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J}u Nehf;F(Vision)
njhopy;Jiwapy; kpfr;rpwe;j epiyia milAk; MtYila
midtUf;Fk; njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhu;
fy;tpia toq;Fk; Kd;dzpg; gy;fiyf;fofkhjy;.

nraw;gzp(Mission)
Kdpjts fw;ifj;Jiw, ghltpjhdk;, fy;tp%yts mgptpUj;jp,
Muha;r;rp kw;Wk; crhj;Jiz Nritfs; vd;gdtw;wpid toq;fp
njhopy;Jiwapy; kpfr;rpwe;j epiyf;fhd njhopy;Jiwj; jpwid
njhopy; fz;zpaj;Jld; va;Jtjw;F nraw;gl;L cyfshtpa
njhopy;El;g kw;Wk; njhopy;Jiwf;fy;tp kw;Wk; gapw;rpj;Jiwf;F
<lhf fy;tprhu; r%f kw;Wk; nraw;gzpj;Jiwapy; ,Uj;jYkhFk;.
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1.cgNte;jupd; nra;jp
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ mjd; jFjp Nkk;gLj;Jk; topfs;>
njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;fy;tp fy;tpapy; ,Ue;J Kd;Ndw;wkile;jtu;fSf;F mjd; Kf;fpa
fl;lisfshf gl;lg;gbg;Gf;fhd jFjp Nkk;ghl;L
toptiffs; njhopy;El;g kw;Wk; njhopy; fy;tp
toq;FfpwJ. f. ngh. j. ( V. vy; ) njhopy; El;g Jiwapy; ( ];l;uPkpy; ) Nru;;gg
; jd; %yk; xU
fy;tpahz;by; Nru;f;fg;gl;l khztu;fspd; vz;zpf;if ,ul;bg;ghfpaJ. ,J kdpj kw;Wk; ,aw;gpay;
tsq;fis cfe;j epiyf;f gad;gLj;j toptFj;jJ. gy;fiyf;fofk; mjd; fy;tp Copau;fspd;
jukhd kw;Wk; msTuPjpahd Fwpg;gplj;jf;f tpupthf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ. me;je;j Jiwfspy;
mDgtk; tha;e;j gy epGzu;fis epakpj;jJ. nghwpapay; njhopy;El;g gl;lq;fSf;fhd ru;tNjr
mq;fPfhukhd rpl;dp xg;ge;jj;jpd; fPo; 2017 Mk; Mz;by; ,yq;if ,d;];bbA+\d; xg;
,d;[pdpau;fsplkpUe;J
( I. ,. v];. vy;. )
mq;fPfhuk; ngw Kbe;jJ. ,yq;ifapy; ,ij
mile;j Kjy; gy;fiyf;fofk; ehq;fs;. NkYk; 2017 Mk; Mz;by; cs;ehl;bYk; cyf mstpYk;
epWtg;gl;l gy njhopy; kw;Wk; fy;tp $l;lhz;ikfs; Nkw;$wpatw;iw NkYk; Nkk;gLj;Jk;.
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; 2017 brk;gu; BMICH ,y; nkhj;jkhf
169 Ngh; ,skhdpg;gl;lj;jpid ngw;wdh;. gy fy;tprhu; Copah;fs; 2017 Mk; Mz;L cs;ehl;bYk;
ntspehl;L gy;fiyf;fofq;fspy; gjpT nra;J jq;fs; KJfiyg; gl;lgpd;gbg;gpid Muk;gpj;jdu;.
jpwd; Nkk;ghl;L mikr;R ,jw;fhd cjtpfis toq;fpaJ. NkYk; fy;tp kw;Wk; epu;thf mYtyu;fs;
Mz;bd; NghJ ,yq;ifapYk; ntspehLfspYk; gl;liwfs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; jiyikj;Jt
tsu;rr
; pia ,yf;fhff; nfhz;L FWfpa fhy gapw;rp fy;tprhu; Copau;fs; my;yhj Copau;fSf;F
toq;fg;gl;ld. fy;tprhu; Copah;fs; ,yq;ifapYk; ntspehLfspYk; fUj;juq;F kw;Wk; gw;wiwfs;
Nghd;wtw;wpy; gq;Fgw;wpdu;. gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tprhuh Copau;fSf;F cw;gj;jpjpwd; Nkk;ghL
kw;Wk; jiyikj;Jt tsu;rr
; pia Nehf;fkhff; nfhz;l FWfpa fhy gapw;rp toq;fg;gl;lJ.
gy;fiyf;fof khztu;fs; jq;fs; gbg;igj; njhlUk; NghJ gy fz;fhl;rpfs; kw;Wk; Nghl;bfspy;
gq;Nfw;wdu;. khztu;fs; jq;fs; jpwikfis ntspg;gLj;jTk; gy;fiyf;fof r%fj;jpw;Fs;
ey;ypzf;fj;ij tsu;f;fTk; gy;NtW fiy fyhrhu kw;Wk; rka epfo;TfisAk; elhj;jpdh;.
,g;gy;fiyf;fofkhdJ jpwik tpUj;jpnra;Ak; Nehf;fpy; njhopy;El;g Mrpupah; fy;tp mgptpUj;jp
bg;Nshkh> gapw;rp epiya Kfhikj;Jtk;> njhopw;Ngl;il gapw;rp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; kjpg;gl
P ;lhsh;
gapw;rp vd;gtw;wpid
elhj;JfpwJ. njhopy;El;g kw;Wk;
tho;f;iff;fy;tp gapw;rp gpuptw;F
,g;gy;fiyf;fofkhdJ gy ghltpjhdq;fis tpUj;jpnra;Jk; kPsha;Tnra;Jk; cs;sJ.njhopy;El;g
Mrpupau; fy;t;papy; Njrpa bg;Nshkh gapw;rp ika epu;thfj;jpy; rhd;wpjop ghlnewp njhopy; Jiw
gapw;rp Nkyhz;ik kw;Wk; kjpg;gl
P ;lhsu; gapw;rp Mfpatw;iw elj;Jtjd; %yk; jpwd; Jiw
Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; gzpf;F gy;fiyf;fofk; cjtpaJ. njhopy; El;g kw;Wk; njhopw; fy;tp kw;Wk;
gapw;rp Jiwapy; gad;gLj;j rhd;wpjo; kw;Wk; bg;Nshkh kl;lq;fspy; gy ghlj;jpl;lq;fis
cUthf;fpaJ.
2017 Mk; Mz;by; gy;fiyf;fofk;; Nkw;nfhz;l Kd;Ndw;wj;jpw;F MSeu; FOtpd; mwpTWj;jy;fs;
fhuzk;> fy;tp kd;wk; kw;Wk; Mrpupa thupak; kw;Wk;> midj;J fy;tp kw;Wk; fy;tprhuh
Copau;fspd; mauhj gzp gy;fiyf;fofk; kw;Wk; khztu;fspd; MjuT> mtu;fspd; ghuhl;lj;jf;f
gzpf;fhf mtu;fs;; midtUf;Fk; ed;wp njuptpf;f tpUk;GfpNwd;. NkYk; vjpu;fhy Mz;Lfspy;
,k;Kd;Ndw;wkhd Nghf;Ffs; njhlu;r;rpahf elf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W vjpu;g;ghu;f;fpNwd;.

Nguhrpupau;. [p.vy;.b. tpf;ukrpq;`
cgNte;ju;
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2. gy;fiyf;fof gzpg;ghsh; rig – 2017
Nguhrphpah;. [P. vy;. b. tpf;ukrpq;`>
cgNte;jh;>
tho;f;ifj; njhopy;rhH njhopEl;gtpay;
gy;fiyf;fofk;;
( jiyth;.)
JpU. gP. uNdGu
nrayhsH> jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk;
njhopy;rhu; gapw;rp mikr;rp> “ epGdjh gpar ”
354/2,
ehuhN`d;gpl
jpU. B. rp. brhdhaf
nrayhsh;> cau; fy;tp mikr;rfk; kw;Wk;
neLQ;rhiy>
18> Nthu;l; gpNy];> nfhOk;G - 07
jpU. rP [a#upa
$Ljy; ,af;Fdh; gzpg;ghsh; ehafk;> epjp
kw;Wk;; n;;tF[d Clf mikr;rfk;> nfhOk;G 01
jpUkjp. gO. Vd;> Nf. kyyNrfu
gzpg;ghsh; ehafk;>

njhopy;El;g fy;tp
kw;Wk; gapw;rp Jiw
xy;nfhl; khtj;ij
nfhOk;G – 10.
Nguhrphpau;. Yady; gpz;Nlh
jiytu;> njhopy;wg
; apw;rp
mjpfhurig ,yq;if.
jpU. N[. it. gPup];
jiytu;> Njrpa gapw;rp kw;Wk;
njhopy;Jiw gapw;rp mjpfhuk;.
jpU. nr. Nrdtpuj;d
Njrpa gapw;rp kw;Wk; njhopw;Jiw
gapw;rp Mizafk;>

Nghwp. [atpyhy; kPnfhl
Nghwpapayhsh; epWtdk;> ,yq;if

nghwp. n[ae;j Fkhu yq;fhjpyf>
,iz nghwpapayhsu; epWtdk;>
,yq;if (I < v]; vy;)
nghwp. lgpy;a+. V> A+. Fzth;jd
xUq;fpize;j nghwpapayhsu;fspd; epWtdk;>
,yq;if ( I , v]; vy; )
jpU. re;jpuuj;d tpjhdNf
,yq;if nrk;gh; xg; nfhk;ku;];
jpU. L. W. S. Fyuj;d
gPlhjpgjp> njhopy;El;g gapw;rp gPlk;
tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy; El;gtpay;
gy;fiyf;fofk;.
jpU. b. b. b. RutPu>
fy;tprhh;FOk; cWg;gpdh;>
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhop;El;gg;
gy;fiyf;fofk;.
jpUkjp. epy;kpdp baNgldNf
gzpg;ghsh; ehafk;,
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofk;.
jpUkjp;. B. Nf. ky;tj;j
fy;tp fTd;rpy; epakdk; ngw;wtu;>
tho;f;ifj;
njhopy;rhh;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofk;.

jpU. uh`{y; Nrdhihaf;f
,y. 185/2C > Yk;gpdp gb>
Ntty; Lt> nfydpa.

jpUkjp. k. NjdgJ
fy;tp fTd;rpy; epakdk; ngw;wtu;> tho;f;ifj;
njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk;.

jpU. vy;. Mu;. itj;jpauj;d
,y. 76> ju;kghy khtj;ij>
nfhOg;G - 07

,yq;if KjyPl;L rigapd; gpujpepjp

jpU. v];. Fyrpq;`
vgpjh tj;j> `pahNu> fhyp.
jpUkjp. wpg;`h K];jgh
,y. 206 / 1> Nyf; bwa;t;> nfhOk;G - 08
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3.0 fy;tp FOkk; cWg;gpdu;fs;
Nguhrphpah; [P. vy;. B. tpf;ukrpq;`

-JizNte;ju;> jiytu;> tho;f;ifj;
njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk;

jpUjkp vd; bangjdNf

-gzpg;ghsu; ehafk;> tho;f;ifj;njhopy;rhu;; njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofk;

fyhepjp B B B RutPu

-gPlhjpgjp> njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh;
njhopy;El;gg; gPlk;

jpU Fyuj;d

-gPlhjpgjp> njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;

nghwp. B v]; n`l;b Mur;rp

-gzpg;ghsu;( njhlu;ghly;> jfty; Nritfs;)

jpU v]; V ypadNf

-gzpg;ghsu;> mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; ju cWjpg;ghl;Lg;
gphpT

Nuhrpupau; ( jpUkjp ) rP I rp
Fztu;jd

-Kd;dhs; rpNu\;l tpupTiuahsu;> Xa;T ngw;w
Nguhrpupau; ( epakdk; Nk 2016 tiu)> OUSL ehty

nghwp. gP. B. vr;. \e;j;uh

-Kd;dhs; rpNu\;l tpupTiuahsu;> ,ae;jpu nghwpapayhsu;>
jiytu; (tptrha kw;Wk; ngUe;Njhl;l Mrpupau;) OUSL

nghwp. ( jpUkjp ) lgpy;A rP rP
Rkjpuj;d

-jiytu;>
epu;khdj;Jiw
njhopy;El;gg; gPlk;.

nghwp. jpUkhp N[ Nf fhd;jp

-jiyik>
fl;Lkhd
njhopy;El;g
njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;

jpU

-jiytu;> tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; (kpd;
kw;Wk;
kpd;
mZtpay;)tho;f;ifj;
njhopy;rhh;
njhopy;El;gg;gPlk;

Ruh[;

[ajpyf

njhopy;rhu;;

tho;f;ifj;

fy;tp

njhopy;rhh;

Jiw-

tho;f;ifj;

jpUkjp B Nf ky;tj;j

-jiytu;> njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;> jfty;
njhopy;El;gk;- ICT- njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;

jpU nrNdr; b]hehaf;f gz;lhu

-jiytu;> jpiwg;glk; kw;Wk; njhiyf;fhl;r njhopy;El;gk;>
njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;
-jiytu;> kdpjts Jiw – njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;
njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;

jpUkjp f myfg;;ngUk

njhlu;ghly;

jpUkjp vk; NjdgJ

-jiytu;> Ntshz;ik kw;Wk; czT njhopy;El;g Jiw>
njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;
gPlk;;

jpUkjp gp vk; B b [aNrfu

-jiytu;> Nkyhz;ik Jiw jpizf;fsk; - njhopy;El;g
gapw;;rp gPlk;

jpU v]; V vd; lD\;f

-jiytu;> gapw;rp Jiw - njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;

jpUkjp gp fUzhuj;d

-jiytu;> nkhop Ma;Tfs; Jiw- njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;

nry;tp gj;krhd;jp it fkNf

-rpNu\;l tpupTiuahsu;> fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk; njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;

miog;gpjo; kPJ
jpU vk; [P ju;krpup

-jiyik> Nju;T kw;Wk; kjp;g;gl
P ;L ikak;

jpUkjp lgpy;A gP B rP gpukPyh

-cjtpg;gzpg;ghsu;> njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;
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nry;tp v]; Mu; vk; gP
gP. cUj;jpud;

nrdtpuj;d

-xUq;fpizg;ghsu;> fzpa msitapay;
-xUq;fpizg;ghsu;> jiyikj;Jtk;> njhlh; fy;tp epiyak;

4.0 mwpKfk;
4.1

tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; ];jhgpg;G

tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopEl;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ 2008 ,y; ghuhSkd;w rl;l vz; 31
];jhgpf;fg;gl;lJ. jw;fhy r%fj;jpd;>
,yq;ifapy; cs;s Vida gy;fiyf;fofq;fspy; ,Ue;J
Kw;wpYk; khWgl;l> fh. ngh. j cau;ju ghijf;F ntspNa Mw;wy; cs;s khztu;fis
cs;thq;ff; $bajhf ,Uf;Fk; xU jdpj;Jtkhd gy;fiyf;fofk; xd;iw nfhz;L ,Uj;jy; vd;w
ePz;lfhy fhj;jpUg;Gj; Njitia G+u;j;jp nra;a epWtg;gl;lJ.
jw;NghJ> tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopEl;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ vd; tp fpA - NVQ epiy 5
my;yJ mjw;Fg; nghUj;jkhd rkkhd jifikfis cila khztu;fis Nru;j;Jf; nfhs;fpwJ.
mt;thwhd jifikfisf; nfhz;L ,Ug;gtu;fs; fzprkfhd njhopy; Jiw ntspg;ghLld; $ba
bg;Nshkh epiy njhopEl;g epfo;r;rpfSfF Clhf nrd;W ,Ug;gjhy; fh. ngh. j cau;ju jifik
cAila khztu;fspy; ,ypUe;J NtWgl;ltu;fshff; fhzg;gLfpd;wdu;. ,t;thW> ,sepiyg; gl;l
epfo;r;rpj;
jpl;lj;Jf;Fs;
khztu;fSf;F
mtu;fSf;fhd
tpNrl
gpuptpy;
cau;
EhywpT
toq;fg;gLtNjhL Ma;T $lq;fspYs;s etPd njhopEl;g fUtpfSld; eilKiw mDgtq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;s topfhl;lg;gLfpd;wJ. mj;NjhL khztu;fs; jdJ 5 MtJ miuahz;L
fhyg;gFjpapy; 6 khjfhy Jiwrhu; gapw;rpfisAk; ngw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. ,e;j nraw;ghLfspdhy;
njhopEl;g uPjpahf tsg;gLj;jg;gLtjhy;> khztu;fs; ,Wjp miuahz;L fhyg;gFjpapy; khztu;fs;
nraw; jpl;lj;ij epiwT nra;thu;fs;. ,r; nraw; jpl;lkhdJ cw;gj;jp rhu;e;jjhfTk; mjpfkhf
Jiwrhu; Njitfis mbg;gilahff; nfhz;ljhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;.
4.2

gy;fiyf;fofj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs;
(m) njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhu; fy;tp kw;Wk; gapw;rp Kiwikapy;
gy;fiyf;foff; fy;tpiag; ngWk; jFjp kw;Wk; ,aYikia mbg;gilahff; nfhz;L
khztu;fsJ Kd;Ndw;w mgptpUj;jpf;F cjTjy;.
(M) njhopy;El;g
kw;Wk;
tho;f;ifj;;njhopy;rhu;
fy;tp
Jiw
kw;Wk;
njhopy;Jiwapy;
Nritahw;Wk; mNjNtis gapw;rpf;F cl;gLj;jg;gl;L cs;stu;fSf;F topfhl;ly; gapw;rpia
toq;Fjy;.
(,) njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhhu; fy;tp
ghltpjhd mgptpUj;jpf;F cWJizahf ,Wj;jy;.

Jiw

kw;Wk;

gapw;rpj;

Jiwf;fhd

(<) gy;fiyf;fof mDkjpf;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l jfikfis nfhz;l eLj;ju kl;lj;jpyhd
njhopy;El;g jpwd; egu;fSf;fhf fw;ifg; ghlnewpfis toq;Fjy;.
(c) Njrpa tho;f;ifj;njhopy;rhu; jfikfisf; nfhz;L cs;sth;fSf;F mtu;fspd; fy;tpj;
jifikfisg;
ngWtjw;Fk;
jpwid
Nkk;gLj;Jtjw;Fkhd
fw;ifg;
ghlnewpfis
toq;Fjy;.
(C) njhlu;rr
; pahd njhopy;jpwd; mgptpUj;jp kPjhd njhlu; fy;tpg; ghlnewpfis toq;Fjy;>
kw;Wk;
(v)

epu;khz> cw;gj;jp kw;Wk; Nritj; Jiwfspy;
kf;fSf;F njhlu; Nritia toq;Fjy;.

<LgLk;

epWtdq;fs;

cs;slq;fyhf

NkYk;> 2016 Mk; Mz;by; njhopy; El;g Jiwapy; (];l;uPk; ) f. ngh. j. cau; ju (V vy;)
fy;tpia fw;w khztu;fSf;F mtu;fspd; cau; fy;tp kl;lj;ij cau;j;Jtjw;fhf khztu;fs;
Nru;f;fg;gl;ld. ,yq;ifapy; Kjy; Kiwahf vd; tp fpA ( NVQ ) Jiw (];l;uPk; ) kw;Wk; f. ngh.
j. cau; ju ( V vy; ) khztu;fs; ,e;j gy;fiyf;fofj;jpy; jq;fs; gl;lg;gbg;Gfis
gbf;fpd;wdu;.
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4.3

gy;fiyf;fofj;jpd; epWtd fl;likg;Gk; fw;iff;fhd khu;f;fq;fSk;

tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; cs;sf fl;likg;ghdJ> njhopy;Jiw
mj;Jld; Nkyjpfkhf jkJ njhopypy; njhopy;Kiw mgptpUj;jpiaj; NjLk; nghJ r%fj;jpd;
Njitfis jpUg;jpg;gLj;jy; Nghd;w Jiwfspy; gq;Fjhuu;fspd; Nfs;tpia G+u;j;jp nra;tjw;fhf
Kiwg;gLj;jg; gl;Ls;sJ. mjd;gb> epu;thf kw;Wk; epjpg; gpupTf;F Nkyjpfkhf ,U gPlq;fs; kw;Wk;
njhlu; njhopy; Kiwf;fhd epWtdKk; epUtg;gl;lJ.

4.4

njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gg;gPlk;

njhopy;Jiwapy; Nritahw;Wk; eLj;ju njhopy;El;gtpay; Msu;fspd; njhopy; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf
mth;fspd; mwpT> jpwik kw;Wk; csg;ghq;fpid mgptpUj;jp nra;tjw;F topaikf;Fk; Nehf;Fld;
njhopy;;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhu;; njhopy;El;g gPlkhdJ epUtg;gl;lJ. ehl;by;> eLj;ju
njhopy;El;g tpayhsu;fSf;fhd me;je;j Jiwfspy; mtu;fSf;F gl;lk; kw;Wk; cau;epiyj;
jifikfisg;
ngWtjw;F
tha;g;Gfs;
fpilf;fg;
ngwtpy;iy.
njhopy;Jiw
kw;Wk;
tho;f;ifj;njhopy;rhh;; njhopy;El;g gPlkhdJ ,e;j ,ilntspfis epug;GtNjhL toikahd
njhopy;El;gg; gpupTfshd Fbrhh;> nghwpapay; kw;Wk; kpd;dpay; njhopy;El;gk; kl;Lkd;wp fl;bl
Nritfs;>
nghwp,yj;jpudpay;>
kw;Wk;
czT
cw;gj;jpj;
njhopy;El;gq;fSf;Fkhd
mjpf
tha;g;Gfis cUthf;Ffpd;wJ.
njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh;; njhopy;El;g gPlkhdJ jw;NghJ njhopy;El;gj; Jiwapy;
VO
gl;l
epfo;r;rpj;;
jpl;lq;fis
elhj;Jfpd;wJ.
gPlj;jpd;
VO
Jiwfshd
kpd;dpay;
njhopy;El;gj;Jiw> cw;gj;jpj; njhopy;El;gj;Jiw> fl;Lkhd njhopy;El;gj;Jiw> gl kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp jahupg;G
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; czT kw;Wk; tptrha njhopy;El;gj;;Jiwfs;
Mtd KiwNa> nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; (B.Tec in
Mechatronics Technology)> cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,;g;gllk; (B.Tec in Manufacturing
Technology)> fl;bl Nritfs; njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; (B.Tec in Building
Services Technology)> czT nray;Kiw njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; (B.Tec in
Food Processing Technology) kw;Wk; gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G
njhopy;El;gk; (Film and
Television Production
Technology)
eph;khd
njhopy;El;gtpay;
kw;Wk;
ts
Kfhikj;Jt
njhopy;El;gtpay; kw;Wk;
fzpa msitapay; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fl;Lkhd njhopy;El;gk;.
2017 Mk; Mz;bd; Muk;g eltbf;ifahf (Hotel Management) vd;w xU Gjpa gl;lg;gbg;G jpl;lj;ij
mwpKfg;gLj;j Ntz;b ,Ue;jJ.
4.5

njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; ( FTT )

njhopy;El;g gapw;;rp gPlkhdJ Mrpupau; fy;tp> jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gk; kw;Wk;
Kfhikj;Jtf fy;tp Mfpa gpupTfspy; cau; fy;tpf;fhd tha;g;Gfis cUthf;Ftjw;fhf
epWtg;gl;Ls;sJ. gPlj;jhy; elhj;jg;gLk; midj;J gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fSk; eLj;ju njhopy;El;g
tpayhsu;fspd; mwpT> jpwik kw;Wk; csg;ghq;fpid cau; epiyf;F mgptpUj;jp nra;tjw;F
topaikf;Fk; Nehf;Fld; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. jw;NghJ gPlkhdJ bg;Nshkhjhupfs> TVET
gapw;Wtpg;ghsu;fs; kw;Wk; nghUj;jkhd gpupTfspy; jFjpahd Mrpupau;fSf;fhd Ie;J gl;l
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jfpd;wJ.
,e;j gPlk; 2 njhopyE
; l;g ,skhdpg;gl;l (B.Ed in Technology) epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;F ,l;Lr;nry;Yk;
gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fisAk; kw;Wk; 4 njhopy;El;g ,skhdpf;F ,l;Lr;nry;Yk; gl;l epfo;rr
; pj;
jpl;;lq;fisAk; elhj;Jfpd;wJ mNjNtis nkhop fw;ifg;gpupthdJ Mq;fpy nkhop fw;gpj;jypyhd
fy;tp ,skhdpg;gl;l (B.Ed in English Language Teaching) epfo;r;rpj; jpl;lj;ij elhj;Jfpd;wJ.
,g;gl
P khdJ njhopw;rhiy Kfhikj;Jtk; njhlh;ghd xU GJ gl;l epfo;rr
; pj; jpl;lj;jpid 2016 Mk;;
Mz;L njhlq;fp ,Uf;fpwJ.
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midj;J
jfty;
njhlu;ghly;
njhopEl;gf;
fw;if
newpfs;
mjhtJ>
nkd;nghUs;
njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; (B.Tech in Software Technology)> tiyaikg;G
njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; ( B.Tech in Networking Technology ) kw;Wk;
gy;Yhlfk; kw;Wk; tiy tbtikg;Gj; njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lk; ( B.Tech in
Multimedia and Web Designing Technology ); Mfpait jfty; njhlu;ghly; njhopEl;gg; gpuptpdhy; 2016
,y; elhj;jg;gLfpd;wJ. ,e;j gl;lg;ghlnewpfspd; Kjyhk; tUl fhyg;gFjpapy; nkd;nghUs; tpUj;jp
( Software Development )> jfty; mikg;G (Information Systems)> gy;Yhlfk; ( Multimedia)> tiy
tpUj;jp (Web Development) kw;Wk; fdzp tiyaikg;G (Computer Networks) Mfpait fdzp
tpQ;Qhdj;jpy; ,izf;fg;gl;L cs;sJ. gpd;du; nkd;nghUs; tpUj;jp> jfty; Kiwik> fdzp
tiyaikg;G> tiy tpUj;jp kw;Wk; gy;Yhlf cw;gj;jp Mfpa gpupTfspy; tpNrlj;Jtk; ngWtjw;F
tha;g;Gfs; cUthf;fg;gLfpd;wJ. njhopw;rhiy Kfhikj;Jtk; njhlh;ghd xU gl;l epfo;r;rpj;
jpl;lj;jpid njhopw;Jiwapd; Nfs;tpf;F nghUe;jj; jf;fjhf mwpKfk; nra;ag;gl;L ,Uf;fpwJ.

4.6 tsq;fs;
4.6.1 E}yfk;

kw;Wk; khzth;fspd; tptuq;fs;

E}yfk; kw;Wk; jfty; Nritfs; gpupT gioa fl;blj;jpy; tuNtw;G gFjpf;F mUfpy; mike;Js;sJ.
tho;f;ifj; njhopy;rhh;; njhopy;El;g gy;fiyf;fofj;jpd; E}yf trjpfs; epWtdj;jpd; Copau;fs;
kw;Wk; khztu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sd. fy;tp gad;ghl;bw;F E}yfj;ijg; gad;gLj;j tpUk;gpdhy;
jq;fSf;F gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;. jdpahu; Ma;T my;yJ tsq;fis fld; thq;f cq;fs;
epWtd milahs ml;iliaf; Nfl;fg;gLk;. me;j Neuj;jpy; me;j ml;ilia fhz;gpf;fTk;>
cWg;gpdu; tpz;zg;g gbtj;ij G+u;j;jp nra;aTk; Nfl;fg;gLtPu;fs;. ,J mjd; gadu; nfhs;ifia
gpd;gw;Wtjw;fhf tho;f;ifj; njhopy;rhh;; njhopy;El;g gy;fiyf;fof E}yfj;Jld; xU xg;ge;jk;.
khztu;fSf;F> cq;fs; ghlnewp xUq;fpizg;ghsupd; ngaiu ePq;fs; mwptJ Kf;fpak;.
E}yfj;jpy; gjpT nra;j khztu;fSf;F ,uz;L E}yf ml;ilfs; toq;fg;gLk;
,e;j gy;fiyf;fofj;jpd; E}yfk; jpwf;fg;gLk; Neuk;
jpq;fs; Kjy; nts;sp tiu fhiy 8.30 Kjy; khiy 4.30 kzp tiu
rdpf;fpoik fhiy 8.30 Kjy; khiy 4.30 kzp tiu
,g; gy;fiyf;fofj;jpd; E}yfkhdJ Nghah ehl;fs; kw;Wk; nghJ tpLKiw ehl;fspy; E}yfk;
%lg;gl;Ls;sJ.
E}yf tsq;fs;
E}yfj;jpy; Kf;fpa E}yf Nrfupg;G Fwpg;G kw;Wk; E}yfj;jpy; Gj;jfq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; gFjp
gpupTfspy; 27272 f;Fk; Nkw;gl;l njhFjpfisf; nfhz;l Gj;jfq;fisf; nfhz;L cs;sJ. Gj;jf
Nrfupg;Gf;fhd Gjpa Gj;jfq;fs; tUiffs; ,uz;L thuq;fSf;F Kd;G fhl;lg;gLk;.
cWg;Gupik
Eyfj;jpd; Kf;fpa cWg;gpdu; fy;tprhu; Copau;fs; > khztu;fs; kw;Wk; fy;tprhu; Copau;fs;
fy;tprhuh Copau;fisf; nfhz;L cs;sJ. mtu;fSf;F E}yfj;jpd; cWg;gpdu; cupik cz;L.
jyh %d;W E}yf ml;ilfs; toq;fg;gLfpd;wd. ( fy;tp kw;Wk; ep;u;thf cWg;gpdu;fs; Nghd;wtu;fs;
,y;yhky; ). tho;f;ifj; njhopy;rhh;; njhopy;El;g gy;fiyf;fok; mjd; E}yf tsq;fis Muha;r;rp
kw;Wk; njhopy; Kiw Nehf;fq;fSf;fhf gad;gLj;j Cf;Ftpf;fpd;wJ. &gh 10>000.00 jpUg;gpr;
nrYj;Jk; fl;lzj;jpy;
( upgdz;lgy; )ntsp cWg;gpdu;fs; E}yfj;jpd; rpwg;G thrfu;fshf gjpT
nra;a jFjp cilatu;fs; Mthu;fs;.
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mwpT mikg;G
E}yfj;jpy; cs;s midj;j tsq;fSk; btp jrk tifg;ghL Kiwapd;gb tifg;gLj;jg;gl;L xNu
tupirapy; itf;fg;gl;L cs;sd.
Nritfs;
E}yfj;jpy; Gj;jfq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; gFjp
( Njitfspd; fhuzkhf E}yfj;jpy;
nfhLf;fg;gl;L cs;s Eyf ml;ilfis fhz;gpg;gjd; %yk; jkJ Njitf;F ,uz;L thu
fhyq;fSf;F gad;gLj;jyhk; )
,iza trjpfs;
,e;j gy;fiyf;fof Eyfj;jpy; ,iza trjpfs; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F toq;fg;gLfpd;wd. ,J
epWtd Copau;fSf;F kl;LNk. kw;w cWg;gpdu;fs; fzpdp trjpfis fzpdp Ma;tfq;fs; topahf
,iza trjpfis mZfyhk;.
gpujpnaLfLf;Fk; Nritfs; ( ngausT fl;lzj;jpy; )
jw;Nghija tpopg;Gzu;T Nritfs; ( fpspg;gpq; Nritfs; njhlu;ghd b. tp. ,. rp. Jiw ) Gjpa
iff;nfhs;sy;fs;.
tpjpfs; kw;Wk; XOq;FKiwfs;
1. jdpg;gl;l ghlg; Gj;jfq;fs;> Nfhg;Gfs;> igfs; > ifg;igfs;> kw;Wk; ,d;Dk; gy>
nghl;lyq;fs; ( ghu;ry;fs; ) ,itfs; Nghd;wit E}yfj;jpw;Fs; vLj;Jr; nry;yf; $lhJ.
E}yfj;jpw;F ntspNa cs;s mykhupapy; mitfis itf;fg;gl Ntz;Lk;.
2. Gj;jfj;ij fl;lhakhf cupa Neuj;jpy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;
3. Gj;jfq;fis mNj epiyapy; mjhtJ vLf;Fk; NghJ ,Ue;j khjpup jpUg;gp xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
Gj;jfq;fis ve;j tifapYk; Fwpf;fNth my;yJ Nrjkhf;fNth $lhJ. Nrjk;
my;yJ VNjDk; cUf;Fiyjy; Vw;gl;L ,Ug;gpd; me;jg; Gj;jfq;fSf;F fl;lzk;
t#ypf;fg;gLk;.
4. Gj;jfq;fis
jpUg;gp
nfhLf;fg;gLk;
NghJ>
ngWk;
Njjp
ngwg;gLk;
Gj;jfj;jpy;
Kj;jpiuaplg;gl;L kw;Wk; cq;fs;; E}yf ml;il jpUg;gpj; jug;gl;ljh vd;gij cWjpg;gLj;jpf;
nfhs;Sq;fs;.
5. E}yfj;jpy; fld; toq;Fk; gpuptpy; ,Ue;J midj;J Gj;jfq;fsf;Fk; fld; thq;Fk; fhyk; 14
ehl;fs;. jhkjpj;jhy;> jhkjj;jpw;fhd mguhjk; jhkjj;jpd; Kjy; VO ehl;fSf;F xU
ehisf;F rjk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpwF xU ehisf;F xU &gha; fl;lg;gly;
Ntz;Lk;.
6. cupa jpfjp E}yfk; kw;Wk; ghJfhg;G E}yf fhtyu; my;yJ nghUj;jkhd NtW mjpfhup
ifnaOj;jpl;l fTz;luhy; Kj;jpiu ,lg;gLk;.
7. GJg;gpg;GfSf;F xt;nthU Gj;jfKk; fTzlUf;F cly; uPjpahf jahupf;fg;gl Ntz;Lk;.
njhiyNgrpapy; ve;j ePl;bg;GfSk; mDkjp;f;fg;gl khl;lhJ.
8. khztu;fs; E}yf nry;Yf;Fs; EioAk; NghJ my;yJ E}yf nry;ypy; ,Ue;J khztu;fs;
ntspNaUk; NghJ E}yf Copau;fshy; Gj;jfq;fs; kw;Wk; gpw cilikfis rupghu;f;f
mDkjpf;f Ntz;Lk;. jdpg;gl;l kjpg;Gkpf;f nghUl;fis E}yf ghJfhg;G mjpfhup my;yJ
E}yf Copau;fsplk; xg;gilf;f Ntz;Lk;.
9. E}yf ml;il ,oe;J tpl;lhy; cldbahf E}yf ml;il ,oe;J tpl;lJ vd;W E}yfj;jpw;F
njuptpf;f Ntz;Lk;. ,oe;j ml;ilapd; vz;iz cWjpg;gLj;j mtu; kPjKs;s E}yf
ml;ilia itj;jpUf;f Ntz;Lk;. ,oe;j xt;;nthU ml;ilfSf;Fk; &gh 25 nrYj;jp Gjpa
ml;ilia ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.
mguhjk; nrYj;j jtwpa NghJ kw;Wk; Nky; cs;s topfhl;Ljy;fisg; gpd;gw;whjJ ,Ug;gJ
epWtdj;jpd; fl;Lg;ghl;L eltbf;iffis kPWtjhFk;. cWg;gpdu;fis uj;J nra;a kw;Wk;
khztu;fs; tplaj;jpy; fy;tp Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gha;T nra;a eltbf;if vLf;fg;glyhk;.
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tho;f;ifj;njhopy;rhu;; njhopy;El;g gy;fiyf;fof
NritfisAk; tsq;fisAk; toq;fp tUfpd;wJ.
,it gpd;tUkhW









Gj;jfq;fs;
,jo;fs;
nra;jpj;jhs;fs;
fzpdp gad;ghL
efy; ,ae;jpuk;
mr;rpLjy;
fldspg;G
Mjhuk;

E}yfj;jpd; gpupTfs;









Mjhug; gpupT
nrhw;fsQ;rpaq;fs;
mfuhjpfs;
ml;y];
epue;ju Fwpg;G Gj;jfq;fs;
Fwpg;G Gj;jfq;fs;
topfhl;b Gj;jfq;fs;
epfz;L

Gj;jfq;fis fldhf toq;Fk; gFjp











fldhf toq;Fk; Gj;jfq;fs;
nra;jpj; jhs;fs;
jpwd; juepiyfs;
ghlj;jpl;lk;
Muha;r;rp mwpf;iffs;
Gjpa tUiffs;
nra;jpj;jhs; Jz;lwpf;iffSk;
murhq;f ntspaPLfs;
I rP B V b ntspaPLfs;
I vy; X ntspaPLfs;

epue;ju Fwpg;G nghUl;fs;








nrhw;fsQ;rpaq;fs;
mfuhjpfs;
ml;y];
epfz;L
ifNaLfs;
Fwpg;G Gj;jfq;fs;
epue;ju Fwpg;G Gj;jfq;fs;
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E}yfj;jpd; , vk; I v]; juTj; jsq;fs;
E}yfj;jpy; ePq;fs; cq;fSf;F Njitahd Gj;jfj;ij fz;lwpe;jhy;> me;j juTj; jsj;jpy; mjpfkhd
Gj;jfq;fisj; Njl Njitg;gl;lhy;> juTj; jsq;fspy; mjd; nghUs; nrhw;fisg; gad;gLj;jTk;.
eltbf;iffs;








Gjpa ifafg;gLj;Jjy; Nghd;w 996 fz;Lgpbg;G jiyg;GfisAk; jahuhfpwJ.
khztu;fs; kw;Wk; Copau;fSf;fpilNa 1600 ,w;Fk; Nkw;gl;l Gj;jfq;fis gug;gg;gl;ld.
Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;l khztu; cWg;gpdu;fs; ( gP 1 – 404 > gP 2 – 481 )
“ Nfh `h” juTj; jsj;ij thq;Ftjw;fhd mbg;gil eltbf;iffs; kw;Wk; Gjpa juTj;
jsj;Jld; gzpahw;w Copau;fSf;F gapw;rp mspj;jJ.
khztu; jpl;l mwpf;iffis Nrfupj;jy; - 195
ne\dy; [pNahfpuhgp> ilk;];> kw;Wk; ghu;r#
; d; gj;jpupiffSf;fhd Mz;L re;jh.
Nrjkile;j 204 E}yf Gj;jfq;fis mfw;Wjy;.

