோற்றக்கூடிைைோக 

அவமயும். 

 
இ( 2002 

 தவம்பர் 

28 ஆந் 

ைிகைிை 

ஐஏஐ 
/200202 

இலக்கமு

வடை 

ைிவறநசோி 

கணினி துவணச்சோைனங்களும் 

தமன்தபோருளும் சம்பந்ைமோக 

தசோத்துக்கள் 

பைிநவதடோன்றிவன ைைோோிக்க 

அவசிைமோன  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.  
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(,) 2002 etk;gu; 28 

Me; jpfjpa 

IV[/2002/02 

Mk; ,yf;fr; 

jpiwNrupr; 

Rw;wpf;if. 

 

&gh 254>511>451 

ngWkjpahd fzdpfs; 

kw;Wk; nkd;nghUl;fs; 

rk;ge;jkhf epiyahd 

nrhj;Jg; 

gjpNtLnlhd;W 

Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(<) 2015 Nk 15 Me; 

jpfjpa 

01/2015/01 Mk; 

,yf;f epjp> 

jpl;lkply; 

mikr;rpd; 

Rw;wwpf;ifapd; 

4 Mk; ge;jp 

 

,uz;L ntspehl;L 

gapw;rp epfo;r;rpSf;fhf 

,uz;L ehLfSf;Fr; 

nrd;wpUe;j 05 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

Rw;wwpf;if 

Vw;ghLfSf;F Kuzhf 

ehnshd;Wf;F nrYj;j 

Ntz;ba ,ize;j 

gbahd If;fpa 

mnkupf;f nlhyu; 280 

,id tpQ;rp 

ehnshd;Wf;F If;fpa 

mnkupf;f nlhyu; 50 

tPjk; 07 ehl;fSf;fhf 

1>750 If;fpa mnkupf;f 

nlhyu; (&gh 254>853) 

$Ljyhfr; 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

(c) 1998 mf];l; 

18 Me; jpfjpa 

737 Mk; 

,yf;fr; 

gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; 

Mizf;FO 

Rw;wwpf;if 

 

(i) cld;gbf;if kw;Wk; 

gpizKwp kPwpa 

egu;fsplkpUe;J 

mwtplg;gLk; 

midj;J 

gzj;ijAk;> tl;b 

fpilf;Fk; 

epiyahd  

itg;Gf;fspNyh 

my;yJ jpiwNrup 

cz;bay;fspNyh 

KjyPL nra;ag;gl 

Ntz;ba NghjpYk; 

kPsha;thz;bd; 

,Wjp tiu 

mwtplg;gl;bUe;j 

சுற்றறிக்

வக 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((ஈ)   2015 

நம 15 

ஆந் 

ைிகைிை 
01/2015/
01 

இலக்க

முவடை 

 ிைிை

வமச்சு 

சுற்றறிக்

வகைின் 

4 வது 

பந்ைி  
 

 ிைிைவமச்சு சுற்றிக்வக 

இலக்கம்  01/2015/01 இன் 

பிரகோரம் அவர்கள் ைற்நபோது 

தபறுகின்ற அடிப்பவடச் 

சம்பளத்ைிற்கு இணங்க 

தகோடுப்புனவுகள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.  

சம்பந்ைப்பட்ட 

உத்ைிநைோகத்ைர்களுகககோக  
ஏற்புவடை சுற்றறிக்வக 

ஏற்போடுகளுக 

அவமந்தைோழுகோை 

தகோடுப்பனுவ 

நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளைோ 

என்பவைக் கண்டறிை 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்படும்.   

 

 

 

(உ)1998 
ஓகத்து 

18 ஆந் 

ைிகைிை  

737 

இலக்க

முவடை 

பல்கவல

க்கழக 

மோனிை

ங்கள் 

ஆவணக்

குழு 

சுற்றறிக்

வக 

(i) சம்பந்ைப்பட்ட  ிைிைத்ைின் 

கீழ் நசகோித்ை 

பணத்ைிலிருந்து 2017.09.30 

ஆந் ைிகைிைளவில் 22 

மில்லிைன் ரூபோ முைலீடு 

தசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

எஞ்சிை 

பணத்தைோவகவையும் 

படிப்படிைோக 

முைலீடுதசய்ை  டவடிக்வக 

எடுக்கப்படும்.  
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&gh 66>755>067 

njhifapy; &gh 

13>000>000 khj;jpNk 

KjyPL 

nra;ag;gl;bUe;jJ. 

(ii) Kd;ida Mz;bd; 

NghJ kjyPL 

nra;ag;gl;l 

njhifapd; %yk; 

ngwg;gl;l &gh 

1>283>507 tl;bahdJ 

njhlu;Gila 

Rw;wpf;ifapy; 

Fwpg;gplg;gl;l 

Nehf;fq;fSf;F 

Gwk;ghf 

gy;fiyf;fofj;jpd; 

Vida 

nraw;ghLfSf;fhf 

<LgLj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) உடன்படிக்வக மற்றும் 

பிவணமுறி மீறலின் நபோில் 

கிவடத்ை பணத்ைிலிருந்து 16 

மில்லிைன் ரூபோ முைலீடு 

தசய்ைப்பட்டநைோடு 

அைற்கோக ரூ. 1,283,507.00 

வட்டி ஈட்டல் தைோவக 

கிவடத்ைநைோடு 2013, 2014 

ஆண்டுகளில் தபோது 

ைிவறநசோிைிடமிருந்து 

நவண்டுநகோள் 

விடுக்கப்பட்ட 

 ிைிநைோற்போடுகள் 

முவறப்படி கிவடக்கோவம 

கோரணமோக 

பல்கவலக்கழகத்ைின் 

அன்றோடப் பணிகவள 

முவறப்படி நபணிவருவைில் 

வசைியீனங்கவள 

எைிர்ந ோக்கிைவம 

கோரணமோக நமநல 

குறிப்பிட்ட 

வட்த்தைோவகவை 

தசலுத்ைநவண்டி 

ந ோிட்டைோல் மீண்டும் 

முைலீடுதசய்வைற்கோன 

இைலுவம  ிலவவில்வல.  
3. epjp kPsha;T  

3.1 epjp tpisTfs; 

rkh;g;gpf;fg;gl;lepjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk;> 2016 

jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

gy;fiyf;fofj;jpd; epjp tpisTfs; &gh 

76>040>206 Md gw;whf;Fiwahf ,Ue;jJld;> 

,jw;F vjuhf Kd;ida Mz;bd; kpif &gh 

29>901>759Mdikahy;Kd;idaMz;Lld;xg;gpL

ifapy;kPsha;thz;bd; epjp tpisTfspy;&gh 

105>941>965 Md tPo;r;rpnahd;W njd;gl;lJ. 

kPznlOk; nrytpdj;jpw;fhf murpd; khdpak; 

&gh 103>356>340 My; mjpfupj;jpUe;j NghjpYk; 

Copau; Cjpau; &gh 203>916>706 My; 

mjpfhpj;jik Nkw;gb tPo;r;rpf;F gpujhd 

fhuzq;fshf ,Ue;jJ. 
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kPsha;thz;bdJk; Kd;ida 04 

Mz;LfspdJk; epjp tpisTfisg; gFg;gha;T 

nra;j NghJ 2012> 2013 kw;Wk; 2014 Mk; 

Mz;Lfspy; gw;whf;Fiwnahd;Wk;  2015 Mk; 

Mz;by; kpifAk; 2016 Mk; mz;by; kPz;Lk; 

gw;whf;Fiwnahd;Wk; Vw;gl;bUe;jd. 

vt;thwhapDk;> epjp tpisTfSf;F 

Copau;fsJ Cjpak;> thp kw;Wk; eilKiw 

my;yhj nrhj;Jf;fSf;fhd 

ngWkhdj;Nja;tpidf; fUj;jpw; nfhs;Skplj;J 

2012 Mk; Mz;L Kjy; 2016 Mk; Mz;L tiu 

gq;fspg;G gbg;gbahf mjpfupj;jpUe;jd. 

mjw;fika> 2015 Mk; Mz;bd; NghJ &gh 

2>175>899>984 MftpUe;j gq;fspg;G 6 rjtPjk; 

mjpfupj;jJ kPsha;thz;bd; NghJ &gh 

2>307>417>826 Mf ,Ue;jJ. 

 

3.2 gy;fiyf;fofj;jpw;Fvjpuhfmy;yJ 

gy;fiyf;fofj;jpdhy;Muk;gpf;fg;gl;l 

rl;lhPjpahd epfo;Tfs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

(m) 04 tpupTiuahsu;fSf;Fk; mDkjpaw;w 

FbapUg;ghsu;fSf;F vjpuhf 

kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapYk; 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; cau; 

ePjpkd;wj;jpy; njhLf;fg;gl;l 

tof;nfhd;Wk; khtl;l ePjpkd;wj;jpy; 

njhLf;fg;gl;l 04 tof;FfSk; 

fhzg;gl;ld. gy;fiyf;fofj;jpdhy; 

khtl;l ePjpkd;wj;jpy; njhlug;gl;bUe;j 

04 tof;Ffspy; %d;Wf;Fupajhf 

mwtplg;gl Ntz;ba njhif &gh 

6>704>842 Mf ,Ue;jJ. 

 

 

 

 

(அ( பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

ைோக்கல்தசய்ைப்பட்ட  5 வழக்குகள் 

இருந்ைன. அத்துமீறிை குடிைிருப்போளர் 

ஒருவருக்தகைிரோக  ீைவோன்  ீைிமன்றத்ைில் 

விசோோிக்கப்பட்டுவந்ை வழக்கு இறுைிைில் 

பல்கவலக் கழகத்ைிற்கு இருப்போட்சி 

உோிவமவை வழங்க  ீைிமன்றம் 

கட்டவளைிட்டநைோடு அைற்கிணங்க 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல்  இருப்போட்சி 

தபறப்பட்டது.   

பல்கவலக்கழக விோிவுவரைோளதரோருவர் 

முவறநகடோன  டத்வை கோரணமோக 

பைவி ீக்கம் தசய்ைப்பட்டவம சம்பந்ைமோக 

நமன்முவறயீட்டு  ீைிமன்றம் அளித்ை 

ைீர்ப்புக்கு எைிரோக பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

சட்டத்துவற ைவலவம அைிபைி 

ைிவணக்களம் ஊடோக உைர் ீைிமன்றத்ைில் 

ைோக்கல்தசய்ைப்பட்ட வழக்கின்நபோது 

நமன்முவறயீட்டு  ீைிமன்றத்ைின் ைீர்ப்பு 

மீண்டும் உைர் ீைிமன்றத்ைினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்டுள்ளநைோடு அைற்கிணங்க 

நமற்தசோல்லப்பட்ட விோிவுவரைோளருக்கு 

நசவவக்கு சமுகமளிக்குமோறு 
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அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. )எவ்விைமோன 

 ட்டஈட்டுத் தைோவகயுமின்றி( எனினும் 

இற்வறவவர அவர் நசவவக்கு 

சமுகமளிக்கவில்வல.  

உடன்படிக்வகவையும் பிவணமுறிவையும் 

மீறிைவம சம்பந்ைமோக விோிவுவரைோளர்கள் 

மூவருக்தகைிரோக மோவட்ட  ீைிமன்றத்ைில் 

வழக்கு ைோக்கல் தசய்ைப்பட்டுள்ளநைோடு  

இன்றளவில் விோிவுவரைோளர் ஒருவர்   

சம்பந்ைப்பட்ட பணத்தைோவகவை தசலுத்ைி 

இணக்கத்ைிற்கு வர  ீைிமன்றத்ைின் 

முன்னிவலைில் இணக்கம் 

தைோிவித்துள்ளோர்.  இந்ை விடைத்வை 

ஆளுவகப் நபரவவக்கு சமர்ப்பித்து 

ைீர்மோனம் நமற்தகோள்ளப்பட உள்ளது. 