4.6.2 tpLjp trjpfs;
,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpy; khztu;fSf;F jq;Fkpl trjpfs; toq;fg;gLfpd;wd. khztu;fSf;F
jq;Ftjw;F jq;Fkpl ( tjptpl) trjpf;F gy;fiyf;fo tshfj;jpy; ,uz;L tpLjpfs; cs;sd. ,e;j
,uz;L gy;fiyf;fof tpLjpfSk; gy;fiyf;fof tshfj;jpy; mike;Js;sd. ,q;F tiuaWf;fg;gl;l
Fiwe;j vz;zpf;ifapyhd khztu;fSf;F tpLjp trjpfs; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLfpd;wd.
gy;fiyf;fofj;jpd; Kjyhk; Mz;L khztu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLfpd;wd. mtu;fs; jq;fs;
Nju;T nray;ghl;by; ,k; khztu;fSf;F mtu;fspd; gbg;Gf;F mjpf cjtp toq;Ftjw;fhf
Kd;Dupik mspf;fg;gLfpwJ. tpLjpfs; khztu;fSf;F KO Neu mbg;gilapy; my;yJ kw;Wk;
jpdrup Neu mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd. ,e;j tpLjpfis fy;tp Copau;fspd; ,uz;L
cWg;gpdu;fs;
kw;Wk; ,uz;L Jiz thu;ld;fs; epu;tfpj;J tUfpwhu;fs;. $Ljyhf > ,e;j
epu;thfj;jpw;F cjt kw;w Copau;fs; cs;sdu;. gy;fiyf;fof midj;J tpLjpfspYk; jpdrup
Nritf;fhf Nrit nra;af; $ba gy;fiyf;fof Copau;fs; cs;sd.
,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpy; 2017 Mk; Mz;by; tpLjpfspy; Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wk; fhzg;gl;lJ.
ept; lgy; Nyau; nkl;nu]; - (new double layer mattresse)
gLf;iffshy; 150 xw;iw gLf;if
trjpfis khw;Wtjd; %yk; tpLjpfspd; jpwd; 190 Kjy; 340 Mf ( ,UE}w;W ,UtJ Mz;fs; >
E}w;W ,UtJ ngz;fs; ) mjpfupf;fg;gl;lJ. ,q;F Gjpa ,ul;il mLf;F nkj;ijfs; kw;Wk;
jiyaizfis toq;Ftjd; %yk; ,U tpLjpfspd; trjpfSk; Nkk;gLj;jg;gl;ld. NkYk;
tpLjpfspy; xd;W ( gioa tpLjp ) 2017 Mk; Mz;by; KOikahf GJg;gpf;fg;gl;lJ. me;j tpLjpapd;
midj;J miwfSk; fOTk; miwfs;> kpd; mikg;Gfs; kw;Wk; fhw;Nwhl;lk; cs;spl;lit
KOikahf khw;wg;gl;ld.

4.6.3 khztu; fyhr;rhu kw;Wk; kj epfo;Tfs;






“RIVI THEDA MANGALYA” 2017 – wptp njl kq;fy;a> gy;fiyf;fof khztu;fs; Vw;ghL
nra;j Gj;jhz;L tpoh Nk khjk; 8 Mk; jpfjp 2017 md;W gy;fiyf;fof tshfj;jpy;
eilngw;wJ. ,e;j epfo;tpd; Kjd;ik tpUe;jpduhf gy;fiyf;fof JizNte;ju; fye;J
nfhz;lhu;.
tho;f;ifj;
njhopy;rhu;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jpy;
cs;s
,];yhkpa
khztu;fshy; ukyhd; khjj;jpd; ,g;jhu; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. ,e;j ,g;jhu; epfo;r;rpahdJ
[{d; khjk; 22 Mk; jpfjp 2017 md;W eilngw;wJ. ,q;Nf JizNte;ju; > gzpg;ghsu; ehafk;
> gPlhjpgjp > kw;Wk; fy;tp rhu;e;j kw;Wk; fy;tp rhuhj Copa cWg;gpdu;fs; ,e;epfo;r;rpapy;
fye;J nfhz;ldu;.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; ijg;nghq;fy; tpoh [dtup 20 Mk;
Njjp gyfiyf;fofj;jpy; eilngw;wJ. tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay;
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gy;fiyf;fofj;jpd; myq;fupf;fg;gl;l tshfj;jpy; G+i[ nra;Ak; tshfj;ij Rw;wp fy;tp
kw;Wk; fy;tp my;yhj Copau;fSk; kw;Wk; khztu;fSk; $bapUe;jdu;.
nrg;nlk;gu; khjk; 29 Mk; jpfjp 2017 md;W tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jpy; Gjpa fl;blj;jpd; Kjy; Mz;L khztu;fshy; etuhj;jpup Gi[ tpoh
nfhz;lhlg;gl;lJ. ,e;j
etuhj;jpup Gi[ tpohtpy; JizNte;ju; > fy;tp kw;Wk; fy;tp
rhuhj Copau;fs; kw;Wk; khztu;fs; midtUk; fye;J nfhz;ldu;.

4.6.4 khztu; nray;ghLfs; kw;Wk; rhjidfs;
fz;fhl;rpfspy; gq;Nfw;G





,yq;ifapd; nghwpahsu; fz;fhl;rp epWtdk; Vw;ghL nra;j
2017 Mk; Mz;L nlf;Ndh
fz;fhl;rpa - ,yq;if> gy;fiyf;fof gPlj;jpd; Mrpupa khztu;fs; ,jpy; gq;Nfw;wdu;.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;ij gpujp epjpj;Jtg;gLj;Jk; nlf;Neh
,yq;if 2017 fz;fhl;rpapy; gPlj;jpd; ,sq;fiy khztu;fs; gq;Nfw;wdu;.
vjpu;fhy kdq;fs; - 2017 fy;tp fz;fhl;rpapy; khztu;fs; gq;Nfw;wdu;;.
nrd;l; md;Njhdp fy;Y}u; gj;Njfk Vw;ghL nra;j “ me;Njhdp mgpkhd” fy;tp fz;fhl;rpapy;
khztu;fs; gq;Nfw;wdu;.

Nghl;bfspy; gq;Nfw;G





nghwpapayhsu; topfhl;Ljypd; fPo; gy;NtW epWtdq;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fofq;fs; Vw;ghL
nra;j nuhNghbf;]; Nghl;bapy; khztu;fs; gq;Nfw;wdu;. nghwpapayhsu; v];. gP. V. Mu;. v];.
[ajpyf – rpNu\;l tpupTiuahsu; kw;Wk; nghwpapayhsu; jiytu;> kw;Wk; kpd; kpd;dZ
njhopy;El;gk;. epWtg;gl;l gpw gy;fiyf;fofq;fspd; khztu;fis Njw;fbj;J Nghl;bapy;
ntw;wp ngw;w khztu;fs; Kjyhk;> ,uz;lhk; kw;Wk; %d;whk; ,lq;fis jl;bf; nfhz;ldu;.
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; nfty; fpsg; 2017 Mk; Mz;by;
nfty; khehl;bd; “nfty; nfhl; nlyd;l;” epfo;it ntd;wJ.
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; nfty; fpsg; Kjy; ,z;l;uh
gy;fiyf;fof rpwe;j Ngr;rhsu; Nghl;bia ntw;wpfukhf Vw;ghL nra;jJ.

khztu; Nguit Vw;ghL nra;j
khztu;fs; Kjyplk; ngw;wdu;.

tpthj

Nghl;bapy;

Kfhikj;Jtj;

njhopy;

El;g

gplj;jpd;

khztu; nray;ghLfs; kw;Wk; r%f nghWg;Gzu;T jpl;lk;






njhopy; El;g gy;fiyf;fofj;jpd; ,sq;fiy Mq;fpy nkhop fw;gpj;jy; ( gP. Vl;. < vy; b )
gl;lg;gbg;G khztu;fspd; , vy;; b njhlf;f $l;lk; 6 Mk; jpfjp [dtup khjk; 2018 md;W
gy;fiyf;fof Mbl;Nlhupaj;jpy; eilngw;wJ. gP. Vl;. < vy; b 2011 / 2012 njhFjp> 2013 /
2014 njhFjp> 2014 / 2015 njhFjp> 2015 / 2016 njhFjp> 2017 / 2018 njhFjp kw;Wk;
nkhop Ma;Tj; Jiw kw;Wk; fy;tpj; Jiw> fy;tpj; Jiw Copau;fs; ,e;epfo;r;rpapy; fy;tp
kw;Wk; gapw;rpapy; gq;;Nfw;wJ.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; Rw;Wr;#oy; rq;fk; fopT
Nkyhz;ik Mizaj;ij (lgpy;A gP ) gy;fiyf;fof khztu;fs; kw;Wk; gzpahsu;
cWg;gpdu;fSf;fhd fopT Nkyhz;ik eilKiwfspd; mbg;gilapy; xU jpl;lj;ij elj;j
mioj;jJ. “gy;fiyf;fof tshfj;jpYk; vq;fs; ,y;yj;jpYk; #oy; el;G gRikahd #oiy
vt;thW guhkupg;gJ” ,e;j tp\aj;jpy; epGzj;Jtk; 10 Mf];l; 2017 md;W fhiy 10.30
kzpf;F gy;fiyf;fof Mbl;Nlhupaj;jpy; epfo;r;rpiaj; elj;jpaJ.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; tpisahl;L rq;fj;jhy; Vw;ghL
nra;ag;gl;l tUlhe;j MW V gf;f fpupfl; A x tp b rpf;]u;fs; fpupnfl; Lu;dkd;l;
2018
[dtup khjk; 27 Mk; kw;Wk; 28 Mk; Njjpfspy; fe;jtiy ghlrhiy ikjhdj;jpy;
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eilngw;wJ. Mrpupau;fspd; gPlhjpgjp kw;Wk; tpupTiuahsu;fs; Kd;dpiyapy; khztu;fs;
Cf;Ftpf;fg;gl;ldu;.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; tpisahl;L rq;fj;jhy; Vw;ghL
nra;ag;gl;l “nthyp Nkhjy;” ifg;ge;J rhk;gpad;\pg; 2017 Mf];l; khjk; 28 kw;Wk; 29 Mk;
jpfjpfspy; gy;fiyf;fof tpisahl;L ikjhdj;jpy; eilngw;wJ.
fNyuhth fdp\;l tpj;jpahya rpahkgyhe;Jt kw;Wk;; gutah njhlf;fg; ghlrhiyapy;
ghlrhiy Foe;ijfSf;F cjTtjw;fhf khztu;fs; “rpR rpj;jjh rprpyf;” vd;w jiyg;gpy;
xU r%f nghWg;Gzu;T jpl;lj;ij elj;jpdu;.
rJq;fikapy; cs;s ghlrhiy khztu;fSf;F rJq;fikapy; cs;s Nfhapypy; tFg;Gf;fs;
elj;jpdu;
khztu; $l;lk; xd;W Nrjkile;j fl;blq;fis rupnra;jdu;. fzpdpfs; kw;Wk; gpw kpd;rhu
cgfuzq;fs; ,itfs; nts;sj;jpd; fhuzkhf Nrjkile;jJ. khju khtl;lj;jpd; nfhlfk
kw;Wk; Jlht ghlrhiyfspy; rupnra;jJ.
epjp thu;g;G kw;Wk; fy;tp cjtp Njitg;ghLfSf;F gy;fiyf;fofj;jpw;F mUfpNyNa
cjTtjw;fhf Mrpupa thupak; njhlu;rr
; pahd eltbf;iffis Kd; itj;Js;sJ.

tpUJfs;







nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;g gpuptpd; fPo; X A+ v]; vy. ,k;ngf;l; L 2017 ("OUSL
IMPACTO 2017" ) vd;w nuhnghbf]; (Robotics ) Nghl;bapy; kpd;dZ kw;Wk; kpd; njhopy; El;gj;
Jiwapy; Kjy; ,lj;ijg; ngw;wJ. tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd;
Ie;J cWg;gpdu;fisf; nfhz;l ,e;j mzp [dtup khjk; 22 Mk; jpfjp 2018 md;W
,yq;ifapd; jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpy; eilngw;wJ.
tho;f;ifj; njhopy; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; ml;upf;]; ntbg;G – 2017 (Atrix
Explosion 2017 ) ,y; Kjyhk; > ,uz;lhk; kw;Wk; %d;whtJ ,lq;fis ntd;wJ. ,d;nly;
nyf;]; fpsg; (INTELLEX Club) Vw;ghL nra;j my;bNkl; NuhNghbf; - 2017 Nghl;b nfydpa
gy;fiyf;fofj;jpy; Vw;ghL nra;jJ.
jpiug;glk; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp njhopy; El;gj; Jiwapd; ,Wjp Mz;L khztu;fs; nua;fhk;
nlyp;’ ]; - 2017 (Raigam Tele’es- 2017 ) ,y; rpwe;j fy;tp ,ir epfo;r;rp tpUij ntd;wdu;.
jpiug;glk; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp njhopy; El;gj; Jiwapd; ,Wjp Mz;L khztu;fs; nua;fhk;
nlyp;’ ]; - 2017 (Raigam Tele’es- 2017 ) ,y; rpwe;j murpay; jpl;l tpUij ntd;wdu;.
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5. njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gl
P k;

( FIVT )

njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lq;fshd cw;gj;jpj;
njhopy;El;gk;> nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;>
fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;> czT nray;Kiw njhopy;El;gk; kw;Wk; gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp
jahupg;G njhopy;El;gk; kw;Wk; eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;;
kw;Wk; fzpa msitapay; njhopy;El;gk; Mfpatw;wpw;fhd ,U njhFjp khztu;fisj; ( KONeu
kw;Wk; gFjpNeu ) njupT nra;tjw;fhd jpwikfhz; guPl;ir 19 Mk; jpfjp ngg;uthp 2017
eilngw;wJ. Kjy; Kiwahf czT nray;Kiw njhopy;El;gk; kw;Wk; fl;Lkhd njhopy; El;gk;
kw;Wk; ts Nkyhz;ik njhopy; El;gg;;
gbg;Gfs; thu ehl;fspy; fw;gpf;fg;gl;ld. jpwikfhz;
guPl;ir nray;jpwd; mbg;gilahff; nfhz;L 2017 / 2018 fy;tp Mz;bw;fhf 505 fy;tp Mz;bw;fhf
gpd;tUk; vz;zpf;ifapyhd khztu;fs;. nghUj;jkhd gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F Nru;j;Jf;
nfhs;sg;gl;ldu;. fy;tpahz;bd; thu ehs; njhFjp khztu;fspd; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLk; tptuq;fs;
ml;ltiz xd;;W kw;Wk; ,uz;by; nfhLf;fg;gl;L cs;sd. Njrpa njhopy; jFjp epiy 5 my;yJ
MW my;yJ mjw;F rkkhd jFjpfs; nfhz;l khztu;fSf;F Kd;Dupik mspj;J gpd;du; >
fpilf;ff; $ba ntw;wp ,lq;fSf;F f. ngh. j. cau;ju epiy jFjpfs; nfhz;l khztu;fshy;
epug;gg;gl;ld. ,e;j Kaw;rp gl;lg; gbg;G jpl;lq;fis KO jpwDld; elj;j mDkjpj;jJ. f. ngh. j.
cau;ju epiy khztu;fSk; Nju;it vjpu;nfhs;s Ntz;b ,Ue;jJ. Nju;tpy; Nju;rr
; p ngw;wtu;fspy;
mtu;fspd; ,]l; kjpg;ngz;zpd; ( Z-score ) mbg;gilapy; khztu;fs; Nju;T nra;ag;gl;ld. me;je;j
gl;lq;fSf;fhd EioTj; jFjpfshff; fUjg;gLk; Nkk;gl;l epiy tptuq;fs; ml;ltiz 3 ,y;

nfhLf;fg;gl;Ls;sd. vd; tP FA+ kw;Wk; f. ngh. j. cau;ju
khztu;fspd; vz;zpf;if ml;ltizapy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

gbtj;jpy;

mDkjpf;fg;gl;l

Nju;tpy; Nju;r;rp ngw;wtu;fspy; mtu;fspd; ,]l; kjpg;ngz;zpd; ( Z-score ) mbg;gilapy; khztu;fs;
Nju;T nra;ag;gl;ld.
ml;ltiz 1 - khzth; cs;thq;fy; 2017/2018 njhopy;
fy;tpahz;Lf;fhd thu ehl;fspd; gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;

#
1.
2.
3.
4.
5.

Jiw

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; - B. Tech. in
Building Services Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; - B.
Tech. in Mechatronics Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk; - B. Tech. in
Manufacturing Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk; - B.
Tech. in Food Process Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;; - B. Tech. in Construction Technology &
Resource Management
njhopy;rhh;

njhopw;El;gg;

gPl

gjpT
nra;ag;gl;l
khztu;fspd; vz;zpf;if

njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp

njhopy;Jiw kw;Wk; tho;fi
; fj;
thuehs; gl;l epfo;rpj; jpl;lq;fs;

kw;Wk;

njhopy;El;gg;

gPl

nkhj;j

37
45
42
42
41
207

ml;ltiz 2 - khzth; cs;thq;fy; 2017/2018 njhopy; Jiw kw;Wk; njhopw;El;gg; gPl fy;tp
Mz;Lf;fhd thu ,Wjp ehl;fspd; gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;

#
1.
2.

njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp
njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; - B. Tech. in
Building Services Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; - B.
Tech. in Mechatronics Technology
139

gjpT
nra;ag;gl;l
khztu;fspd; vz;zpf;if
33
22
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3.
4.
5.
6.
7.

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk; - B. Tech. in
Manufacturing Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk; - B.
Tech. in Food Process Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;; - B. Tech. in Construction Technology &
Resource Management
njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G
njhopy;El;gk; - B. Tech. in Film & Television Production Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa msitapay; njhopy;El;gk; - B.
Tech. in Quantity Surveying

17
44
63
36
83

njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg; gPl nkhj;j thu
,Wjp ehs; gl;l epfo;rpj; jpl;lq;fs;
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ml;ltiz 3 - khzth; cs;thq;fy; - f. ngh. j. ( cau;ju ) jFjpfs; ntt;NtW
gl;lq;fSf;fhd EioTj; jFjpahf fUjg;gLfpd;wd.
#

njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp

vd; tP FA

thu ehl;fs;
njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; 1. B. Tech. in Building Services Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp
,yj;jpudpay;
2. njhopy;El;gk; - B. Tech. in Mechatronics Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk; - B.
3.
Tech. in Manufacturing Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
4. njhopy;El;gk; - B. Tech. in Food Process Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay;
5. kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;;
thu ,Wjp ehl;fs;
njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; 6. B. Tech. in Building Services Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp
,yj;jpudpay;
7. njhopy;El;gk; - B. Tech. in Mechatronics Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk; - B.
8.
Tech. in Manufacturing Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
9. njhopy;El;gk; - B. Tech. in Food Process Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay;
10. kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;; - B. Tech. in
Construction Technology & Resource Management
njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp
11. jahupg;G njhopy;El;gk; - B. Tech. in Film & Television
Production Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
fzpa
msitapay;
12. njhopy;El;gk; - B. Tech. in Quantity Surveying
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06
07
01
02
03

33
21
17
52

f. ngh. j. (
c / j )
31
38
41
41
38

------

63
36
83

-
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அட்டவணை: 3 மாைவர் உட்க ாள்ளல் தகுதியா க்

#
1.
2.
3.
4.

5.

.க ா.த. (ஏ / எல்) தகுதி ள் கவவ்வவறு

ட்டங் ளுக் ான நுணைவுத்

ருதப் டு ின்றன

njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp
njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs;
,skhdp njhopy;El;gk;
B. Tech. in Building Services Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp,yj;jpudpay;
,skhdp njhopy;El;gk;
B. Tech. in Mechatronics Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp ,skhdp
njhopy;El;gk;
B. Tech. in Manufacturing Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw
,skhdp njhopy;El;gk;
B. Tech. in Food Process Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts Kfhikj;Jt
,skhdp njhopy;El;gk;;
B. Tech. in Construction Technology & Resource
Management

f. ngh. j.

( cau;ju ) Stream considered

nghwpapay;
Technology

n;jhopy;El;gk;

-

Engineering

nghwpapay;
Technology

n;jhopy;El;gk;

-

Engineering

nghwpapay; n;jhopy;El;gk; kw;Wk; ,aw;gpay; Engineering Technology and Physical Science
capu; mikg;Gfs; njhopy; El;gk; kw;Wk;
capupay; mwptpay; - Bio-systems Technology
and Biological Sciences
nghwpapay;
Technology

n;jhopy;El;gk;

-

Engineering

5.2 mbg;gil epfo;r;rpj; jpl;lk;
Muk;g epfo;T kw;Wk; Nehf;Fepiy epfo;r;rpj;jpl;lk; (orientation programme) Mfpait thuehs; kw;Wk;
thu ,Wjpehs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf 06 Mk; jpfjp Vg;uy;; 2017 elhj;jg;gl;lJ. thuehs;
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf njupT nra;ag;gl;l khztu;fSf;fhd mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd
fzpjk;> jfty; njhlu;ghly; kw;Wk; Mq;fpyk; ( Mathematics, Information Technology and English )
Mfpait 05 Mk; jpfjp Nk 2017 ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 04 Mk; jpfjp
Mf];l; 2017 ,y; epiwT nra;ag;gl;lJ.
5.3 njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj; jpl;lk; ( thuehs; kw;Wk; thu,Wjp ehs; )
Gjpjhfg; gjpT nra;ag;gl;l thuehs;- njhFjp (B1) kw;Wk; thu ,Wjpehs; - njhFjp (B2)
Mfpatw;Wf;fhd Kiwahd gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; KiwNa 14 Mk; jpfjp Mf];l; 2017 kw;Wk; 20
Mk; jpfjp Nk 2017 Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,uz;lhk; tUlj;Jf;fhd 3 Mk; miuahz;Lj; njhFjpAk;
(B1) njhFjpAld; rkhe;jukhf 19 k; jpfjp Mf];;l; 2017 Muk;gpf;fg;gl;lJ. njhFjpf;fhd 5 Mk;
miuahz;L khu;r; njhlf;fk; nrg;nlk;gh; 2016 tiu> ,Wjpahz;L khztu;fs; ntt;NtWgl;l
njhopy;Jiwfspy; njhopy;Jiwg; gapw;rpfspy; <Lgl;bUe;jdu;.
njhopy;El;g khztu;fspd; tptuq;fs; gPlq;fshy; toq;fg;gLk; gl;lg;gbg;Gfs; ml;ltiz 5 ,y;
nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
ml;ltiz : 5 nkhj;j khztu;fspd; vz;zpf;if

gl;l epfo;r;rpj;
jpl;l jiyg;G
njhopy;El;g
,sq;fiy

2014 –
B2

2015
B1

– 2015
B2

gjpT nra;j Mz;L
– 2016 – 2016
B1
B2

– 2017
B1

– 2017
B2

fl;bl

36

19

29

19

40

37

33

njhopy;El;g
,sq;fiy cw;gj;jp
njhopy;El;gk;

14

13

15

00

22

42

17

Nritfs;
njhopy;El;gk;
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njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
gl
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd
njhopy;El;gtpay;
kw;Wk;
ts
Kfhikj;Jt
njhopy;El;gk;;
fzpa msitapay;
njhopy;El;g
,sq;fiy
njhopy;El;gk;
njhFjpapd; nkhj;jk;

41

14

37

21

40

45

22

35

--

48

--

45

42

44

36

--

31

--

31

--

36

--

--

39

--

61

41

63

--

--

49

--

56

--

83

162

46

248

40

295

207
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5.4 gPlj;Jf;fhf elhj;jg;gl;l guPl;irfs; 2017
2017 Mk; Mz;Lfspy; elhj;jg;gl;l Nju;Tfspd; tpguq;fs; thuehs; kw;Wk; thu,Wjpehs; ml;ltiz
6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ
ml;ltiz : 6

#

1.

bd;
njhopy;El;g ,skhdp gl;l Mz;
KjyhtJ
fw;if newp
gjptPL
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fl;bl
njhopy;El;gk;

2.

4.

njhlf;fk;

KbT

2014

B1

miuahz;
L - 6

27.02.2017

10.03.2017

2015

B1

miuahz;
L - 4

27.02.2017

24.03.2017

2016

B1

miuahz;
L - 2

27.02.2017

24.03.2017

2015

B2

miuahz;
L - 4

08.07.2017

30.07.2017

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fl;bl
njhopy;El;gk;

elj;jypd;
miuahz;
tif
,Wjpg;
(Mode of L
guPl;ir
conduct)

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fl;bl
njhopy;El;gk;

3.

2017 ,y; gPlj;jpdhy; elhj;jg;gl;l guPl;irfs;

Nritfs;

nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;

142

tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2017
njhopy;El;g

,sq;fiy

fl;bl
njhopy;El;gk;

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp
jahupg;G njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd njhopy;El;gtpay;
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt
njhopy;El;gk;;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fzpa
msitapay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
5.

6.

fl;bl
njhopy;El;gk;

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp
jahupg;G njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd njhopy;El;gtpay;
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt
njhopy;El;gk;;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fzpa
msitapay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fl;bl
njhopy;El;gk;

2016

B2

miuahz;
L - 2

08.07.2017

30.07.2017

2016

B1

miuahz;
L - 3

04.09.2017

15.09.2017

2014

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;
L - 6

25.11.2017

17.12.2017

2017

thu
ehl;fs;

miuahz;
L - 1

04.12.2017

15.12.2017

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
7.

fl;bl
njhopy;El;gk;

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g ,sq;fiy l
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G njhopy;El;gk;
fl;bl
njhopy;El;gk;

8.

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;
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njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd njhopy;El;gtpay;
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt
njhopy;El;gk;;
njhopy;El;g
,sq;fiy
nghwp,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fl;bl
njhopy;El;gk;

Nritfs;

njhopy;El;g
,sq;fiy
czT
nray;Kiw
njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp
jahupg;G njhopy;El;gk;
njhopy;El;g
,sq;fiy
eph;khd njhopy;El;gtpay;
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt
njhopy;El;gk;;
njhopy;El;g
,sq;fiy
fzpa
msitapay;
njhopy;El;gk;

9

5.5

2017

miuahz;
L - 1

thu,Wjp
ehl;fs;

09.12.2017

24.12.2017

2017 ,d; tUifjU tpupTiuahsh;fs;

gPlq;fspdhy; gpd;tUk; fhuzkhf
Nritfis ngw;Wf;nfhs;fpd;wd.



tUifjU

tpupTiuahsu;fs;

kw;Wk;

tsthsu;fspdhy;

epue;ju fy;tp Copau;fspd; gw;whf;Fiw fhuzkhf
kw;w gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau; epWtdq;fs; fy;tp kw;Wk; fy;tpahsu;fSld;
njhlu;ig Vw;gLj;jpaJ.

rpwe;j

vy;yh gPlq;fspdhYk; elhj;jg;gLfpd;w gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; tpupTiuahsu;fspd; tptuq;fs;
ml;ltiz 7 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.
ml;ltiz: 7 - 2017 ,d; tUifjU tpupTiuahsh;fs;

#

1.
2.
3.

njhopy;El;g ,skhdp gl;l fw;if newp

nghwp,yj;jpudpay; ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
nghwp,yj;jpudpay; ,skhdp njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
nghwp,yj;jpudpay; ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;

elj;jypd;
tif

miuahz;
L

Miuah
z;L - 6

05

2015

thu
ehl;fs;
thu
ehl;fs;

Miuah
z;L - 4

09

2016

thu
ehl;fs;

Miuah
z;L - 2

01

Mz;bd;
Kjy;
gjpT

2014

144

tUif
jUk;
tpupTi
uahsup
d;
vz;zp
f;if
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

nghwp,yj;jpudpay; ,skhdp njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs;,skhdp njhopy;El;gk;
czT
nray;Kiw
,skhdp
njhopy;El;gk;
gl
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G
,skhdp
njhopy;El;gk;
eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt ,skhdp njhopy;El;gk;;
fzpa
msitapay;
,skhdp
njhopy;El;gk;
nghwp,yj;jpudpay; ,skhdp njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
czT
nray;Kiw
,skhdp
njhopy;El;gk;
gl
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G
,skhdp
njhopy;El;gk;
eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt ,skhdp
njhopy;El;gk;;
fzpa
msitapay;
,skhdp
njhopy;El;gk;
nghwp,yj;jpudpay;
,skhdp
njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
nghwp
,yj;jpudpay;
,skhdp
njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl
Nritfs;
,skhdp
njhopy;El;gk;
czT
nray;Kiw
,skhdp
njhopy;El;gk;
gl
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G
,skhdp
njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
nghwp
,yj;jpudpay; ,skhdp
njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
czT
nray;Kiw
,skhdp
njhopy;El;gk;
eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt ,skhdp njhopy;El;gk;;
nghwp
,yj;jpudpay;
,skhdp
njhopy;El;gk;
cw;gj;jp ,skhdp njhopy;El;gk;
fl;bl Nritfs; ,skhdp njhopy;El;gk;
czT
nray;Kiw
,skhdp
njhopy;El;gk;
gl
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
jahupg;G
,skhdp
njhopy;El;gk;
eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts
Kfhikj;Jt ,skhdp njhopy;El;gk;;
fzpa
msitapay;
,skhdp
njhopy;El;gk;

2015

thu
,Wjp
ehl;fs;

Miuah
z;L - 4

38

2016

thu
,Wjp
ehl;fs

Miuah
z;L - 2

50

2016

thu
ehl;fs;

Miuah
z;L - 3

08

2014

thu
,Wjp
ehl;fs;

Miuah
z;L - 6

35

2017

thu
ehl;fs;

Miuah
z;L - 1

23

2017

thu
,Wjp
ehl;fs

Miuah
z;L - 1

49
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5.6

njhopy;El;g ,skhdp khztu;fSf;fhf tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld.

,sepiyg; gl;ljhupfSf;F tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gLtJ Kd;Ndw;wk; nra;ag;gl;lJ. vd;
tP fpA 6 –(NVQ 6) bg;Nshkh my;yJ mjw;F rkkhd my;yJ cau; jFjpia ngw;w khztu;fs;
khj;jpuNk tpjptpyf;FfSf;F jFjp cilatu;fshff; fUjg;gl;ldu;. khztu; toq;fg;gl;l
njhFjpfSf;F
(modules)
rkdhd
ghlj;ij
bg;Nshkh
epiyapy;
ntw;wpfukhf
G+u;j;jp
nra;jpUe;jjw;fhf
tpjptpyf;Ffs;
toq;fg;gl;ld.
rhl;rpahf
bg;Nshkhtpd;
%y
transcript
rku;g;gpf;FkhW khztu;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;.
tpjptpyf;Ffis vjpu;ghu;j;jpUe;jtu;fs; ,uz;L tiffspd; fPo; tpz;zg;gpf;f Ntz;b ,Ue;jJ. tif
01 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F tpupTiufs; kw;Wk; nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jy; kw;Wk;
,Wjp miuahz;L guPl;ir mlq;fshf midj;J fzpg;gL
P fsp ,Ue;Jk; tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld.
vdpDk; Fwpg;gpl;l njhFjpfspy; mtu;fsJ nray; jpwdhdJ GPA fzpj;jy; fhuzkhf rhjhuz
rpj;jpf;F rkkhfNt fUjg;gl;lJ.tif 02 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F
tpupTiufs; kw;Wk;
nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jypypUe;J tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. Mdhy; mtu;fs;
njhlu; fzpg;gL
P fisAk; ,Wjp miuahz;L guPl;iriaAk; G+u;j;jp nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;.
[p gP V - GPA fzpj;jYf;fhf me;j kjpg;gL
P fspy; khztu;fs; mile;j nray;jpwd; epiyfs;
njhlu;rr
; pahf fzf;fpy; nfhs;sg;gl;ld.
NkYk; > tpyf;F nfhs;ifiag; nghWj;jtiu tpz;zg;gpj;j kw;Wk; tpyf;FfSf;F jFjp ngw;w
khztu;fSf;F KO miuahz;Lk; tpyf;F toq;fg;gl;lJ. vd;. tP. FA nyty; 6 msT
fzf;nfLg;ig Kbj;jtu;fSf;F Kjy; Mz;bf;fhd tpyf;Ffshf toq;fg;gl;ld. Vnddpy; vd;. tP.
FA nyty; 6 ,skhdp Kjy; Mz;Lf;F rkkhf fUjg;gLfpwJ. vdNt mtu;fSf;F ,uz;lhk;
Mz;L gl;lk; Nru tha;g;G toq;fg;gl;lJ. பிற பட்டங்களைப் பின்பற்றும் மாணவர்களுக்கு, ததாகுதி
மற்றும்
தெமஸ்டர்
விதிவிலக்குகள்
ககாரிக்ளககைின்படி வழங்கப்பட்டன.

5.7

விலக்கு

தகாள்ளகயின்

அடிப்பளடயிலும்

அவர்கைின்

Ntiy rhu;e;j njhopy;Jiwg;gapw;;rp

njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; ,Wjp MW khjfhy njhopy;Jiwg; gapw;;rpahdJ>
czT nray;Kiw njhopy;El;gj;ijj; jtpu ghlj;jpl;l kPsikg;G gpd;dh; 5 tJ fhyhz;by;
toq;fg;gLfpd;wJ. khzth;fs; njhopw;rhiyfspd; xUq;fpizg;Gld;
Njrpa gapw;rp kw;Wk;
njhopy;Jiw gapw;rp mjpfhuk; mjd; gl;lf;fPog
; bg;G jpl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLfpd;wJ. tpupthd
kjpg;gl
P ;L jpl;lk; ,e;j khztu;fspd; ruhrhp Gs;spAld; ( [p gp V - GPA) njhopy;Jiw gapw;rp mZf
cUthf;fg;gl;lJ.

5.8. Ma;T
gPlj;jpd; vy;yh fy;tprhu; Copa mq;fj;jtu;fs; kw;Wk; Gjpjhf Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gl;lth;fs;
midtUk; Ma;T gpNuuizia cgNte;juplk; rku;g;gpj;J cs;sdu;. gpNuuidfis 2017 ,y;
rkh;g;gpj;j midtUk; uhg; mwpf;ifia rkh;gg
; pj;J ,Ug;gJld; 2017 Gjpa
jpl;lq;fis rku;g;gpf;f
kw;Wk; Muha;r;rp njhlu;fpd;wd. 2017 Mk; Mz;L etk;gu; 30 Mk; Njjpad;W Muha;r;rp fUj;juq;if
elhj;jg;gl;lJ. 2016 Mk; Mz;by; Muha;r;rp eltbf;iffis epiwT nra;jtu;fs; ntspehl;L
FOtpdhy; kPsha;T nra;ag;gl;ld.
5.9.

gPlf;FOf;$l;lq;fs;

xt;nthU khjKk; gPlf;FOf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. mjdhy; 11 gPlf;FOf; $l;lq;fs; 2017
fhyg;gFjpapy; elhj;jg;gl;ld.

146

tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2017
5.10

khztu; gpujpepjp tptuq;fs;

jpUkjp. vr;. V. V. v];. n`l;b Mur;rp (fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; gFjp 1 ) kw;Wk; jpU.
lgpy;A. B.
vd;. G\;gFkhu ( nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; - gFjp 2) [_iy 2016 tiu
Mrpupau; FOtpd; gpujpepjpfshf khztu; gzpahw;wpdu;. mjw;Fg; gpwF jpU v];. V. v];. vk;.
[arpq;` (fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; gFjp 2) jw;Wk; jpU. Nf. gP. vd;. rk;gj; ( nghwp
,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; - gFjp 2 ) mtu;fis khw;wg;gl;ldu;.
5.11 cj;jpNahfj;jh; Ml;Nrh;g;G
1. fyhepjp. Mu; vy; lgpy;
A+ nfhf;fyNf
2. fyhepjp. V v]; Nf
tuhN`d
3. fyhepjp. vk;.
V. N[.
td;rghy .
4.
5.
6.

5.12

fyhepjp. vk; gP Nf
ee;jghy
nghwp.
gP
Nf
G\;gFkhu
jpU. v]; J\;ae;jd;

rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; xd;W
rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; xd;W

rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; xd;W (
xU tUl xg;ge;jk; - One year contract)
rP tpupTiuahsu;
gP tpupTiuahsu;
(Probationary

tpupTiuahsu;
jFjpfhz; )

–

Copau; tsu;rr
; p epfo;r;rp jpl;lq;fs;

Jiw jpwd; Nkk;ghl;L jpl;;lj;jpd; fPo; mikr;rfk; cUthf;fpa kdpj ts Nkk;ghl;Lf; nfhs;ifia
tho;f;ifj;
njhopy;rhu;;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofkhdJ
nray;gLj;JfpwJ.
gpd;tUk;
Copau;fSf;F cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; elj;jg;gLk; gy;NtW FWfpa fhy gapw;rp jpl;lq;fSf;F
cl;gl;L mtu;fspd; jpwid tsu;j;Jf; nfhs;s tha;g;Gfs; toq;fg;gl;ld.
cs;Su;
gapw;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; gl;liwfspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs; ml;ltiz 6 ,y; nfhLf;fg;gl;L
cs;sd.
ml;ltiz 6 ,y; gapw;rpj; jpl;lq;fspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs; ( cs;Su; )
gapw;rpahsupd;
ngau;
nghwp.
jpUkjp
lgpy;A
rP
rP
Rkjpuj;d

gjtp
rpNu\;l
tpupTiuahs
u;

nghwp.
jpUkjp rpNu\;l
N[ Nf fhd;jp
tpupTiuahs
u;

epWtdk; / gapw;rpahsu;
fl;Lkhd
njhopy;
Nkk;ghl;L
Mizak;
Construction
Industry
Development Authority

gapw;rpahsupd; ngau;

fhyk;

,yq;ifapy; epiyahd
fl;blq;fSf;fhd
cyfshtpa
juepiyfs;
kw;Wk;
kjpg;gl
P ;L
Kiwfs; 1 ehs;
Global Standards & Rating
Systems for Sustainable
Buildings in Sri Lanka
fl;Lkhd
njhopy; ,yq;ifapy; epiyahd 1 ehs;
Nkk;ghl;L
Mizak; fl;blq;fSf;fhd
Construction
Industry cyfshtpa
juepiyfs;
kw;Wk;
Development Authority
kjpg;gl
P ;L
Kiwfs;
Global Standards & Rating
Systems for Sustainable
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nghwp.
jpUkjp rpNu\;l
v]; gp V Mu; tpupTiuahs
v]; [ajpyf
u;

nghwp.
jpUkjp rpNu\;l
v]; gp V Mu; tpupTiuahs
v]; [ajpyf
u;

fyhepjp.
ee;jghy

Nf tpupTiuahs
u;

gapw;rpahsupd;
gjtp
ngau;
nghwp. gp Nf gp tpupTiuahs
G\;gFkhu
u;

,yq;ifapd;
gRik
fl;bl
rig
Green
Building Council of Sri
Lanka
gpuhe;jpa
xj;Jiog;G
kw;Wk; Nkk;ghl;Lf;fhd
Mw;wy;
nfhs;if
Energy Policy for Regional
Cooperation
&
Development
mikr;rfk;

mikr;rfk;

fydp gy;fiyf;fofk;

epWtdk; / gapw;rpahsu;
fydp gy;fiyf;fofk;

nghwp.
nldfk

B

b tpupTiuahs ,yq;ifapd;
gRik
u; ( jFjp fl;bl
rig
Green
fhz; )
Building Council of Sri
Lanka

nghwp.
nldfk

B

b tpupTiuahs ,yq;ifapd;
gRik
u; ( jFjp fl;bl
rig
Green
fhz; )
Building Council of Sri
Lanka

jpU. vk; lgpy;A tpupTiuahs
gP kJuq;f
u; ( jFjp
fhz; )
jpU. A V v]; tpupTiuahs
Nf vjpuprpq;`
u; ( jFjp
fhz; )

I
,
v];
vy;
Nlh];l;kh];lu; fpyg; IESL Toastmasters Club
mikr;rfk;

ntspehL
148

Buildings in Sri Lanka
Mw;wy;
Nkyhz;ik
Energy Management

9 ehl;fs;

njw;F kw;Wk; kj;jpa
Mrpahtpd; nghwpapay;
epWtdq;fspd;
$l;likg;G Federation of
Engineering Institutions of
South and Central Asia
Gzpahsu;fs;
nfhs;ssT nfhs;Kjy;
cs;s
fl;blk;
Staff
Capacity
Building
in
Procurement
B
tp
,
b
epWtdq;fspd; njhopy;
El;g
gzpahsu;fspy;
jpwd; Nkk;ghL. Capacity
Development in Technical
Staff
of
the
TVET
Institutions
gzpahsu;fs; Nkk;ghl;L
jpl;lk; Staff Development
Programme

1 ehs;

gapw;rpahsupd; ngau;

fhyk;

1 ehs;

3 ehl;fs;

06
khjq;fs; (
vy;yh
nts;spf;
fpoikfsp
Yk; )

gzpahsu;fs; Nkk;ghl;L 06
jpl;lk; Staff Development khjq;fs; (
Programme
vy;yh
nts;spf;
fpoikfsp
Yk; )
,iz
epGzj;Jt
gapw;rp ( V gp b )
ghlnewp
Associate 5 ehl;fs;
Professional Training (A P
T) Course
,iz
epGzj;Jt
gapw;rp ( V gp b )
ghlnewp
Associate 5 ehl;fs;
Professional
Training
(APT) Course
I , v]; vy; Ngr;R
iftpid jpl;lk; IESL 1 ehs;
Speech craft Programme
,yq;iff;fhs
njhopw;fy;tp
Fwpj;j
fUj;juq;F Seminar on 1 ehs;
Vocational Education For
Sri Lanka
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ntspehl;L gapw;rp jpl;lq;fs; kw;Wk; gl;liwfspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fspd; ml;ltiz 9 ,y;
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.
ml;ltiz 9: gapw;rp jpl;lq;fspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs;
( ntspehLfspy; )

gapw;rpahsupd; ngau;

fyhepjp. b b b RutPu

gjtp

rpNu\;l
tpupTiuahsu;
juk;
II
/
Rpq;fg;G+u;
gPlhjpgjp ( njh.
k. th. njh.
njh. gP. )
tpupTiuahsu; (P
jFjpfhz; )

jpU. Mu; Mu; vk; b
gp uj;dhaf;

jpUkjp. lgpy;A
nkhuKlyp

5.13

v];

rPdh

Nf tpupTiuahsu; (P
jFjpfhz; )
nfzlh
tpupTiuahsu;
(P jFjpfhz; )
tpupTiuahsu;
(P jFjpfhz; )
fw;gpj;jy;
cjtpahsu;
rpNu\;l
Nf tpupTiuahsu;
juk; I

jpU. rP N[ mNg
tpf;uk
jpU. A V v]; Nf
vjpup rpq;;`
jpUkjp.
b
tp
b
r[Ptdp
fyhepjp. V
tuhN`d

epWtdk;
/
gapw;rpah
su;

kNyrpah

jha;yhe;
J

gapw;rpahsupd; ngau;

fhyk;

jiyikj;Jt
gapw;rp
jpl;lk;
Leadership 13 ehl;fs;
Training Programme
Mz;il
ehLfSf;fhd
vr;
b
njhopy;
El;g
kw;Wk;
Nkyhz;ik
Fwpj;j
2017
thndhyp
kw;Wk;
njhiyf;fhl;rp
fUj;juq;F - 2017 Radio 1 khjk;
and Television Seminar on
HD
Technology
and
Management
for
Neighboring Countries
tpupTiu gapw;rpj; jpl;lk;
Lecture
Training 44 ehl;fs;
Programme
ghlj;jpl;l
Nkk;ghl;Lj;
Jiwapy; b tp , b
Jiw Copau;fs; - TVET
Sector Staff members in the 21 ehl;fs;
field
of
Curriculum
Development
OVEC-KRIVET-UNESCOUNEVOC Capacity Building

5

ehl;f
s;

nghJgl;lkspg;G 2017

gy;fiyf;fofj;jpDila nghJg; gl;lkspg;G 21 Mk; jpfjp brk;gu; khjk; 2017 ,y; gz;lhu ehaf;fh
rh;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. Ik;gj;J ehY ( 54 ) khztu;fs; mjhtJ gapw;rp
njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; njhopy;El;gtpay; fy;tpapy; ,skhdp;> fl;bl Nritfs; njhopy;El;gtpay;>
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gtpay;> kw;Wk; cw;gj;jp njhopy;El;gtpay;; kw;Wk; czT nray;Kiw
njhopy; El;gk; Jiwfspy; gl;ljhhpfs; tpohtpy; gl;lq;fisg; ngw;wdu;.
gl;l ghlj;jpd; jiyg;G
njhopy; El;g ,sq;fiy
fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; - B. Tech. Building Services
Technology
149

khztu;fspd;
vz;zpf;if
22
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njhopy; El;g ,sq;fiy
09
cw;gj;jp njhopy;El;gk; - B. Tech. Manufacturing Technology
njhopy; El;g ,sq;fiy
18
nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; - B. Tech. Mechatronics
Technology
njhopy; El;g ,sq;fiy
05
czT nray;Kiw njhopy;El;gk; - B. Tech. Food Process
Technology
54
nkhj;jj; njhif

5.14 KJfiy gbg;GfSf;fhd cjtpj;njhif
mikr;rpd; Jiwfs; Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; fPo; gpd;tUk; fy;tpg; gzpahsu;fs; jq;fs;

gp vr; b Ph.D

gbg;gpw;fhd cjtpj;njhif toq;fg;gl;lJ. ,jd; tptuq;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;L cs;sd.

1. jpU. [ayhs; ntj;j rpq;` - Mrpa njhopy;El;g epWtdk; - Asian Institute of Technology – Thailand
2. jpU. v]; b V rd;[t
P - Mrpa njhopy;El;g epWtdk; - Asian Institute of Technology – Thailand
3. jpUkjp. k. NjdgJ – gl;ljhup Ma;Tfs; gPlk; nfhOg;G gy;fiyf;f;ofk; - Faculty of Graduate
Studies, University of Colombo

5.15

mq;fPfhuk;

I , v]; vy; - IESL f;fhd gl;lk; mq;fPfupj;jy; tpz;zg;gk; Vg;uy; 2016 ,y; gpd;tUk; %d;W
gl;lq;fSf;F rku;gpf;fg;gl;lJ.



5.13

njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp -cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;
njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;
2017 ,y; ,yf;Ffs;

600 khzth;fis 2018 / 2019 fy;tpahz;by; mDkjpf;f vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ

6.0

njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; ( FTT )

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpDila njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; FTT fy;tp
kw;Wk; gapw;rp njhopy;El;gtpay; Jiwfspy; rpwg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;Ftjw;fhf
jhgpf;fg;gl;L ,Uf;fpd;wJ.
,g;gl
P khdJ gy;NtWgl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fis gl;l kl;lj;Jf;F jfty; kw;Wk; jfty; njhlu;G
njhopy;El;gk; - ICT, fy;tp - Education , Mq;fpy nkhop fw;gpj;jy; - ELT kw;Wk; Kfhikj;Jtk; rhh;e;j
Jiwfspy; TVET gapYdh;fSf;F kw;Wk; Mh;tk; cs;sth;fSf;fhfTk; njhopy;El;g khdp kw;Wk;
njhopy;El;g fy;tpapy; ,skhdp Nghd;w gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;Ffpd;wJ. ,J eLj;ju kl;l
njhopy;El;gtpayhsh;fs; kw;Wk; gapYdh;fs; jq;fSila mwpT> jpwd; kw;Wk; csg;ghq;F
Nghd;wtw;iw cah; kl;lj;jpw;F caj;jf; $ba fw;ifnewpfis toq;Ffpd;wJ. ,J mth;fs;
jq;fSila Ntiyj;jsj;jpy; jpwikahf nraw;gl cjTk;.
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,e;epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; rpwg;ghf COTs ,Ue;J ntspNaWk; khzth;fs; kw;Wk; ghlrhiyfspd;
Mrphpah;fs; kw;Wk; b tp , b Jiw - TVET sector Mrphpah;fs; kw;Wk; bg;Nshkhit jifikfis
itj;jpUf;fpd;wth;fs; jq;fSila Njh;r;rpfis gl;l kl;lj;Jf;F cah;j;Jtjw;F cjTfpd;wJ.
Muk;g epfo;T kw;Wk; mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd fzpjk;> jfty; njhlu;ghly;>
Mq;fpyk; Mfpait njhlh;ghd Kf;fpa mwpT> jpwd; kw;Wk; csg;ghq;if toq;Ftjw;fhf
elhj;jg;gLfpd;wJ. ,J xU khj fhyk; xt;nthU epfo;r;rpj; jpl;l njhlf;fj;jpd; NghJ
toq;fg;gLfpd;wJ.
khztu;fs; f. ngh. j. c / j Jiwapy; ,Ue;J Nru;e;jdu;
njhopy; El;g gl;lg;gbg;GfSf;fhd f. ngh. j. c / j Jiwfs; gpd;tUkhW
#
1

2

njhopy;El;g ,skhdp gl;l fw;if newp

f. ngh. j. c / j Jiw tpUg;gj;jpd;
tupirapy;
tu;j;jfk; - Commerce, ,aw;gpay; - Physical
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd ,skhdp ( B. Ed.
Science,
Ntshz;ik
Agriculture,
Tech. )
njhopy;El;gk; - Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
nkd;nghUs;
njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk; - ( B. Tech
f. ngh. j. c / j Jiw - ,aw;gpay;
in Software Technology )
njhopy;El;g ,sq;fiy gy;Yhlfk; kw;Wk; mwptpay; kw;Wk; capu; mwptpay; kw;Wk;
,aw;gpaYld; xU ghlkhf jfty; njhlu;G
,iza njhopy;El;gk; - (B.Tech in Multimedia njhopy;El;gk; my;yJ kw;w Jiwfspy; jfty;
& Web Technology )
njhlu;G njhopy;El;gj; JiwAld; xU ghlkhf
tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g
,sq;fiy njhopy;El;gk; - ( B.Tech in Network
Technology )

3

njhopy;El;g
,sq;fiy
njhopw;rhiy 1. tu;j;jfk; - Commerce
Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay; - ( B.Tech in 2. njhopy;El;gk; - Technology
Industrial Management Technology )
3. ,aw;gpay; mwptpay; - Physical sciences
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elhj;jg;gl;l Nju;Tfspd; nray;jpwid mbg;gilahff; nfhz;L ,e;j khztu;fs; 2017 / 2018
fy;tpahz;bw;fhd me;je;j gl;lg; gbg;Gfspy; mtu;fis mDkjpf;fg;gl;ldu;. ,jd; tptuq;fs; fPNo
nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
f. ngh. j. c / j Jiw kw;Wk; NVQ Jiwapy; Nrh;f;fg;gl;l khzth;fspd; tpguk; fy;tpahz;L 2017
/ 2018 . ,jd; tptuq;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sd.

2017

njhopy;El;g
,sq;fiy
tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd
njhopy;El;gk; - B. Tech in Network
Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy gy;Yhlfk;
kw;Wk; ,iza njhopy;El;gk; B.Tech in Multimedia & web
Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
nkd;nghUs;
njhopy;El;gj;jpyhd
njhopy;El;gk; - B.Tech in Software
Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
fy;tp
njhopy;El;gj;jpyhd
,skhdp
Bachelor of Education in Technology
njhopy;El;g ,sq;fiy Mq;fpy
nkhop
fw;gpj;jypyhd
fy;tp
Bachelor of Education in English
Language Teaching
njhopy;El;g
,sq;fiy
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gtpay;
- B.Tech in
Industrial Management

nkhj;jk;

Ngz;

Jiwfspy;

nkhj;jk;

nkhj;jk;

Ngz;

Mz;

f. ngh. j. c /
j Jiw GCE A /
L Stream
nkhj;jk;

ngz;

Mz;

gl;l jpl;lj;jpd; jiyg;G

vd; tP fpA
Jiw - NVQ
Stream

thu,Wjp ehl;fs;
khztu;fspd;
vz;zpf;if
vd; tP fpA Jiw
- NVQ Stream

(A/L+NVQ)

thu ehl;fs;
khztu;fspd; vz;zpf;if

Mz;

gjpT nra;j Mz;L -

13

05

18

13

02

15

33

39

02

41

05

08

13

13

11

24

37

12

24

36

11

09

20

13

06

19

34

06

40

39
--

--

--

--

--

01

-

45

45

08

08

16

--

--

--

05

25

30

16

41

42

13

07

20

196

( thu,Wjp
ehl;fs; )

15

30

--

--

01

25

njhFjp nkhj;jk; ( thu ehl;fs; )
nkhj;j Mz;bd; $l;Lj; njhif

183
379
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gjpT nra;j Mz;L
2013
2014

gl;l jpl;lj;jpd;
thu
jiyg;G
ehl;f
s;
njhopy;El;g
,sq;fiy
tiyaikg;G
njhopy;El;gj;jp
yhd
njhopy;El;gk;
Network
Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
gy;Yhlfk;
kw;Wk; ,iza
njhopy;El;gk;
Multimedia
&
web Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
nkd;nghUs;
njhopy;El;gj;jp
yhd
njhopy;El;gk;
Software
Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
fy;tp
njhopy;El;gj;jp
yhd ,skhdp
Education
in
Technology
njhopy;El;g
,sq;fiy
Mq;fpy nkhop
fw;gpj;jypyhd
fy;tp Education
in
English
Language
Teaching
njhopy;El;g
,sq;fiy
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gtpa
y;
Industrial
Management
njhFjp
nkhj;jk;
Mz;L nkhj;jk;

2015

2016
thu
ehl;f
s;

thu,W
jp
ehl;fs;

thu,W
jp
ehl;fs;

thu
ehl;f
s;

thu,
Wjp
ehl;fs;

thu
ehl;f
s;

28

32

27

30

27

32

32

31

33

41

24

23

27

32

36

31

26

34

37

36

24

19

28

26

25

30

32

27

39

40

-

-

-

19

-

15

--

15

45

16

-

37

-

37

-

38

--

38

--

30

-

-

-

11

-

22

--

24

42

20

76

111

82

155

88

168

90

169

196

183

187

237

256

153

259

thu,
Wjp
ehl;f
s;

2017
thu
ehl;f
s;

thu,
Wjp
ehl;f
s;
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6.1 mbg;gil epfo;r;rpj;jpl;lk;
Muk;g epfo;T kw;Wk; Nehf;Fepiy epfo;r;rpj;jpl;lk; (orientation programme) Mfpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
06 Mk; jpfjp Vg;uy;; 2017 ,y; elhj;jg;gl;lJ. thuehs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf njupT nra;ag;gl;l
khztu;fSf;fhd mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd fzpjk;> jfty; njhlu;ghly;> Mq;fpyk; (
Mathematics, Information Technology and English ) Mfpait 15 Mk; jpfjp Nk 2017 Muk;gpf;fg;gl;lJ.

6.2 njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk; (thuehs; kw;Wk; thu,Wjpehs;)
tUlj;jpd; Kjy; miuahz;L Kjyhk; tUl thuehs; 14 Mk; jpfjp Mf];l; khjk; 2017 md;W
njhlq;fpaJ. 16 thuq;fSf;Fg; gpwF Kjyhk; miuahz;L 09 Mk; jpfjp 26 njhlf;fk; 26 Mk;
jpfjp [dtup 2018 tiu eilngw;wJ. njhopy;Jiw ntspg;ghL njhFjp 05 Mk; jpfjp ,uz;lhk;
khjk; 2018 Kjy; vl;lhk; jpfjp 6 Mk; khjk; 2018 tiu eilngWk;. kw;Wk; Kjyhk; Mz;bd;
,uz;lhtJ miuahz;;L 11 Mk; jpfjp [{d; 2018 md;W Muk;gpf;fg;gl;lJ.
tUlj;jpd; Kjy; miuahz;L Kjyhk; tUl thuehs; 14 Mk; jpfjp Mf];l; khjk; 2017 md;W
njhlq;fpaJ. 16 thuq;fSf;Fg; gpwF Kjyhk; miuahz;L 09 Mk; jpfjp 26 njhlf;fk; 26 Mk;
jpfjp [dtup 2018 tiu eilngw;wJ. njhopy;Jiw ntspg;ghL njhFjp 05 Mk; jpfjp ,uz;lhk;
khjk; 2018 Kjy; vl;lhk; jpfjp 6 Mk; khjk; 2018 tiu eilngWk;. kw;Wk; Kjyhk; Mz;bd;
,uz;lhtJ miuahz;;L 11 Mk; jpfjp [{d; 2018 md;W Muk;gpf;fg;gl;lJ.
tUlj;jpd; Kjy; miuahz;L Kjyhk; tUl thu ,Wjp ehs;
Nk khjk; 2017 eilngWk;. 22 fpoikfSf;F gpwF tUlj;jpd;
[dtup 13 Mk; jpfjp njhlf;fk; 03 Mk; jpfjp ngg;utup
tUlj;Jf;fhd 2 Mk; miuahz;Lj; 05 Mk; jpfjp Nk khjk; 2018
midj;J njhopy;El;g ,skhdp
ml;ltiz 2 ,y; jug;gl;Ls;sJ.

gl;l

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspdJk;

6.3 gPlj;jpw;fhf 2017 ,y; elj;jg;gl;l Nju;Tfs;
njhopy;El;g ,skhdp த வல் மற்றும் த வல் கதாடர்பு
#

1.

2.

3.

4.

5.

njhopy;El;g ,skhdp gl;l Kjy;
gjpT
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
Mz;L
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk;
- 2016
B.Tech in (ICT)
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk;
- 2015
B.Tech in (ICT)
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk;
- 2014
B.Tech in (ICT)
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy
nkhop %ykhd fw;gpj;jy;
,sq;fiy
njhopy;El;gk; 2014
B.Ed. in English Language
Teaching
fy;tp
,sq;fiy
njhopy;El;gk; - B.Ed. in 2014

gl;l epfo;r;rpahdJ 20 Mk; jpfjp
Kjy; miuahz;L Kjyhk; tUl
2018 ,y; eilngw;wJ. Kjyhk;
,y; eilngw;wJ.
RUf;fkhd

tpsf;fk;

gpd;tUk;

கதாைில்நுட் ம்

eilng
Wk;
Kiwfs;

miuahz;L
KbT Nju;T

thu
ehl;fs;

miuahz;L
II

thu
ehl;fs;

miuahz;L
IV

thu
ehl;fs;

miuahz;L
VI

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
V

thu
,Wjp

miuahz;L
V
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,Ue;J

tiu

06.03.2017

31.03.2017

13.05.2017

27.05.2017
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Technology
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk;
B.Tech in (ICT)
fy;tp
,sq;fiy
njhopy;El;gk; - B.Ed. in
Technology
njhopy; Jiw Nkyhz;ik
njhopy; El;gk; - B.Tech in
Industrial Management
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy
nkhop %ykhd fw;gpj;jy;
,sq;fiy njhopy;El;gk; B.Ed. in English Language
Teaching
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk; ) B.Tech in (ICT)
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy
nkhop %ykhd fw;gpj;jy;
,sq;fiy njhopy;El;gk; B.Ed. in English Language
Teaching
njhopy;El;g
,skhdp
njhopy; Jiw Nkyhz;ik
njhopy; El;gk; - B.Tech in
Industrial Management
njhopy;El;g
,skhdp
(
jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlu;G njhopy;El;gk;) B.Tech in (ICT)

ehl;fs;
thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
II

thu
,Wjp
ehl;fs;
thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
II

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
II

2015

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
IV

2015

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
IV

2015

thu
,Wjp
ehl;fs;

miuahz;L
III

2016

thu
ehl;fs;

miuahz;L
III

2016

2016
2016

2016

miuahz;L
II

09.07.2017

06.08.2017

18.09.2017

02.10.2017

6.4 fy;ypg; gzpahsu;fspd; tptuq;fs;
gPlj;jpd; epue;ju fy;tprhu; cj;jpNahfj;ju;fs;> tpupTiufis toq;Fjy;> nrad;Kiw mku;Tfis
elhj;Jjy;> xg;gilfs; kw;Wk; vOjg;gl;l tpdhj;jhs;fis jahupj;jy; kw;Wk; fzpg;gply; kw;Wk;
Vida fy;tprhu; nraw;ghLfspy; <LgLj;jg;gl;bUe;jdu;.
2017 ,y; gl;l kw;Wk; bg;Nshkh epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jtjpy; <Lgl;bUe;j fy;tprhu;
cj;jpNahfj;jh;fs;

#

ngau; kw;Wk; gjtp

fw;if newp

01

jpU. vy;. lGy;A. v];.
Fyuj;d gPlhjpgjp, rpNu\;l
tpupTiuahsu; juk; 2

fy;tp
,sq;fiy 1. ftpijfs; - Poetry
Mq;fpy nkhop %ykhd 2. Mq;fpyk; fw;wy; gw;wpa Ma;T
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
-Review of Learning English;
njhopy;El;gk; - B.Ed (
ELT)

gpupT (Module)/ghlk;
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02

03

04

jpU. v];. V. ypadNf
rpNu\;l tpupTiuahsu;
juk; 2

fy;tp
,sq;fiy
( 1. njhlu;G jpwd; I Communication
cw;gj;jp njhopy;El;gk; >
Skills I
nghwp
,yj;jpudpay;
njhopy;El;gk; >
fy;tp 2. njhlu;G jpwd; II Communication
Skills II
Mq;fpy
mDkjp>
mq;fPfhuk; ,sq;fiy
nkhop
%ykhd
3.
Mq;fpy
nkhop
%ykhd
kw;Wk; ju cj;juthjk;
fw;
g
pj;
j
y;
,sq;
f
iy
fw;
g
pj;
j
y;
mZF
Kiwfs
gpupT
njhopy;El;gk;
(fl;bl
kw;Wk;
Kiwfs;
ELT
Nritfs; njhopy; El;gk;>
Approaches and Methods
cw;gj;jp njhopy; El;gk;>
nghwp
,yj;jpudpay; 4. Tpku;rd uPjpahd thrpg;G kw;Wk;
vOJjy Critical Reading and
njhopy; El;gk; )B. Tech (
Writing
MAN / MEC / ELT)
nry;tp. ta;. [P. gj;krhe;jp njhopy; El;gj;jpy; fy;tp 1. ல்வி உளவியல் - Educational
rpNu\;l tpupTiuahsu;
,sq;fiy -B. Ed. Tech
Psychology
fy;tp
,sq;fiy 2. வவணைவாய்ப்பு - Internship
juk; 2. jiytu; fy;tp
Mq;fpy nkhop %ykhd
kw;Wk; gapw;rpj; Jiw
fw;gpj;jy;
,sq;fiy 3. கதாைில் வைி ாட்டுதல் மற்றும்
ஆவைாசணன Career Guidance and
njhopy;El;gk; - B.Ed (
Counselling
ELT)
4. கதாைில் வளர்ச்சி -Professional
Development
5. ாடத்திட்ட வமம் ாடு,Curriculum
Development
6. ற் ித்தல்
ற்றல் முணற ள் II
Teaching Learning Methods II
jpUkjp. b. Nf. ky;tj;j
njhopy;
El;gj;jpy; 1. வணை நிரைாக் Web Programming
,sq;
f
iy
jfty;
kw;Wk; 2. சி
rpNu\;l tpupTiuahsu;
++
இல்
புவரா ிராமிங்
jfty;
njhlu;
G
njhopy;
juk; 2> jiytu; jfty;
Programming in C++
El;gk;
-B.Tech
(ICT)
njhlu;ghly; njhopy;
3.
ைினி epuyhf;fk; - Computer
njhopy;
El;gj;jpy;
El;gg; gpupT
Programming
1
,sq;fiy
(fl;bl
Nritfs; njhopy; El;gk;>
cw;gj;jp njhopy; El;gk;>
nghwp
,yj;jpudpay;
njhopy; El;gk; - B.Tech

05

jpUkjp. gP. vk;. b. B.
n[aNrfu tpupTiuahsu;>
(jFjpfhd;) jiytu;>
Nkyhz;ik Ma;Tfs;
Jiw

(BST/MAN/MEC)
njhopy;
El;gj;jpy; 1. ஆராய்ச்சி முணற ள்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
Methods
jfty; njhlu;G njhopy;
2. வைி புள்ளிவிவரம்
El;gk;
B.Tech
(ICT)
Statistics I
njhopy;
El;gj;jpy;
,sq;fiy
(fl;bl

Research
I

Business

Nritfs; njhopy; El;gk;>
cw;gj;jp njhopy; El;gk;>
nghwp
,yj;jpudpay;
njhopy; El;gk; )

B.Tech in (BST/MAN/MEC)
njhopy;
El;gj;jpy;
,sq;fiy njhopy; Jiw
Nkyhz;ik - B.Tech (IM)
06

nry;tp N[ V vk; gp
fUzhuj;d> tpupTiuahsu;
(jFjpfhd;) jiytu;>
nkhop; Ma;Tfs;

fy;tp
,sq;fiy
Mq;fpy nkhop %ykhd
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
njhopy;El;gk; - B.Ed (
ELT), njhopy; El;gj;jpy;
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
jfty; njhlu;G njhopy;
El;gk; B.Tech (ICT)
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1.