அைற்கிணங்க ைோக்கல் தசய்துள்ள 5 

வழக்குகளில் இரண்டு ைற்நபோது 

முழுவமைோகநவ  ிவறவவடந்துள்ளது. 

 

 (M) gy;fiyfofj;jpw;F vjpuhf gy;NtW 

egh;fshy; ePjpkd;wj;jpy; 13 

tof;FfSk; gy;fiyf;fof 

Nkd;KiwaPl;Lr; rigapy; 07 

Kiwg;ghLfSk; njhopy; 

epaharigapy; 07 Kiwg;ghLfSkhf 

njhlug;gl;l 27 tof;Ffs; 

fhzg;gl;ld. njhlug;gl;l bUe;jd. 

gy;fiyf;fofj;jpw;F vjpuhff; 

njhLf;fg;gl;bUe;j 27 tof;Ffspy; 

xU tof;fpwhf Nfhug;gl;l ,og;gPl;Lj; 

njhif &gh 4>005>977 Mf ,Ue;jJ. 

 

(ஆ)  பல்கவலக்கழக நமன்முவறயீட்டுச் 

சவபைில் 7 வழக்குகள் ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டடிருந்ைநைோடு அைில் 4 

வழக்குகள்  ிவறவுதசய்ைப்பட்டுள்ளன.   

இவற்றில் 3 வழக்குகள் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

அநுகூலமோனவவகைில் 

ைீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளநைோடு ஒரு 

வழக்கிற்கோக வழங்கப்பட்டுள்ள ைீர்ப்பு 

மூலமோக வழங்கப்பட்டுள்ள ைண்டவன 

கடிைத்வை வோபஸ்தபற்றுக்தகோள்ளுமோறு 

கட்டவள இடப்பட்டுள்ளது. 

தைோழில் ிைோைமன்றில் 7 வழக்குகள் ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டுள்ளநைோடு அைில் 3 வழக்குகள் 

 ிவறவு தசய்ைப்பட்டுள்ளன.  இந்ை 3 

வழக்குகளினதும் ைீர்ப்புகள் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு சோர்போனைோக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன.    

 

தைோழில் இழப்பீட்டு ஆவணைோளர் 

முன்னிவலைில் ஒரு வழக்கும் மோவட்ட 

 ீைிமன்றத்ைில் ஒரு வழக்கும் ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டுள்ளது. சிவில் 
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நமன்முவறயீட்டு  ீைிமன்றத்ைில் ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்ட வழக்கில் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு  சோர்போன வவகைில் 

ைீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. நமன்முவறயீட்டு 

 ீைிமன்றத்ைில் 2 வழக்குகள் ைோக்கல் 

தசய்ைப்பட்டுள்ளன. உைர் ீைிமன்றத்ைில் 

ைோக்கல் தசய்ைப்பட்ட 8 வழக்குகளில் 5 

வழக்குகள் பலக்வலக்கழகத்ைிற்கு சோைகமோக  

ைீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன.    ஏவனை 3 

வழக்குகள் தைோடந்தும் விசோோிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன.  
 

அைற்கிணங்க ைோக்கல் தசய்ைப்பட்டுள்ள 

வழக்குகளின் எண்ணிக்வக 27 ஆக 

அவமவநைோடு அைில் 13 வழக்குகள் 

 ிவறவுதசய்ைப்பட்டுள்ளநைோடு 12 

வழக்குகளில் பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

சோர்போனவவகைில் ைீர்ப்பு 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

4 nraw;ghl;LkPsha;T 

 

 

4.1 nrayhw;wy; 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; 2014 Kjy; 2018 Mk; 

Mz;L tiuahd 05 Mz;LfSf;Fj; 

jahupf;fg;gl;bUe;j cgha khu;f;fj; jpl;lj;jpd; 

gpufhuk; epiwNtw;wg;gl Ntz;ba gpujhd 

Nehf;fq;fs; nghopg;ghf;fg;gl;L fPNo 

jug;gl;Ls;sd. 

 fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; NritfSf;fhd 

nghUl;L EioTfis tpupTgLj;jy;> 

juj;ij mjpfhpj;jy; kw;Wk; njhlu;Gila 

jd;ikia mgptpUj;jp nra;jy; 

 Mz; ngz; ghy;> rkak; kw;wk; ,dtu;f;fk;> 

mq;ftPdh;fSf;fhd epahaj;ijAk; 

rkj;Jtj;ij cWjp nra;jy; 

 mf;fG+h;tkhfTk; tpidj;jpwdhfTk; 

tsq;fis Kfhik nra;jypD}lhf 

ey;yhSifia Nkk;gLj;jy;. 

 gy;fiyf;fofq;fisj; jug;gLj;jypy; Kjy; 

2000 gy;fiyf;fofq;fSf;fpilNa tUjy; 

kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpd; jdpj;Jtj;ij 

Nkk;gLj;jy;. 
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Nkw;gb Nehf;fj;ij epiwNtw;Wjy; njhlu;ghd 

ghPrPyidapd; NghJ gpd;tUk; tplaq;fs; 

mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

 (m) tptrha tpQ;Qhd gPlj;jpd; gl;lg;gpd; 

ghlnewpfisg; gpd;gw;Wk; khztu;fspd; 

vz;zpf;ifia tUlhe;jk; 05 

rjtPjj;jpdhy; mjpfupj;Jf; nfhs;tjw;F 

vjpu;ghu;f;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> mJ 

epiwNtw;wg;gl;bUf;ftpy;iy. gPlk; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;bUe;j 07 gl;lg;gpd; 

ghlnewpfspy; 06 ghlnewpfs; 

kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapy; 

nraw;gLj;jg;ghlhjpUe;jJld; 

nraw;gLj;jg;gl;l ghlnewpf;fhf 2014 Mk; 

Mz;bd; NghJ 32 khztu;fs; 

gjpTnra;jpUe;j NghjpYk ;> 2015 Mk; 

Mz;bd; NghJ me;j vz;zpf;if 25 tiu 

Fiwtile;J fhzg;gl;lJ. vt;thwapDk; 

2016 Mk; Mz;bw;fhf khztu;fs; gjpT 

nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(அ) இந்ை இந்ை போடத றிவை அறிமுகஞ்தசய்ை 

ைிட்டமிட்டு அைற்கு அவசிைமோன 

வசைிகவள வழங்கிைநபோைிலும் 

சம்பந்ைப்பட்ட போடத றிகவள நபணிவர 

நபோைிைளவு எண்ணிக்வகதகோண்ட 

மோணவர்கள் பைிவுதசய்ைப்படோவமைோல் 

நமற்தசோல்லப்பட்ட போடத றிவை 

தைோடர்ச்சிைோக நபணிவர இைலோமல் 

நபோைிற்று.  

 

 (M) jkpo; nkhopia fw;gjw;fhf fy;tpg; 

gpupthd;iw jhgpj;jy; gpujhd 

nraw;ghnlhd;whf ,dq;fhzg;gl;bUe;j 

NghjpYk;> 2014 Mk; Mz;L Kjy; 

kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapy; mf;fy;tpg; 

gpupT Muk;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(ஆ)இந்ை கூறுக்கோக பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுவின் அங்கீகோரம் 

வழங்கப்படவில்வலதைன்பைோல்  

சம்பந்ைப்பட்ட கல்விக்கூறிவன ைோபிக் 

இைலவில்வல. ஆைினும் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் ைமிழ்தமோழிக் கூறு 

மூலமோக ஈநடற்றப்படுகின்ற அவனத்துப் 

பணிகளும் ைற்நபோது ஈநடற்றப்பட்டு 

வருகின்றன.   

  

 (,) mYtyf ,ltrjpfis Nkk;gLj;Jk; 

Nehf;fpy; Gjpa epu;thf fl;blnkhd;iw 

epu;khzpg;gjw;fhf 2014 Mk; Mz;bd; NghJ 

jpl;lkplg;gl;L 2016 Mk; Mz;bd; NghJ 

Ntiy G+u;j;jp nra;a Ntz;bapUe;j 

NghjpYk; 2017 A+d; 30 Me; jpfjp tiuapYk; 

ngWif eltbf;iffs; khj;jpuk; 

Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(இ)  இந்ை  ிர்வோக கட்டடக் கருத்ைிட்டத்ைின் 

தபறுவகச் தசைற்போடு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளநைோடு  ிர்மோணிப்பு 

பணிகளுடன் தைோடர்புவடை ஆரம்பக் 

கட்டங்கள் ைற்நபோது ஈநடற்றப்பட்டு 

வருவநைோடு தவகுவிவரவில்  ிர்மோண 

நவவலகள்  ஆரம்பிக்கப்படும்.  

 (<)(i) cyf gy;fiyf;fof jug;gLj;jypy;  Kjy; 

2000 ,w;fpilNa tUjy; 

(ஈ) (i) (ii) 
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vjpu;ghu;f;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 2016 Mk; 

Mz;bd; NghJ 4318 Mk; ,lj;ij 

cupj;jhf;fp nfhz;bUe;jJ. vt;thwhapDk; 

2015 Mk; Mz;by; cyf gy;fiyf;fof 

jug;gLj;jypy; 4525 Mk; ,lj;ij 

ngw;wpUe;jJld; kPsha;thz;bd; NghJ mJ 

207 ,lq;fspdhy; Kd;NdwpapUe;jJ. 

(ii) 2013 Mk; Mz;bd; NghJ Njrpa jug;gLj;jy; 

gl;baypy; 3 Mk; ,lj;jpidg; ngw;wpUe;j 

NghjpYk; 2016 Mk; Mz;bd; mJ 6 mtJ 

,lk; tiuAk; gpd;dile;jpUe;jJ. 

 

‘Webomatrics Ranking’ 

ைரப்படுத்ைலுக்கிணங்க இந்ை 

பல்கவலக்கழகம் உலகத் ைரப்படுத்ைலில் 

2634 வது இடத்வையும் இலங்வகைில் 05 வது 

இடத்வையும் தபற்றுள்ளநைோடு ‘Higher 

Education Institutions by Google Scholar 

Citation’ உலகத் ைரப்படுத்ைலில் 1175 வது 

இடத்வையும் இலங்வகைில் 01 வது 

இடத்வையும் உோித்ைோக்கிக் தகோண்டுள்ளது. 

நமலும் 2011 தைோடக்கம் 2016 வவரைோன 

கோலப்பகுைிக்குள் ைவலசிறந்ை ஆரோய்ச்சிப் 

பணிக்கோன ‘Sri. Elsevier Research 

Forum’மூலமோக வழங்கப்படுகின்ற “The 

Scopus most prolific Sri Lankan University’ 

விருைிவனயும் இந்ை பல்கவலக்கழகம் 

தவன்தறடுத்ைது. 

 

 (c)(i) 2016 Mk; Mz;lstpy; Gjpa gl;lg;gbg;G 

ghlnewpfis mwpKfg;gLj;Jtjw;F 

jpl;lkplg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

kPsha;thz;bd; ,Wjp tiuapy; tptrha 

tpQ;Qhd gPlk; kw;Wk; nghwpapay; 

gPlj;jpdhy; vt;tpj Gjpa gl;lg;gbg;G 

ghlnewpnahd;Wk; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

)உ) (i)   தபோறிைிைல் பீடத்ைினோல் 

முன்வவக்கப்பட்ட புைிை 

பட்டப்போடத றிகளுடன் தைோடர்புவடை 

முன்தமோழிவுகளுக்கோக தசநனற் சவபைின் 

அங்கீகோரம் கிவடத்துள்ளநைோடு 

ஆளுவகப்நபரவவைின் அங்கீகோரமும் 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவின் அங்கீகோரமும்  

கிவடத்ைபின்னர் இந்ை போடத றிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படும்.  
 

விவசோை பீடம் தைோடர்பிலோன தபௌைீக 

வளங்களும் ஏற்புவடை உட்கட்டவமப்பு 

வசைிகளும் விருத்ைிதசய்ைப்பட்ட பின்னர் 

முன்தமோழிைப்பட்ட இந்ை புைிை 

போடத றிகவள ஆரம்பிக்க அவசிைமோன 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்படும்.   