கதாடர்பு திறன் 1-

Communication

Skills – I
2.

கதாடர்பு திறன் –2

Communication

Skills –2
3.

கசாற்க ாைிவு

குப் ாய்வு

Discourse Analysis
4. Fiction
5. யன் ாட்டு கமாைியியல் Applied
Linguistics
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07

jpU. v];. V. vd;. jD\;f
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)

08

jpU. gP. cUj;jpud;
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)

09

nry;tp. v];;. N[.
ek;Gtrk;. tpupTiuahsu;
(jFjpfhd;)

njhopy; El;gj;jpy; fy;tp 1. வமம் ட்ட
ற் ித்தல்
ஊட ம்
,sq;fiy -B.Ed. Tech
Advanced Instructional Media
fy;tp
,sq;fiy 2. ற்றல் மதிப் டு
ீ
- Educational
Mq;fpy nkhop %ykhd
Management
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
3. ல்வியில் தத்துவ மற்றும் சமூ
njhopy;El;gk; B.Ed.(ELT)
அறக் ட்டணள - Assessment of
Learning 4. ல்வியில் தத்துவ மற்றும் சமூ
அறக் ட்டணள - Philosophical &
Social Foundation in Education 5. ாடத்திட்ட வமம் ாடு -Curriculum
Development
6. ல்வியில் ஆராய்ச்சி முணற ள்
Research Methods in Education
njhopy;
El;gj;jpy; 1. தரவுத்தள
குப் ாய்வு
மற்றும்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
வடிவணமப்பு Database Analysis
jfty; njhlu;G njhopy;
and Design
El;gk; B.Tech (ICT) njhopy;
epuyhf;fk;
El;gj;jpy;
fy;tp 2. tiyaikg;G
Programming
in
.NET
,sq;fiy B.Ed. Tech
3. வமம் ட்ட epuyhf;fk; Advanced
.Net
4. தரவுத்தள நிரைாக் k; Database
programming
njhopy;
El;gj;jpy; 1. வணை கதாைில்நுட் ம் மற்றும்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
யன் ாடு ள்
jfty; njhlu;G njhopy;
2. Web Technology & Applications
El;gk; B.Tech (ICT)
3. ஜாவாவில்
புவரா ிராமிங்
Programming in Java
4. இணைய
கதாைில்
நுட் ங் ள்
Internet Technologies
5. தரவு
ட்டணமப்பு ள்
மற்றும்
வைிமுணற ள் Data Structures and
Algorithms
6. வணை இணடமு
வடிவணமப்பு
மற்றும்

10

jpUkjp.
it.
v];. fy;tp
,sq;fiy 1.
kdJq;f
tpupTiuahsu; Mq;fpy nkhop %ykhd
(jFjpfhd;)
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
2.
njhopy;El;gk; -B.Ed. (ELT)
njhopy; El;gj;jpy; fy;tp
3.
,sq;fiy -B. Ed. Tech.
4.
5.

யன் ாட்டு கமன்க ாருள்

Web Interface Designing &
Application Software
fw;gpj;jy; Clfk; Instructional
Media
ல்வி
உளவியல்
Educational
Psychology
கதாைில்
வளர்ச்சி
Professional
Development
ற் ித்தல்
யிற்சி
Teaching
Practice
கதாைில்

வைி ாட்டுதல்

ஆவைாசணன

மற்றும்

Career Guidance and

Counselling
6.

ாடத்திட்ட

நணடமுணறப் டுத்தல்
மதிப் டு
ீ
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வமம் ாடு,

மற்றும்

Curriculum Development,
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Implementation & Evaluation

11

jpU. Mu;. vk;. rp. mNrhf
ge;Jy
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)

12

jpUkjp. b. Mu;. vy;.
tpjhdgjpud>
tpupTiuahsu; -(jFjpfhd;)

njhopy;
El;gj;jpy; 1. ைினி ட்டணமப்பு மற்றும் இயக்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
முணறணம
-Computer
jfty; njhlu;G njhopy;
Architecture & Operating System
El;gk; B.Tech (ICT)
2. டிஜிட்டல் எகைக்ட்ரானிக்ஸ் -Digital
Electronics
3. இன்டர்கநட்கவார்க்
ரூட்டிங்
Internetwork Routing
4. நிறுவன கதாைில்நுட் ம் மற்றும்
ட்டிடக் ணை ள்
Enterprise
Technology & Architectures
njhopy;
El;gj;jpy; 1. கதாைில் முணனவவார் வமம் ாடு
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
மற்றும் வமைாண்ணம jfty; njhlu;G njhopy;
Entrepreneurship Development
El;gk; B.Tech (ICT)
and Management
njhopy;
El;gj;jpy; 2. சந்ணதப் டுத்தல்
வமைாண்ணம
,sq;fiy njhopy; Jiw
Marketing Management
Nkyhz;ik
B.Tech 3. நிறுவன நடத்ணத Organizational
(IMT) njhopy; El;gj;jpy;
Behavior 1
,sq;fiy
(fl;bl
Nritfs; njhopy; El;gk;>
cw;gj;jp njhopy; El;gk;>
nghwp
,yj;jpudpay;
njhopy; El;gk; )

13

jpUkjp. Nf. [P. vd;. gP.
uh[gf;\> tpupTiuahsu;
(jFjpfhd;)

14

jpUkjp. A rptr;nry;tp
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)

B.Tech (BST/MAN/MEC)
Ma;T tpLg;G

njhopy;
El;gj;jpy; 1. ைக் ியல் அறிமு ம் Introduction
,sq;fiy njhopy; Jiw
to Accounting
Nkyhz;ik
B.Tech 2. கசைவு மற்றும் கசைவு நன்ணம ள்
(IMT) njhopy; El;gj;jpy;
குப் ாய்வு
Costing & Cost
,sq;fiy
(fl;bl
Benefits Analysis
Nritfs; njhopy; El;gk;>
cw;gj;jp njhopy; El;gk;>
nghwp
,yj;jpudpay;
njhopy; El;gk; )

15

jpUkjp. vd;. vy;. Gp. Xrb
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)

16

jpUkjp. jpypdp ud#upa
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)>

3.

கதாைில்துணற

க ாருளாதாரம்

Industrial
Economics & Management .
மற்றும்

வமைாண்ணம

B.Tech (BST /MAN / MEC)
.
njhopy;
El;gj;jpy; 1. திட்ட வமைாண்ணம நணடமுணற ள்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
Project Management Practices
jfty; njhlu;G njhopy;
2. வமைாண்ணம வ ாட் ாடு மற்றும்
El;gk;
B.Tech.
(ICT)
யிற்சி Management Theory and
njhopy;
El;gj;jpy;
Practice
,sq;fiy
(fl;bl
Nritfs; njhopy; El;gk;>
3. மூவைா ாய வமைாண்ணம Strategic
B.Tech (MAN) njhopy;
Management
El;gj;jpy;
,sq;fiy
njhopy;
Jiw
Nkyhz;ik
B.Tech
(IMT)
njhopy;
El;gj;jpy; 1. கவகுஜன
கதாடர்பு
Mass
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
Communication
jfty; njhlu;G njhopy;
2. கதாடர்பு திறன் Communication
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El;gk; B. Tech. (ICT)
Skills
fy;tp
,sq;fiy 3. ehlfk; Drama
Mq;fpy nkhop %ykhd 4. இைக் ிய அறிமு ம் Introduction
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
to Literature
njhopy;El;gk; -B. Ed. (ELT)
5. வமம் ட்ட கதாடர்பு திறன் Advanced
Communication Skills
Ma;T tpLg;G

17

nghwp. Vr;. gp. V. I.
gj;hpud. tpupTiuahsu;
(jFjpfhd;)

18

jpU. V. v];. Nf.
tp[atHj;jd.
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)

19

nty;tp vd; lgps;A Nf B
tp gp. Xghj;j
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)

njhopy;
El;gj;jpy; 1. தரவுத்தை நளடமுளறப்படுத்தல்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
Database Implementation
jfty; njhlu;G njhopy;
2. தமன்தபாருள் கொதளன மற்றும்
El;gk; B.Tech. (ICT)
நம்பகத்தன்ளம Software Testing
& Reliability
3. Enterprise Java
njhopy;
El;gj;jpy; 1. Database Management Systems
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 2. Software Quality Assurance
jfty; njhlu;G njhopy;
3. Professional Issues in IT
El;gk; B.Tech.(ICT)
4. Software Development Practices
1.1.
தரவுத்தள
வமைாண்ணம
அணமப்பு ள்

5.

2. கமன்க ாருள் தர உத்தரவாதம்

6.

3.

7.

ஐ.டி.யில்

சிக் ல் ள்

கமன்க ாருள்

4.

நணடமுணற ள்

கதாைில்முணற
வமம் ாட்டு

20

jpUkjp. V. V. FztHjd
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)

njhopy;
El;gj;jpy; 1. கதாடர்பு திறன் -Communication
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
Skills
jfty; njhlu;G njhopy;
2. கதற் ாசிய ஆங் ிைம் South Asian
El;gk; B. Tech (ICT) fy;tp
English
,sq;fiy
Mq;fpy
3.
கமாைியியல்
அறிமு ம்
nkhop
%ykhd
fw;gpj;jy;
,sq;fiy
Introduction to Linguistics
njhopy;El;gk; B. Ed.(ELT)

21

jpU. gp. vr;. v];. v];.
tp[aul;d> rpNu\;l
nghwpapay; fw;gpj;jy;
cjtpahsH > jiytu;
njhlu; fy;tp epiyak;

njhopy;
El;gj;jpy; 1. தரவு
கதாடர்பு
மற்றும்
,sq;fiy jfty; kw;Wk;
கநட்கவார்க்கு ள்
Data
jfty; njhlu;G njhopy;
Communication & Networks
El;gk; B. Tech (ICT)

6.5 gPlj;jpd; tUifjU tpupTiuahsh;fs; - 2017
,skhdp

gl;l

fw;if gjpT
nra;j
Mz;L

#

njhopy;El;g
newp

1

gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,iza
njhopy;El;gk; - Multimedia & Web
Technology
2017
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk;
Software Technology

elj;jypd;
tif

thu ehl;fs;
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miuah
z;L

tUifjU
tpupTiuahs
h;fspd;
vz;zpf;if

1

06
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2

3

4

5

6

7

tiyaikg;G njhopy;El;gk; - Network
Technology
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gk;
Industrial
Management Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,iza
njhopy;El;gk; -Multimedia & Web
nkd;nghUs; njhopy;El;gk; - Software
Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk; - Network
Technology
Industrial Management Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,iza
njhopy;El;gk;
-Multimedia & Web
Technology
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk;
Software Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk; - Network
Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,izak;
njhopy;El;gk;
-Multimedia & Web
Technology
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk;
Software Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk; -Network
Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,iza
njhopy;El;gk;
-Multimedia & Web
Technology
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk;
Software Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk Network
Technology
Industrial Management Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,izak;
njhopy;El;gk;
-Multimedia & Web
Technology
nkd;nghUs; njhopy;El;gk; - Software
Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk; - Network
Technology
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gk;
Industrial
Management Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,izak;
njhopy;El;gk;
-Multimedia & Web
Technology
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk;;
Software Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk - Network
Technology
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gk;
Industrial
Management Technology
Mq;fpy nkhop fw;gpj;jypyhd fy;tp
,skhdp gl;lk; - B. Ed. ELT

2017

thu
,Wjp
1
ehl;fs;

08

2016

thu ehl;fs;

3

07

2016

thu ehl;fs;

4

12

2016

thu
,Wjp
2
ehl;fs;

12

2016

thu
,Wjp
3
ehl;fs;

10

2015

thu
,Wjp 4
ehl;fs;
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Mq;fpy nkhop fw;gpj;jypyhd fy;tp
,skhdp gl;lk; - B. Ed. ELT
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,izak;
njhopy;El;gk;
-Multimedia &
Web Technology
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;
- 2015
Software Technology
tiyaikg;G njhopy;El;gk; Network Technology
gy;Yhlfk;
kw;Wk;
,iza
njhopy;El;gk;
-Multimedia &
Web Technology
nkd;nghUs;
njhopy;El;gk; Software Technology
tiyaikg;G
njhopy;El;gk;
Network Technology
2014
njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
njhopy;El;gk;
Industrial
Management Technology
Mq;fpy nkhop fw;gpj;jypyhd
fy;tp ,skhdp gl;lk; - B. Ed.
ELT

8

9

thu
,Wjp
5
ehl;fs;

01

thu ehl;fs;

6

08

thu
,Wjp
6
ehl;fs;

18

njhopy;El;g ,skhdp khztu;fSf;fhf tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld.
,sepiyg;gl;ljhupfSf;F tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gLtJ Kd;Ndw;wk; nra;ag;gl;lJ.
vd; tp fpA 6 - ( NVQ 6 ) bg;Nshkh my;yJ mjw;F rkkhd my;yJ cau; jFjpia ngw;w
khztu;fs; khj;jpuNk tpjptpyf;FfSf;F jFjpAilatu;fshff; fUjg;gl;ldu;. khztu; toq;fg;gl;l
njhFjpfSf;F
(modules)
rkdhd
ghlj;ij
bg;Nshkh
epiyapy;
ntw;wpfukhf
G+u;j;jp
nra;jpUe;jjw;fhf
tpjptpyf;Ffs;
toq;fg;gl;ld.
rhl;rpahf
bg;Nshkhtpd;
%y
transcript
rku;g;gpf;FkhW khztu;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;.
tpjptpyf;Ffis vjpu;ghu;j;jpUe;jtu;fs; ,uz;L tiffspd; fPo; tpz;zg;gpf;f Ntz;bapUe;jJ. tif
01 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F tpupTiufs; kw;Wk; nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jy; kw;Wk;
,Wjp miuahz;L guPl;ir mlq;fshf midj;J fzpg;gL
P fspypUe;Jk; tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld.
vdpDk; Fwpg;gpl;l njhFjpfspy; mtu;fsJ nray;jpwdhdJ [p gp V - GPA fzpj;jy; fhuzkhf
rhjhuz rpj;jpf;F rkkhfNt fUjg;gl;lJ. tif 02 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F tpupTiufs; kw;Wk;
nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jypy; ,Ue;J tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. Mdhy; mtu;fs;
njhlu; fzpg;gL
P fisAk; ,Wjp miuahz;L guPl;iriaAk; G+u;j;jp nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;.
[p gp V - GPA fzpj;jYf;fhf me;j kjpg;gL
P fspy; khztu;fs; mile;j nray;jpwd; epiyfs;
njhlu;rr
; pahf fzf;fpy; nfhs;sg;gl;ld.
,U tiffSf;Fkhd
fhl;lg;gl;Ls;sJ.

tpjptpyf;Ffs;

toq;fg;gl;l

khztu;fspd;

vz;zpf;if

ml;ltiz

miuahz;L 1 ,y; ,Ue;J tpyf;F ngw;w khztu;fspd; vz;zpf;if

#

fy;tp ,skhdp ( thu ,Wjp ehs; ) ghlk; - 2017

1.

njhopw;rhiy
Kfhijj;Jtk;
Industrial Management Technology

njhopy;El;gk;

161

tpjptpyf;Ffs; ngw;w
khztu;fspd; vz;zpf;if
njhFjp 01
njhFjp 02
-

04

00

5,y;
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6.7 Ntiy rhu;e;j njhopy;Jiwg;gapw;;rp
njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; ,Wjp MW khjfhy njhopy;Jiwg; gapw;;rpahdJ>
czT nray;Kiw njhopy; El;gj;ijj; jtpu ghlj;jpl;l kPsikg;G gpd;dh; 5 tJ fhyhz;by;
toq;fg;gLfpd;wJ. khzth;fs; njhopw;rhiyfspd; xUq;fpizg;Gld;
eapw;whtpdhy; mjd;
gl;lf;fPog
; bg;G jpl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLfpd;wJ.
6.8 njhopw;Jiw njhlu;G MNyhridf; FO Vw;gLj;Jjy;
Xt;nthU gl;lg;gbg;G jpl;lj;jpw;Fk; njhopy; Jiw njhlu;Gf; FOf;fs; epWtg;gl;Ls;sd.
jpl;lq;fis elj;Jtjw;F cjTtjw;Fk; MNyhrid toq;Ftjw;Fk; cjTfpwJ. ,jdhy; mJ

,J

tpepNahfj;jpd; juk; kw;Wk; ,Wjp jahupg;Gfis Nkk;gLj;Jk;. njhopy; Jiw njhlu;Gf; FOf;fs;
re;jpj;J ngwg;gl;l fUj;Jf;fs; gl;lg;gbg;G jpl;lq;fspd; juj;ij Nkk;gLj;j gad;gLk;.

6.9 பட்டப்படிப்பு

திட்டங்கைின் பாடத்திட்ட திருத்தம்

ட
ீ ம் வைங்கும் அணனத்து
கதாடங் ி

2017

ஆம்

ட்டப் டிப்பு ளின்

ஆண்டின்

திட்டங் ளின் திருத்தப் ட்ட

ாடத்திட்ட திருத்தத்தின் முதல் வட்டம்

இறுதிக்குள்

ாடத்திட்டமும்

2018

நிணறவணடந்தது.

ட
ீ ம்

வைங்கும்

2016 ஆம் ஆண்டில்

அணனத்து

ட்டப் டிப்பு

முதல் கசயல் டுத்தப் டும்

6.10 ஆராய்ச்ெி
ட
ீ த்தில்

புதிதா

ஆட்வசர்ப்பு

ஆராய்ச்சி நடவடிக்ண
சமர்ப் ித்தவர் ள்

கசய்யப் ட்ட

உறுப் ினர் ள்

ணள வமற்க ாண்டு வரு ின்றனர்.

அறிக்ண

ளின்

வணரவு ணள

உட் ட

2016

அணனத்து

மற்றும்

சமர்ப் ித்துள்ளனர்.

2017

ல்வித்துணற

ஊைியர் ளும்

ஆம் ஆண்டு ளில் திட்டங் ணள

வமலும்>

ஆசிரிய

ஊைியர் ளில்

க ரும் ாவைார் ஆசிரிய மாைவர் ளால் வமற்க ாள்ளப் ட்ட ஆராய்ச்சி ஆய்வு ணள வமற் ார்ணவயிட்டுள்ளன

6.11 Muha;r;rp rpk;Nghrpak;
gy;fiyf;fofj;jpd; ,uz;lhtJ Muha;r;rp rpk;Nghrpak; 30 Mk; jpfjp etk;gu; 2017 md;W
gy;fiyf;fof xbl;Nlhupaj;jpy; eilngw;wJ. Mrpupau;fsplk; ,Ue;J rpk;Nghrpaj;jpy; toq;fg;gl;l
Ma;Tf; fl;Liufspd; tptuq;fs; gpd;tUkhW.

முன்தமாழிவு தபயர்

#

Ngau;

01.

fyhepjp V. vk;. [rPy;

02.

jpUkjp.
[aNrfu

03.

jpUkjp. vd; vy; gP Xrb

gP.

vk;.

b.

,yq;ifspd;
fpof;F
khfhzj;jpy;
fzpdp
cjtp
mwpTWj;jy;
Nehf;fp
gl;ljhup
Mrpupau;fspd;
MZF
Kiwfs; Fwpj;j Ma;T - A study on Attitudes of Graduate
Teachers Towards Computer Assisted Instruction in Eastern
Province of Sri Lanka
B. njhopy;Jiw
njhopy;El;g
gy;fiyf;fofj;jpy;
jfty;
njhlu;G njhopy; El;gk; (I rp b ) ,sq;fiy gl;ljhupfspy;
njhopy; KidNthiu tsu;g;gjpy; cs;s jilfs; Fwpj;j
Ma;T - A Study on Constraints in Developing Entrepreneurship
in ICT Undergraduates at the University of Vocational Technology
jpl;l Nkyhsu;fspd; ghu;itapy; xU jahupg;gpd; ntw;wp
Fwpj;j jfty; njhlu;G jpwd;fspd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wpa
Ma;T - Exploration of Importance of Communication Skills on
Success of a Product in the Perspective of Project Managers
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04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.

jpU. gP. cUj;jpud;

kdpj fzpdp njhlu;G kw;Wk; vk; fw;wy; khztu;
ikag;gLj;jg;gl;l #oypy; njhopy; El;gq;fis ,af;FtJ
gw;wpa fz;Nzhl;lk; Human Computer Interaction and MLearning; an Overview of Enabling Technologies in Student
Centered Environment
nry;tp. gP. v];. it. fkNf
,yq;ifapy; Njrpa njhopy; fl;likg;gpd; fPo; ngz;
khztu;fspd; gq;Nfw;G Fwpj;J Ma;TA Study on
Female Students' Participation under the National Vocational
Framework in Sri Lanka
jpU. v];. V. ypadNf
msT Muha;r;rp Kiwfs; kw;Wk; Gs;sp tptuq;fisg;
gbg;gjw;fhd ,sq;fiy khztu;fspd; MZF Kiwfs;
gw;wpa ,yq;ifapy; xU mDgtk; - Undergraduates'
Attitudes Towards Studying Quantitative Research Methods and
Statistics: A Sri Lankan Experience
jpU. v];. V. vd;. jD\;f
Ra Ntf fw;wYf;fhd fyg;G ghlnewpfspd; mwpTWj;jy;
cj;jpfs;
- fy;tp tpisTfshf gilg;ghw;wy;; kw;Wk;
GJikia Nehf;fp mZF Kiw - Instructional Strategies of
Blended Courses for Self-Paced Learning - An Approach Towards
Creativity and Innovation as Educational Outcomes
nry;tp. v];;. N[. ek;Gtrk;
jfty; njhlu;G njhopy; El;gk; (I rp b ) jpwd; Nkk;ghl;L
fhnzhsp (tPbNahtpy;) jiyg;Gf;fis gad;gLj;Jtjd;
nray; jpwd; - Effectiveness of Using Captions in an ICT Skill
Enhancement Video
jpUkjp.
b.
Mu;.
vy;. uj;kyhd gpuNjr nrayfj;jpy; njhopspy; KidNthu;
tpjhdgjpud
re;jpj;j rpf;fy;fs;Problems Encountered by Women
Entrepreneurs in Ratmalana Divisional Secretariat
Nkw;F khfhzj;jpy; cs;s njhopy; El;gf; fy;Y}upfspy;
Ms. U Sivachelvy
fy;tpg; gzpahsu;fs; ce;Jjy; kw;Wk; Ntiy jpUg;jp
Academic Staff Motivation and Job Satisfaction in Technical
Colleges in Western Province

6.12 gPl rigf; $l;lq;fs;
Xt;nthU khjKk; gPl rigf; $l;lq;fs; elj;jg;gl;ld. ,jdhy; 2017 Mk; Mz;by; 12 gPl rigf;
$l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. jpU. V. vr;. [.P vr.; rkPu ( nkd;nghUs; njhopy; El;gk;) kw;Wk; jpU. V];
V r%d; (njhopy; Jiw Nkyhz;ik ) gPl rigf; $l;lq;fs; khztu; Nguitahy; Mrpupa
thupaj;jpd; khztu; gpujpepjpfshf gupe;Jiuf;fg;gl;lhu;.
6.13 cj;jpNahfj;jh;; Ml;Nru;g;G
gpd;tUk; Copau;fs; 2017 Mk; Mz;by; gPlj;jpw;F Nru;f;fg;gl;ldu;
# ngau;
1. fyhepjp. V vk; [rPy;
vd;
2. jpUkjp. Vk; rP
ngNuuh
3. jpU. Lgpy;A [P Mde;j
4. jpUkjp. Nf vk; gP gp vd;
ngNuuh
Vk;
vk;
v
5. jpUkjp.
`k;dh
6. jpUkjp. vk;kh nfu;

gjtp
rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II fy;tp ,skhdp
tpupTiuahsu; ( jFjpfhz; ) Mq;fpyj;jpy;
Mq;fpyj;jpy; MNyhrid toq;Fgtu;
nra;Kiwahsu;
nra;Kiwahsu;
T+]; jd;dhu;tyu; ( nkhop Ma;Tfs; JiwAld;
,izf;fg;gl;L cs;sJ)
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6.14 Copau; tsu;rr
; p epfo;r;rp jpl;lq;fs;
fy;tprhu; Copau;fs; gq;Fgw;wpa gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; nraykh;Tfs;.
முது ணை ஆய்வு ள்

jpU.

vy;
Fyuj;jpd

lgpy;A+

மவைசியாவின் திறந்த

v];

நான்கு

-

தற்வ ாது

ஆராய்ச்சி

ஈடு ட்டுள்ளார்

மவைசியாவின்

jpU. v]; V ypahdNf

ல் ணைக் ை த்தில்

கசமஸ்டர் ளின்

வவட் ாளர்

-

திறந்த

நான்கு

ி. எச். டி வவட் ாளர்

ாடகநறிப்

ைி ணள

முன்கமாைிணவ

முடித்து>

எழுதும்

ல் ணைக் ை த்தில்

கசமஸ்டர் ளின்

ி.

ைியில்

எ

ாடகநறிப்

முடித்து> தற்வ ாது ஆராய்ச்சி முன்கமாைிணவ எழுதும்
ஈடு ட்டுள்ளார்

nghwp. Vr;. gp. V.

jpUkjp. Nf.
uh[gf;\>
jpUkjp.
gP.
n[aNrfu
jpUkjp.
b.
tpjhdgjpud

vd;.

vk;.

b.

Mu;.

gP.

தாய்ைாந்தின்
வவட் ாளரா

B.

க ாழும்பு

vy;.

க ாழும்பு

jpU. Mu;. vk;. rp. mNrhf
ge;Jy uj;dhaf

ஸ்ரீ

jpU. V. v];. Nf. tpN[tu;jd
jpUkjp. V. V. mNdhkh

க ாழும்பு

ைி ணள

ைியில்

ி.

எச்.

டி

ி. எச். டி.

ல் ணைக் ை த்தில் எம்ஃ ில் மூைம்

ி. எச்.

ல் ணைக் ை த்தில் எம்ஃ ில் மூைம்

ி. எச்.

ல் ணைக் ை த்தில் எம் ஃ

கஜயவர்தனபுரா

கதாடங் ப் ட்டது.
ளனியா

ை த்தில்

ல் ணைக் ை த்தில் எம்ஃ ில் /

க ைானியா
டி.

கதாைில்நுட் க்

திவு கசய்யப் ட்டுள்ளார்

டி.

jpU. v];. V. vd;. jD\;f

ாை

ஆசிய

க ைானியா

jpUkjp. vd;. vy;. Gp. Xrb

கவளிநாடு - குறு ிய

டி

KJfiy (njhopy; El;gj;jpy; ,sq;fiy jfty; kw;Wk;
jfty; njhlu;G njhopy; El;gk;) Information Technology
Degree mT];jpNuypah ru;tNjr KJfiy Muha;r;rp
gy;fiyf;fofj;jpy; gjpTnra;jhu;

I. gj;hpud.

[P.

ச்.

ில் /

ி. எச். டி.

ல் ணைக் ை த்தில்

ல் ணைக் ை த்தில் எம்ஃ ில் /

ல் ணைக் ை த்தில் எம்ஃ ில்

எம். ி

ல்

ி. எச். டி.

ட்டம் கதாடங் ப் ட்டது

யிற்சி

ின்வரும் அதி ாரி ள் குறு ிய

ாை கவளிநாட்டு

யிற்சி திட்டங் ளில்

Copaupd; ngau;
fUj;juq;fpd; ngau;
fhyk;
jpUkjp. it. v];. கவளிநாட்டு சிறப்பு யிற்சி திட்டத்தில்
26.11.2017
kdJq;f
ாடத்திட்ட
வமம் ாட்டுத்
துணறணயப்
16.12.2017
யன் டுத்தி Nlfk; கசயல்முணற

ங்வ ற்றனர்.

ehL
-

kNyrpah

6.5. nghJg; gl;lkspg;G 2017 njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;
115 khztu;fs; gapw;rp njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; njhopy;El;gtpay; fy;tpapy; ,skhdp;> Mq;fpy
nkhop fw;gpj;jypyhd fy;tp ,skhdp gl;lk;> gy;Yhlf njhopy;
El;gtpay;> tiyg;gpd;dy;
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; nkd;nghUs; njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdp gl;lk; ,iza
njhopy;El;gtpay;
Jiwfspd;
gl;ljhhpfs;
gl;lq;fisg;
ngw;wdh;.
tpguq;fs;
fpNo
nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd ,skhdp gl;lk;

gl;ljhupfspd; vz;zpf;if
01
164
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gy;Yhlfk; kw;Wk; ,iza njhopy;El;g ,skhdp gl;lk
tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdp
gl;lk;
nkd;nghUs; njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g ,skhdp
gl;lk;
Mq;fpy nkhop fw;gpj;jypyhd fy;tp ,skhdp gl;lk;
nkhj;jk;

26
29
31
28
115

6.16 2018 ,d; ,yf;F
2017 ஆம் ஆண்டு
அதி

ட
ீ த்தில் வசர்க் ப் ட்டுள்ள அணனத்து

ட்டப் டிப்பு திட்டங் ளும் தர உறுதி மற்றும்

ராமரிப் ின்

ட்ச நன்ணம ணள மாைவர் ளுக்கு வைங்கும்.

ல்வி நிர்வா த்தில் முது ணை திட்டம்

2018

ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப் ட்டு வைங் ப் ட்டுள்ளது. அணனத்து

ல்வித் திட்டங் ணளயும் வைங்கும் ஆன்ணைன் முணற வமம் டுத்தப் ட வவண்டும்

7

njhlu; fy;tp epiyak;

(CEC )

njhlu; fy;tp epiyakhdJ gy;fiyf;fofj;jpd; bg;Nshkh> rhd;wpjo;> Fwfpa fw;if newp> njhlu;
njhopy;Kiw tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;> njhopy;Jiw ,izg;Gfs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis
tpupTgLj;jy;
vd;gtw;iw
xUq;fpizg;gjw;fhf
epWtg;gl;lJ.
,e;j
gy;fiyf;fofj;jpd;
njhlf;fj;jpypUe;J Ke;ija epWtdj;jpd; nray;ghLfisj; njhlUk; gy;fiyf;fof FO ,JthFk;.
Njrpa njhopy; El;g fy;tp epWtdkhdJ ghuhSkd;wr; rl;lj;jhy; mjpfhuk; ngw;w ,yq;ifapd;
Njrpa Njrpa njhopy; El;gf; fy;tp epWtdkhFk;.
njhopy;rhh; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F ,ilapy;> gapYdh; gapw;rpj; jpl;lk;> kjpg;gl
P ;lhsh;
gapw;rpj;jpl;lk; vd;gdtw;wpd; Nfs;tpfs; kw;Wk; Jiwfspd; mtrpag;gilapy; Kf;fpakhdjhf
fUjg;gLfpd;wJ. ,it b tp , b - TVET Jiwapdhpd; njhopw;rhiy kw;Wk; fw;gpj;jy; Jiwfspd;
njhopy;rhh; mgptpUj;jpf;fhf tbtikf;fg;gl;L ,Uf;fpd;wd. ,d; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; FWfpa
fhyj;ijf; nfhz;L ,Ue;j NghJk; ,it mjpf nra; Kiwia gapw;rpiaf; nfhz;ljhf
,Ug;gjdhy; epakhd Ntiyr; #oYf;F kpfTk; gaDilajhf fhzg;gLfpd;wJ.
bg;Nshkh fw;ifnewpfs;
SSDD jpl;lk; 2017
bg;Nshkh

njhlf;fk;

Njrpa
03-05-2014
bg;Nshkh
fzpa
msitapay;
2014 – 2016
(2 tUlKk;
3 khjq;fSk;

gjpT nra;j Mz;
khzth;fspd;
vz;zpf;if

ngz;

Mz;

ngz;

50

13

37

13

37

njhopy; El;g Mrpupau; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh 2017 / 2018
2017 Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;gl;l khztu;fspd; vz;zpf;if – 143
KjyhtJ miwahz;L Nju;Tf;F 123 Ngu; mku;e;J cs;sdu;.
rhd;wpjo;

fhyk;
165

epiwT
/ nray;
epiy
,Wjp
[dtup
2017

Mz;L Kbtpd; NghJ
gq;F gw;wpatu;fspd;
vz;zpf;if
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1
2
3
4

kjpg;gl
P ;lhsu;
kjpg;gl
P ;lhsu;
kjpg;gl
P ;lhsu;
kjpg;gl
P ;lhsu;

gapw;rp
gapw;rp
gapw;rp
gapw;rp

ToA 85
ToA 86
ToA 87
ToA 88

24/04/2017-28/04/2017
29/05/2017-02/06/2017
10/07/2017-14/07/2017
24/07/2017-28/07/2017

25
32
30
20

5

kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp

ToA 89

14/08/2017-18/08/2017

39

6

kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp

ToA 90

21/08/2017-25/08/2017

37

7
8
9

kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp
kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp
kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp

ToA 91
ToA 92
ToA 93

33
19
24

10

kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp

ToA 94

11

kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp

ToA 95

18/09/2017-22/09/2017
09/10/2017-13/10/2017
25,26,27/10/201724/25/11/2017
17,18,19
/11/2017
kw;Wk; 24,25
etk;gu;
04/12/2017-08/12/2017
nkhj;jk;

jpl;lq;fspd;
jpl;lq;fspd;
jpl;lq;fspd;
jpl;lq;fspd;

19
26
304

FWfpa fhy epfo;r;rpj; jpl;lk;
7.1 kjpg;gl
P ;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp ( b x V) Mz;L ,yf;F - 250
7.2 b. tp. ,. B. Jiwapy; jukhd jiytu;fs; ,yf;F - 360

,y
1
2
3
4
5
6
7
8
9

epfo;r;rpj; jpl;lk;
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;
jukhd jiytu;fs; Quality
Leaders in TVET sector
b. tP. ,. B. Jiwapy;

04/05/2017-05/05/2017

gq;F
gw;wpatu;fspd;
vz;zpf;if
23

25/05/2017-26/05/2017

07

06 / 07 / 2017-07 / 07 / 2017

26

27 / 07 / 2017 – 28 / 07 / 2017

25

30/08/2017-31/08/2017

24

28/09/2017-29/09/2017

20

26/10/2017-27/10/2017

19

23/11/2017-24/11/2017

22

14/12/2017-15/12/2017

30

fhyk;

166
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jukhd jiytu;fs;
Leaders in TVET sector

Quality
nkhj;jk;

196

7.3njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I b vk; ) Mz;L ,yf;F - 120
fhyk;

gq;F gw;wpatu;fspd;
vz;zpf;if
21

,y

epfo;r;rpj; jpl;lk;

1

njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I
b vk; ) I T M

22/05/201726/05/2017

2

njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I
b vk; ) I T M

12/06/201716/06/2017

30

3

njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I
b vk; ) I T M

21/08/201725/08/2017

24

4

njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I
b vk; ) I T M

23/10/201727/10/2017

17

5

njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik ( I
b vk; ) I T M

06/11/201710/11/2017

15

nkhj;jk;

107
78

7.4 gapw;rp ika Nkyhz;ik ( b rp vk; ) Mz;L ,yf;F – 120
fhyk;

,y

epfo;r;rpj; jpl;lk;

1

gapw;rp ika Nkyhz;ik ( b rp 06/03/2017-10/03/2017
vk; ) T C M
gapw;rp ika Nkyhz;ik ( b rp 10/07/201714/07/2017

2

167

gq;F gw;wpatu;fspd;
vz;zpf;if
14
22
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vk; ) T C M
gapw;rp ika Nkyhz;ik ( b rp 14/08/2017-18/08/2017
vk; ) T C M
gapw;rp ika Nkyhz;ik ( b rp 09/10/2017-13/10/2017
vk; ) T C M

3
5

23
11
70

7.3 ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) gapw;rp jpl;lk;
Rhd;wpjo;
1

fhyk;

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 15/02/2017-20/02/2017

gq;F
ngw;wtu;fspd;
njhif
18

I
2

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 27/04/2017-02/05/2017

20

II
3

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 21/06/2017-23/06/2017

19

III
4

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 29/07/2017-31/07/2017

21

1V
5

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 09/08/2017-14/08/2017

12

V
6

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 26/08/2017-28/08/2017

24

VI
7

ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; ( I vy; x ) 15/09/2017-17/09/2017

11

VII
nkhj;jk;
1.fy;tp gapw;rp jpl;lj;jpd; Mf;fG+u;tkhd gapw;rp jpl;lj;jpd; gapw;rp
gq;F gw;wpdtu;fspd; vz;zpf;if 20
2. rNyhd; ud;khyp gpiutl; ypkpll; cld; gapw;rp jpl;lj;jpd; gapw;rp
gq;F gw;wpdtu;fspd; vz;zpf;if 20

168
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8.0

mDkjp>

mq;fPfhuk; kw;Wk; ju cj;juthjk; gpupT

8.1 mwpKfk;
mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl; - AAQA gpupT nrg;glk;gu; 2014 ,y; epWtg;gl;lJ.
Kjyhk; Mz;;by; rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; nray;Kiw Nghd;w jw;Nghija Mtzq;fis
cUthf;fp kWrPuikg;gjpy; ftdk; nrYj;jpaJ. Kw;Wk; mjd; ,uz;lhk; Mz;L gbg;gbahf
gy;fiyf;fofq;spd;
cl;fl;likg;Gfs; mq;fPfhur; nray;Kiwfs; kw;Wk; jukhd cj;juthj
eltbf;iffis Muk;gpg;gjw;fhd khztu;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupg;gjpy; ftdk; nrYj;jpaJ.

8.2

nfhd;ir]; ju cWjpg;ghl;L rl;lhfk;

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; ,jd;gpd;dh; UNIVOTEC Mf Fwpg;gplg;gLk;>
juk; njhlh;ghd njhopw;ghLfs; gpd;tUtdthFk;.
1. nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gl;lk; toq;Fk; epWtdj;jpd; rl;l Njitg;ghl;L
2 .ngsjPf tsq;fspd; juq;fs;
3. gl;l epfo;r;rpj;jpl;l juk;
4. gy;fiyf;fof Mrphpah;fspd; Njh;r;rp kw;Wk; jifik
5. Muha;r;rpr; nraw;ghLfs;
6. fy;tp epfo;r;rpj;jpl;l ntspg;ghl;L Kiwik
7. kjpg;gl
P ;L eilKiwfs;
8. khzth;fs; eyd;Ghpfs

juq;fs;;

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 2008k; Mz;bd; 30k; ,yf;f ghuhSkd;w
rl;lj;jpDhlhf
jhgpf;fg;gl;lJld;
,J
rl;l
Njitg;ghLfs;
njhopw;ghLfSf;F
mikthf
,yq;ifapd; xU gl;lk; toq;Fk; epWtdkhFk;. அது அதன் அதிகாரப்பூர்வ வளலத்தைத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

2008

ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்டது.

ஆண்டின்

ீ ழ்

கதாைிற்துணற

2008

ஆம் ஆண்டின் கதாைில்முணற கதாைில்நுட்

கதாைில்நுட்

ல் ணைக் ை த்திலும் அவத சட்ட மற்றும்
நிர்வா

ிரிவு

6

மற்றும்

7

ன்

டிக ாது

ல் ணைக் ை ம்
ல்விக்

ஆணைக்குழுவின்

ீ ழ்

ல் ணைக் ை ங் ளின்
ட்டியைிடப் ட்ட

மற்ற
சர்வவதச

ை ம் உள்ளது.

நிர்வா ம்> மா ாை

கவளியிட்டுள்ள கதாைினுட் வியல் கதாைில்நுட்

சண

13.03.92
மற்றும்

ல் ணைக் ை ம் வைங்கும்

ல் ணைக் ை ங் ளாலும்
ண வயட்டில்

,yq;ifapy;

சங் ம்

ல் ணைக் ை ங் ள் ஆ ியவற்றின்

வைங் ப் டும்

மற்றும்

ீ ழ் வவறு

சட்டத்தின் எண் 31 ஆம்

உள்ள

எந்தகவாரு

வதசிய

வததியிட்ட 16/92 என்ற க ாது
உள்நாட்டலுவல் ள்
ட்டங் ள்

யுனிவர்சல் மானிய

டி ிரி ளுக்கு

ாமன்கவல்த்

அணமச்சு

சமமானதாகும்.

ல் ணைக்

ை ங் ளில்

ல் ணைக் ை ம் வைங் ப் ட்டது”.

eph;thf fl;llq;fs;> tphpTiu kz;lgq;fs;> Ehyfk;> Ma;T$lq;fs;> Nfl;Nghh; $lk;> tpLjp kw;Wk;
rpw;Wz;br;rhiy Nghd;wd mtrpakhd cl;fl;Lkhd trjpfs; Njitg;ghLfSf;F mikthf
Nkk;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.
gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; juk;, UNIVOTEC ,d; Kf;fpa
cWjpg;ghl;L rl;lfj;jpy; tpgukhf tpghpf;fg;gl;Ls;sJ.
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gy;fiyf;fofj;jpd; cj;jpNahfj;jh;fshf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jiz Nte;jh;
gPlhjpgjpfs;
gzpg;ghsh; ehafk;
epjpg; gzpg;ghsh;
Clf kw;Wk; jfty; gzpg;ghsh;
mDkjp>mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lg; gzpg;ghsh;

eph;thf gFjp
1.
2.
3.
4.

MSdh; rig
fy;tprhh; rig
mDkjp>mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lf; fofk;
gPlr;rig

-

,j;jifa gFjpfspd; njhopw;ghLfs; RUf;fkhf vj;jifa juj;jpy; ,U gPlq;fSk; njhopw;gl
Ntz;Lk; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;l fw;iffs; >mj;jpahaq;fs; >tpepNahf Kiwik> ghPl;irfs; kw;Wk;
kjpg;gL
P vd;gd tpghpf;fg;gl;Ls;sd. ,it gPlf;$l;lq;fspy; fz;fhzpf;fg;gLfpd;wd.
gPlj;jhy; vLf;fg;gLk; jPhk
; hdq;fspd; rpghhpRfs; fy;tpf; fofj;jpd; mDkjpf;F mDg;gg;gLk;. fy;tpf;
fofk; #o;epiyfSf;F Vw;g MSdh; rigapd; mDkjpia ehlyhk;. fy;tpf; fofk; ,yq;ifapd;
ghuk;ghpa gy;fiyf;fofq;fspd; nrdw;Wf;F rkdhdJ.
mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lf; fofk; gy;fiyf;fof fy;Yhhpfs; kw;Wk;
gy;fiyf;fofj;jpd; mDkjp> gy;fiyf;fof fy;Yhhpfspd; fy;tp kw;Wk; eph;thfk;> kw;Wk; epfo;r;rpj;
jpl;l mf;fpwpl;Nlrd; Nghd;wdtw;wpw;F nghWg;ghfTs;sJ>
gy;fiyf;fofk; ghPl;ir kw;Wk; kjpg;gl
P ;L epiyak;>,J ,yq;ifapd; Vida gy;fiyf;fofq;fisg;
Nghy ghPl;irfis elhj;JjYk; fz;fhdpj;jYk;> tpilj;jhs; jpUj;jk;> Gs;spfis gjpT
nra;jy;>rhd;wpjo;fis toq;fy; Nghd;w eilKiwfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJ.
gy;fiyf;fofKk; xU QACiaf; nfhz;bUf;fpd;wJ> ,J xt;nthU khjKk; $lg;gLk; ,jpy;
gy;fiyf;fof nraw;ghLfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nehk;]; kw;Wk; juj;Jf;F mikthf elhj;jg;gly;
cWjpg;gLj;jg;gLk;.
vy;yh cj;jpNahfj;jh;fspd; njhopw;ghLfs; kw;Wk; NkNy Fwpg;gpl;l gFjpfs; cUthf;fg;gl;l
rl;lq;fs;> tpjpfs;>
xOq;Ffs;> eilKiwfs; kw;Wk; nfhs;iffs; mgptpUj;jp nra;ag;gl;L
gy;fiyf;fofj;jhy; mDkjpf;fg;gl Ntz;Lk;.
mj;jifa Mtzq;fs; cs;slf;Ffpd;wd.
By -Laws







tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;foj;jhy; toq;fg;gLk; degrees, post graduate
diplomas kw;Wk; higher degrees By law f;F mika toq;fg;gl Ntz;Lk;.
By lawf;F mika ghPl;irfs; elhj;jy;>Fw;wq;fs;>jz;lidfs; kw;Wk; Kiwg;ghLfs;
nra;ag;gl Ntz;Lk;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fof khzth; kd;wk; By lawf;F mika
Ntz;Lk;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; By lawf;Fmika khzth;
xOq;fq;fs; trpg;gplq;fspy; Ngzg;gl Ntz;Lk;
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;rr
; p rhd;wpjo;fs;> vypkd;w;
rhd;wpjo;fs;> cah; rhd;wpjo;fs;>bg;Nshkhf;fs; vd;gd By lawf;F mika Ntz;Lk;.
By lawf;F mikatho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fof gl;lkspg;G ,Uf;f
Ntz;Lk;.
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xOq;Ffs;




tho;f;ifj;njhopy;rhh;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jhy;
toq;fg;gLk;
njhopy;El;gf;fy;tp ,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd xOq;Ffs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jhy;
toq;fg;gLk;
njhopy;El;g ,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd xOq;Ffs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;r;rp rhd;wpjo;fs;>vypkd;w;
rhd;wpjo;fs; > cah; rhd;wpjo;fs; >bg;Nshkhf;fs; vd;gd gw;wpa xOq;Ffs;

tpjpfs;






tho;f;ifj;njhopy;rhh;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jhy;
toq;fg;gLk;
njhopy;El;gf;fy;tp ,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd tpjpfs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh;
njhopy;El;gtpay;
gy;fiyf;fofj;jhy;
toq;fg;gLk;
njhopy;El;g ,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd tpjpfs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay;gy;fiyf;fofj;jpy; gPlhjpgjpfis njhptjw;fhdtpjpfs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Kiwg;ghl;Lr;
rigf;fhd tpjpfs;.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;r;rp rhd;wpjo;fs;>vypkd;w;
rhd;wpjo;fs; > cah; rhd;wpjo;fs; >bg;Nshkhf;fs; vd;gd gw;wpa tpjpfs;.

eilKiwfs;




eilKiwfs;- mDkjp eilKiw kw;Wk; gjpT
eilKiwfs;:-tpjptpyf;F
eilKiwfs;;– tpilj;jhs;fs; kw;Wk; kWnkhopfisr; Nrhjpj;jy;

தகாள்ளககள்

ைத்ணதத் திரும் ப்க றுதல் க ாள்ண

•

8.3

மாணவர் பதிவின் சுருக்கம் 2017

குறிப் ா

வார

நடவடிக்ண யா ,

நாள்

2017

நி ழ்ச்சி ளுக்கு

மாைவர் ளின்

எண்ைிக்ண ணய

ஒரு

ஆம் ஆண்டிைிருந்து க ாதுச் சான்றிதழ் வதர்வின் (வமம் ட்ட நிணை) மாைவர் ணளச்

வசர்ப் தற் ான முடிவு எடுக் ப் ட்டது> வமலும் ஆசிரிய வாரியங் ள்>
ஆ ியவற்றிைிருந்து வதணவயான அணனத்து ஒப்புதல் ளும்
இந்த கசயல்முணற

அதி ரிப் தற் ான

2016 ஆம் ஆண்டில் கதாடங் ியது.
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ல்வி

வுன்சில்> வசர்க்ண > அங் ீ ாரம்

வுன்சில் மற்றும் ஆளுநர் குழு எடுக் ப் ட்டது.
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8.4

அங்கீ காரம்

சிட்னி உடன் டிக்ண யின்

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்ஜினியர் ளிடமிருந்து ( ஐ. இ. எஸ். எல் )

ட்டப் டிப்பு ள் அங் ீ ாரம் க ற்றன.

ின்வரும்





ீ ழ் இைங்ண

njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp -cw;gj;jp njhopy;El;gk;
njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;
njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;
ல் ணைக் ை த்தால்

நடத்தப் ட்ட

ஒவர

vd;

tP

fpA

திட்டங் ள்

மூன்றாம்

ஆண்டு

மற்றும்

கதாைிற் ல்வி ஆணையத்தால் 2016 ஆம் ஆண்டில் அங் ீ ாரம் க ற்றன

njhopEl;g MrpupaH fy;tpapyhd Njrpa bg;Nshkh (vd; tP fpA nyty; 5)
fzpa msitapyhd Njrpa bg;Nshkh (vd; tP fpA nyty; 6)




ல் ணைக் ை ம் அதன் ஆய்வுத் திட்டங் ளுக்கு யு ஜி சி அங் ீ ாரத்ணதப் க ற வவண்டும் என்று
அணமச்சரணவ மட்டத்தில் விவாதிக் ப் ட்டு வரு ிறது, வமலும் யுஜிசியிைிருந்து அங் ீ ாரம் க ற்ற
அவர் ளின் திட்டங் ணளப் க றுவதற்கு பூர்த்தி கசய்ய வவண்டிய வதணவ ள் குறித்து ஊைியர் ளுக்கு
அறிவுறுத்துவதற் ான

mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lg; AAQA

ஏற் ாடு ணள

ிரிவு கசய்தது.

8.5

தர உத்தரவாதம்

tho;f;ifj;njhopy; rhu;
jucWjpg;ghl; ிரிவு> ல்

njhopy;

El;gtpay;

gy;fiyf;fofj;jpd;

வமம் ாட்டு அணமச்சு மற்றும் உயர் மற்றும் கதாைிற் ல்விக்
திட்டத்ணத இந்த

TVET

இல்

ாணத"

ஒத்துணைப்பு

2017

ஆம்

kw;Wk;

ஆண்டில்

240

யிற்றுவிக் ப் ட்டது.

ல் ணைக் ை த்தில் இரண்ட -

TOT

b tp

ஆன்ணைன்

யிற்சித்

, b ற்ண யில்

திட்டங் ள் நடத்தப் ட்டன.

யன் டுத்த விரிவுணரயாளர் ணள தயார் டுத்துதல்> ஒருங் ிணைந்த> ஊடாடும் மற்றும்

ல்லூரி ளின்

விணளவா >

ஊைியர் ளுக் ான இரண்டு நாள்

ைி ளில் தரத்ணத வமம் டுத்துதல்:

ற்றல் வமம் டும்> இது தற் ாை உை ளாவிய

ல் ணைக் ை க்
இதன்

மற்றும்

யிற்சியளிப் தற் ா

QMS jpl;lj;ijg;

mf;fpwpNlrd;

ல்விக் ான ஆணையம் நடத்தும் திட்டங் ளிலும்

, b - TVET epWtd

ிரிவு துவக் ியது. அதாவது "முக் ிய

உள்ள

ஊைியர் ளுக்கு
ஒரு

b tp

ங்வ ற்று வரு ிd;;றது.

தீவிரமா

mDkjp>

ணைக் ை த்தின் தர வமம் ாட்டு கதாடர் ான திட்டங் ணள விரிவாக்குவவதாடு> திறன்

ஆறு

ைியாளர் ளுக்கு

ல்வியில் ஒரு வ ாக்கு ஆகும். புதிதா

யிற்சியளிப் தற் ா

ல் ணைக் ை ங் ளில்

மூன்று

நடவடிக்ண

ல் ணைக் ை

நிறுவப் ட்ட

ள் வமற்க ாள்ளப் ட்டன.

ல்லூரி ள்

தரம்

தர

நிர்மாை

அணமப்பு ணள (QMS) நிறுவியுள்ளன.
இந்த

புதிதா

நிறுவப் ட்ட

உறுதியான முடிவு ள்
நி ழ்வு ள்>

ல்வி

முதல்

இரண்டு

வருடாந்த அறிக்ண யில்

ை ம்> கூட்டுறவு நடவடிக்ண

கசயல் ணள வநரடியா
தீவிரமா

2017

ிரிவின்

ஆண்டு ளில்

வமற்க ாள்ளப் ட்ட

முன்கனடுப்பு ளின்

ாைப் டு ின்றன. சிை நி ழ்வு ள்> கசயல் ாடு ள்> மற்றும்

ள்> ஆராய்ச்சி சிம்வ ாசியம்> அை ியல் நி ழ்ச்சி ள்> வ ான்ற

வமம் டுத்துவது வ ான்ற ஒரு கசயற்திறணன வநரடியா

ங்கு ற்றியது.
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வமம் டுத்துவதால் இந்தப்

ிரிவு
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8.6

டி. வி. இ. டி துளறயில் தரத்ளத கமம்படுத்துவதற்கான தளலளமத்துவத்ளத வழங்குதல்

தர

வமம் ாட்டு

முணறணய

நிதியுதவியுடன்

மூன்றாம்

(fpA

நிணை

வ ிக் ிறது. இயக்குநர், வசர்க்ண

நிர்வா

9.

க ாது

மற்றும்

நிர்வா த்

ல் ணைக் ை
நிர்வா

I

v];)

மற்றும்

அறிமு ப் டுத்துவதில்

கதாைிற் ல்வி

நிர்வா ம் மற்றும்

திறன்

ஆணையத்துடன்

துணற

வமம் ாட்டு

ல் ணைக் ை ம்

துணற

ல் ணைக் ை த்தின்

மனித வளத்ணத

சுமூ மான

ல்வி மற்றும் நிர்வா

கசயல் ாட்ணட

எளிதாக்கு ிறது,

ஊைியர் ளின் அர்த்தத்தில்

அவத

வநரத்தில்

நிர்வ ிக் ிறது. முக் ிய

வசதி>



Kfhikj;Jt அலுவை



த வல் வைிப் டுத்தி மற்றும்



epfo;r;rp நிரல் ளின் வைக் மான கசயல் ாடு



அஞ்சல், ஆவைம் மற்றும் கசய்தி ண யாளுதல் உள்ளிட்ட நிரல் நடவடிக்ண

நிர்வா த்தின் ஆவைப் டுத்தல்
ண் ாைிப்பு



ல் ணைக் ை த்தின் கூட்டங் ள், gpw $l;lq;fs; மற்றும்



யை ஏற் ாடு ள்



அலுவை



வைக் மான விசாரணை ள் மற்றும்



ஊைியர் ளின் சந்திப்பு நடவடிக்ண



யூனிட்

விநிவயா

ளின் தினசரி நிர்வா ம்

ிற நி ழ்வு ணள திட்டமிடுதல்.

ட்டுப் ாடு

புவரா ிராம் ள்,

தில் ள்
ணள ஆவைப் டுத்துதல்

திட்டங் ள்

மற்றும்

வசணவ ளின்

கதாடர்ச்சியான

மற்றும்

புதிய நியமனங்களைத் ததாடர்ந்து ஆளுநர் குழு ஒப்புதல் அைித்தது.

அலுவலக ஊழியர்கைின் ஆட்கெர்ப்பு - 2017

1
2

Copau;fspd; ngau;fs;
jpUkjp. Nf vk; gp gP ngNwwh
jpUkjp. vk; vk; V `k;dh

3

fyhepjp. V v]; Nf tuhN`d

gjtp

jpfjp
4/9/2017
6/9/2017

கசய்முணறயாளர்
கசய்முணறயாளர்

2/10/2017

7

rpNu\;l
tpupTiuahsu; juk; 1
fyhepjp.
Mu;
vy;
lgpyA rpNu\;l
nfhf;fyNf
tpupTiuahsu; juk; 1
fyhepjp. vk; gp Nf rP ed;lghy
tpupTiuahsu;
jpU. gP Nf gP G\;gFkhu
tpupTiuahsu;
jpUkjp. vk; rp vd; ngNwwh
tpupTiuahsu;
(

8

jpU. lgpy;A V Mde;j

ஆங்கிலத்தில்

1/11/2017

9

fyhepjp. V vk; [rPy;

rpNu\;l
tpupTiuahsu; juk; ll

1/11/2017

10

jpU. v]; J\;ad;jd;

tpupTiuahsu;
jFjpfhz; )

11

fyhepjp. vk; V [p td;rghy

rpNu\;l
tpupTiuahsu; juk; 1

6

ங்கு

ல்விசாரா ஊைியர் ள்

புதிய ஆட்வசர்ப்பு

5

முக் ிய

ல் ணைக் ை த்தின் தர உத்தரவாதம்

திட்டமிடல், மதிப் ாய்வு மற்றும் மதிப் டு
ீ
ஆ ியவற்றின் ஆவைம்

4

திட்டத்தின்

2/10/2017
2/10/2017
2/10/2017
2/10/2017

jFjpfhz; )
ஆகலாெகர்
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( 6/11/2017
4/12/2017

ஒரு

முணற
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உள் ஊைியர் ளுக் ான ின்வரும் தவி உயர்வு ளுக்கு ஆளுநர் குழு ஒப்புதல் அளித்தது.
உள் பதவி உயர்வு - 2017

Copau;fspd; ngau;fs;
jpU. rkpd;j tPurpq;`
jpU. Mu; b gP I gpupaju;\d
jpUkjp. gh. myFuh[h

1
2
3

jpfjp

gjtp

ஆய்வ

உதவியாளர்

உதவி நிர்வா ி

9/4/2017
9/4/2017

tpupTiuahsu; (
jFjpfhz; )

10/2/2017

ஆளுநர் குழு ின்வரும் ராஜினாமாக் ள் / ஓய்வு க ற ஒப்புதல் அளித்தது
ஊழியர்கைின் ராஜினாமா / ஓய்வு - 2017

Copau;fspd;
ngau;fs;

epakdj; jpfjp

,uh[pdhkh
jpfjp

fhuzk;

கசய்முணறயாளர்

6/1/2017

ஒப் ந்த

ாைம் முடிந்தது

9/11/2017

ஒப் ந்த

ாைம் முடிந்தது

31/12/2017

ராஜினாமா

22/12/2017

kiwT

1

jpUkjp. Nf vk; gp gP
ngNwwh

2

jpUkjp. [p lgpy;A V கசய்முணறயாளர்
v]; yf;kpdp
jpUkjp. vk; vk; V
கசய்முணறயாளர்
`k;dh
jpUkjp. lgpy;A V
fy;tp cjtpahsu;
vr; v]; Ntty

3
4

9.1

Copau; tsu;rr
; p epfo;r;rp jpl;lq;fs;

அதன்

ஊைியர் ள்

அதன்

கவற்றிக்கு

அடிப் ணட

என் ணத

ல் ணைக் ை ம்

வமம் ாட்டுக் ான ஒரு மூவைா ாய, கதாைில்முணற அணுகுமுணற

அங் ீ ரித்தது.

ஊைியர் ளின்

ல் ணைக் ை த்திற்கு அதன் குறிக்வ ாள் ணள

வைங்குவதற்குத் வதணவயான திறன் ள் மற்றும் திறன் ணளக் க ாண்ட உயர் திறன் க ாண்ட ஊைியர் ணள ஈர்க் வும்
தக் ணவக் வும் உதவு ிறது.
மூவைா ாய திட்டமிடைின்

ின்னைியில் துணற மற்றும்

மற்றும் துணற ள் முழுணமயா
வைங்குவது ல் ணைக் ை

ங் ளிக்

ல் ணைக் ை

முடியும் என் ணத உறுதிப் டுத்த ஊைியர் ளுக்கு அ ிவிருத்தி வாய்ப்பு ணள

நிர்வா த்தின் முழு க ாறுப் ாகும்.

ல் ணைக் ை த்தின் மனிதவள வமம் ாட்டுக் க ாள்ண யின் டி,
அறிவு,

திறன் ள்

மற்றும்

திறன் ணள

வமம் டுத்துவதன்

யிற்றுவித்தல் மற்றும் வமம் டுத்துதல் ஆ ியவற்றில்
கதாைில்

வளர்ச்சிணய

வநாக் ங் ணள அணடவதற்கு தனிந ர் ள்

வமம் டுத்துவதற் ா

ைி ள் சிறப் ா
மூைம்

கசயல் டத் வதணவயான திறன் ள்,

ைியாளர் ணள

வநாக்குநிணைப் டுத்துதல்,

வனம் கசலுத்தியுள்ளது. தனிப் ட்ட மற்றும் கதாைில்முணற

வடிவணமக் ப் ட்ட

திட்டங் ணள

வைங்குவதன்

மூைம்,

அணவ

ல் ணைக் ை த்தின் கசயல்திறன், உற் த்தித்திறன் மற்றும் ைா த்ணத வமம் டுத்த உதவும்.
அதன் டி, 2016 ஆம் ஆண்டில்
ல் ணைக் ை

சமூ த்தின்

வமம் டுத்துவதற் ா
ல்வி மற்றும்

ல் ணைக் ை ம் ஊைியர் ளின் வளர்ச்சியில் குறிப் ிடத்தக்
அறிவு,

கமன்ணமயான

மற்றும்

திறன் வமம் ாட்டுத் திட்டங் ளில் குறிப் ிடத்தக்

டின

திறன் ள்
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மற்றும்

அணுகுமுணற ணள

அளவு ைத்ணத முதலீடு கசய்தது. ஆண யால்,

ல்விசாரா ஊைியர் ளுக் ான கதாைில் மற்றும் வமம் ாட்டுக் ா

வாய்ப்பு ளுக்கு ல் ணைக் ை ம் நிதியுதவி அளித்தது.