 

 (ii) jpl;lj;jpd; gpufhuk; %d;W gPlq;fSf;Fupa 

gl;lg;gbg;G ghlnewpfs; 

mw;Kfg;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;bUe;j 

06 Gjpa ghlq;fis mwpKfg;gLj;Jtjw;F 

2017 A+d; 30 Me; jpfjp tiuapYk; 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(ii) விவசோை பீடத்ைில் சம்பந்ைப்பட்ட போடத்வை 

அறிமுகஞ் தசய்துள்ளநைோடு தபோறிைிைல் 

பீடத்ைில் அங்கீகோிக்கப்பட்ட முன்தமோழிவில் 

அந்ை போடங்கள் அடங்கியுள்ளன. 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப் பீடத்ைில் இந்ை 

போடங்கவள அறிமுகஞ்தசய்ை 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 (C)(i)  Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhf 

ntt;NtW nraw;ghLfis nraw;gLj;Jk; 

nghWg;G gPlhjpgjpfSf;Fk; gpupTj; 

jiytu;fSf;Fk; ifaspf;fg;gl;bUe;jJld; 

mr;nraw;ghLfis $l;bizj;J Gjpa 

tUlhe;j nray;eltbf;ifj; jpl;lj;ij 

jahupj;jy; gjpthsuhy; Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;bapUe;jJ. 

 

(ii) kPsha;thz;bw;fhf nray;eltbf;ifj; 

jpl;lnkhd;Nwh my;yJ nrayhw;wy; 

mwpf;ifnahd;Nwh jahupf;fg;glhj 

fhuzj;jpdhy; Nehf;fj;jpw;Fl;gl;l 

nraw;ghLfs; vt;tsT J}uk; 

epiwaNtw;Wtjw;F ,aYik 

fpilj;Js;sjhf guPl;rpj;J cWjpg;gLj;j 

KbahjpUe;jJ. 

 

(ஊ) (i) (ii) 

இன்றளவில் அவனத்துப் பீடங்களோலும் பீட 

தசைற்போட்டுத் ைிட்டங்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளநைோடு அது ஆளுவகப் 

நபரவவைின் அங்கீகோரத்ைிற்கோக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 (v) khztu; mDkjp njhlu;ghf mtjhdpg;Gfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(i) 2015/2016 fy;tpahz;bw;fhf kUj;Jtk;> 

fiy kw;Wk; fyhr;rhu kw;Wk; nghwpapay; 

njhopy;El;gk; Mfpa 03 gl;lg;gbg;G 

ghlnewpfSf;fhf epu;zapf;fg;gl;l 

vz;zpf;ifia kpifj;J 34 Ngu; 

mDkjpf;fg;gl;bUe;jdu;. nghwpapay; 

ghlnewp jtpu;e;j vQ;rpa 13 

ghlnewpfSf;fhf gy;fiyf;fofj;jpw;F  

mDkjpf;ff;$ba khztu;fspd; 

vz;zpf;if 1245 Mf ,Ue;j NghjpYk;> 

1056 khztu;fs; khj;jpuk; 

mDkjpf;fg;gl;be;jdu;. mjd; gpufhuk;> 

NkYk;> 189 khztu;fis 

gy;fiyf;fofj;Jf;F mDkjpf;Fk; 

re;ju;g;gk; ,of;fg;gl;bUe;jJ. mJ tsg; 

ghtidapd; Fiwg;gad;ghL 

epiyiknahd;whf mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(எ)   

(i) பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவினோல் இந்ை பல்கவலக் 

கழகத்ைிற்கு ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்டிருந்ை 

அவனத்து மோணவர்களும்  

பைிவுதசய்ைப்பட்டநைோடு  ிலவுகின்ற 

தவற்றிடங்கள் பற்றி பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழுக்கு 

விழிப்பூட்டப்பட்டுள்ளது.  எவ்வோறோைினும் 

இன்றளவில் பட்டப்படிப்பு போடத றிகள் 

சிலவற்றில்  ிலவுகின்ற தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்வகவை  189  வவரைோன 

மட்டத்ைிற்கு இன்றளவில் 

தகோண்டுவரப்பட்டுள்ளது.  

 

இந்ை  ிவலவம பல்கவலக்கழகத்ைினல் 

கட்டுப்படுத்ை இைலோை கோரணிகளின்நபோில் 

உருவோகின்ற  ிவலவமைோகும்.  

   (ii) gy;fiyf;fofj;jpd; je;jpNuhgha jpl;lj;jpd; 

gpufhuk;> 2016 Mk; Mz;lstpy; 

fy;tpahz;bw;fhf 2>142 tiu khztu; 

vz;zpf;if mjpfupf;fg;gl Ntz;bapUe;j 

NghjpYk;> 2015/2016 fy;tpahz;bw;fhf 

  (ii) உோிை ந ரத்ைிற்குள்  ிலவுகின்ற அவனத்து 

தவற்றிடங்களும் பற்றி பல்கவலக்கழக 

மோனிைங்கள் ஆவணக்குழு 

விழிப்புணர்வூட்டப்பட்டுள்ளது .

அைற்கிணங்க பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 
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பைில்கள் 

mDkjpf;fg;gl;l nkhj;j khztu; 

vz;zpf;if 1970 khj;jpukhf ,Ue;jJ. mJ 

vjpu;ghu;j;j kl;lj;ij tpl 8 rjtPjkhd 

Fiwe;j ngWkjpnahd;whf ,Ue;jJ. 

 

ஆவணக்குழுவினோல் பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்ட அவனத்து 

மோணவர்களும் பைிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளனர்   . 

எவ்வோறோைினும் இன்றளவில் புைிை 

புகுமுகத்ைின்நபோில் பைிவுதசய்துள்ள 

மோணவர்களின் எண்ணிக்வக 1970 ஆக 

அவமவநைோடு இவ்விைமோக தவற்றிடங்கள் 

நைோன்றுவது பல்கவலக்கழகத்ைினோல் 

கட்டுப்படுத்ை இைலோை கோரணிகளின் நபோில் 

நைோன்றுகின்ற ஒரு  ிவலவமைோகும் .  

 

 (iii) Vida gPlq;fSf;F xg;ghf tptrha 

gPlj;jpy; $Ljyhd ntw;wplq;fs; 

fhzg;gl;lJld; 2015/2016 fy;tpahz;bd; 

NghJ mg;gPlj;jpw;F 83 khztu;fs; 

Fiwthf mDkjpf;fg;gl;bUe;jdu;. 

 

 

(iii). விஞ்ஞோனபீடத்ைில்  ிலவுகின்ற 

தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்வக இன்றளவில் 

14 வவர வீழ்ச்சிைவடந்துள்ளநைோடு  இந்ை 

பீடங்களில்  ிலவுகின்ற தவற்றிடங்கவள 

பூரத்ைிதசய்வைிலோன ைோமைம் பற்றி  

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவுக்கு வலிறுத்ைப்பட்டுள்ளது 

 

 (iv) 2015/2016 fy;tpahz;bw;fhf tpQ;Qhd 

gPlj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l khztu;fspy; 302 

khztu;fs; 2017 Vg;uy; 26 Me; jpfjp 

mstpy; Vida gy;fiyf;fofq;fSf;F 

khw;wk; ngw;wpUe;jdu; Kd;ida Mz;bw;F 

xg;ghf 2015/2016 fy;tpahz;bd; NghJ 

me;epiyik ghjfkhd tifapy; 

mjpfupj;jpUe;jJ. 

 

(iv) பல்கவலக்கழக முவறவமக்குள்நள 

கோணப்படுகின்ற பல்நவறு 

போடத றிகளுக்கோக  மோணவர்கள் 

விண்ணப்பிப்பநைோடு நமற்படி 

போடத றிகளில்  உருவோகின்ற 

தவற்றிடங்களின் நபோில் ஏற்புவடை Z 

தபறுமோனங்களுக்கிணங்க மோணவர்கள் 

உைர் போடத றிகளுக்கோக மோறிச்தசல்லல் 

இடம்தபறுகின்றது. இங்கு அைன்நபோில் 

நைோன்றுகின்ற தவற்றிடங்கள் பற்றி 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு விழிப்புணர்வூட்டி  

அைற்கோக நபோைிைளவிலோன 

எண்ணிக்வகதகோண்ட  மோணவர்கவள 

மீண்டும் அனுப்பிவவக்குமோறு அறிவித்ைல் 

இடம்தபறுகின்றது.   
 

  (v)  2016 jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW tpQ;Qhd 

gPlj;jpd; nkhj;j khztu; vz;zpf;if 890 

Mf ,Ue;jJld; kPsa;thz;bw;fhd 

epjpf;$w;Wf;fspy; cs;slf;fg;gl;l 

juTfspd; gpufhuk; Neu;f;fpaj;jpd; Ngupy; 

(fy;tp fpuhak;> guPl;irf; fpuhak;) vd xU 

khztUf;fhd fpuhak; Rkhu; &gh 357>204 

Mf ,Ue;jJ. 

(v)நமநல (i) (ii) (iii) (iv) இன் கீழ் கோட்டப்பட்ட 

பைில்கள் இந்ை விடைத்ைிற்கும் 

ஏற்புவடைைோகும்.  
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Nkw;gb fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j 

ntw;wplq;fspd;  vz;zpf;if 387 Mf 

,Ue;jJld; mt;ntw;wplq;fspd; 

vz;zpf;if cs;sgbahf ,Uf;Fk; 

khztu;fspd; vz;zpf;ifAld; Nru;f;Fk; 

NghJ mDkjpf;ff;$ba nkhj;j khztu; 

vz;zpf;if 1>277 Mf ,Ue;jJ. 

ntw;wplq;fs; ,y;yhky; 

mDkjpf;fg;gl;bUe;jhy; Neu; fpuaj;jpd; 

Ngupy; xU khztUf;fhd fpuak; 

mz;zsthf tifapy; &gh 249>449 tiu 

Fiwj;Jf; nfhs;sf; $bajhf 

,Ue;jpUf;Fk;.  

 

4.2 Kfhikj;Jt nraw;ghLfs; 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

(m) 2011 ,d; 22 Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 2006 ,d; 

10 Mk; ,yf;f cs;ehl;L ,iwtup 

mjpfhur;rl;lj;jpd; 117(I) Mk; gpuptpd; 

gpufhuk; xU Nrit epiyaj;jpw;F 

$Ljyhd mstpy; <Lgl;bUf;Fk; ntspthup 

tpupTiuahsu;fSf;F ntspthup tpupTiuf; 

fl;lzq;fshf kPsha;thz;bd; NghJ &gh 

19>120>338 njhif nfhLg;gdT 

nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk;> 

mf;nfhLg;gdtpw;fhf &gh 2>342>027 Md 

ciof;Fk; NghJ nrYj;Jk; tup 

fopf;fg;gl;L cs;ehl;L ,iwtup 

Mizahsu; ehafj;jpw;F mDg;gp 

itf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

(அ) ஏற்புவடை சட்டத்ைின் 

ஏற்போடுகளுக்கிணங்க 

தசைலோற்றப்பட்டுி்ள்ளது. எவ்வோறோைினும் 

மருத்துவ பீடத்ைிலும் தபோறிைிைல் 

பீடத்ைிலும் வருவகைரு விோிவுவரைோளர்கள் 

சிலரது ஈட்டல்களிலிருந்து 

உவழக்கும்நபோநை தசலுத்தும் வோிவைச் 

தசலுத்துைல் ைவறவிடப்பட்டிருந்ைநைோடு 

இன்றளவில் சம்பந்ைப்பட்ட விடைத்வை 

சோிதசய்ை  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ைங்களின் எஸ்என்பீ/ 

எம்ஆர் /சீ /று.வி. /16/ வீ. 29 இன் பிரகோரம் 

மோனுடப் பண்பிைல்  மற்றும் சமூக விஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் 67 நபர்களில் 47 

நபர்களிடமிருந்து சம்பந்ைப்பட்ட வோி 

அறவிடப்பட்டிருந்ைநைோடு 14 நபர்கள் 

மோற்றுப்பைவி அமர்த்துவக அடிப்பவடைில்   

நசவவைில் அமர்த்ைப்படவில்வல 

என்பநைோடு வருடோந்ை வருமோனம் ரூ.  