வனம் கசலுத்தியதுடன்,

உள்ளூர் மற்றும் கவளிநாட்டு

யிற்சி
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9.2

குறுகிய கால பயிற்ெி

கல்வி

rhu; Copau;fs;; -

தவைிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர்

பல்களலக்கழகத்தின் வருடாந்திர மனித வை கமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு இளணயாக, கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
கல்வி உறுப்பினர்களுக்கு பல்களலக்கழகத்தின் திறன் கமம்பாட்டு நிதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் திறன்
துளற

கமம்பாட்டு

நிதியத்தின்

நிதி

ஆகியவற்றால்

நிதியைிக்கப்பட்ட

குறிப்பிட்ட

தவைிநாட்டு

மற்றும்

உள்ளூர் பயிற்ெி திட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. 2016 ஆம் ஆண்டின்
மானியங்கைின் சுருக்கம் பின்வரும் அட்டவளணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
ல் ணைக்

ை த்தின் திறன் வமம் ாட்டு நிதிக்கு நிதி ஒதுக் ீ டு கசய்யப் டும் நிதியுதவி மூைம் நிதியளிக் ப் ட்ட

குறிப் ிட்ட கவளிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர்

யிற்சித் திட்டங் ளுக்கு தகுதி க றும் வாய்ப்பு ணள

ல் ணைக் ை

வதர்வுத் துணறயின் ஆண்டு மனிதவள வமம் ாட்டுத் திட்டத்துடன் ஒப் ிடுண யில்> திறன் வமம் ாட்டு நிதியத்தின்
நிதி ளும் வைங் ப் டு ின்றன. 2016 ஆம் ஆண்டு அட்டவணையில் உள்ள மானியங் ளின் சுருக் ம்.
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தவைிநாட்டு பயிற்ெி - 2017 (குறுகிய)

,y.
1

fw;ifnewpg;ngah;;

fhyk;

epWtdk; / gapw;rp

gapw;rpahsu; ngau;

-

fzlh
kNyrpah

jpUkjp. lgpy;A
nkhuKjyp
jpUkjp.
I
vd;
NgJUN`th

jpfjp
01/01/2017
13/2/2017
11/2/2017
19/2/2017
12/2/2017
25/2/2017

-

-

Rpq;fg;G+u;

1 khjk;

15/4/2017
16/5/2017

-

rPdh

கம ாட்ரானிக்ஸ் குறித்த ட்டணற

5 ehl;fs;

jha;yhe;J

6

நிர்வா த் திறன் வமம் ாட்டுத் திட்டம்

1 fpoik

23/4/2017
27/4/2017
30/4/2017 - 6/5/2017

7

கதாைில்நுட்

1 fpoik

8/7/2017 - 16/7/2017

kNyrpah

2
3
4

விரிவுணர யிற்சி திட்டம்
நிர்வா

மற்றும்

நிர்வா த்

திறன்

வமம் ாட்டுத் திட்டம்

13 ehl;fs;

தணைணமத்துவ யிற்சி திட்டம்

அண்ணட

நாடு ளுக் ான

கதாைில்நுட் ம்

44 ehl;fs;
1 fpoik

எச்டி

மற்றும்

gjtp
Nf tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)
உதவி

திவாளர்

fyhepjp. b. b. b. rpNu\;l
RutPu
tpupTiuahsu;
gPlhjpgjp (FIVT)
jpU. Mu; Mu; vk; B tpupTiuahsu;
gp uj;dhaf
(jFjpfhz;)

வமைாண்ணம குறித்த 2017 வாகனாைி

5

மற்றும் கதாணைக் ாட்சி

ருத்தரங்கு

அதி ாரி ளுக் ான

kNyrpah

வதர்ச்சி வமம் ாட்டு திட்டம்

ஆர்வமுள்ள

தணைவர் ளுக் ான
8

வமைாண்ணம

(IMPACT) திட்டம்
கதாைில்நுட்

1

fpoik

9/10/2017 - 17/10/2017

kNyrpah

கதாைில்

என்

கதாைில்நுட்

எஸ்

ஆர்

கதாைில்நுட்

வ ாைம் ராச்சி
திருமதி

ஜி

ட ிள்யூ

கசல்வி

ட ிள்யூ

அதி ாரி (ஆய்வ ம்)
அதி ாரி (ஆய்வ ம்)
rpNu\;l cjtp E}yfu;

ஜி உ மாைி ா

திட்டம்

1 fpoik

22/10/2017 - 8/10/2017

kNyrpah

எ

சுவனத்ரா

அதி ாரி ளுக் ான

வதர்ச்சி வமம் ாட்டு திட்டம்

திரு
3 fpoik

10

கசல்வி

வத்வதத ர

மாற்றத்ணத கசயல் டுத்துவதற் ான
சர்வவதச

9

க ண் ள்

jpU. v];. gP. V. rpNu\;l
Mu;. V];. [ajpyf tpupTiuahsu;
jpUkjp.
epy;kpdp gzpg;ghsu; ehafk;
jpangjdNf

26/11/2017-16/12/2017

kNyrpah

அதி ாரி (ஆய்வ ம்)

ஆர்

சி

அவ விக்ரமா

ாடத்திட்ட வமம் ாட்டுத் துணறயில்

டி. வி. இ. டி துணற ஊைியர் ள்

சி

விதான திரனா
திரு

ஜி
வஜ

திரு யு எ எஸ் வ
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கதாைில்நுட்
கதாைில்நுட்

அதி ாரி (ஐ. டி)
tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)
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எடிரிசிங்
கசல்வி

மனதுங்
கசல்வி

K

D

டி

விதான திராநவ

11

177

-

jha;yhe;J

tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

கசல்வி

எம்

எஸ்

இணை அதி ாரி

டி

I

இணை அதி ாரி

திரு

26/11/2017
30/11/2017

ஆர்

டி

வி

எஸ் ரிசானா

5 ehl;fs;

tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

கசல்வி

சஜீவானி

Xntf;
fua;tl;
And];Nfh
ANdnthf; OVEC-KRIVET-UNESCOUNEVOC Capacity Building jpwd;
fl;;blk;

S

Y

ஜி

புஷ் குமாரா

fyh. V
tuhN`d

v];

டி

Nf

ற் ித்தல்

உதவியாளர்

rpNu\;l
tpupTiuahsu;
1

juk;
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9.3 ததாழில்முளற பயிற்ெிக்கான வாய்ப்புகள்

ல் ணைக் ை த்தின் மனிதவள வமம் ாட்டுத் திட்டத்தின் க ாள்ண

ளுக்கு இணையா , அந்தந்த அதி ாரி ளுக்கு அவர் ளின் தரத்ணத வமம் டுத்துவதற்கும் வதணவயான
தகுதி ணளப் க றுவதற்கும் வதர்ந்கதடுக் ப் ட்ட கதாைில்முணற திட்டங் ணள வமற்க ாள்ள வாய்ப்பு ள் வைங் ப் ட்டன.
ததாழில்முளற பயிற்ெிகள்

,y. fw;ifnewpg;ngah;;
1

fhyk;

இளண நிபுணத்துவ பயிற்ெி

b

2

ஆற்றல் கமலாண்ளம

3

புள்ைிவிவர

பகுப்பாய்விற்கான

I , v]; vy;

கபச்சு ளகவிளன

4

எஸ். பி. எஸ். எஸ் அறிமுகம்
திட்டம்

5

ஆங்கில

பாடதநறி

6

தமாழியில்

ொன்றிதழ்

பணியாைர்கள் கமம்பாட்டு திட்டம்

gapw;rpahsu;
ngau;

[p gp rp v]; vy; jpU b b nldfd
GBCSL
jpU
B
b
fNdnfhl
[p gp rp v]; vy; jpUkjp
கஜ
கக
9 ehl;fs;
28,29,30/4/2017,
GBCSL
காந்தி
5,6,7,12,13,14/5/2017
Vd; rp V v]; ஒய் எஸ் மனதுங்க
4 ehl;fs;
7,14,21,28-05-2017
NCAS
I , v]; vy; jpU எம் டபிள்யூ பி
16/5/2017
Nlh];l;kh];l
மசூரங்கா
fpyg;
IESL
Toastmasters Club
03
khjq;fs; njhlf;fk; 28/7/2017 v]; b vg; vy; தெல்வி ஆர் எ என்
SDFL
டி ரூபெிங்க
(xt;nthU nts;spf;
fpoikAk; )
திரு
ஆர்
டி

V gp 5 ehl;fs;

( APT ) பாடதநறி

epWtdk; / gapw;rp

jpfjp
njhlf;fk; 20/1/2017

06
khjq;fs; njhlf;fk;
(xt;nthU nts;spf; 10/11/2017
fpoikAk; )
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nfydp
gy;fiyf;fofk;

நிஷாந்தா

gjtp
tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;);)
tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)
rpNu\;l
tpupTiuahsu;
tpupTiuahsu; (jFjpfhz;)

tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

அ

தைிக்ண யாளர்

cjtpf; fhrhsH

fyhepjp.
Nf tpupTiuahsu;
ed;jghy
jpU. gp Nf gp tpupTiuahsu;
G\;gFkhu
jpUkjp. vk; rP tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)
vd; ngNuhwh
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9.4 கல்விொரா உறுப்பினர்களுக்கு குறுகிய கால பயிற்ெி
அளனத்து கல்விொரா ஊழியர்களுக்கும் அவர்கைின் கவளல கநாக்கம் ததாடர்பான கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பாடப் பிரிவுகைில் திறன்கள்> அறிவு மற்றும்
அணுகுமுளற குறித்த குறுகிய கால பயிற்ெிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. சுருக்கம் பின்வரும் அட்டவளணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.
கல்வி ஊழியர்களுக்கான உள்ளூர் பயிற்ெிகள் (குறுகிய)

,y.
1

fw;ifnewpg;ngah;;
இலங்ளகயில்

கட்டிடங்களுக்கான
தரநிளலகள்
முளறகள்

2

நிளலயான

fhyk;

jpfjp

epWtdk; / gapw;rp

1 ehs;

2/3/2017

Rp I b V CIDA

உலகைாவிய

மற்றும்

மறு:

ஆெி

திறன்

பகுப்பாய்வின்
ஐ.ெி.டி

4

@

இளணப்பு

இளடதவைி

1 ehs;

20/6/2017

திட்டம் தயாரித்தல்
இலங்ளகக்கான

1 ehs;

9/8/2017

Vy; , V Mu; vd;
LEARN
B tp , rp TVEC

அடிப்பளடயில்

துளறக்கான

குறித்த கருத்தரங்கு

5

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

தெல்வி டபிள்யூ ெி

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

ெி சுமதிரத்ன

இலங்ளகயில்

கசய்வதில்

jpUkjp டி கக

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

தெல்வி டி கக

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

மல்வட்டா

மல்வட்டா

பயிற்ெித்

ததாழிற்கல்வி

க ாள்முதல்

1 ehs;

15/08/201703/09/2017

mikr;R

28/8/2017

mikr;R

திரு யு எ எஸ் கக
எடிரிெிங்க

ைியாளர் ள் திறன் வமம் ாடு

[p

,

v];

I

vg;

கசயல் டுத்த ணமய ந ர்

GESIF

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

திரு எஸ் பி எ ஆர்

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

எம்.எஸ் ஒய் பதமா

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

மல்வட்டா

mikr;R

ஐ

ொந்தி
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tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

தெல்வி டி கக

எஸ் தஜயதிலக

6

gjtp

தெல்வி கஜ கக
காந்தி

மதிப்பீட்டு

துவக்க விழாவிற்கு அளழப்பு

3

gapw;rpahsu;
ngau;
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7

டி.

வி.

இ.

ததாழில்நுட்ப

டி

திறன் கமம்பாடு

நிறுவனங்கைின்

3 ehl;fs;

27,28.29/9/2017

mikr;R

பணியாைர்கைில்

கசல்வி

டி

மல்வட்டா
திரு எஸ்

வ

ி எ ஆர்

எஸ் கஜயதிை

8

பட்டளற

-

டி.வி.இ.டி

கமம்பாட்டுக் குழு

துளற

1 ehs;

21/10/2017

mikr;R

டாக்டர்

திரு

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

ட ிள்யூ

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

டி

எல்

எஸ் குைரத்னா
திரு

எஸ்

திரு

சி

ைியானவ

அவ விக்ரமா

9

பிராந்திய

ஒத்துளழப்பு

கமம்பாட்டுக்கான

10

தகாள்ளக

ளெபர் பாதுகாப்பு கபச்சு

மற்றும்

1 ehs;

21/10/2017

ஆற்றல்

28/11/2017
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rpNu\;l
tpupTiuahsu;

டி

டி

சுரவரா
ீ

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

எ

வஜ

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

tpupTiuahsu;
(jFjpfhz;)

Vg; , Mu; B rp
FEISCA

கசல்வி

வஜ

வ

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

vd; vr; Mu; B rp
NHRDC

கசல்வி

டி

வ

rpNu\;l
tpupTiuahsu;

ாந்தி

மல்வட்டா
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ல்விசாரா ஊைியர் ளுக் ான உள்ளூர் யிற்சி ள் (குறு ிய)

,y.
1

2

fw;ifnewpg;ngah;;
வாடிக்ளகயாைர் கெளவ

நிணையான

fhyk;
1 ehs;

கசாத்துக் ளின்

1 ehs;

jpfjp
10/1/2017

19/1/2017

தைிக்ண

3

அலுவை

வவணைக்கு

யன் ாடு

4

உள்ளூர்

ட்டுமான ஒப் ந்தங் ளில்

எதிர்க ாள்ளப் ட்ட

5
6

எக்கசல்

சிக் ல் ணள நிர்வ ித்தல்

இருங் ள்

வமற் ார்ணவயாளரா

7

ஆட்வசர்ப்பு நணடமுணற

8

ணட ள் வமைாண்ணம

31/1/2017

gapw;rpahsu;
ngau;

gjtp

vd; vr; Mu; B rp jpUkjp. V. B. B.
jhupfh
NHRDC
jpUkjp;. b. V. rP.
vr;. ed;jrpup
gP. Mu;. V. [p. jpUkjp;. Mu;. V.
vd;. b. &grpq;`
PRAG

வமைாண்ணம

jpUkjp. vy;. Nf.
KJFkud;
gP. Mu;. V. [p. jpUkjp. Nf. v];.
PRAG
Nf. j rpy;th
jpUkjp. V. [p. b.
jpy;Uf;rp
jpU.
rp.
Nf.
Rp I b V CIDA
tpf;ukrpq;`

வமைாண்ணம

வமைாண்ணம

உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்
அ

தைிக்ண யாளர்

உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்
ைி

ண் ாைிப் ாளர்

1 ehs;

16/2/2017

1 ehs;

14/2/2017

gP. Mu;.
PRAG

1 ehs;

15/2/2017

1 ehs;

28/2/2017

5 ehl;fs;

31,24/03/2017
28,21,07-04-2017

Mu;. V. அ தைிக்ண யாளர்
வாழ்க்ண
திறன் jpUkjp;.
vd;
.
b.
&grp
q;`
அ ாடமி Life Skill
jpUkjp;. lgy;A. gp. Cjtpg; gjpthsu;
Academy
[p. rp. gpukPyh
jpU.
[p
lgpyA cjtpf; fhrhsH
ge;Jtu;jd
jpU.
Mu;
b cjtpf; fhrhsH
eprhe;j
gP. Mu;. V. [p.
jpU.
rp.
Nf. ைி ண் ாைிப் ாளர்
PRAG
tpf;ukrpq;`
jpU. Nf. [p. Ip. வமைாண்ணம
rp I b V CIDA

க ாதுவான

ஒழுக் ாற்று நணடமுணற
திறணமயான

1 ehs;

epWtdk; / gapw;rp
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V.

[p. jpUkjp. V. [p. b.

jpy;Uf;rp

I. G\;gFkhu

உதவியாளர்

உதவியாளர்
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9

சிறந்த மனிதவள வ ாக்கு ள்

10

ஒரு

வளா

கநட்கவார்க் ில்

1 ehs;

11

நவன
ீ

22,23,5,2017

IPv6

இன் வரிணசப் டுத்தல்

4/5/2017

2 ehl;fs;

ட்டிடங் ளுக் ான

நிறுவல் ள்

மின்

1 ehs;

vd; vr; Mu; B rp
NHRDC
Vy; , V Mu; vd;
LEARN

rp I b V CIDA

30/5/2017

12

உங் ள் கசயல்திறணன அதி ரிப் து
எப் டி

ஆர். எச்

1 ehs;

13

14

க ாதுத்துணறயின்

ைக் ியல்

திறன் ணள வமம் டுத்துதல்

15

மற்றும் வமம் ாடு RH

6/6/2017

Training &
Development

rk;gs gupkhw;wk;
2 ehl;fs;

NrRk; fiy

(nghJ )The Art of

16,15-06/2017
22/06/2017

1 ehs;

1 ehs;

யிற்சி

22/6/2017
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v]; b vg; vy;
SDFL

Vk; V gp , V
MAPEA

v]; b vg; vy;
SDFL

jpUkjp. I. vd;.
NgJU N`th
jpU. vy;. V. A. gp.
G\;g Fkhu
jpU. Mu;. b. gp.
I. gpupa ju;\d
jpU. rp. Nf.
tpf;ukrpq;`
jpU. Mu;. gP. vy;.
ngNuuh
jpU. Mu;. v];.
[atPu
jpUkjp. lgpy;A vk;
b b tz;zpehaf
jpUkjp;. Mu;. V.
vd;. b. &grpq;`
jpUkjp;. lgy;A. gp.
[p. rp. gpukPyh
jpU. Mu; b
eprhe;j
jpU. vd;. vy;. N[.
rP. yf;khy;
jpUkjp;; . V. v];.
lgpyA tpf;uk
rpq;f
jpUkjp gp vy; Nf
KJFkud
jpUkjp. [p. V. V.
Nf. jpy; &f;rp
jpU. Mu; b
eprhe;j
jpUkjp. v];. V. b.
V. rp. g. Fkhup

cjtp gjpthsu;
ைினி நிர்வா ி
ைினி நிர்வா ி
ைி

ண் ாைிப் ாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

இணை அதி ாரி
இணை அதி ாரி
அ

தைிக்ண யாளர்

cjtpg; gjpthsu;

cjtpf; fhrhsH
இணை அதி ாரி
வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

cjtpf; fhrhsH
cjtpf; fhrhsH
epfo;r;rp epuy; mjpfhup
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v]; b vg; vy; SDFL

jpU. vr;. vk;. Nf.
Mu;. gP. fpupvy;y
jpU. V. vk;. rP.
Fzuj;d
jpU. gP. V. rhkpd;j

v]; b vg; vy; SDFL

jpU. Nf. b. rk;gj;

Public Speaking

16

வா ன

17

சரியான அணுகுமுணற ள் மூைம்

டற் ணட வமைாண்ணம

1 ehs;

28/6/2017

உந்துதல்

1 ehs;

18

29/6/2017

v]; v]; b b
SSDD

க ாள்முதல் திறன் வமம் ாட்டு
யிற்சி திட்டம் 2017

5 ehl;fs;

19

ைக் ியல் மற்றும் நிதி

21
22
23

v]; v]; b b
SSDD

டி.வி.இ.டி நிறுவனங் ளின் நிதி
ிரிவு ளின் ஊைியர் ளுக் ான

20

14,13,12,11,
10/7/2017

5 ehl;fs;

வமைாண்ணம

க ாது க ாள்முதல் நணடமுணற ள்

2 ehl;fs;

இடர் மதிப் டு
ீ , தைிக்ண த் திட்டம்

1 ehs;

மற்றும் உள்
குறித்த

3/8/2017

ட்டுப் ாடு ள்

இைங்ண க் ான கதாைிற் ல்வி
அரசாங்

29,28/07/2017

ருத்தரங்கு

கசாத்துக் ணள

1 ehs;

15/08/201703/09/2017
24/08/2017

183

v]; b vg; vy;
SDFL
gP. Mu;. V. [p.
PRAG
mikr;rfk;
Ministry
gP Mu; V [p PRAG

இணை அதி ாரி
வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

இணை அதி ாரி

jpU. vr;. vk;. Nf.
Mu;. gP. fpupvy;y
jpU. Mu;. v];.
[atPu
jpUkjp. lgpy;A.
vk;. b. B.
tz;zpdhaf;f
jpU. [p. lgpy;A.
ge;Jtu;jd
jpU. Nf. b. rk;gj;

இணை அதி ாரி

jpUkjp. vd;.
bangjdNf
jpU. tP. rp.
Mbn`l;b
jpU. Mu;. v];.
[atPu
jpU. [p. gp. vy;.
gpupa[df
jpUkjp. gp. vy;.
Nf. KJFkud

gzpg;ghsu; ehafk;

திருமதி ஜி ட ிள்யூ

rpNu\;l cjtp
E}yfu;
cjtpf; fhrhsH

ஜி உ மாைி ா

jpU. Mu; b
eprhe;j

இணை அதி ாரி
இணை அதி ாரி

cjtpf; fhrhsH
இணை அதி ாரி

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

இணை அதி ாரி
இணை அதி ாரி
வமைாண்ணம
உதவியாளர்
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அ ற்றுவதற் ான நணடமுணற

24

யனுள்ள

டிதம் எழுதுதல் மற்றும்

2 ehl;fs;

28,21/8/2017

எழுதப் ட்ட கதாடர்பு நுட் ங் ள்

25

உந்துதல் தனிப் ட்ட மாப் ிள்ணள

1 ehs;

24/8/2017

மற்றும் மாற்றத்தின் மதிப்பு

184

vd; I gp vk;
NIBM

n`l; kh];lu;];
Headmasters

jpUkjp;. Mu;. V.
vd;. b. &grpq;`
jpUkjp;. I. vd;.
NgJUN`tg
jpUkjp. N[. rP.
\k;gpfh
jpUkjp. V. v];.
lgpy;A.
tpf;ukrpq;`
jpUkjp;. lgpy;A.
Nf. eprhd;jp
jpUkjp;. [p. gp.
rkd;jp
jpUkjp;. Nf. gp. V.
[p. b rpy;th
jpUkjp;. b. lgpy;A.
v];. lu;kghy
jpUkjp;. b. [p. Nf.
rtu;zyjh
jpU. v];. v];.
N`thtrk;
jpUkjp;. [p. [p. gp.
gpupad;jp
jpU. v];. Vd;. gP.
Nf. rd;bkhy;
jpUkjp;. tP. tP.
udJq;f
jpUkjp;. b. vy;. V.
fhd;jp
jpUkjp;. gp. vy;. rp.
[Ptdp
jpUkjp;. N[. vy;.
[p. lgpy;A. j
rpy;th

அ

தைிக்ண யாளர்

cjtp gjpthsu;
வமைாண்ணம
உதவியாளர்

இணை அதி ாரி

இணை அதி ாரி
இணை அதி ாரி
வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்
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26
27

யனுள்ள க ாது வசணவ ளுக் ான

2 ehl;fs;

29,28/8/2017

ைக் ியல்

க ாள்முதல் கசய்வதில்

1 ehs;

28/8/2017

ைியாளர் ள் திறன் வமம் ாடு

28

முன்

glg; gpbg;G my;yJ

உயர்

1 ehs;

ிளட்ச் உடன் திணரப் டம் மற்றும்

வடிவயா
ீ

3 ehl;fs;

jpUkjp. Nf. vk;.
[p. [p. v];. la];

mikr;rfk;
Ministry

jpU. rp. Nf.
tpf;ukrpq;`

vf;rl
P ; fpupV\d;];
Exceed Creations

5/9/2017

முடிவு புண ப் ட ண யாளுதல் ள்

29

v]; b vg; vy;
SDFL

9,8,7/9/2017

ட்டணற ள்

இைங்ண

அறக் ட்டணள-

jpU. [p. gp. vy;.
gpupa[df
jpUkjp. b. lgpy;A.
v];. ju;kghy
jpU. V. vk;. rP.
Fzuj;d
jpU. Mu;. V. v];.
[p. uzJq;f
jpU. [p. V.
rGjd;jpup

டிஜிட்டல் ிைிம்

- Sri Lanka
Foundation- Digital
Film Academy
டி.வி.இ.டி நிறுவனங் ளின்
கதாைில்நுட்

3 ehl;fs;

27,28.29/9/2017

ைியாளர் ளில்

mikr;rfk; Ministry

திறன் வமம் ாடு

31

சிறப்பு க ாருள் சார்ந்த

32

நிதி அறிக்ண
ைக்கு ள்)

33
34

யிற்சி

1 ehs;

ாது ாப்பு வ ச்சு

1 ehs;

12/10/2017

1 ehs;
21/10/2017

-Cyber

ண் ாைிப் ாளர்

இணை அதி ாரி
வமைாண்ணம
உதவியாளர்

வமைாண்ணம
உதவியாளர்

tPbNah nfkuhnkd;
வமைாண்ணம

உதவியாளர் (விளக்கு

jpU. Mu;. V. v];.
[p. uzJq;f
jpU. Mu;. b. gp.
I. gpupalu;\d
jpUkjp. [p. V. V.
Nf. by;Uf;rp

- Lighting Technician)
tPbNah nfkunkd;
Video Cameraman
ைினி நிர்வா ி

cjtpf; fhrhsH

அணனத்து ஊைியர் ளும்

வமம் ாட்டுக் குழு

Security Talk

ைி

எழுத்தர் மற்றும் அதனுடன் கதாடர்புணடய தரங் ளில் உள்ள

ள் (இறுதிக்

ட்டணற - டி. வி. இ. டி துணற

ணச ர்

22 & 27/09/2017

உதவியாளர்

கதாைில்நுட் வியைாளர்

அ ாடமி

30

வமைாண்ணம

1 ehs;
28/11/2017
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gP Mu; V [p PRAG
PRAG
mikr;rfk; Ministry
vd; vr; Mu; B rp
NHRDC

jpUkjp. V. gp.
Myj;Nf
jpUkjp. [p. V. V.
Nf. jpy;Uf;rp
jpUkjp. vd;.
bangjdNf
jpUkjp. vd;.
bangjdNf

இயக்குனர் (நிதி)

cjtpf; fhrhsH

gzpg;ghsu; ehafk;
gzpg;ghsu; ehafk;

tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2017
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Mz;lwpf;if 2017
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10.0 kPsha;T nra;ag;gl;l epjpf;$w;Wf;fs;
 epjp epyikf; $w;W
 epjpr;nraw;wpwd; $w;W
 fhRg; gha;r;ry; $w;W
 fzf;fpay; nfhs;iffs;
 epjpf; $w;Wf;fspd; Fwpg;Gf;fs;

188
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10.1

epjp epiyikf; $w;W
Fwpg;G

bnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW
nrhj;Jf;fs;;
eilKiwr; nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditAk;
Kw;gzq;fs;> ngwNtz;ba itg;Gf;fs;
Kw;gzq;fs;
cj;jpNahfj;jh; fld;fSk; Kw;gzq;fSk;
fld;gl;lth;fSk; Visa ngwNtz;baitfSk;

2
3
4
5
6

eilKiwapy;yhj nrhj;Jf;fs;
KjyPLfs;
Mjdq;fs; >nghwp kw;Wk; cgfuzq;fs;
eilngw;WtUk; Ntiyfs; - fl;llk;
ghHfKbahj nrhj;Jf;fs;

7
8
9
10

nkhj;jr;nrhj;Jf;fs;
nghWg;Gfs;
eilKiwg; nghWg;Gfs;
ngwg;gl;l Kw;gzq;fs;
nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs; kw;Wk; Vida
nghWg;Gf;fs;
nrYj;j Ntz;ba FWq;fhy itg;Gf;fs;

11
12

eilKiway;yhg; nghWg;Gfs;
gzpf;nfhilf;fhd Vw;ghL
nrYj;j Ntz;ba ePzl
; fhy itg;Gf;fs;

13
14

nkhj;j nghWg;Gf;fs;
nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;
Njwpa nrhj;Jf;fs; / chpik %yjdk;
%yjdf; nfhil
kPs;kjpg;gl
P ;L kpif
jpuz;l epjpak;
Vida epjpaq;fs;
nkhj;j Njwpa nrhj;J /chpik

15
16
17

2017
&gh

2016
&gh

14,789,924
597,700
1,381,920
5,782,211
45,348,502

15,478,526
255,000
1,903,276
5,316,024
3,524,008

72,467,336

30,887,386

32,108,741
1,369,917,403
260,643,295
3,025,001
1,665,694,440
1,738,161,776

22,579,037
1,377,035,600
206,933,119
4,825,366
1,611,377,122
1,642,260,508

-

220,500

64,413,916

18,591,272

1,601,975
66,015,891

2,275,578
21,087,350

35,083,888
27,039,078
62,122,966
128,138,857

29,043,106
20,230,000
49,273,106
70,360,456

1,610,022,919

1,571,900,052

1,590,873,662
30,931,260
(12,365,315)
583,312
1,610,022,919

1,546,616,800
31,804,597
(7,100,357)
579,012
1,571,900,052

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 51 - 54 tiuahdJk; 55 njhlf;fk; 66 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd;
mtrpakhd gFjpahf ,Uf;fpd;wd.

cWjpg;gLj;jy;
ehq;fs; NkNyAs;s epjpf;$w;Wf;fs; cz;ikahdit vdTk; 31.12.2016 ,y; kpif / gw;whf;Fiw vd
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

...............................

................................

Prof G.L.D . tpf;fpukrpq;f

A.P mYj;Nf

JizNte;jh;

epjpg;gzpg;ghsh;,

MSdh; rig epjpf;$w;Wf;fspd; jahhpg;G kw;Wk; ntspg;ghLfSf;F nghWg;ghf ,Ug;gJld; mth;fspdhy;
mDkjpaspf;fg;gl;L mth;fs; rhh;ghf ifag;gkplg;gl;lLs;sJ.

…………………………………..

…………………………….

re;jpuuj;jpd tpjhdNf
mq;fj;jth;
nfhOk;G
23 gq;Fdp 2018

b b b RutPu
mq;fj;jth;
;

;
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10.2 epjpr;nraw;wpwd; $w;W
bnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW
nraw;ghl;L tUkhdk;
kPzn
; lOk; khdpak;
cj;jpNahfj;jh; mgptpUj;jp nfhil
jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jp nfhil
fy;tprhh; eltbf;ifapyhd tUkhdk;
fopj;jy; - fy;tprhh; eltbf;iffs; Neubr;nryT
fy;tprhh; eltbf;ifapyhd Njwpa tUkhdk;
gl;l epfo;r;rpj;jpl;l %ykhd tUkhdk;
Vida tUkhdk;
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT

Fwpg;G

18
19
20
21
22
23

nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk;

2017

2016

Rs.
227,055,000
3,355,109
47,284,707
5,987,769
2,967,709
3,020,060
16,086,000
7,400,699
105,041,818

Rs.
180,172,500
2,263,842
47,970,476
1,686,745
1,190,995
495,750
14,947,420
6,632,136
89,451,267

409,243,393

341,933,391

nraw;ghl;Lr; nrytpdk;
Copah; nryTfs;
Nghf;Ftuj;Jr; nryT

24
25

166,495,500
480,592

128,787,410
112,958

toq;fy;fSk; NjitfSk;

26

7,170,003

6,638,114

guhkhpg;G nrytpdk;

27

7,186,428

6,011,988

Nritfs;

28

72,744,388

59,397,634

Mjdk; > nghwp kw;Wk; cgfuzk; - Nja;khdk;;

29

105,041,818

89,451,267

30

47,284,707

47,970,476

406,403,436

338,369,847

2,839,957

3,563,544

60,040,782
624,921

2,910,609
438,226
-

(3,825,746)

214,709

jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jpr;
nryTfs;
nkhj;j nraw;ghl;Lr; nrytpdq;fs; xJf;fq;fs; kw;Wk;
epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F Kd;dh;
Njwpa nraw;ghl;Lr; kpif (gw;whf;Fiw); xJf;fq;fs;
kw;Wk; epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F Kd;dh;;
gzpf;nfhil xJf;fk;
epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lk;
epiyahd nrhj;J md;gspg;G el;lk;
Njwpa kpif/ (gw;whf;Fiw ) xJf;fj;Jf;Fk; epiyahd
nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F gpd;dh;

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 05 - 08 tiuahdJk; 09 njhlf;fk; 21 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd;
mtrpa khd gFjpahf ,Uf;fpd;wd.
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10.3 fhRg;gha;r;ry; $w;W
bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J fhRg; gha;r;ry;
rhjhuz eltbf;iffspypUe;jhd gw;whf;Fiw/ kpif
fhry;yhjtw;wpd; mirTfs;
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT/%yjd khdpak;
ngWkhdj;Nja;T
nrhj;J tpw;gid %ykhd ,yhgk; / el;lk;
nrhj;J md;gspg;G %ykhd ,yhgk; / el;lk
gzpf;nfhil
njhopw;gL
%yjd
khw;wq;fSf;F
Kd;duhd
nraw;ghl;L ,yhgk;
,Ug;Gfspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT
gjtpazpf; fld;gl;Nlhup;yhd (mjpfhpg;G )/ FiwT
fld;gl;NlhH kw;Wk; ngwNtz;baitapd; (mjpfhpg;G)/
FiwT
Kw;nfhLg;gdTfspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT
Kw;gz (mjpfhpg;G )/ FiwT
ngw Ntz;ba itg;Gf;fspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT
ngwg;gl;l Kw;gzq;fs; (mjpfhpg;G )/ FiwT
kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fspd;; (mjpfhpg;G)/ FiwT
nrYj;jNtz;ba fzf;Ffs;
gzpf;nfhilf; nfhLg;gdT
nraw;ghl;L eltbf;iffspy; ,Ue;jhd Njwpa fhRg;
gha;r;ry;
KjyPl;L eltbf;if ,Ue;jhd fhRg;gha;r;ry; $w;W
epyk;
fl;blq;fs;
gpujhd fl;blk;
fzdpfs;
jsghlq;fSk; nghUj;Jf;fSk;
mYtyf cgfuzq;fs;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
,ae;jpu cgfuzq;fs;
Gj;jfq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;
eilngWk; Ntiyfs;
ghHf;fKbahj nrhj;Jf;fs;; - nkd;nghUs;
KjyPLfs;
Ehyf itg;Gf;fs;
Ma;T$l itg;Gf;fs;
nrhj;J tpw;gid %ykhd ngwg;gl;lit
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhRg; gha;r;ry;
epjp eltbf;if %ykhd fhRg;gha;r;ry;fs;
%yjd gq;fspg;G; - jpiwNrhp
%yjd khdpak;
Vida epjpaq;fs;
epjpaply;
eltbf;iffspypUe;jhd
Njwpa
fhRg;
gha;r;ry;fs;
fhR
kw;Wk;
fhrpw;Fr;
rkkhditfspyhd
Njwpa
mjpfupg;G/(FiwT)
fhyg; gFjpapd; Muk;gj;jpy; fhRk; fhrpw;Fr; rkkhditAk;
fhyg; gFjpapd; ,Wjpapy; fhRk; fhrpw;Fr; rkkhditAk;

2017
Rs.

2016
Rs.

(3,825,746)

214,709

(105,041,818)
105,041,818
624,921
6,040,782

(89,451,267)
89,451,267
438,226
2,910,609

2,839,957

3,563,544

(156,527)
(466,187)

(985,456)
(98,724)

(41,824,494)

(107,086)

521,355
(69,465)
(273,235)
(220,500)
(673,603)
45,822,644
5,499,945

(129,295)
(100,000)
220,500
513,725
(101,733)
(181,219)
2,594,256

(34,463,755)
(11,198,552)
(3,674,165)
(4,704,278)
(15,883,412)
(14,140,887)
(4,591,095)
(488,968)
(53,710,176)
(9,529,704)
3,414,078
3,395,000
(145,575,914)

(598,939,105)
19,822,047
(47,670)
(28,985,180)
(12,516,118)
(1,567,500)
(17,729,660)
(26,885,226)
(2,972,765)
(3,407,856)
(396,750)
(368,770)
(6,333,298)
2,590,000
2,590,000
347,617
(717,444,328)

85,984,891
53,398,176
4,300

115,786,158
600,996,450
1000

139,387,367

716,792,608

(688,602)

1,942,536

15,478,526
14,788,924

13,535,990
15,478,526

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 05 - 08 tiuahdJk; 09 njhlf;fk; 21 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd;
mtrpakhd gFjpahf ,Uf;fpd;wd.
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10.4 Njwpa nrhj;jpyhd khw;wq;fs; gw;wpa $w;W
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk;
Njwpa nrhj;jpyhd khw;wq;fs; gw;wpa $w;W – 31 khh;fop 2017

kPs;kjpg;gPL

kPjp

Vida

%yjdf;
nfhil

jpuz;l epjp

kpif

epjp

TEDP

Treasury

GOPA

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

(11,490,975)

32,834,938

569,012

133,317,516

4,175,990

(1,030,341)

10000

Ministry of
YASD
&gh

DTET

NORAD

SDP

WUSC

MOF

SDD

GIZ

tUkhd
NtWghL

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

&gh

Nkhj;j Njwpa
nrhj;J

373,231,854
01.01.2016
rPuhf;fk;
fopT

5,350,000

9,300

9,633,333
(22,157,790)

(2,274,166)

181,529,594

132,612,937

155,792

8,816,271

315,938

6,876

69,414,686

926,673,736

579,167
(1,860)

(12,439,336)

NrHj;jy;

(11,226,059)

(86,125)

(2,421,483)

(315,938 )

(1,721,983)

595,500,000

31.12. 2016
Balance as at
01.01. 2017
rPuhf;fk;

15,618,943

(28,745,208)

(87,389,944)

115,786,158

115,786,158

5,496,450

600,996,450

Mz;Lg;gq;fspg;G
kpif /
gw;whf;Fiw

2,250,875

214,709
(7,100,357)

214,709
31,804,597

579,012

105,159,726

12,709,167

7,440

169,669,425

716,886,878

69,667

6,394,789

-

6,876

73,189,153

462,523,679

1,571,900,052

(7,100,357)

31,804,597

579,012

105,159,726

12,709,167

7,440

169,669,425

716,886,878

69,667

6,394,789

-

6,876

73,189,153

462,523,679

1,571,900,052

211,900

(873,337)

10,000

4,671,307

3,146,824

7,603,066

(45,080,740)

(105,041,820)

85,984,891

53,402,476

26,606

421,250
(2,984)

fopT

(1,651,112)

(28,415,085)

(2,274,167)

(1,860)

(12,332,685)

(11,129,920)

(1,485)

(2,325,220)

(210,625)

(1,549,240)
66,000

Nrh;g;G

4,300

(68,182)

53,332,176

Mz;Lg;gq;fspg;G
kpif /
gw;whf;Fiw
kPjp 31.12. 2017

85,984,891
(3,825,746)
(3,825,746)
(12,365,315)

30,931,260

583,312

81,415,948

10,435,000

5,580

157,363,346

705,756,958

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 05 - 08 tiuahdJk; 09 njhlf;fk; 21 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd;
mtrpa khd gFjpahf ,Uf;fpd;wd.
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4,069,569

210,625

6,876

124,972,089

63,016

506,574,654

1,610,022,919
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10.5. epjpf; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs;
10.5.1 Kf;fpa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;
10.5.2 nghJ nfhs;iffs;
10.5.3 gpuNtrj;jpid mwptpj;jy;
tho;f;ifj;
njhopy;rhH
njhopEl;gtpay;
gy;fiyf;fofk;
(,jd;gpd;dh;
gy;fiyf;fofk; vd Fwpf;fg;gLk;) MdJ 2008 Mk; Mz;bd; mjpfhur;rl;lk; 31
cld; njhlh;Ggl;ljhfTk; ,y 100>fe;jty> ,uj;kyhid ,y; mike;Js;sjhFk;.
10.5.4 Kf;fpa nraw;ghLfs;
(a) ,skhdpf;fw;ifia elhj;jy;.
(b) TVETepWtdq;fSf;fhd ghltpjhdj;jpid mgptpUj;jpnra;jy;.
(c) ,skhdpg;gl;l ghltpjhdj;jpid mgptpUj;jp nra;jy;.
(d) fw;wy; %ytsq;fis mgptpUj;jp nra;jy;.
(e) njhopy; tpUj;jpf;fhd FWfpafhy gapw;rp epfo;Tfs;> nraykh;Tfs;>
gapw;rpgl;liwfs; vd;gtw;wpid elhj;jy;.
(f) gl;l Nkw;gbg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mgptpUj;jp nra;jy;.
(g) TVET fw;if njhlHghf fy;tp Muha;r;rpfis elhj;Jjy;
10.5.5 jahhpg;gpw;fhd mbg;gil
(a) ,zf;ff;$w;W
epjpf;$w;Wf;fs; nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fPl;Lf; Nfhl;ghLfSf;F ,zq;Fk;
tifapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd. mwpag;gl;bUf;fhjitiaj; jtpu Vidait fzf;fpay;
nfhs;iffs; Kd;ida fhyg;gFjpfspy; gad;gLj;jg;gl;ltw;Wld;
xj;Jg;NghtjhfTs;sJ.
epjpf;$w;Wf;fs;
njhlh;e;J
nty;Yk;
vz;zf;fUTf;F
mikthf
jahhpf;fg;
gl;bUg;gJld; gy;fiyf;fof Kfhikf;F gy;fiyf;fofj;ij vjph;fhyj;jpy; fiyf;Fk;
ve;jnthU Nehf;fKk; ,y;iy (2018).
(b)kjpg;gl
P ;L mbg;gilfs;
epjpf;$w;Wf;fs; tuyhw;Wf; fpiua mbg;gilapy;
jahhpf;fg;gl;bUg;GJld; Fwpg;gpl;L
,Uf;fhjtw;iwj; jtpu Vidatw;wpy; ve;jnthU ngWkjp khw;wj;Jf;fhfTk; rPuhf;fk;
nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy.
(c)njhopw;ghl;L ehzak;
epjpf;$w;Wf;fs; ,yq;if &ghtpy;
&ghTf;F kl;lk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

jahh;

nra;ag;gLtJld;

mit

neUq;fpa

10.5.6 xg;gl
P ;Lj; jfty;fs;
gpNfh;]; kw;Wk; ge;jpfs; mtrpak; Vw;gLk; NghJ Kd;ida tUlj;Jld; njhlh;Gilait
jpUk;g Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wd. eilKiw tUlj;Jf;F rpwe;j ntspg;ghl;il toq;Ftij
cWjp nra;tjw;F.
epjpf; $w;Wf;fs; ntspg;gLj;jy; my;yJ nghUl;fspd; tifg;gLj;jy;fs; rPh;nra;ag;gl;bUf;
fpd;wd> xg;gl
P ;Lj; njhiffSk; eilKiw tUlj;Jld; cWjp nra;J rpwe;j ntspg;hl;il
toq;Ftjw;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wd.
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10.6 nrhj;Jf;fs; kw;Wk; mitfspd; kjpg;gl
P ;L mbg;gilfs;
10.6.1 Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk;
(a)mq;fPfhuk; kw;Wk; mstPLfs; - Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fis 12 Ig;grp 2009
f;F gpd;dh; ngwg;gl;lit mtw;wpd; fpuaj;jpy; ,Ue;J jpuz;l ngWkhdj;Nja;T ePq;fyhf
Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ.
(b)nryT- Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fs; mtw;wpd; nfhs;tdT tpiy kw;Wk;
mjidf; nfhz;L te;J Ntiyf;F mkh;j;Jtjw;F ,ilapyhd midj;J
nryTfisAk; cs;slf;Ffpd;wJ. mNj Ntis mr;nrhj;jpid ngWjy; >GJg;gpj;jy;
my;yJ Kd;Ndw;wYldhd epue;ju jd;ik xU %yjdr;nrythf nfhs;sg;gLk;.
(C)Nja;khdk; - Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fspd; Nja;khdj;Jf;fhd Vw;ghL
Neh;Nfhl;L Kiwapy; fpiuak; my;yJ kjpg;gl
P ;L ngWkjpapy; fPNoAs;s tPjq;fspy;
mitfspDila gad;jU MAl;fhyj;Jf;F fzpg;gplg;gLk;.

fl;llk;

5 %

vy;iy Rth;

5%

gTd;iud;

5%

Nkhl;lhh;

thfdq;fs;

25%

fzdp

16.66%

jsghlk; kw;Wk; nghUj;jpfs;

10%

mYtyf cgfuzk;

10%

nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk;

10%

fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;

10%

Gj;jfq;fs;

10%

Vida nrhj;Jf;fs;

33.33%

ngWkhdj;Nja;T nrhj;Jf;fSf;F nfhs;tdT nra;Ak; tUlj;jpy; KO tUlj;Jf;Fk;
gjptspf;fg;gLtJld; tpw;gid nra;Ak; tUlj;jpy;
vt;tpj ngWkhdj;Nja;Tk; gjptspf;
fg;gLtjpy;iy 31.12.2013 tiu. nrhj;Jf;fs; ghtidapd; njhlf;fj;jpd; NghJ ngWkhdj;
Nja;tspf;fg;gLtJld; mtw;wpd; ghtid epWj;jg;gLk; NghJ mit tpw;fg;gLk; my;yJ
ePf;fg;gLk; 31.12.2013 njhlf;fk;.
Nghf;Ftuj;Jf;F nfhs;tdT nra;ag;gl;l Ng&e;J (mNrhf; Nya;yhz;l; -42 Mrdq;fs;)
1996 nfhs;tdT nra;ag;gl;l NghJk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; itj;jpUf;ftpy;iy 1996
Mk; Mz;L Mdhy; mJ ghtpf;ff;$ba epiyapy; ,Uf;ftpy;iy
nryT jhgdf;FwpaPl;Lf; Nfhit gy;fiyf;fofj;Jf;fhf cUthf;fg;gl;lJld; Vida
nrhj;Jf;fSk; Kd;Ndw;wj;Jf;F rhj;jpakhFk; NghJ ePf;fg;gLk;..

10.6.2 nrhj;jpd; ngWkjp kjpg;gPL
(a) Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk;; kPs;kjpg;gl
P ;Lg; ngWkjp ,Ue;J jpuz;l ngWkhdj;
Nja;T fopf;fg;gl;L Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ.
(b)nrhj;Jf;fspd; vjph;ghh;f;fg;gl;l gad;jU MAl;fhyk; epakdf;FOthy; gpd;tUkhW
jPh;khdpf;fg;gl;lJ.
jsghlKk; nghUj;jpAk;

8 tUlq;fs;
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fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;

10 tUlq;fs;

mjw;F Nkyhf fl;llq;fspd; gad;jU MAl;fhyk; 20 tUlq;fshf
vLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
nrhj;Jf;fspd; cr;r MAl;fhyk; kPjp >nghwp kw;Wk; cgfuzk; vd;gd 31.12.2014 ,y;
G+r;rpa ngwkjpia itj;jpUg;gJld; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT
jPh;khdpf;fg;gl;lJ.
2014 ,y; ,Ue;J MAl;fhyk;
fzdpfs; (kjpg;gplg;gl;lJ) 2 tUlq;fs; 9.5 khjq;fs;
mYtyf cgfuzk; (kjpg;gplg;gl;lJ - 2 tUlq;fs; 9.5 khjq;fs;
fzdpfs; (gy;fiyf;fof epjp)
- 2 tUlq;fs; 9 khjq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) - 2 tUlq;fs; 9 khjq;fs;
kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp
itj;jpuhjJld; 31.12.15 ,y; mit
jPh;khdpf;fg;gl;lJ.

kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk;
epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT

thfdq;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 12 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J
thfdq;fs; (ngWkjp)

12 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J

fzdp (gy;fiyf;fof epjp); nfhs;tdtpy; ,Ue;J 6 tUlq;fs;
Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 6 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J
Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 6 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J

kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk;
itj;jpuhjJld; 31.12.16 ,y; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT
jPh;khdpf;fg;gl;lJ.
fzdp (gy;fiyf;fof epjp) 2 tUlq;fs; 2016 ,Ue;J
Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 5 tUlq;fs; 2016 ,Ue;J
kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp
itj;jpuhjJld; 31.12.17 ,y; mit
jPh;khdpf;fg;gl;lJ.

kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk;
epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT

Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 3 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J
Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp)
nfhs;tdT 2012

3 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J

nfhs;tdT 2014

7 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J

10.6.3 ,Ug;Gf;fs;
,Ug;Gf;fs; ,opTr;nryTld; $wg;gLfpd;wJ. Njwpa ek;gj;jF ngWkjp vjph;ghh;f;fg;gl;l
tpw;gidg; ngWkjpapy; ,Ue;J jPh;khdpf;fg;gl;l nryT kw;Wk; tpw;gidr; nryTfs;
vd;gtw;iw ePf;Ftjd; %yk; jPh;khdpf;fg;gLfpd;wJ.
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10.7 xa;T ngWgth;fSf;fhd gzpf;nfhil xJf;fk;
Xa;T
ngWgth;fSf;fhd
gzpf;nfhil
xJf;fk;
cUthf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Nritahw;wpapUf;fpd;w vy;yh
Copah;fSf;Fk; 1983k; Mz;bd; 12k; ,yf;f gzpf;nfhil rl;lj;jpDila nfhLg;gdtpd;
gb toq;fg;gLfpd;wJ. ,f;nfhLg;gdT njhlh;rr
; pahf 5 tUl Nritia epiwT nra;Ak;
Copah;fSf;F khj;jpuk; nfhLf;fg;gl Ntz;ba nghWg;G cs;sJ. ,g;nghWg;ghdJ
ntspaf epjpaspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy ,J cz;ikahf ngWkjpaspf;fg;gl;bUf;fpwJ.
,g;nghWg;G ntspapypUe;J epjpaspf;fg;gltpy;iy cz;ikahf ngWkjpaspf;fg;gLfpd;wJ.
10.8 mur nfhilAk; khdpaKk;
mur khdpaq;fs; gy;fiyf;fofj;jpDila nryTfis <Lnra;tjw;F gad;gLj;jg;gl;L
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. kPz;nlOk; jd;ikAs;s khdpaq;fs; tUkhdkhf epjpr;nraw;wpwd;
$w;wpy; mq;fPfhuk; nra;ag;gLfpd;wJ. %yjdj; jd;ik nfhz;l khdpaq;fs; gpw;Nghlg;gl;l
tUkhdj;Jf;Fk; nryT nra;ag;gLtJld;
amortized tUlhe;jk; rPuhdbg;gilapy;
njhlh;Gila nrhj;jpd; gad;jU MAl;fhyj;Jf;F nra;ag;gLk;.
10.9 epjprhH nraw;wpwd; $w;W
10.9.1 tUkhd mq;fPfhuk;
a) kPz;nlOk; nfhilapypUe;jhd tUkhdk; gw;Wr;rPl;Lld; mq;fPfhuk;
nra;ag;gl;bUe;jJ.
b) fw;ifnewp kw;Wk; bg;Nshkh fl;lzq;fs; gw;Wr;rl
P ;Lld; mq;fPfhuk;
nra;ag;gl;bUe;jJ.
c) MNyrid tUkhdk; mr;nraw;ghLfspd; epiwtpd; NghJ tUkhdkhf
mq;fPfhpf;fg;gbUf;fpwJ.
d) Vida tUkhdk; epYit mbg;gilapy; mq;fPfhpf;fg;gbUf;fpwJ.
10.9.2 nryT
gy;fiyf;fof
ehshe;j
eltbf;if
%ykhd
vy;yh
nryTfSk;
kw;Wk;
Mjdq;fs;>nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpidj;jpwdhf guhkhpf;fg;gl;bUg;gJld; mit
tUkhdf; $w;wpd; mt;thz;L kpifia my;yJ gw;whf;Fiwia fzf;fpLk; NghJ
gjptspf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
10.10 fhRg; ghr;ry; $w;W
fhRg; ghr;ry; $w;W Nehpy; Kiwiag; gad;gLj;jp jahhpf;fg;gl;bUg;gJld; fhR kw;Wk;
fhRf;F rkkhditAk; gy;fiyf;fof tq;fpf;fzf;F kPjpfisf; nfhz;bUf;fpd;wd.
10.11 fz;Lgpbg;Gf;fs;
ghPl;ir kPjpf;F gpe;jpa eltbf;iffs;
njhopyhsh; ePjpkd;wpy; tof;F jhf;fy; nra;ag;gl;lit jPh;f;fg;gl;l tplaq;fs;
njhopyhsh; ePjpkd;wpy; Ntiyia KbTf;F nfhz;Lte;jjw;fhf tof;F jhf;fy;
nra;ag;gl;l cj;jpNahfj;jUf;F &gh 596 040 rk;gs rPuhf;fyhf toq;fg;gl;lJ.
&gh 763 176 Kd;ida gpujp fzf;fhshplk; ,Ue;J ngwNtz;b ,Ug;gJld; mit
ngwg;glNtz;bapUf;fpwJ.
&gh 898 075 gl;l Nkw;gbg;ig Nkw;nfhs;s UK nrd;w Kd;id cj;jpNahfj;jhplk; ,Ue;J
ngwNtz;b ,Ug;gJld; mit ngwg;glNtz;bapUf;fpwJ.
ghPl;ir kPjpf;F gpe;jpa eltbf;iffs; vitAk; ,Uf;fkhl;lhJ. mit rPuhf;fy; my;yJ
fz;Lgpbf;fg;gl;litahf epjpf;$w;Wf;fspy; nra;ag;gLfpd;wJ.
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10.12 epjpf; $w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2017
&ghrjk;.

2016 bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
2

2016
&ghrjk;.

tq;fp kPjpfs;

,yq;if tq;fp - ,uj;kyhidf/F 0070308457
kf;fs; tq;fp-,uj;kyhidf/F080-1-001-3-0003120
7 ehl;fs; miog;G itg;Gf;fs; - kf;fs; tq;fp ,uj;kyhid

8,526,529
5,047,617

8,396,870
3,509,707

1,215,778
14,789,924

5,571,949
15,478,526

69,465
69,465

-

390,815
15,000
117,420
5,000
528,235
597,700

250,000
5,000
255,000
255,000

339,221
709,167
-

388,008
1,063,750
-

300,469
33,063
1,381,920

287,908
27,337
136,273
1,903,276

5,776,811
5,000
400
5,782,211

5,313,524
2,500
5,316,024

104,449.49
4,000.00
57,500.00
1,309,544.54
238,325.88
365,597.81
3,400.00
7,000.00
427,747.00
41,062,619.98
917,641.77
850,675.13
45,348,502

115,623
102,850
818,707
260,003
3,400
7,000
774,447
1,436,068
5910
3,524,008

17,130,000
14,978,741
32,108,741

8,020,000
14,559,037
22,579,037

238,470,955
378,000
21,794,340
260,643,295

206,536,369
396,750
206,933,119

Kw;gzk; >Kd;nrYj;jy;>ngwf;$baitg;G
3

ehdhtpj Kw;gzq;fs;
ngwf;$ba gzitg;Gfs;
BMICH
,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;
SLTB ,uj;kyhid
nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

4

5

6

7

9

Kw;nfhLg;gzTfs;
fhg;GWjpAk; gjpTf;fl;lzKk;
nghwp ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; -Vidait
thlifAk; cs;ehl;L thpfs;
nkd;nghUl;fs; GJg;gpj;jy;
Ntspehl;L gpuahzk; - ,lh;
guhkhpg;G - mr;Rg;gjpT ,aq;jpuk; /
Fsp&l;bfs;>J}f;fp
nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh; rQ;rpifAk;
cWg;Gupik
Copah; fld;fSk; Kw;gzKk;
,lh;f; fld;fs;
gz;bif Kw;gzk;
tpN\l Kw;gzk;
fld;ngw;Nwhh; kw;Wk; ngwNtz;bait
Vida rpy;yiw tUkhdq;fs;
gl;lkspg;G
nrhj;Jfspd; thlif tUkhdq;fs;
epiyahd itg;G tl;b
miog;G itg;G tl;b
khztH eyd;Gup
gp vk; A v]; KjypNf
gp.V.Nf fzehj;
,isQh; Nritfs; fofk;
jpwd;fs; JiwrhH mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;
Njrpa cw;gj;jp nrayhsH
Univotec cj;jpNahfj;jH
gy;fiyf;fof fy;YHhpfs;
KjyPLfs; (kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fs;)
Kf;fs; tq;fp - ,uj;kyhid
,yq;if tq;fp - ,uj;kyhid
eilngw;WtUk; Ntiyfs;
fl;llk;
nkd;nghUl;fs; mgptpUj;jp
cgfuzk;

197

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2017

epjpf; $w;wpyhd Fwpg;Gfs;
10

fl;Gydhf nrhj;Jf;fs;
1/1/2017
,yhd kPjp
&gh.

10.1
10.2

Gduikg;Gk;
Kd;Ndw;wKk;
fzdp nkd;nghUs;

3,400,000.00

ngWtdT
ELT nkd;nghUs;

1,525,000.00

rPuhf;fk;

Nrh;gG
;

fopTfs;

&gh.

&gh.

&gh.

31/12/2017
,yhd kPjp
&gh.

-

3,400,000.00

-

-

1,525,000.00

525,000.00

-

-

-

525,000.00

5,450,000.00

-

-

-

5,450,000.00

1/1/2017
,yhd kPjp
&gh.

rPuhf;fk;

Nrh;gG
;

fopTfs;

&gh.

&gh.

&gh.

31/12/2017
,yhd kPjp
&gh.

tPbNah
nkd;nghUs;
nkhj;jk;
epiykhWk; nrhj;Jf;fs;

10.3
10.4

Gduikg;Gk;
Kd;Ndw;wKk;
fzdp nkd;nghUs;
ngWtdT
ELT nkd;nghUs;

1,133,333
-

1,133,333
766,666

258,333

-

508,333

nkd;nghUs;

366,301

-

158,699

-

525,000

nkhj;jk;
Nkhj;j Njwpa
ngWkjp

624,634

-

1,800,365

-

2,424,999

tPbNah

4,825,366

3,025,001

634
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Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
11

nrYj;jg;glf;$ba fzf;Ffs;
ml;LWr; nryTfs;
rk;gsKk; $ypAk;
EPF gq;f
; spg;G
ETF gq;;fspg;G
tho;f;ifr; nryTgb
,ilf;fhy gb
tpN\l gb
Nkyjpf Ntiy Neuk;
tpLKiw fl;lzk;
Vida gbfs;
Nghf;Ftuj;J
njhiyNgrp
,iza Nritfs;
kpd;rhuk;
NkyjPf nfhil
Muha;r;rp
jz;zhP ;
nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh; rQ;rpiffSk;
gq;Fgw;WdUf;fhf czT
khjhe;j rd;khd gb
thfd thlif
ghJfhg;Gr; Nritfs;;
rpy;yiwr;nryTfs;
ntspehl;Lg; gapw;rp DB
rPuhf;fy; gb
fz;fhl;rp
gl;lkspg;G
eilngw;WtUk; Ntiyfs; DB
ghltpjhdk; mgptpUj;jp DB
Kjpg;gl
P ;lhsH gapw;rp DB
gl;lNkw;gbg;G DB
juepHdak; DB
njhopw;rhiy gapw;rp Kfhikj;Jtk;
r%f re;ijg;gLj;jy;
B.Tec ELT
NVQ 5 forTVET Trainers –DB
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay;
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; gFjp
Neuk;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; gFjp
Neuk;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; KO
Neuk;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay;
gFjp Neuk;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay;
KO Neuk;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if
njhopy;El;gtpay;;
B.Tech jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt
njhopy;El;gtpay;
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
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2017
&gh rjk;
64,413,916

2016
&gh rjk;
18,591,272

510,520
13,316
3,329
23,400
331,905
10,216
102,500
5,532
128,970
511,424
330,171
34,145
54,439
21,580
12,550
1,900
727,553
151,700
19,362
5,335
114,250
37,693,743
44,000
116,800
420,000
166,660
80,050
1,106,882
673,700
39,440
64,160
-

344,844
11,567
2,892
26,000
14,079
33,333
192,899
20,976
2,995
114,116
562,722
326,629
1,257
39,032
20,785
4,405
1,257
75,800
-

108,440
12,480
-

896,325
1,750
539,743
91,313
152,814

47,711

156,780
18,920
-

51,486

18,545
33,575
74,660
108,880
-

103,262

478,276

424,875
87,130

8,166
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B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt
njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts
Kfhikj;Jtk;
B.Tech fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts
Kfhikj;Jtk; gFjp Neuk;
B.Tec ELT
B.Tec ELT gFjp Neuk;
B.Tec ELT KO Neuk;
B.Tec QS
B.Tec QS gFjp Neuk;
B.Ed .Tech
B.Ed .Tech KO Neuk;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; KO Neuk
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay;
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
jsghlKk; nghUj;pfSk;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
MNyhridf; nfhLg;gdT
ifapYs;s ,Ug;G
tpz;zg;g nray;Kiwf; fl;lzq;fs;

1,200

-

-

33,050

45,735
12,820
700
111,310
700
138,995
4,700
92,190
1,800
193,545
1,900,720
760,775
60,435
71,025
48,070,477
155,347
14,664,286
500,000
1,023,806

58,120
4,125

4,313,000
38,601
82,658
13,342,464
500,000
314,548

979,975
622,000
1,601,975

1,092,225
340,353
110,000
733,000
2,275,578

01.01.2017 ,yhd kPjp
2017 ,w;fhd xJf;fy;
gzpf;nfhil fl;lzk;
rPuhf;fk;

29,043,106
6,040,782
-

26,313,716
2,910,609
(114,925)
(66,294)

31.12.2017 ,yhd kPjp
ePz;lfhy kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;G
Ehyf itg;Gf;fs;
Ma;T$l itg;G

35,083,888

29,043,106

13,534,078
13,505,000
27,039,078

10,120,000
10,110,000
20,230,000

rk;gsk;
nrYj;j Ntz;bathp
xJf;fq;fs;
fzf;fha;T fl;lz xJf;fk;
khzth; eyd;Ghp
12

13

14

FWq;fhy kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fs;
Nfs;tp itg;Gfs;
Ehyf itg;Gf;fs;
Ma;T$l itg;G
tpLjp itg;G

3,910
20,261
5,775
97,125

gzpf;nfhilf;fhd xJf;fy;

15. TEDP %yjdf; nfhil
ngWkjp
epiyahd nrhj;Jf;fspd;
nfhs;tdT
fl;blq;fs;
vy;iyfs;
fzdpfs;;
mYtyf cgfuzk;
fw;gpj;jy; cgfuzk;
jsghlq;fs;; kw;Wk; nghUj;Jf;fs;
Ehyf Gj;jfq;fs;
nkhj;jk;

13,365,794
11,190,627
15,449,850
44,958,211
174,760,907
31,558,455
10,276,876
301,560,720
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rPuhf;fk;

291,000

291,000

jpUj;jk;
5,297,434
4,475,251
14,112,053
35,074,288
129,872,828
24,481,089
6,539,830
219,853,773

kPjp
8,068,361
6,714,376
1,046,797
9,883,922
44,888,080
7,077,366
3,737,046
81,415,948
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toq;fg;gl;l Kjy;-jpiwNrhp
ngWkjp

jpUj;jk;

kPjp

epiyahd nrhj;Jf;fspd;
nfhs;tdT
Nkhl;lhh; thfdq;fs;
nkhj;jk;

25,150,000

14,715,000

10,435,000

25,150,000

14,715,000

10,435,000

18,600

13,020

5,500

18,600

13,020

5,500

toq;fg;gl;l Kjy;-GOPA
epiyahd nrhj;Jf;fspd;
nfhs;tdT
jsghlq;fs;; kw;Wk; nghUj;Jf;fs;
nkhj;jk;

%yjdf;nfhil – mikr;R YASD
ngWkjp

jpUj;jk;

kPjp

epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
epyk; kw;Wk; mgptpUj;jpfs;
fl;llk;
thfdq;fs;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
fzdp
mYtyf cgfuzq;fs;
nkhj;jk;

2,361,079
234,528,687
758,245
6,018,283
79,850
67,300
243,813,444

81,470,066
279,078
4,634,400
6+,554
86,450,098

2,361,079
153,058,621
479,167
1,383,883
13,296
67,300
157,363,346

%yjdf;nfhil – DTET
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
epyk;
fl;llk;
mYtyf cgfuzq;fs;
nghwp kw;Wk; ,ae;jpuq;fs;
jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
fzdp
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;jk;

595,500,000
161,003,908
80,401,
44,792
2,890,404
13,789,614
170,432
5,806
177,985,357

54,296,400
80,401
44,792
2,626,174
10,509,540
165,286
5,806
67,728,399

595,500,000
106,707,508
254,230
3,280,074
5,145
705,756,958

epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
mYtyf cgfuzq;fs;
fzdp
jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;jk;

306,823
4,479
1,086
317,986
630,374

306,823
4,479
1,086
317,986
630,374

-

%yjdf;nfhil –SDP
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
mYtyf cgfuzq;fs;
fzdp
jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk;
fw;gpj;jy; rhjdq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;jk;

ngWkjp
1,033,344
1,406,234
865,492
15,796,981
276,160
19,378,211

jpUj;jk;
860,667
652,344
799,233
11,997,520
246,870
14,556,834

kPjp
172,677
31,172
66,259
3,799,461
4,069,569

%yjdf;nfhil –NORAD

ngWkjp

rPuhf;fk;
722,518
29,290
751,808

jpUj;jk;

kPjp

%yjdf;nfhil –WUSE
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
fzdp
nkhj;jk;

1,263,750
1,263,750

1,053,125
1,053,125

210,625
210,625

%yjdf;nfhil – epjpaikr;R
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
fzdp

11,000

4,124

6,876
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nkhj;jk;

11,000

4,124

6,876

%yjdf;nfhil – SDD
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
fl;blk;
nghwpAk; ,ae;jpuKk;
mYtyf cgfuzq;fs;
jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk;
fw;gpj;jy; rhjdq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;jk;

96,522,111
26,864,040
1,322,720
537,342
2,425,999
2,002,336
129,704,549

1,054,766
825,969
396, 816
161,203
734,134
1,559,572
4,732,460

95,467,345
7126,068,
925,904
376,140
1,691,865
442,764
124,972,089

%yjdf;nfhil – GIZ
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT
mYtyf cgfuzq;fs;
nkhj;jk;

66,000
66,000

2,984
2,984

63,016
63,016

tUkhd NtWghL
01.01.2017 kPjp
%yjdg;gq;fspg;G - jpiwNrhp
rPuhf;fk; -Nja;khdk;
kPjp 31.12.2017
nkhj;j %yjdf; nfhil

462,523,679
85,984,891
(41,933,916)
506,574,654
1,590,873,662

373,231,854
115,786,158
(26,494,333)
462,523,679
1,546,616,800

epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;

2017
&gh rjk;

Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
16

17

jpuz;l epjp
01.01.2017 ,yhd kPjp
rPuhf;fk;
Mz;Lf;fhd ngWkhdr; rPuhf;fk;
F/P,Ue;J khw;wg;gl;l kpif my;yJ gw;whf;Fiw
31.12.2017 ,yhd kPjp
Vida epjpfs;
Ehyf mgptpUj;jp epjp
gy;fiyf;fof mgptpUj;jp epjp
Copah; mgptpUj;jp epjp
gy;fiyf;fof epjp – MNyhridr; Nritfs;

18

19

jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jpf; nfhil
eilKiwg; gq;fspg;G

2016
&gh rjk;

(7,100,357)
(1,439,212)
(3,825,746)
(12,365,315)

(11,490,975)
4,175,909
214,709
(7,100,357)

92,700
170,485

88,400
170,485

3,812

3,812

316,315
583,312

316,315
579,012

47,284,707
47,284,707

47,970,476
47,970,476

35,500

5,600
2,500
108,100

-

9,200

55,600
91,100

8,800
92,000
226,200

fy;tprhh; eltbf;iffspdhy; ngwg;gl;lit

fw;ifnewpf; fl;lzq;fs;
tho;f;ifj;njhopy;El;gf; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh
Xspg;gl jahupg;G njhopy;El;gj;jpyhd Njrpa bg;Nshkh
NDTTE
njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpj;jpl;l cw;gj;jp njhopy; El;gj;jpy;
Njrpa bg;Nshkh
njhiyf;fhl;rp gpd; cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpy; Njrpa
bg;Nshkh
fzpa mstpapaypy; Njrpa bg;Nshkh
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MNyhrid tUkhdk;
MNyhridg; gapw;rp
MNyhrid ghltpjhdk;
MNyhridr; Nrit
Vida MNyhrid
fy;tprhh; eltbf;iffshyhd nkhj;j tUkhdk;

20

fy;tprhh; eltbf;iffshyhd nkhj;j nryT
ghlnewpf;fl;lzk; (nryT)
njhopy;El;g njhopy;fy;tpapyhd Njrpa bg;Nshkh
tho;f;ifj;njhopy;El;gf; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh
fzpa mstpapyhd Njrpa bg;Nshkh
njhiyf;fhl;rp gpd; cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpy; Njrpa
bg;Nshkh
njhiyf;fhl;rp cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpy; Njrpa
bg;Nshkh

4,763,526
133,143
1,000,000
5,896,669
5,987,769

364,688
4,000
1,011,857
80,000
1,460,545
1,686,745

74,050

2,200
1,575
754,825

-

29,725

74,050

33,750
822,075

epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2016bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F

2016
&gh rjk;

MNyhridf;fl;lzq;fs;
gapw;rp
ghltpjhdk;
Nritfs;
Vidait
fy;tprhh; eltbf;iffsidhyhd Neub nrytpdk;
21

gl;l epfo;r;rpj;jpl;l tUkhdk;
B.Ed. Tech ,skhdpg;gl;lk;
B. Tech ,skhdpg;gl;lk;
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay;
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; gFjp
Neuk;
B.Tech ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if
njhopy;El;gtpay;
B.Tech jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay;
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay; gFjp
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2015
&gh rjk;