750,000/-  விஞ்சோைவர்களுமோவர்  

 

 (M) 1998 Mk; Mz;bd; gpd;du; mur 

tq;fpnahd;wpy; fhzg;gl;l tq;fp jPu;it 

fzf;fpd; %yk; ve;jnthU nfhLf;fy; 

thq;fYk; Nkw;nfhs;sg;glhjpUe;j 

NghjpYk;> ,r; nrayw;w tq;fp fzf;F 

(ஆ(இந்ை விடைத்வை இன்றளவில் 

சோிதசய்வைற்கோன  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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பைில்கள் 

njhlu;ghf nghUj;jkhd eilKiwfis 19 

Mz;LfSf;F Nkw;gl;l fhykhf 

vLf;fg;glhky; ,Ue;jJ. vt;thwhapDk; 

kPsha;thz;bd; ,Wjpapy; mf;fzf;fpy; &gh 

648>708 Md kPjpnahd;W fhzg;gl;lJ.  

 

 (,) U`{Z gy;fiyf;fofj;jpd; 

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epjpg; gPlj;jpid 

epu;khzpg;gjw;F kpup];Nftj;j fhzpia 

ifNaw;gjw;fhf ,og;gPL nrYj;Jtjw;fhf 

2006 jpnrk;gu; 19 Mk; jpfjp khj;jiw 

gpuNjr nrayhsUf;F &gh 1>857>250 

toq;fg;gl;bUe;jJ. ,og;gPl;L cupj;jhsu;fs; 

Kd;tuhj fhuzj;jpdhy; mj;njhif 

kPz;Lk; 2012 jpnrk;gu; 21 Me; jpfjp 

gy;fiyf;fofj;jpw;F mDg;gp 

itf;fg;gl;bUe;jJld;> mJ ehdhtpj 

itg;Gf; fzf;fpy; itg;Gr; 

nra;ag;gl;bUe;jJ. vt;thwhapDk;> 

mf;fhzpf; ifNaw;wy; 2006 Mk; Mz;by; 

Muk;gpf;fg;gl;L 10 Mz;Lfspw;F Nkw;gl;l 

fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk;> 2017 khu;r; 31 

Mk; jpfjp tiuapy; G+u;j;jp nra;a 

KbahjpUe;jJ. 

 

இ) இந்ை பணத்தைோவகவை  ிவலைோன 

வவப்தபோன்றில் முைலீடுதசய்ை  டவடிக்வக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

    

 (<)  mur khdpa %yjdq;fspd; fPo; 

kPsha;thz;bd; NghJ epiwNtw;Wtjw;F 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l xg;ge;jq;fSf;fhf gzk; 

,Ug;gjhf cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpufhuk;> 

me;j eltbf;iffs; Muk;gpf;f Ntz;ba 

NghjpYk;> mjw;f Kuzhf eltbf;if 

vLj;jjd; fhuzkhf kPsha;thz;bd; NghJ 

07 epu;khzq;fs; kw;Wk; 02 

nfhs;tdTfSf;fhf> NtW 

Nehf;fq;fspw;fhf fpilj;j mur 

khdpaq;fspypUe;J &gh 223>119>427 

$l;Lj;njhif nrytplg;gl;L 

nrytplg;glhj mur %yjd khdpa 

fzf;fpd; kPjpf;F <Lnra;ag;gl;L 

epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

(ஈ) ஆண்டுக்குள் அைிகமோன முன்நனற்றத்வைக் 

கோட்டுகின்ற மூலைனக் கருத்ைிட்டங்களில் 

தகோடுப்பனவுகள் சம்பந்ைப்பட்ட 

ஆண்டுக்குள் ைீர்க்கப்படும். குவறந்ை 

முன்நனற்றத்வை சுட்டிக்கோட்டுகின்ற ஒருசில 

கருத்ைிட்டங்களுக்கோக ஒதுக்கப்படுகின்ற 

பணம் அைிக முன்நனற்றத்வைக்தகோண்ட 

கருத்ைிட்டங்களின் விவலக் கட்டணச் 

சிட்வடகவள தசலுத்துவைற்கோக 

தசலவிட்டநபோைிலும் இறுைிைில் முவறப்படி 

சீரோக்கம் தசய்ைப்படுவநைோடு அவவ 

ஒன்றுக்தகோன்று பைிலோக்கப்படுைல் 

இடம்தபற மோட்டோது. கருத்ைிட்டம் 

 ிவறவவடயும்நபோது 

அக்கருத்ைிட்டங்களுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

தைோவககள்  அந்ைந்ை கருத்ைிட்டங்களுக்கோக 

தசலவிடப்பட்டுள்ளவம அைற்கிணங்க 

தைளிவோகி உள்ளது.  ிைி எற்போடுகள் 

கிவடக்கின்ற  ிவலவமைில்  ிலவுகின்ற 
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ைோமைமும் இத்ைவகை சம்பவங்கள் மீது 

ைோக்கநமற்படுத்துகின்றது.   

 

 (c) nrYj;jg;glhj khztu; cjtpg;gzk; 

kw;Wk; k`hnghy fzf;Ffspy; 2016 

jpnrk;gu; 31 ,y; cs;sthW KiwNa &gh 

12>264>450 kw;Wk; &gh 2>087>500 Md kPjpfs; 

fhzg;gl;lJld;> mk;kPjpfs; xt;nthU 

Mz;bYk; mjpfupj;jpUe;j NghjpYk; 

mtw;iw jPu;T nra;ahikf;fhd fhuzq;fs; 

fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 

(உ) இது சம்பந்ைமோக நமற்தகோள்ளப்படுகின்ற 

உள்ளக கணக்கோய்வு விசோரவணைின் 

அறிக்வகவை அடிப்பவடைோகக்தகோண்டு 

நமற்படி மீைி சம்பந்ைமோக  ிைிப்பிோிவினோல் 

விசோரவணதைோன்று 

நமற்தகோள்ளப்பட்டநைோடு அவ்வறிக்வகவை 

அடிப்பவடைோகக்தகோண்டு நமற்படி மீைிவை 

ைீர்ப்பைற்கு அவசிைமோன  டவடிக்வககவள 

எைிர்கோலத்ைில் நமற்தகோள்ள 

உத்நைசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நமலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் தசலுத்ைப்படோை 

மோணவர் உைவித்தைோவகளும் மகோதபோல 

மீைிகளும் ைீர்க்கப்பட்டுள்ளநைோடு 

எைிர்கோலத்ைில் அத்ைவகை மீைிகள் 

உருவோைவலத் ைடுக்க அவசிைமோன 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

 (C)(i) nfhl;ltpy; gpuptpw;F fopTfs; vLj;Jr; 

nry;Yk; NghJ tifg;gLj;jg;gl;bUf;f 

Ntz;ba NghjpYk;> gpsh];upf;> nghypj;jPd; 

Ntwhf;fg;gl;L fow;rp gpuptpw;F 

ifaspf;fg;gl Ntz;Lnkd khj;jiw 

khefu rigapd; gpujhd nghJ Rfhjhu 

gupNrhjfuhy; 2016 Mf];l; 24 Me; jpfjp 

gy;fiyf;fofj;jpd; Rj;jpfupg;G gpuptpd; 

KfhikahsUf;F mwptpf;fg;gl;bUe;jJld; 

gy;fiyf;fofj;jpd; ty;yk;gl tstpy; 

cs;s 8 rpw;Wz;br; rhiyfspypUe;Jk; 

mYtyfq;fspypUe;Jk; ntspNaw;wg;gLk; 

fopTfs; ghupastpy; tifg;gLj;jg;glhky; 

ehshe;jk; Rj;jpfupg;G Nritfs; jdpahu; 

fk;gdpahy; khj;jiw khefu rigf;F gzk; 

nrYj;jg;gl;L ntspNaw;wg;gl;bUe;jJ. 

 

(ஊ)(i) பல்கவழக்கழக 

சிற்றுண்டிச்சோவலக்குள்நளயும் 
குப்வபகூளங்கள் பரவலோக 

அப்புறப்படுத்ைப்படுகின்ற நவறு 

இடங்களிலும் குப்வபகவள 

வவகப்படுத்ைக்கூடிை வவகைில் குப்வபக் 

தகோள்கலன்கள்  வவக்கப்பட்டுள்ளநைோடு  

நமற்படி குப்வபகவள அப்புறப்படுத்துைல் 

சுத்ைிகோிப்பு கம்தபனிதைோன்றினோல் 

உடன்படிக்வகைின் பிரகோரம் 

நமற்தகோள்ளப்பட கடப்போடு  ிலவுகின்றது.   

சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள்ள சிக்கல் சம்பந்ைமோக 

ஏநைனும் முவறப்போடு மோத்ைவற மோ கர 

சவப அல்லது நவறு அது சம்பந்ைமோக 

தசைலோற்றுகின்ற  ிறுவனத்ைினோல் 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

அறிவிக்கப்படவில்வல என்பநைோடு இந்ை 

 ிவலவம பற்றி சம்பந்ைப்பட்ட நசவவகள் 

கம்தபனிக்கு விழிப்புணர்வூட்ட  டவடிக்வக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.    
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 (ii)gpsh];upf; kw;Wk; nghypj;jPd; ghtidahy; 

,lk;ngWk; Neub kw;Wk; kiwKf Rfhjhu 

kw;Wk; #oy; r%f jhf;fq;fis 

Fiwg;gjw;F epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ntt;NtW 

mur epWtdq;fSld; xd;wpize;J 

nraw;gLj;j KbAkhf ,Ue;j NghjpYk; 

gy;fiyf;fofk; mJ njhlu;ghf 

Nghjpastpy; ftdk; nrYj;jpapUf;ftpy;iy. 

 

 

(ii) ிறுவனத்ைின் தபோலித்ைின் மற்றும் 

பிளோஸ்ோிக் கழிவுப்தபோருட்கள் ஓோிடத்ைில் 

நசகோிக்கப்பட்டு மோத்ைவற மோ கரசவபக்கு 

தமோத்ைமோக வகைளிக்கப்படுகின்றது .

ஆைினும் அரசோங்க  ிறுவனங்களுடன் 

கூட்டோக தபோலித்ைின் மற்றும் பிளோஸ்ோிக் 

கழிவுகவள அப்புறப்படுத்தும் 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டதமோன்ி்று  ஏற்தகௌநவ 

அமுலில் உள்ளது. 

 (v) kPsha;thz;bw;fhf toq;fg;gl;l 45 

fzf;fha;T Ia tpdhf;fspypUe;J &gh 

116>579>796 njhifahd 13 fzf;fha;T 

Ia tpdhf;fSf;F 2017 A+d; 30 Me; jpfjp 

tiu gjpy; mspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

)எ( மீளோய்வோண்டுக்கோக வழங்கப்பட்ட  45 

கணக்கோய்வு ஐைவினோக்களில் 43 இற்கோன 

பைில்கள் அளிக்கப்பட்டநைோடு எஞ்சிை 

இரண்டு வினோக்களுக்கோன 

ஐைவினோக்களுக்கு பைிலளிக்க 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்படும்.  

 

4.3 nraw;ghl;L eltbf;iffs; 
 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
 

(m) khdplf; fiy kw;Wk; r%f tpQ;Qhd 

gPlj;jpd; Muha;r;rp Kiwikapd; fPo; 2008> 

2009 kw;Wk; 2014 Mk; Mz;Lfspy;  &gh 

263>000 Md Muha;r;rp khdpaq;fs; ngw;Wf; 

nfhz;bUe;j ft;yp gjtpazpapdupd; 07 

cWg;gpdu;fshy; mjw;Fupa Ma;T 

mwpf;iffis 2017 khu;r; 31 Me; jpfjp 

tiu rku;g;gpf;fg;glhjpUe;jJld;> mJ 

njhlu;ghf gpd;njhlu; eltbf;if 

,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy. NkYk;> 2010> 2011> 

2012 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;LfSf;fhf 

Muha;r;rp khdpak; toq;fy; njhlu;ghd 

jfty;fs; fzf;fha;tpw;F 

rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

 

(அ)13 விோிவுவரைோளர்களில் 09 நபர் ைமது 

ஆரோய்ச்சி அறிக்வககவள 

பல்கவலக்கழகத்ைின் பிரைோன 

நூல் ிவலைத்ைிற்கு ஒப்பவடத்துள்ளனர். 04 

நபர்களோல் ஆரோய்ச்சிக்கோன 

தகோடுப்பனவுகள் தபறப்படவில்வல.    

 

இவ்வறிக்வககள் போிசீலிக்கப்படுகின்ற 

ைருணமோகும் நவவளைில் பீட அலுவலகம் 

பவழை இடத்ைிலிருந்து புைிை 

கட்டடதமோன்றுக்கு மோற்றப்பட்டுக் 

தகோண்டிருந்ைநைோடு ைற்நபோது நமற்படி 

கடிைக்நகோப்புகவள போிசீலித்துப்போர்க்க   

இைலுவம  ிலவுகின்றது. 

 

 (M) Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  epjpg; gPlj;jpd; gPl 

Muha;r;rp khdpa Kiwikapd; fPo; 2012> 

2013 kw;Wk; 2014 Mk; Mz;Lfspy; 

fy;tprhu; gjtpazpapdupd; 08 

cWg;gpdu;fshy; &gh 405>000 Md 

Muha;;r;rp khdpaq;fs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;bUe;j NghjpYk; 

cz;ikahfNt me;j Muha;r;rpfis 

Nkw;fnfhz;lhu;fsh vd;gij 

)ஆ( இந்ை கல்விசோர் பைவிைணி அங்கத்ைவர்கள் 

08 நபர்களில் 07 நபர்கள் சம்பந்ைப்பட்ட 

ஆரோய்ச்சி அறிக்வககவள பல்நவறு 

கருத்ைரங்குகளில் தவளிைிட்டுள்ளனர்.   

(சம்பந்ைப்பட்ட அறிக்வககளின் பிரைிகள் 

SN.MR/C/றுவி/2016/வி.27 கடிைத்துடன் 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிக்கு 

அனுப்பிவவக்கப்பட்டுள்ளது.) 
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பைில்கள் 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd rhd;Wfs; 

rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. NkYk; 

mg;gPlj;jpd; fy;tp gjtpazpapdupd; 06 

cWg;gpdu;fshy; Muha;r;rp 

Kd;nkhopTfis rku;g;gpf;fg;glhikahy; 

Kd;ida 05 Mz;Lfspy; gPl Muha;r;rp 

khdpaq;fs; Kd;nkhopT Kiwikapd; fPo; 

vt;tpj njhifAk; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

விோிவுவரைோளதரோருவர் கலோ ிைிப் 

பட்டத்வை பைில்வைற்கோக தவளி ோடு 

தசன்றுள்ளோர். நமலும் தபரும்போலோன 

விோிவுவரைோளர்கள் நவறு ஆரோய்ச்சி 

மோனிைங்களின் கீழ்  ஆரோய்ச்சி 

 டவடிக்வககளில் ஈடுபட்டுள்ளவமைோல் 

பீட ஆரோய்ச்சி தசைற்றிட்டத்ைின்கீழ் 

ஆரோய்ச்சிக்கோன உைவிதைோவககவள 

நகோருவைில்வல 

 (,) tpQ;Qhd gPlj;jpw;Fupa gPl Muha;r;rp 

khdpa Kd;nkhopT Kiwikapd; fPo; 2010> 

2011 kw;Wk; 2012 Mk; Mz;Lfspy; &gh 

710>000 Md Muha;r;rp khdpaq;fs; ngw;Wf; 

nfhz;bUe;j fy;tp gjtpazpapdupd; 12 

cWg;gpdu;fshy; mjw;Fupa Ma;T 

mwpf;iffis 2017 khu;r; 31 Me; jpfjp 

tiuapYk; rku;g;gpj;jpUf;ftpy;iy. 

 

)இ). எஸ்என்பீ/எம்ஆர்/சீ/று.வி/16/வி.27 
கடிைத்ைின் பிரகோரம் இந்ை எண்ணிக்வக 11 

ஆகும். இந்ை கல்விசோர் பைவிைணி 

அங்கத்ைவர்கள் 11 நபர்களில் ஒருவர் ) 

கலோ ிைி என். ைோப்போநக( ஆரோய்ச்சிக் 

தகோடுப்பனவிவன 

தபற்றுக்தகோள்ளவில்வல. கல்விசோர் 

பைவிைணிைினர் இருவர் மோத்ைிரம் 

இன்றளவில் சம்பந்ைப்பட்ட ஆரோய்ச்சி 

அறிக்வககவள ஒப்பவடத்துள்ளனர். 

(கலோ ிைி ைிருமைி என்.பீ. ைிசோ ோைக்க மற்றும் 

கலோ ிைி பீ.எம்.சீ. ை சில்வோ( கலோ ிைி ைிருமைி 

சீ.என் எல். நபோகஹவத்ை இவளப்போறி 

தவளி ோடு தசன்றுள்ளநைோடு அவருடன் 

ஆரோய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்ை மூன்று 

கலோ ிைிகள் சம்பந்ைமோக ஆரோய்ச்சி 

அறிக்வககவள சமர்ப்பிக்கும் சிக்கல் 

நைோன்றியுள்ளது. ஏவனை கலோ ிைிகள் 

ஐவருக்கும் ைமது ஆரோய்ச்சி அறிக்வககவள 

வகைளிக்குமோறு  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 (<) Strengthening Research ,d; fPo; 2016 khu;r; 

18 Me; jpfjp gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtplkpUe;J &gh 52>000>000 

fpilf;fg; ngw;wpUe;jJ. 2016 khu;r; 18 Me; 

jpfjpa UGC/F4/CE/2016 Mk; ,yf;f 

fbjj;jpd; mwpTWj;jy;fspd; gpufhuk; 

mg;gzj;ij gad;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gl;l 

muha;r;rpfspd; epjp kw;Wk; ngsjPf 

nrayhw;wy; njhlu;ghd nrad;Kd;Ndw;w 

mwpf;if 2015 jpirk;gu; 29 Me; jpfjpa 

06/2015 Mk; ,yf;f Njrpa ghjPl;L 

Rw;wpf;ifapd; fhz;gpf;fg;gl;bUe;j Fwpg;ghd 

 (ஈ) வழங்கிை ஆரோய்ச்சி மோனிைங்களின்   ிைிசோர் 

தசைலோற்றுவக பற்றிை கோலோண்டு 

அறிக்வககவள அனுப்பிவவக்க இன்றளவில் 

ைைோர்தசய்ைப்பட்டு வருகின்றது.   எனினும் 

ஒவ்தவோரு கருத்ைிட்டங்களினதும் ஆரோய்ச்சி 

முன்நனற்றத்வை கோலோண்டுவோோிைோக 

தபற்றுக்தகோள்வைிலோன  வடமுவறச் 

சிக்கல்கள்  ிலவுகின்றன.   (உைோ: ஒருசில 

உைிோிைல்சோர்/சுற்றோடல்/விவசோை/ 

மருத்துவவிைல்  ஆரோய்ச்சிகளில் ஒருசில 

அளபுருக்களின் ைரவுகள் 03 மோைங்களுக்கு 

ஒருைடவவநை தபறப்படுகின்றன.) 
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பைில்கள் 

khjpupapd; gpufhuk; %d;W khjq;fSf;F xU 

Kiw gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l Ntz;ba 

NghjpYk; &gh 27>451>250 njhifahd 

Muha;r;rp gzpaq;fs; xJf;fg;gl;L 

Muha;r;rpfs; Muk;gpf;fg;gl;bUe;j fy;tp 

gjtpazpapdupd; 08 cj;jpNahfj;ju;fshy; 

Fwpj;j mwpf;iffs; gy;fiyf;fofj;jpw;F 

rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

அைற்கிணங்க பட்டப்பின்படிப்பு  

ஆரோய்ச்சிகளின் முன்நனற்றம் 06 

மோைங்களுக்தகோரு ைடவவ தபறப்படுைல் 

தசநனற் சவபைினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்டதைோன்றோகும். 

அவைப்நபோலநவ 06 
மோைங்களுக்தகோருைடவவ தபற்றுக்தகோண்ட 

ஆரோய்ச்சிகளின் முன்நனற்றம் 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவுக்கு  அனுப்பிவவப்பைற்கோக   

இன்றளவில்  டவடிக்வககள் எடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றன.     

 

4.4 epjpag; gad;ghL 

gpd;tUk; mtjhdpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

(m) 05 ed;nfhil kw;Wk; ntFkjp 

fzf;Ffspy; 2016 jpnrk;gu; 31 ,y; 

cs;sthW kPjp &gh 2>570>861 njhifahf 

,Ue;jJld;> mg;gzj;ij 

Nehf;fj;jpw;Fl;gl;l nraw;ghLfspy; 

<LgLj;jhky; 03 Mz;L Kjy; 11 

Mz;Lfs; tiuahd fhykhf tpistw;Wf; 

fhzg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(அ) Explores Club A/C – ICO 3023 

       இந்ை  ிைிைத்வைப் பைன்படுத்ைி 

மோணவர்களுக்கோன  ிர்மோணப் பணிகவள 

நமற்தகோள்ள அவசிைமோன மைிி்ப்பீடுகள் 

தபோறிைிைலோளரோல் ைைோோிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அைவன அங்கீகோரத்ைிற்கோக அனுப்பிவவத்து 

எைிர்கோல  டவடிக்வககவள நமற்தகோள்ள 

உத்நைசிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

Environmental project A/C – ICO 3029 

இந்ை கருத்ைிட்டம் ைற்நபோது தசைலிழந்ை 

 ிவலைில் கோணப்படுவைோல் சம்பந்ைப்பட்ட 

மீைிவை புத்ைகங்களிலிருந்து   ீக்க  ிைி 

உபகுழுவின் விைப்புவர கிவடத்துள்ளநைோடு 

அைற்கவமவோக எைிர்கோல  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட உள்ளன.  

 

Tsunami  Fund – ICO 3053 

இந்ை பணத்தைோவகவை 

தவள்ளப்தபருக்கினோல் போைிக்கப்பட்ட 

பல்கவலக்கழக ஊழிைர்களுக்கோன 

 ிவோரணம் வழங்கும் 

நவவலத்ைிட்டத்ைிற்கோக ஈடுபடுத்ை 

அவசிைமோன  டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.   
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Dean's  Fund (Management & Finance ) – 

ICO 3105 

புைிைோக  ிர்மோணிக்கப்பட்டு வருகின்ற 

முகோவமத்துவ மற்றும்  ிைிப் பீடக் 

கட்டடத்ைின் வசைிகவள 

முன்நனற்றுவைற்கோக இந்ை  ிைிைத்வை 

ஈடுபடுத்ை எைிர்போர்க்கப்படுகின்றது.  

 

L.W.I. Memorial  Fund – ICO 3052 

இந்ை  ிைிைம் மோனுடப் பண்பிைல் மற்றும் 

சமூகவிஞ்ஞோன பீடத்ைினோல் எைிர்கோலத்ைில் 

போவிக்கப்பட உள்ளது 

 (M) fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l 

jfty;fspd; gpufhuk; ',Ugj;jpNahuhk; 

E}w;whz;Lf;fhd cau; fy;tp nraw;jpl;lk; 

(HETC) %yk; 2010 etk;gu; 

gy;fiyf;fofj;jpw;F toq;fg;gl;bUe;j &gh 

150>369>330 Md epjpVw;ghLfspy; 2016 A+d; 

30 Me; jpfjpad;W nraw;jpl;lk; 

KbtilAk; NghJ &gh 99>173>565 

njhiff;fhf khj;jpuk; Ntiy 

Kd;nkhopTfs; rku;g;gpf;fg;gl;bUe;jd. 

mjd; gpufhuk; &gh 51>195>765 mjhtJ 34 

rjtPjj;jpw;F Ntiy Kd;nkhopTfs; 

rku;g;gpf;fg;gl;lhikahy; me;epjpVw;ghL 

fpilf;fhky; NghapUe;jJ. 

 

)ஆ) றுகுணு பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

வழங்கப்பட்ட தமோத்ை 

மோனிைத்தைோவகைோன 159.3 மில்லிைன் 

ரூபோ பணத்தைோவகக்கோன கருைைிட்டப் 

பணிகள் ைிட்டமிடப்பட்டிருந்ைநபோைிலும் ஒரு 

சில கருத்ைிட்டங்கள் இைங்கோவமைின் 

கோரணமோக ைிட்டமிடப்பட்ட மோனிைங்கவள 

முழுவமைோக பைன்படுத்ை இைலவில்வல.  

 (,) khztu;fspd; csr; Rfhjhuk; kw;Wk; 

cly; jifikia Nkk;gLj;Jk; 

Nehf;fj;jpw;Fl;gl;l 4 gpujhd tplaq;fis 

mile;J nfhs;tjw;fhf 2012 etk;gu; 30 

Me; jpfjp kw;Wk; 2013 nrg;njk;gu; 03 Me; 

jpfjpfspy; fpilf;fg;ngw;wpUe;j &gh 

1>827>899 njhifahd ed;nfhilapypUe;J 

epjpankhd;W Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

mg;gzk; 02 epiyahd itg;Gf; 

fzf;Ffspy; KjyPL nra;ag;gl;bUe;jJld;> 

fle;j %d;W Mz;L fhyg;gFjpapy; 

me;epjpaj;jpypUe;J khztu; kjpAiu 

eltbf;iffSf;fhf &gh 192>000 khj;jpuk; 

nrytplg;gl;bUe;jJ. vt;thwhapDk;> 

kPsha;thz;bd; ,Wjp jpfjpapy; cs;sthW 

&gh 2>147>666 $l;Lj;njhifahd epjpa kPjp 

Nehf;fj;jpw;Fl;gl;l nraw;fhLfspy; 

<LgLj;jhky; tpistw;Wf; fhzg;gl;lJ. 

(இ( இந்ை  ிைிைத்ைில்  ிலவுகின்ற தமோத்ை மீைி 

பைன்படுத்ைப்படுவைில்வல என்பநைோடு 

அைற்கோக கிவடக்கின்ற வட்டி மோத்ைிரம் 

சம்பந்ைப்பட்ட தசைற்போடுகளுக்கோக 

ஈடுபடுத்ைப்படுகின்றது. அைற்கிணங்க 2018 

ஆம் ஆண்டுவவர மோணவர் மைியுவர 

பணிகவள நமற்தகோண்டு வரவும் ஏவனை 

ந ோக்கங்களின்கீழ் வருகின்ற நைோகோ 

பைிற்சி, ைிைோன  ிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

மோணவர்களின் உளச் சுகோைோரம், 

உடற்றவகவம மற்றும் ஆன்மீக 

அபிவிருத்ைிக்கோன நவறு 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக  இந்ை  ிைிைத்வை 

வருங்கோலத்ைில் ஈடுபடுத்ை அவசிைமோன 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்படும்.   
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 (<) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtplkpUe;J 2016 khu;r; 18 Me; 

jpfjp UGC/F4/CE/2016 Mk; ,yf;f 

fbjj;jpd; gpufhuk; Research into 

Demographic Socio Cultural and Economic 

Issues vd;w jiyg;gpd; fPo; 

gy;giyf;fofj;jpd; %yk; &gh 5>000>000 

Md epjpNaw;ghL Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 

vt;thwhapDk;> khdplf; fiy kw;Wk; r%f 

tpQ;Qhd gPlj;jpd; fy;tprhu; 

gjtpazpapdhuhy; mjw;fhf ve;jnthU 

Muha;r;rp Kd;nkhopnthd;Wk; 

rku;g;gpf;fg;glhikahy; mg;gzj;ij 

gad;gLj;j Kbahky; NghdJ. 

 

  )ஈ) இந்ை ஆரோய்ச்சி உைவி  ன்தகோவடகவள 

வழங்குவைற்கோக தபோதுவில் 

பல்கவலக்கழகத்ைின் அவனத்துப் 

பீடங்கவளயும்  உள்ளடக்கத்ைக்கவவகைில் 

விண்ணப்பங்கள் நகோரப்பட்டன.  

அைன்நபோது 29 விண்ணப்பங்கள் 

கிவடத்ைிருந்ைநைோடு  மோனுடப் பண்பிைல் 

மற்றும் சமூகவிஞ்ஞோன பீடத்ைிலிருந்து 

எவ்விைமோன விண்ணப்பப் பத்ைிரமும்    

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்வல. எனநவ 

மோனுடப் பண்பிைல் மற்றும் சமூகவிஞ்ஞோன 

பீடத்ைின் கீழ்  Research and Demographic Socio 

Culture and Economic Issues துவறைின் கீழ் 

ஆரோய்ச்சி உைவிதைோவகவைப் 

தபற்றுக்தகோள்ள இைலோமல் நபோயுள்ளது. 

   

 (c) itg;Gf; fzf;F kPjpfspd; fPo; 06 

Gyikg;guprpy; fzf;FfSf;Fupa &gh 

1>473>877 $l;Lj;njhifahd kPjpfs; 

ePz;lfhykhf Fiwg;gad;ghl;Lld; 

fhzg;gl;ld.  

 

(உ) மோணவர்களுக்கோக  புலவமப்போிசில்கவள 
வழங்குவைற்கோகநவ   இந்ை  ிைிைம் 

கோணப்படுவநைோடு 

தைோிவுதசய்ைப்படுவைற்கோன 

மூலப்பிரமோணங்கவள மோணவர்கள் 

பூர்த்ைிதசய்ைிரோை சந்ைர்ப்பங்களில் நமற்படி 

புலவமப்போிசில்கவள வழங்குைல் 

நமற்தகோள்ளப்படுவைில்வல. 

 

  

 

 (C) kUj;Jt gPlj;jpd; Population Health 

Research and Teaching ngaupy; epfo;r;rpf;fhf 

Shanhai Xintu Foundation vd;w 

epWtdj;jplkpUe;J 2015 etk;gu; 28 Me; 

jpfjp fpilj;jpUe;j &gh 696>897 njhif 

Fwpj;j Nehf;fj;jpw;fhf gad;gLj;jg;glhky; 

NghJ itg;Gf; fzf;fpy; Xuhz;bw;F 

Nkw;gl;l fhyk; epWj;jp itf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

)ஊ(  )இந்ை  ிைிைம் ைற்நபோது 

பைன்படுத்ைப்பட்டு வருகின்றது 

 

 

 

 

 (v) epjpak; kw;Wk; ,uz;L Nrkpg;Gf; 

fzf;Ffspy; fhzg;gLk; &gh 2>745>617 

$l;Lj;njhifahd gz kPjpfs; cupa 

nehf;fq;fSf;fhf gad;gLj;jg;glhky; 2005 

Mk; Mz;bypUe;J 2016 Mk; Mz;L 

tiuahd 11 Mz;Lfshf tpiwtw;Wf; 

fhzg;gl;ld. 

(எ) இந்ை  ிைிைத்வைப் போவிப்பைற்கோன 

ைிட்டவட்டமோன ந ோக்கங்கள்  ிைிை 

ைோப்புகளில் கோட்டப்பட்டுள்ளன. 

அைற்கிணங்க நமற்தசோல்லப்பட்ட 

ந ோக்கங்களுக்கோன ஏற்புவடை  ிைிைங்கள்   

பைன்படுத்ைப்படும்   
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விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

 

 (V) cyf Rfhjhu mikg;gpd; 

nraw;jpl;lj;Jf;Fupa kUe;Jt gPlj;jpd; 

epjpaf; fzf;fpy; 2016 jpnrk;gu; 31 ,y; 

cs;sthW &gh 1>625>368 Md 

kPjpnahd;W fhzg;gl;lJ. 2015 nrg;njk;gu; 

09 kw;Wk; 2017 rdthup 17 Me; jpfjpfspy; 

fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;bUe;j gjpy; 

fbjq;fspd; %yk; Nkw;gb epjpaf; 

fzf;fpd; kPjpia> gPlj;jpw;F g]; 

tz;bnahd;W nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

<LgLj;Jtjw;F vjpu;ghu;g;gjhf 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> 2017 khu;r; 31 

Me; jpfjp tiu mJ 

nraw;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.                                                                                                                               

 

(ஏ) பீடத்ைிற்கோன நபருந்து ஒன்றிவன 

தகோள்வனவு தசய்வைற்கோக இந்ை 

பணத்வை ஈடுபடுத்ை 

ைிட்டமிடப்பட்டிருந்ைநபோைிலும் அது 

தைோடர்புபட்டுள்ள  ிைிச் சுற்றறிக்வககள் 

மூலமோகப் புைிை தகோள்வனவுகள் 

நமற்தகோள்ளப்படுவது 

ைவடதசய்ைப்பட்டிருந்ைவமைோல் 

வருங்கோலத்ைில் இது பீடத்ைின் நவறு 

தபோருத்ைமோன அபிவிருத்ைிப் 

பணிகளுக்கோக ஈடுபடுத்ைப்படும்.   

4.5 jhkjkhfpa nraw;jpl;lq;fs; 

,yj;jpudpay; kw;Wk; jfty; nghwpapay; 

fy;tpj;Jiwf;Fupa fzdp tsg; gpuptpid 

etPdkag;gLj;Jtjw;fhf &gh 3>346>168 

kjpg;gPl;Lj; njhiff;F 2015 rdtup 05 Mk; 

jpfjp xg;ge;j cld;gbf;if 

iff;rhj;jplg;gl;bUe;jJ. cld;gbf;ifapd; 

gpufhuk; mr;nraw;ghLfs; 30 ehl;fSf;Fs; 

G+u;j;jp nra;ag;gl Ntz;ba NghjpYk; 

Ntiyapd; xU gFjp khj;jpuk; 

epiwNtw;wg;gl;L 2015 nrg;jk;gu; 17 Me; 

jpfjpastpy; xg;ge;jfhuh; Ntiy 

iftplg;gl;bUe;jJ. 

 

,g;gpupT etPdkag;gLj;jhjd; fhuzkhf 2014 

etk;gu; 04 Me; jpfjp jdpahu; 

epWtdnkhd;wplkpUe;J &gh 463>008 ,w;F 

nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;j 60 fddp 

Nkirfspy; 10 Nkirfspy; khj;jpuk; fzdpfs; 

itf;fg;gl;bUe;jd. vQ;rpa 50 NkirfSf;fhf 

fzdpfis nfhs;tdT nra;tjw;F 

KbahjpUe;jJ. xNu jlitapy; 75 

khztu;fSf;F fzdp tsq;fs; gpuptpid 

gad;gLj;JtJ Njitahd NghjpYk; mjw;fhf 

10 fzdpfs; khj;jpuk; nghUj;jg;gl;lik 

NghJkhdjy;y vd mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

 

இந்ை  வீனமைமோக்கல் பணிகள் சம்பந்ைமோக  
RUH/ENG/SUP/2014/10 இன் கீழ் 

தைோழில்நுட்ப மைிப்பீட்டுக்குழுவின் 

விைப்புவரைின்நபோில் ‘Inovetec Network 

System (Pvt) Ltd.’  ிறுவனத்ைிடம் இந்ை 

ஒப்பந்ைம் வகைளிக்கப்பட்டநைோடு 

அவர்களோல்  வீனமைமோக்கல் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு சில  ோட்களில் பணிகவள 

வகவிட்டுச் தசன்றோர்கள்.  இந்ை  ிவலவம 

பல்கவலக்கழக மோனிைங்கள் 

ஆவணக்குழுவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டநைோடு 

அைன் விைப்புவரைின் நபோில் தசைலோற்றுவக 

முறி கோசோக்கப்பட்டு ஏற்புவடை 

பணத்தைோவகைோன ரூ.   334,616.80 

பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு தபறப்பட்டது.  

அைற்கிணங்க மீண்டுதமோருைடவவ இந்ை 

 வீனமைமோக்கல் பணிகளுக்கோக  

நகட்புவிவல நகோர ைீர்மோனிக்கப்பட்டநைோடு  

2016 ஆம் ஆண்டில் கிவடத்ை மோனிைஙங்கள் 

நபோதுமோனைோக அவமைோவமைோல் நமற்படி 

பணிவை இவ்வோண்டின் 

மோனிைங்களிலிருந்து நமற்தகோள்ள 

ைீர்மோனிக்கப்பட்டது.  

 

இலத்ைிரனிைல் மற்றும் ைகவல் தபோறிைிைல் 

கற்வகப் பிோிவின் கணினி வள வமைம்  
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விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

ஏறக்கவறை 25 கணினிகவளக் தகோண்ட சிறிை 

அளவிலோன ஒரு கூறோக அவமவநைோடு  

ைற்நபோது ஏறக்குவறை 10 கணிணிகள் 

தபோருத்ைப்பட்டுள்ளன.  முைலோம் கட்டத்ைில் 

கிவடத்ை மோனிைத்ைின்நபோில் கணினி 

நமவசகள் மோத்ைிரம் தபறப்பட்டிருந்ைன.  அந்ை 
நமவசகள் மோணவர்களின் போவவனக்கோக 

இன்றளவில் தபோருத்ைப்பட்டுள்ளன. 2017 ஆம் 

ஆண்டில் 15 புைிை கணினிகளுக்கோன 

மோனிைங்கவள தபற்றுக்தகோள்ள  டவடிக்வக 

எடுக்கப்பட உள்ளன. 

4.6 gjtpazpapdu; epu;thfk; 

gpd;tUk;mtjhdpg;Gf;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

(m)fy;tprhu; gjtpazp 

 nghwpapay; gPlj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;l 05 

tpupTiuahsu; gjtpfSk; ntw;wplkhf 

,Ue;jd. 08 gPlq;fspy; tpupTiuahsu; 

gjtpfSk; ntw;wplkhf ,Ue;jd. 08 

gPlq;fspy; tpupTiuahsu;fsJ gjtpfspy; 

132 ntw;wplq;fs; epytpd. mjpy; kUe;Jt> 

nghwpapay; kw;Wk; tpQ;Qhdk; Mfpa 

gPlq;fspy; ntw;wplq;fs; Kiwna 39> 25> 21 

vDk; cau;e;j ngWkjpiaf; 

nfhz;bUe;jJ.  

 

   

 

 

 

)அ) கல்விசோர் பைவிைணி 
இைற்கோக ஒவ்நவோரோண்டிலும்  

தசய்ைித்ைோள் அறிவித்ைல் மூலமோக 

விண்ணப்பங்கள் நகோரப்படுவநைோடு 

ைவகவமதபற்ற எவருநம அைற்கோக 

விண்ணப்பிக்கோவம கோரணமோக நமற்படி 

தவற்றிடங்கள் தைோடர்ச்சிைோக 

 ிலவுகின்றன. ஒருசில சந்ைர்ப்பங்களில் 

விண்ணப்பங்கள் கிவடத்ைிருந்ை நபோைிலும் 

சுற்றறிக்வகைின் பிரகோரம் அவர்கள் 

ைவகவமகவள பூர்த்ைி தசய்ைிரோவமைோல் 

 ிரோகோிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு வருடத்ைிற்குள் 

பலைடவவகள் இவ்விைமோக ஆட்நசர்ப்பு  

நமற்தகோள்ளப்பட்ட நபோைிலும் 

தபோறிைிைல் பீடத்ைின் விோிவுவரைோளர்கள்  

நசவவைிலிருந்து இரோஜி ோமோ  தசய்கின்ற 

எண்ணிக்வகயும் சோர்புோீைிைோக 

அைிகோித்ைவமைோல் தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்வக அைிகோித்து வருகின்றது. 

ஆைினும் அவனத்துப் பீடங்களுக்கோகவும்  

புைிை ஆட்நசர்ப்புக்கோக உோிை 

கோலச்சட்டகத்ைிற்கிணங்க இவடைறோமல் 

 டவடிக்வககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

 

 (M)fy;tprhuhg; gjtpazpapdu; 

 gPlnkhd;wpYk; epu;thf gpuptpYk; 11 

gjtpepiy gjtpfspy;> 06 gPlq;fs; kw;Wk; 

epu;thfg; gpuptpy; 71 gjtpepiyr; jukpy;yhj 

gjtpfSk; 03 gPlq;fspYk; epu;thfg; 

(ஆ) கல்விசோரோ பைவிைணி 
பல்கவலக்கழகத்ைின் நூல் ிவலைத் 

ைகவல்கள் உைவிைோளர், நூல் ிவலை 

ஊழிைர், முழுந ர உப மண்டப அைிபர், 
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இல 
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பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

gpuptpYk; 146 rpw;W}opau; gjtpfs; 

ntw;wplq;fshf fhzg;gl;lJld; xU 

gPlj;jpd; 01 gjtpepiy gjtpAk; ,uz;L 

gPlq;fspy; gjtpepiyj; juky;yhj 05 

gjtpfSk; 05 gPlq;fspy; 38 rpw;W}opau; 

gjtpfSk; kpifahf ,Ue;jdu;. 

 

   gjtpazpapdu; kpifia 

Kiwg;gLj;Jtjw;Fk; ntw;wplg; gjtpfis 

epug;Gtjw;Fk; kPsha;thz;;bd; ,Wjp 

tiuapYk; eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

போதுகோப்பு உத்ைிநைோகத்ைர், போதுகோப்பு 

நசவவகள் போிநசோைகர், சோரைிகள் நபோன்ற 

ைகவல்கள் பிரைோன  ிர்வோக பைவிகள் 

மைிப்பீட்டின் கீநழநை 

அங்கீகோிக்கப்பட்டுி்ள்ளன. பீடங்களில் 

நைோன்றுகின்ற பைவி அவசிைப்போடுகளுடன் 

அவமந்தைோழுகும் வவகைில் பைவிைணிவை 

நமற்தசோல்லப்பட்ட இடங்களில் 

இவணத்ைல் நமற்தகோள்ளப்படுகின்றது. 

அைற்கிணங்க அங்கீகோித்ை மைிப்பீட்டின் 

தமோத்ை பைவிகள் எண்ணிக்வகயுடன் 

ஒப்பிடுவகைில் நமற்தசோல்லப்பட்ட 

பைவிகளில் மிவக ிவல 

சுட்டக்கோட்டப்படுவது கிவடைோது.    

சம்பந்ைப்பட்ட தவற்றிடங்கவள 

 ிரப்புவைற்கோக உள்வோோிைோகவும் 

தவளிவோோிைோகவும் விண்ணப்பங்கள் 

நகோரப்பட்டுள்ளநைோடு ைற்நபோது இந்ை 

தவற்றிடங்களில் தபரும்போலோனவவ 

பூர்த்ைிதசய்ைப்பட்டு 

 ிவறவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிை 

தவற்றிடங்கவள  ிரப்பும்  டவடிக்வககள்  

இன்றளவில் நமற்தகோள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.    

 

5 fzf;fspg;nghWg;Gk; ey;yhSifAk; 
 

 

5.1 nray;eltbf;ifj;jpl;lk; 

2014ngg;utup17Me;jpfjpa01/2014  

Mk;,yf;fmurhq;fepjpr; Rw;wwpf;ifapd;4 

Mk; ge;jpapd; gpufhuk;; 

kPsha;thz;bw;fhd nray;eltbf;ifj; 

jpl;lnkhd;Wjahhpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

தசைற்போட்டுத் ைிட்டம் இன்றளவில் 

ைைோோிக்கப்பட்டு ஆளுவகச் சவபைின் 

அங்கீகோரத்ைிற்கோக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5.2 cs;sff; fzf;fha;T 

gjtpazpapdu; 06 NgUld; $ba cs;sff; 

fzf;fha;Tg; gpupT cUthf;fg;gl;bUe;j 

NghjpYk;> gy;fiyf;fofj;jpd; epjpf; nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; kw;Wk; Ntiy Kd;nkhopTfs; 

kw;Wk; nraw;jpl;lq;fs; Nghd;wtw;wpd; 

nrad;Kd;Ndw;wj;ij Muha;e;j ghu;g;gJ 

njhlu;ghf NghjpasT cs;sff; fzf;fha;T 

Nkw;nfhs;sg;gl;ljh vd guPl;rpj;J 

2016.07.18 ஆந் ைிகைிைன்று 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கோன அவரைோண்டு அறிக்வகவை 

சமர்ப்பிப்பைற்கோன  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளநைோடு  2016.12.31 

ஆந் ைிகைி வவரைோன அறிக்வக இன்றளவில் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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பைில்கள் 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurpd; epjpg;gpukhzk; 134(3) ,d; 

gpufhuk; cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffspd; 

gpujpfs; fzf;fha;tpw;F 

rku;g;gpf;fg;gl;bUtpy;iy. 

 

5.3 ghjPl;Lf; fl;Lg;ghL 

kPsha;thz;bw;fhd 79 nrytpd tplaq;fspy; 

ghjPL nra;ag;gl;l kw;Wk; cs;sthwhd 

nrytpdq;fSf;fpilNa 15 Kjy; 242 rjtPjk; 

tiuapyhd NtWghLfs; 

mtjhdpf;fg;gl;likahy; ghjPlhdJ gaDs;s 

Kfhikj;Jtf; fl;Lg;ghl;Lr; rhjdkhfg; 

gad;gLj;jg;gbUf;ftpy;iy vd 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைோல் 

சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள்ள அவைோனிப்புகள் மீது 

ஆளுவகச்சவபைின் கவனம் 

தசலுத்ைப்பட்டுள்ளநைோடு எைிர்வரும் 

ஆண்டுகளில் இைலுமோனவவர உறுைிைோன  

போைீட்டோக்கம் நமற்தகோள்ளப்படநவண்டி 

உள்ளது.    

 

5.4 Mz;lwpf;ifia rku;g;gpj;jy; 

2012 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;Lfspd; 

Mz;lwpf;iffis Kd;itg;gjw;fhf cau; 

fy;tp kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;rpw;F 

rku;g;gpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; 2003 A+d; 02 

Me; jpfjpa gP<B/12 Mk; ,yf;f nghJ 

Kaw;rpfs; fw;wwpf;ifapd; 6.5.3 Mk; ge;jpapd; 

gpufhuk; 2012 Mk; Mz;L Kjy; 2014 Mk; 

Mz;L tiuahd Mz;LfSf;Fupa 

Mz;lwpf;iffs; 2017 Nk 31 Me; jpfjp tiu 

ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itf;fg;gltpy;iy. 

 

 

2012 மற்றும்   2013  ஆண்டறிக்வககள் 

போரோளுமன்றத்ைில் சபோபீடத்ைில் வவப்பைற்கோக  

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  2014 மற்றும் 2015 

ஆண்டுகளுக்கோன அறிக்வககள் 

அவமச்சரவவைின் அங்கீகோரத்ைிற்கோக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

5.5 jPu;f;fg;glhJs;s fzf;fha;T ge;jpfs; 

Kd;ida fzf;fha;thsu; jiyik 

mjpgjpapd; mwpf;ifapy; 

Rl;bf;fhl;lg;gl;bUe;j NghjpYk;> fPNo 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fzf;fha;Tg; ge;jpfis rup 

nra;ag;glhik njhlh;ghfg; kPsha;thz;bd; 

,Wjp tiuapYk; gy;fiyf;fofj;jpd; 

ftdQ; nrYj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 

 

 (m)(i)  flw;nwhopy; kw;Wk; rKj;jputpay; 

njhopy;El;gg; gPlj;jpdhy; 2006 Kjy; 2010 

Mk; Mz;L tiu mKyhf;fg;gl;l 

nraw;jpl;lj;jpd; fPo; cau; fy;tpj; 

jifikiag; G+uzg;gLj;Jtjw;fhfj; 

jw;fhypf tpupTiuahsu; xUtUf;Fk; 

epue;ju tpupTiuahsu; xUtUf;Fk; vJtpj 

அ). (i) (ii)  

கடற்தறோழில்,  கடல்சோர் விஞ்ஞோனம் 

மற்றும் தைோழில்நுட்ப பீடத்ைின் 

விோிவுவரைோளர்களிதரோருவரோன கலோ ிைி 

சந்ைன  ிஸ்ஸங்க இந்ை கருத்ைிட்டத்ைின் கீழ் 

“GIS & Remote Sensing”  எனும் போடத்துடன் 



219 
 

பந்ைி  

இல 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைினோல் 
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பைில்கள் 

gpiz KwpAkpd;wp &gh 1>740>622 epjp cjtp 

toq;fg;gl;bUe;jJ. 

 

  (ii)     mt;tpU tpupTiuahsu;fSk; jw;NghJ 

gy;fiyf;fofj;jpd; gzpahw;whjJld;> 

cau; fy;tpj; jifikiag; G+u;j;jp 

nra;jij cWjpg;gLj;Jk; vt;tpj 

vOj;J%y rhd;nwJTk; 

rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. mjw;fika> 

Nkw;nfhs;sg;gl;l nrytpdj;jpw;F vJtpj 

gpujpgyDk; gy;fiyf;fofj;jpw;F 

fpilj;jpUf;ftpy;iy vd 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

தைோடர்புவடைைோக த ைர்லோந்ைின் 

குறுங்கோல பைிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பைிற்சிக்குப் பின்னர் அவர் நசவவக்கு 

சமுகமளித்துள்ளநைோடு பின்னர் நசவவவை 

விட்டு  ீங்கிச் தசன்றுள்ளோர்.  

அத்துடன் தசல்வி N K W K வித்ைோரத்ன 

இந்ை பல்கவலக்கழகத்ைின் ஒரு 

பட்டைோோிைோக அவமந்ைநைோடு  SIDA 

கருத்ைிட்டத்ைின் பகுைிந ர 

ஆரோய்ச்சிைோளரோகவும் பீடத்ைின் ைற்கோலிக 

விோிவுவரைோளரோகவும்  நசவவைோற்றுகின்ற 

கோலப்பகுைிக்குள் கருத்ைிட்டத்ைின் 

மோனிைங்களுக்கு கட்டுப்பட்டைோக 

சுவீடனின் தகல்மோ பல்கவலக்கழகத்ைில் 02 

மோைகோல விநசட பைிற்சித் தைோடோில் 

பங்நகற்று மீண்டும் பீடத்ைில் நசவவக்கோக 

சமுகமளித்துள்ளோர். எவ்வோறோைினும் 

அவரது  ிைமனம் 

உறுைிப்படுத்ைப்படோவமைின்  ிமித்ைம் 

அவரோல் பல்கவலக்கழகத்ைிலிருந்து 

விலகநவண்டி ந ோிட்டது. குறங்கோல பைிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்ைிட்டங்களுக்கோக 

ஆற்றுப்படுத்ைப்படுபவர்களுக்கோக 

பிவணமுறி   வகதைோப்பமிடுைல் 

நமற்தகோள்ளப்படமோட்டோது. 

 

 (M)(i) fkj;njhopy; tpQ;Qhd gPlj;jpd; czT 

kw;Wk; njhopy;El;g tpQ;Qhdf; 

fy;tpg;gpuptpw;Fj; Njitahd tpQ;Qhd 

cgfuzq;fs; N[u;kdp epWtdk; 

xd;wplkpUe;J nfhs;tdT nra;tjw;fhf 4 

Mz;LfSf;F Kd;G &gh 751>463 

Kw;gzkhf toq;fg;gl;bUe;jJ. 

gy;fiyf;fofj;jpw;F Fwpj;j cgfuzq;fs; 

2014 Mk; Mz;L tiuapUk; 

fpilj;jUf;ftpy;iy. 

 

  (ii) me;j cgfuzq;fs; fpilf;fhjjhy; ,e;jpa 

epWtdk; xd;wplkpUe;J &gh 329>179 

nrytpy; mt;Tgfuzq;fs; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;bUe;jJld;> fl;lisfs; 

,lg;glhj cgfuzq;fSk; 

me;epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;bUe;jd. 

(ஆ)(i) இன்றளவில் ஏற்புவடை 

உபகரணங்கவள பல்கவலக்கழகத்ைிற்கு 

தபற்றுக்தகோள்ள டவடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)இது சம்பந்ைமோக ஏற்புவடை  ிறுவனத்ைின் 

உள் ோட்டு முகவோிடம் 

அறிவித்துள்ளநபோைிலும் இற்வறவவர 

எவ்விைமோன பிரைிபலிப்பும் 

கோட்டப்படவில்வல. இது சம்பந்ைமோக  ிைி 

உபகுழுவின் விைப்புவரகள் ஆளுவகப் 
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பைில்கள் 

kw;WnkhU gFjp fpilf;ftpy;iy. gy;NtW 

FiwghLfSldhd cgfuzq;fs; 

gy;fiyf;fofj;jpd; ngwg;gl;L ,uz;L 

Mz;LfSf;F NkyhfpAk; kPsha;thz;L 

,Wjp tiuapYk; mJ njhlu;gpy; vJtpj 

eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

 

 (iii) Nkw;Fwpj;j ge;jp ,yf;fk; (M) (i) tplak; 

njhlu;ghf 2015 nggu;tup 09 Me; jpfjpa 

fzf;fha;T Iatpdhtpd; %yk; Rl;bf; 

fhz;gpf;fg;gl;ljd; gpd;du; ,yq;if 

Rq;fj;jpw;Fupa xUnfhltj;j 

fsQ;rpaj;jpy; ,Ue;j Fwpj;j nghUl;fs; 

2016 Vg;uy; 29 Me; jpfjp 

tpLtpf;fg;gl;bUe;jd. mjd; gpufhuk; 2013 

etk;gu; 25 Me; jpfjp Kjy; 887 ehl;fs; 

nghUl;fs; fsQ;rpaj;jpy; 

itf;fg;gl;bUe;jikf;fhf &gh 88>700 

Md fsQ;rpaf; fl;lzq;fSk; &gh 30>750 

Md tpkhd epiyaf; fl;lzq;fSk; 

nrYj;j Neu;e;jpUe;jd. Fwpj;j 

cj;jpNahfj;ju;fspd; jhkjk; kw;Wk; 

ftdaPdk; fhuzkhf murpw;F Vw;gl;l 

el;lk; njhlu;ghf epjpg;gpukhzk; 156(1) 

,d; gpufhuk; eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

நபரவவக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு     ஆளுவகப் 

நபரவவைின் அறிவுறுத்ைலின் நபோில் 

எைிர்கோல  டவடிக்வககள் 

நமற்தகோள்ளப்பட உள்ளன.   

 

 

 

(iii) இது சம்பந்ைமோக விசோோித்துப்போர்த்து 

இத்ைவகை  ிவலவமதைோன்று 

தவளி ோட்டுக் தகோள்வனவு 

தசைற்போட்டுக்குள் ஏற்படோைிருக்க 

ஆவனதசய்யுமோறு அறிவுறுத்ைல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளநைோடு இந்ை சிக்கல் 

தைோடர்போக எவநரனும் உத்ைிநைோகத்ைோின் 

ைோமைம், கவனயீனம் கோரணமோக 

அவமந்துள்ளைோ என்பவை போிநசோைித்துப் 

போர்க்க     அவசிைமோன அறிவுறுத்ைல்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன 

6 KiwikfSk; fl;Lg;ghLfSk; 

fzf;fha;tpd;NghJ mtjhdpf;fg;gl;l 

FiwghLfs;njhlh;ghf mt;tg;NghJ 

gy;fiyf;fofj;jpd; ftdj;jpw;Ff; 

nfhz;Ltug;gl;ld. gpd;tUk; fl;Lg;ghl;Lj; 

Jiwfs; njhlu;gpy; tpNrl ftdk; 

Njitg;gLfpd;wJ. 

 Kiwikfs; 

kw;Wk; 

fl;Lg;ghl;Lj;

Jiwfs; 

mtjhdpg;Gf;fs; 

(m) fzf;fPL nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

epu;khzq;fspd; ngWkjp 

epjpf;$w;Wf;fspy; 

cs;slf;fg;glhik> 

tUkhdq;fs; jtwhf 

fzf;fPL nra;jy;> 

fzf;F kPjpfs; 

,zq;fhik kw;Wk; 

 

 

 

 

பல்கவலக்கழகத்ைின்  ிைிசோர் கட்டுப்போடுகள 

மற்றும் முகோவமத்துவக் கட்டுப்போடுகவள 

பலப்படுத்ைிக்தகோள்ள கணக்கோய்வோளர் 

ைவலவம அைிபைிைோல் வழங்கப்படுகின்ற 

அறிவுறுத்ைல்கள் மற்றும் கட்டுப்போட்டு 

முவறவமகள் சம்பந்ைமோக விநசட கவனம் 

தசலுத்ைப்பட்டு தசைலோற்ற அவசிைமோன 

 டவடிக்வககள் நமற்தகோள்ளப்படும்.  
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பந்ைி  

இல 

கணக்கோய்வோளர் ைவலவம அைிபைிைினோல் 

விசோரனணக்கு உற்படுத்ைப் பட்ட விடைங்கள் 

பல்கவலக்கழகத்ைினோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

பைில்கள் 

fzf;fPl;L epakq;fs; 

rupahf 

mu;j;jg;gLj;jg;glhik 

kw;Wk; gad;ghl;bw;F 

vLf;fg;glhik. 
 

(M) epjpf;fl;Lg;g

hL 

fpilf;f Ntz;ba 

gzj;ij mwtplhik> 

nrYj;j Ntz;ba 

gzj;ij 

jPu;Tnra;ahik> 

fhyhtjpahd 

fhNrhiyfs; 

njhlu;ghf eltbf;if 

vLf;fhik. 
 

(,) gjtpzazp

apdu; 

epu;thfk; 

gFjp ntw;wplq;fis 

epug;ghik kw;Wk; 

kpifahd gjtpfis 

Kiwg;gLj;jg;glhik. 
 

(<) nrayhw;wy; KO khztu;fis 

mDkjpf;fhik> Gjpa 

ghlq;fis 

,dq;fhzhik>Nehf;fq;

fis epiwNtw;whky; 

,Uj;jy;> nray; 

eltbf;ifj; jpl;lk; 

jahupf;fg;glhdk> 

Mz;lwpf;ifis 

ghuhSkd;wj;jpw;F 

rku;g;gpf;fhik kw;Wk; 

gl;lg;gpd; gbg;G 

ghlnewpfs; 

Njhy;tpaile;jik. 
 

(c) ghjPl;Lf; 

fl;Lg;ghL 

ghjPL nra;ag;gl;l 

kw;Wk; cs;sthwhd 

nrytpdq;fSf;fpilNa 

Kuz;fs; 

fhzg;gll;ik. 
 

 
 
 
 
 
 
நபரோசிோிைர் கோமிணி சமர ோைக்க  
உப நவந்ைர் 

றுகுணு பல்கவலக்கழகம் 