2,300,319
65
593,275
2,893,659
2,967,709

120,320
27,600
210,500
10,500
368,920
1,190,995

16,086,000
503,600

14,947,420
347,720

1,174,900
411,900
877,000
289,800
890,800
167,000
-

1,458,200

1,501,600

1,192,800

900,100

648,800
131,300
965,900
566,700

1,668,400

-

922,500

719,700
252,000

542,800
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Neuk;
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay; KO
Neuk;
B.Tech fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk;
B.Tech fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk; gFjp
Neuk;
B.Tech fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk; KO
Neuk;
B.Tec ELT
B.Tec ELT gFjp Neuk;
B.Tec QS gFjp Neuk;
B.Tec QS KO Neuk;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay;
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk;
B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; KO Neuk;
tpz;zg;g nraw;ghl;L fl;lzk;

22

Vida tUkhdq;fs;
fld; tl;b
ehdhtpjq;fs;
epiyahd itg;G tl;b
Nfs;tp itg;G tl;b
rPhn
; ra;ag;gl;l nrhj;Jf;fspd; tpw;gid %ykhd
tUkhdq;fs;
nrhj;Jf;fis thliff;Ftply;
tsTg; ghtid
tFg;giw
Nfl;Nghh;$lk;
Copah; tpLjp
khzth; tpLjp

204

84,000
-

1,098,800

1,337,100
62,000
1,465,700
1,801,300
281,600
121,200
1,405,700
50,000
1,878,000
15,582,400

819,500
14,599,700

233,961
2,075,961
1,816,831
685,268

226,594
1,038,337
1,102,012
221,948

3,175

-

20,000
154,500
15,625
1,129,745
1,265,633
7,400,699

302,881
311,203
64,063
879,521
2,485,577
6,632,136

1,362,200
1,197,800
591,600

1,343,400
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2017bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT
epiyahd
nrhj;Jf;fspd;
nfhs;tdT
fl;blk;
vy;iyfs;
Nkhl;lhh;thfdk;
fdzpfs;
mYtyf
cgfuzk;
fw;gpj;jy;
cgfuzk;
jsghlq;fSk;
nghUj;JfSk;
Vida
nrhj;Jf;fs;
Mjd
,ae;jpuq;fs;
Ehyf Gj;jfq;fs;

TEDP –
nfhil

jpiwNrhp

jpiwNrhp
nfhil

GOPA nfhil

NORAD
nfhil

mikr;R
nfhil

DTETnfhil
9,049,400

5,078,359

668,290

-

-

11,546,973

-

559,531

-

-

-

-

-

2,274,167

-

-

11,371,504

1,209,311

-

-

13,311

499,439

4,417,226

-

-

-

6,510,332

17,472,626

-

-

772,400

2,825,637

3,153,839

-

1,860

-

2,573,178

-

-

-

-

6,471,460

-

-

-

-

2,302,075

934,261

-

-

-

WUSC
nfhil

SDDnfhil

GIZnfhil

SDPnfhil

26,343,022
559,531
2,274,167

35,08

248

210,625

17,763

67,786

-

132,272

179,114

1,715,190

-

-

242,600

1,959,420

312,486

148

-

53,734

96484

-

221,382

-

549,545

-

-

-

-

-

-

-

90,201

12,930,280
2,984

5,316,584
28,672,547
6,444,189
2,794,558
7,021,105

-

3,236,336

ghHfKbahj
667,032
nrhj;J
Gduikg;Gk; Kd;Ndw;wq;fSk;;
fl;blq;fs;
gpujhd fl;blk;
mYtyf
cgfuzKk;
jsghlKk;
Nkhl;lhh;thfdk;
Vida
nrhj;Jf;fs;
Mjd
,ae;jpuq;fs;
Ehyfg;
Gj;jfq;fs;
vy;iyr; RtHfs;
ghHfKbahj
nrhj;J
nkhj;jk;

nkhj;jk;

667,032
-

4,137,086

-

-

-

-

-

880,058

-

-

-

-

-

318,684

-

-

-

-

-

349,607

-

4,486,693
880,058

318,684

142,483

142,483
-

88,153
15,705

-

-

-

-

22,500

-

-

-

-

43,724

-

-

-

-

88,153

-

15,705

-

22,500

-

43,724

1,133,333
46,080,740

1,133,333
28,415,085

2,274,167

1,860

12,332,684

11,129,919

68,182

210,625

1,549,240

tUlhe;j nrhj;Jf;fSf;fhd gy;fiyf;fofj;jhy; epjpaspf;fg;gl;l Nja;khdk ;

2,326,219

2,984

103,390,706
1,651,112
105,041,818
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2016 bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
24

25

26

cj;jpNahfj;jh; nfhLg;gdTfs;
rk;gsKk; $ypAk;
tho;f;ifr;nryTg; gb
,ilf;fhyf;nfhLg;gdTfs;
E.P.F.nfhLg;gdT
E.T.F.nfhLg;gdT
Jiz Nte;jH kfpo;T+l;ly; gb
gzpf;nfhil
kfpo;T+l;ly; gb
Vida gbfs;
NkyjpfNtiy
tpLKiwf;nfhLg;gdT
gb- MSk; Nguit
gb- Nghf;Ftuj;J
gb – cj;jpNahfj;jh; Nghf;Ftuj;J
gb –Vida $l;lk;
fy;tprhh; gb
Muha;r;rpg;gb
NkyjPf gb
khjhe;j rYifg; gb
tpN\l gb
rPuhf;fy; gb

gpuahzr;nryTfs;
cs;s+h;
gpuahzr;nryT
cg gbfs;
ntspa+H
tpkhd rPl;L
cg gbfs;
Fsph; Milfs; gb
Vidait
,d;rpNld;rpay;
rg;];rprd; gb
NjitfSk; toq;fYk;
fhupahya ghtidg;nghUl;fs;
mYtyf Njit
mYtyf ,ae;jpu ghtid
vhpnghUs; xJf;fL
P (cgNte;jh;)
vhpnghUs; xJf;fL
P (gzpg;ghsh; ehafk;)
vhpnghUs; gplhjpgjp (TT)
vhpnghUs; gplhjpgjp (FIVT)
vhpnghUs; xJf;fL
P (Pool Vehicles)
vhpnghUs; xJf;fL
P (kpd;gpwg;ghf;fp)
vhpnghUs; xJf;fL
P (Clf gzpg;ghsh;)
vhpnghUs; xJf;fL
P (AAQ gzpg;ghsh;)
vhpnghUs; xJf;fL
P (epjpg; gzpg;ghsh;)
mr;rf epHthfk;
mr;rply;- fy;tp
JizNte;jh;> gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; MSdh;
rigapdh; tpUe;Njhk;gy;
rPUilfs;
kUj;Jt toq;Fif
Vida Efh;git
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2017
&gh rjk;

2016
&gh rjk;

55,659,837
15,530,664
7,398,380
12,971,010
3,242,752
31,478
294,694
1,852,500
4,478,786
103,866
432,000
143,000
1,844,500
198,500
19,120,207
5,211,743
9,163,264
10,538,467
15,567,184
2,712,668
166,495,500

46,310,045
14,706,770
8,755,177
8,603,686
2,150,921
189,029
118,823
1,030,250
2,304,108
131,786
642,000
154,500
915,000
220,000
12,931,074
3,944,077
4,110,464
2,714,867
18,854,833
128,787,410

78,419
15,155
81,035
305,983
480,592

62,393
-

112,958

2,875,755
1,465,507
273,237
201,240
168,480
168,480
825,611
284,315
98,046
153,036
165,480
-

1,964,575
1,693,249
238,060
222,248
168,480
140,400
977,020
347,390
112,320
147,420
140,400
17,895
4,856

7,064
96,000
36,648
348,094
7,170,003

79,404
92,000
19,816
272,584
6,638,114

5,000
45,565

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014
27

nrhj;Jf;fs; gOJghh;j;jYk; guhkupj;jYk;
thfdq;fs;
WPKH6725(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
301-1501(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
19-6866(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
62-3743(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
62-4816(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
NA-2503(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
Ko-4860(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
KR 1801- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
KR 7781- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)
NB 3149- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa
gOJjpUj;jk;)

230,409

485,265

158,920

29,053

500

9,643

247,622

86,295

252,896

141,847

178,773

142,348

183,725

522,437

51,961

68,584

70,676

120,391

425,521

325,191

epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2017 Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
Mjd ,ae;jpu cgfuzq;fs;
fzdpAk; cjpupg;ghfKk;
,ae;eu cgfuzq;fs;
gpujpnaLf;Fk; ,ae;jpuk;>kpd;Jhf;fp>Fspuhf;fp
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
kpd;gpwg;ghf;fp
Vidait
fl;blKk; tbtikg;Gk;
fl;bl mikg;G
gapw;rp njhopy;El;ggPlk;
tpLjp
cj;jpNahfj;jH tpLjp
Rpw;Wz;br;rhiy
Ehyfk;
Vidait
28

Nritfs;
Nghf;Ftuj;J
thfdk; thliff;F mkh;j;jy;
mQ;ry;
njhiyNgrp
,izaNrit
rl;lr; nryTfs;
gw;Wr;rPl;Lf;fhd Kj;jpiu
jghy; njhiyj;njhlHG Vidait
kpd;rhuk;
ePh;
thlif
thpfs;
fhg;GWjp kw;Wk; gjpTf;fl;lzq;fs;
ghltpjhd mgptpUj;jp
tUifjU tpupTiuahsh; fl;lzk;
khzth; Gyikguprpy;
,ize;j r%f nghWg;G

epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
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2017
&gh rjk;

2016
&gh rjk;

1,809,875

113,681

1,731,629
42,453
180,818
1,030,411

1,683,779
35,247
119,951
1,015,995

570,727
7,186,428

3,433
391,290
58,045
14,222
39,000
457,860
6,011,988

231,275
185,630
1,705,614
6,568,677
167,648
100
7,731
11,998,322
1,634,470
300
122,358
571,677
318,089
18,642,743
16,180
438,915

82,054
296,664
1,434,171
5,777,256
160,729
11,341,460
1,602,203
114,586
501,916
14,800
17,266,578
511,956

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014
2015 Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
fw;wy; %ytsq;fs;
gl;lkspg;G tpohf;fs;
[duQ;rfg;gLj;jy;
Copah; mgptpUj;jp
ntspaPLfs;
nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh;rQ;rpifAk;
njhopw;ghLfs; / md;gspg;Gf;fs;
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs;
ghJfhg;G Nrit
gq;Fgw;WdUf;fhd czT
fz;fhl;rp
Muha;r;rp
nkhopngah;gG
;
cWg;Gupik
nkd;nghUl;fis GJg;gpj;jy;
njhopw;rhiyg; gapw;rp
ehdhtpjq;fs;
r%f re;ijg;gLj;jy;
29

Nja;khdk; - ngwg;gl;l epiyahd nrhj;J
fl;blk;
vy;iyfs;
Nkhl;lhh; thfdk;
fzdpfs;
jsghlq;fSk; nghUj;Jf;fSk;
mYtyf cgfuzq;fs;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;
Ehy;fs;
Mjd ,ae;jpuq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;
Nja;khdk; - GJg;gpj;j epiyahd nrhj;Jf;fspd;
fl;blq;fs;
gpujhd fl;llk;
fzdpfs;
Nkhl;lhh; thfdk;
mYtyf cgfuzq;fs;
Mjd ,ae;jpuq;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;
vy;iyr;Rth;fs;
Ehy;fs;
Mz;Lf;fhd nkhj;j Nja;khdk;
fopTfs;
fopTfs; -epiyahd nrhj;Jf;nfhs;tdT
cUtkw;w nrhj;Jf;fs;
cUtkw;w nrhj;Jf;fs;
Mz;Lf;fhd nkhj;j Nja;khdk; kw;Wk; fopTfs;

2017
&gh rjk;
908,879
3,728,973
2,570,811
3,355,109
171,356
279,142
66,520
7,546,549
7,755,018
943,320
670,855
497,060
148,480
294,778
354,583
50,820
706,366
88,000
72,764,388

2016
&gh rjk;
938,791
894,831
2,585,545
2,263,842
126,880
264,541
192,090
6,226,365
4,251,830
706,237
230,174
428,908
62,528
280,424
201,984
8,000
161,091
469,200
59,397,634

26,781,736
559,531
2,890,833
13,133,415
6,511,225
5,403,819
28,780,822
3,237,081
7,096,010
2,845,441
97,241,713

26,345,502
559,531
3,299,167
7,313,591
5,430,409
5,322,527
27,102,685
1,754,834
4,318,663
2,373,923
83,820,832

4,488,433
880,058
142,483
318,684
15,705
88,153
43,724
22,500
5,999,740
103,241,453

3,799,345
880,058
2,875
142,483
202,259
15,705
88,153
43,724
22,500
5,197,102
89,017,934

667,032
1,133,333
1,800,365
105,041,818

433,333
89,451,267

2017
&gh rjk;

2016
&gh rjk;

502,217
1,038,546
20,066,771

687,874
1,124,446
23,579,510

epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs;
2016 Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F
30

nraw;ghl;L nryTfs; -SSD
fy;tpf;fhd FWq;fhy fw;iffs;
fzpg;gPl;lhsH gapw;rp
ntspehl;L gapw;rp
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3,737,659
1,491,350
902,007
47,895
701,022
3,278,430
9,293,264
3,300,239
2,580,150
345,157
47,284,707

TVET gapYdUf;fhd NVQ 5
ghltpjhd mgptpUj;jp
Jhgd Nkhl;lhh; - fy;tprhh; ppp
ju eph;za gFjp
njhopw;rhiyf;fhd ghltpjhdgpUj;jp
njhopw;rhiyg; gapw;rp Kfhikj;Jtk;
mq;ff
P huk; - IESL
gl;lg;gbg;G
r%f re;ijg;gLj;jy;
MNyhridf; nfhLg;gdT UC
Nry; mq;fj;Jtf; fl;lzk;

209

5,017,933
1,365,755
22,710
739,287
332,563
462,264
192,000
10,690,649
3,755,485
47,970,476

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

11.0 fzf;fha;T mwpf;if

210

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

211

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

212

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

213

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

214

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

215

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

216

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

217

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

218

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

219

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

220

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

221

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

222

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

223

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

224

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

225

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

226

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

227

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014
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வினவல் தைிக்ண

எண்

2.2
2.2.1

நிதி அறிக்ண
க றத்தக்

,e;j

திருவிைா

ருத்து கதரிவித்தல்

ைக்கு ள்
ல் ணைக் ை த்ணத

அதி ாரி ள்

mtu;fs;

ள் குறித்து

தில்

விட்டு

கவளிவயறிய

mjhtJ 5 tUlq;fSf;F Nkyhd
கசலுத்த வவண்டிய வச ரிப்பு
மற்றும்

முன்கூட்டிவய

சிறப்பு

டன்

மதிப் ாய்வு

ல் ணைக் ை ம் மீ ட் த் தவறிவிட்டது.

இரண்டு

ஆண்டு ளில்

njhif &gh 10,650
ngw;Wf; nfhs;shky;

கசய்யப் ட்ட

ஆண்டில்

,t;thwhd

இந்த இரண்டு அதி ாரி ள்,

ி. எம். யூ. எஸ்.

முடைிஜின் மரைத்தின் மதிப்பு ரூ. 3,400 மற்றும்
வ . திரு

ைநாத்தின்

ி. ஏ.

ngw;Wf; nfhs;s Ntz;ba

மதிப்பு ரூ. 7000. அதன் டி, நிறுவனத்திற்கு கசலுத்த
வவண்டிய கமாத்த கதாண

400 nrYj;jg;gl;lhy;

ரூ. 10,650 ஆ

NghJkhdJ.

இருக்

10,

gp. vk;. A. v];. திருமதி முடைிஜ் - வைக்கு எண் 6026 /
2008 / எம் இன் ீ ழ் அவர் மீ து ngw;Wf; nfhs;s

Ntz;ba njhif ngw;Wf; nfhs;tJ njhlu;ghf
Ngr;Rthu;j;ij elhj;jpa NghJk;> வமலும் அவர்
வசிக்கும்

இடம்

ைத்ணத மீ ட்

மாற்றப்gl;L

அவரது

,Ug;gjhy;

நீதிமன்ற உத்தரவு

ிறப் ிக் ப் ட்டு

cள்ளது, வமலும் அவரது நிரந்தர வதிவிடத்ணத
துணறயின் தணையீட்டால்

cs;sJ.
ல் ணைக்

எனவவ,

ண்டு ிடிக்

கதாைிற்துணற

ை த்தால்

அமல் டுத்த முடியவில்ணை.

228

முடியாது Ngha;

கதாைில்

நீதிமன்ற

நுட்

உத்தரணவ

gp. V. Nf. திரு

வைக்கு எண் E / 20/14 / UVT இன்

ாவல்

ீ ழ் அவரது

ைனத்

ngw;Wf;

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;ggy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2014

nfhs;Sk;

Kjy;

குற்றச்சாட்டு ணள
கசய்யப் ட்டுள்ளது.

Clhf

njhif
மீ ட்

njhlu;ghf

வைக்கு
வததியிட்ட

22.11.2017

திவு
டிதம்

இந்த வைக்கு சரியான வநரத்தில் சட்டமா அதி ர்

துணறக்கு கதரிவிக் ிறது.

2.3

சட்டங் ள்,

விதி ள்,

ஒழுங்கு

முணற ள்

முடிவு ளுக்கு இைங் ாதது

மற்றும்

வமைாண்ணம

இலங்ளக ஜனநாயக கொெலிெ குடியரெின் எஸ். எல் .எஃப். பி. 104 இழப்பு
அல்லது

ஏகதனும்

ஏற் ட்டால்

கெதம்

அல்லது

வி த்தின் அளவு மற்றும்

காரணத்ளத விொரித்து,

கெதத்திற்கான

ாரைங் ணளக்

ண்டறியவும் கெதத்தின் அைளவயும் காரணங்களையும் தீர்மானிக்க
உடனடியாக

என்ன

க ாறுப்பு,

அதற்கு

யார்

க ாறுப்பு

என் ணத

முதற் ட்ட

வமற்க ாள்ளப் ட்டு
தாமதமா

நடவடிக்ண

நிதி ஆய்வு

3.1

நிதி முடிவு ள்
வைங் ப் ட்ட நிதிநிணை அறிக்ண
முன்ணவக் ப் ட்ட
ல் ணைக்

நிதி

ை த்தில்

கசய்யப் ட்ட

நிணை

ளின் டி, டிசம் ர் 31, 2017 வணர
அறிக்ண

ளின் டி,

அன்று

இந்த ஆண்டின் நிதி முடிவு ள் மதிப் ாய்வு

ஆண்டில்

ரூ.

3,825,746

இதற்கு

ஆண்டின் உ ரி. முந்ணதய ஆண்டின் இவத

மாறா ,

டந்த

ாைத்துடன் ஒப் ிடும்

வ ாது ரூ 214,709 மில்ைியன். 4,040,455, ரூ. கதாைிைாளர் கசைவு
ரூ

.37,708,090

ஆ வும்,

வசணவ

அதி ரித்தவத இதற்கு முக் ிய
ஆண்டு மற்றும்

கசைவு

ரூ

.13,346,754

ஆ வும்

ாரைம் மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட

டந்த 04 ஆண்டு ள் மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட

ஆண்டின் நிதி முடிவு ணளயும் முந்ணதய நான்கு ஆண்டு ணளயும்
குப் ாய்வு கசய்வதில், 2013 ஆம் ஆண்டில் ரூ .3,123,062.00 ஆ
இருந்த

உ ரி

ரூ.

3,825,746.00

ரூ.

இருப் ினும்,

நிதி

,Uf;Fk;

Mண்டில்

ைியாளர் ஊதியம் மற்றும் நடப்பு அல்ைாத கசாத்து ளுக் ான
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சம் ந்தப் ட்ட
எடுக்குமாறு

அதி ாரி ளுக்கு அறிவுறுத்தி

,ருந்தாலும், அது மூன்று ெந்தர்ப்பங்கைில் தெய்யப்படவில்ளல

அடிப் ணடயில்

104

அறிக்ண

வந்துள்ளன. எதிர் ாைத்தில் விதி 104 ன்

கசயல் டுமாறு

விொரளணகளைத் ததாடங்கவும். ஒரு அறிக்ளக ெமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டி

3

விசாரணை ள்

ள்
டி

அதி ாரி ளுக்கு

cள்வளன்.

சம் ந்தப் ட்ட
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வதய்மானத்ணத சரிகசய்வது

158,465,726.00

ரூ ாய்.

மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட ஆண்டிற்கு

மதிப்பாய்வு

தெய்யப்பட்ட

ஆண்டில்

267,711,572.00.ரூ ாய்.

4

கசயல் ாட்டு ஆய்வு

4.1

கசயல்திறன்

4.1.1

வடிவணமப்பு

மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட இந்த ஆண்டின் கதாடக் த்தில் தயாரிக் ப் ட்டு

ஒப்புதல்

அளிக் ப் ட்டது,

மதிப் ாய்வு

கசய்யப் ட்ட

ஆண்டின்

இறுதியில் திருத்தப் ட்ட க ாள்முதல் திட்டம், மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட
ஆண்டில்

கசய்ய

ாட்டு ிறது,

மற்றும்

வவண்டிய

ல் ணைக்

க ாள்முதல்

ட்டுப் ாட்டு

க ாள்முதல்

ை த்தின்
திட்டம்

ாரைியா

மற்றும்

வதணவணய

முணறயா

யன் டுத்தப் ட

ட்டுமானத்ணதக்

அங் ீ ரிக்

வில்ணை

தயாரிக் ப் ட்டு
வில்ணை

நிதிக்

என் ணதக்

ஆண்டின் கதாடக் த்தில், வரும் ஆண்டில் வமற்க ாள்ளப் டும்
என்று

எதிர் ார்க் ப் டும்

க ாள்முதல்

நடவடிக்ண

ள்

தயாரிக் ப் ட்டு ஆளுநர் குழுவின் ஒப்புதணைப் க றும். 2017
ஆம்

ஆண்டில்,

மாைவர் ள்

வதணவ ளுக்கு

டந்த

ஆண்ணட

வசர்க் ப் ட்டனர்
ஏற்

ஒப் ிடும்வ ாது

மற்றும்

க ாள்முதல்

அதி

நிறுவனத்தின்

திட்டத்ணத

சரிகசய்ய

ல் ணைக்

ை த்தின்

வவண்டி

,ருந்தது.

கதாைிற்

துணற

cள்ளது.

மூன்றாம் நிணை மற்றும் கதாைில்

ாட்டு ிறது.

4.1.2

(m )
(i)

கசயல்திறன் மற்றும் விமர்சனம்
ல் ணைக் ை ம் 13

டிப்வளாமாக் ள்

மற்றும்

அங் ீ ாரம் அளித்து

(ii)

ட்டப்

டிப்பு ள், 11 டிப்வளாமாக் ள் மற்றும் மூன்று

இரண்டு

cள்ளது

டிப்வளாமா

வசர்க்ண , அங் ீ ாரம் மற்றும் தர உத்தரவாத

டிப்பு ளுக்கு

மட்டுவம

கதாைில்

அடிப் ணடயில் சுயாதீன அங் ீ ார
ஆணைக் குழு, விசாரணைக்

வுன்சில் 2008 ஆம் ஆண்டின் 31

நுட்

மிஷன் தணைவர்

நாய ம் குழு வமவை க ாண்டு
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cள்ளது

சார்

ல்வி

ைிப் ாளர்

மற்றும் நிறுவன
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ஆம் இைக்

கதாைிற் துணற கதாைில் நுட்

ல் ணைக்

ை

சட்டத்தின் ிரிவு

21 (i) அதன் டி வசர்ப் து மற்றும் 2010 வம 18 வததியிட்ட முடிவுக்கு ஏற்
ல் ணைக்
ல் ணைக்

ை த்தால் நடத்தப் ட்ட

ை

க ாறியியல் மற்றும்

அணமக் ப் ட்டது.
ல் ணைக்

கவளிநாட்டு
ல் ணைக்

க றவில்ணை

இது

கமாரட்டுவா,

ை ங் ளால்

ல் ணைக்

ட்டப்

ிற

ண்டு

ை ம் நிறுவப் ட்டாலும்,

ாடகநறி ள் ஆ ியவற்றின்

Nguhகடனியா

அங் ீ ாரம்

ை ங் ள்

டிப்பு ளுக் ான இைங்ண

க ற்றது

மற்றும்

க ாழுப்பு

க ாழும்பு
ஆதாயம்

cைர்ந்தனர். எட்டு ஆண்டு

ட்டப்

டி

ளா

டிப்பு திட்டங் ள் அங் ீ ாரம்

ல்வி கதாைிற் கதாைில்நுட்

குவாைிட்டி
கதாைில்
ல்வி

ளித்தல்

அஷ்யூரன்ஸ்

நுட்

யிற்சி

ைிப் ாளர்

ல் ணைக்

வசர்க்

யிற்று

மற்றும்

வித்தல்

என்றால்

க ாறியியைாளர் ள்
வுன்சில்

ஒரு

இைங்ண
ல்வி

ிரதி

அதி ாரி,

நிறுவனம்

நிறுவனம்,

நிதிணயயும்,

தரக்

அணனத்து

cள்ளது.

ட்டுப் ாட்டு

ட்டப்

ல்வி

ல் ணைக்

ல்வி

மூன்றாம்

நிணை

cள்ளது.

ை த்தின்

ஆட்வசர்ப்பு, அங் ீ ாரம்
ஒப்புதைின்

ீ ழ்

வுன்சில்

ை த்தின் ண த்கதாைில் மற்றும்

தகுதிவாய்ந்த

அங் ீ ரிக் ப் ட்டு
ல் ணைக்

அல்ைது

ல்வி ஆணைக்குழு

திட்டங் ணளயும்

கதாைிற்து ணற கதாைில் நுட்
முணற

ிரிவின்

இயக்குனர் ள்

இைங்ண

வுன்சிைின்

டிப்பு

அங் ீ ரிக் ிறது.
கதாைிற்

ைிப் ாளர்

நியமித்தது இரண்டு உறுப் ினர் ள் இரண்டு

உறுப் ினர் ள் க ாண்டு
மற்றும்

மதிப்

கசயைாளர் அல்ைது

இணைத்துக் க ாள்ள மற்றும் கதாைிற்
ிரதி நிதியா

நுட்

நிர்ைய

கதாைில் நுட் ப்

அணமச்சின்

இன்ஜினியர்ஸ்

தர

டி ார்ட்கமண்ட்

ல் ணைக் ை

ட
ீ ாதி தி நியமிக் ப் ட்ட இயக்குநர்,

அணமச்சர்

கடக்னாைஜி,

ல் ணைக் ை ம், கதாைில்

நாய ம்

நாய ம் ஒவ்கவாரு

கதாைிற்

ை ம் மற்றும்

ட்டப்

ட
ீ ம் இைங்ண யில் கதாைில்

மூன்றாம்

கதாைிற்

மானிய ஆணையம் (யு ஜி சி )

தரப் ினரால்

துணற கதாைில்நுட்

டிப்பு ணள

ல் ணைக்

ை

ட்டுப் டுத்த வவண்டும் என்று

அணமச்சரணவ முடிவு கசய்தது. அதன் டி,

ல் ணைக்

ை

மானியங் ள் ஆணையம் ( யு ஜி சி ) அதி ாரி ள் 2019 மார்ச்
மாதத்தில் ல் ணைக்

ை த்திற்கு வருண

சிட்னி உடன் டிக்ண யின்

நுட் ம், உற் த்தி கதாைில்
கதாைில்
ட்டப்

நுட் ம்

டி,

ட்டிட வசணவ ள் கதாைில்

நுட் ம் மற்றும் கம ாட்ரானிக்

ஆ ியவற்றில்

டிப்பு ணள

தர உள்ளனர்.

தற்வ ாது

இளங் ணை
இைங்ண

நிறுவனம் ( ஐ இ எஸ் எல் ) ஏற்றுக் க ாள் ிறது.
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NkYk;>

ட்டுமான

மு ாணமத்துவத்தில்
இைங்ண
இைங்ண

கதாைில்

இளங் ணை

இன்ஸ்டிடியூட்

இன்ஸ்டிடியூட்

(M)

2010 முதல் 2014 வணர

,e;j

டிப்பு ளில் முதன் முணறயா

குணறவா

விண்ைப் ிக்
ல் ணைக்

ை த்தில் ஒன் து

ட்டப்

திவு கசய்த மாைவர் ளின் வதர்ச்சி சதவதம்
ீ

இருந்தது. இது 19 சதவதம்
ீ
முதல் 57 சதவதம்
ீ
வணர மி க்

குணறவா இருந்தது,

tajhd

அளவு

ைக்

ீ ரிக் வும்

இது

ாடகநறி

சாத்தியமற்றது

இந்த பல்களலக்

இன்ஜினியரிங்

ஆப்

,ருந்து அங்
NkYk;>
ட்டம்

மற்றும்

அறிவியல்

ஆப்

ஆ ியவற்றிy;
வரு ிறது.

நுட் ம்

ட்டத்ணத
மற்றும்

க டுப்பு

தயாரா ி

முடியும்

வணர

mjhtJ

கழகத்தில் வயது வந்கதார்

மாணவர்கள்

வள

படிக்கின்றனர். அவர்கைின்

Njitahd கநரம்
cs;stu;fs; mtu;fspd;
அறிக்ளககளை
cupa

தனிப்பட்ட பிரச்ெிளனகள், படிப்பிற்கு
ஒதுக்காதது,

Ntiyapy;

Neuj;jpy;

ெமர்ப்பிக்கத்

ததாடர்ச்ெியான

மதிப்பீட்டு

தவறியது

கபான்றளவ

jhkjj;ij

மாணவர்கைின் படிப்பு வதத்ளத
ீ

ஏற்படுத்தி

cள்ைன. மாணவர்கள் முதல் கதர்வில் கதால்வி
mளடந்தாலும், ெில மாணவர்கள் அடுத்த கல்வி
Mz;டில் கதர்வுகளை எடுத்து பின்னர் தங்கள் படிப்ளப
(v)

முடிக்கிறார்கள்.
ை ம் கதாடங் ப் ட்டதிy;

ல் ணைக்

நடத்தப் ட்டாலும்,
கசய்யப் ட்டு
கதாடர் ா

cள்ளது.

நடத்திய

ாைப் ட்டது.

,ருந்து

டிப்வளாமா

ாடகநறி ள்

ஆம் ஆண்டிற்கு ஒரு டிப்வளாமா மட்டுவம

இருப் ினும், அத்தண ய

எடுக் ப் ட்ட

மாைவர் ளpd;
இருப் தும்

2017

முடிவு ள்

தைிக்ண

டிப்வளாமாக் ணள

டிப்பு ள்

கசய்யப் ட

முடிப் தில்

திவு

ிணடக் ாதது

நீண்ட

வில்ணை.

தாமதம்

tho;f;ifj;

ததாழிy;

njhopy;

கழகத்தின் பங்கு இைங்களல

El;g

( என்.

வி.

பல்களலக்

படிப்புகளை நடத்துவதாகும். எஸ். எஸ். டி .பி

கியூ

7 )

நிறுவிய

பல்களலக் கழக நிறுவனங்கைால் டிப்கைாமா அைவிலான
படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம்,
குலியாபிட்டி, மாதார, ரத்மலனா மற்றும் படங்கலா ஆகிய
இடங்கைில் ஆறு பல்களலக் கழகங்கள் அளமக்கப்பட்டு

cள்ைன.

அதன்படி,

2015

cள்ைன.

ததாழில்

நுட்ப

ஆம்

ஆண்டு

முதல்,

இந்த

பல்களலக் கழகத்தில் டிப்கைாமா படிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு
நிறுவனங்கைின்

மற்றும்

ஆெிரியர்களுக்கான

ததாழிற்

ததாழில்

கல்வி

நுட்ப

ஆெிரியர் கல்வி பாடதநறி பிற பல்களலக் கழகங்கைில்
மட்டுகம நடத்தப்படுகிறது. கமலும், டிப்கைாமா படிப்புகள்

என். டி. டி. பி. டி, என். டி. டி. பி. பி மற்றும் என். டி. கியூ .எஸ்
ஆகியளவ
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இந்த

பல்களலக்

கழகத்தில்

நிறுத்தப்பட்டு
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பட்டப்படிப்பு திட்டங்களைத் ததாடங்கின.

டிப்கைாமாவில் கதர்ச்ெி தபற்ற ெில மாணவர்கள் இறுதித்
கதர்வில் ஒரு பாடத்தில் மட்டுகம கதால்வி
கதர்விலும்

cற்றது,

கதால்வி

cற்றது, முழுத்

ததாடர்ச்ெியான

மதிப்பீடுகளை வழங்காதது மற்றும் ததாழில் பயிற்ெியில்

பயிற்ெி அறிக்ளககளை வழங்காததால் முதல் கதர்வில்
கதால்வி

mளடகிறார்கள்.

கதர்வுகளுக்கு

அமர்ந்து

தபறுவார்கள்.

(V)

தங்கள்

கதர்வில்

அவர்கள்

கதர்ச்ெி

திறன் துணற வமம் ாட்டு திட்டத்ணத ( எஸ். எஸ். டி. ி ) கசயல் டுத்துதல்
டி. வி. இ. டி துணறயின் முன்வனற்றத்திற் ா
துணற வமம் ாட்டு திட்டத்தின்
ை த்திற்கு

வைங் ப் ட்ட

நடவடிக்ண

ளின்

கசயல் டுத்தப் ட்டு வரும் திறன்

ீ ழ் 2017 ஆம் ஆண்டிற் ான

கசயல்

திட்டத்தின்

ீ ழ் 22 துணை நடவடிக்ண

ை த்தின் 18 நடவடிக்ண

டி.

10

ணள கசயல் டுத்த

ல் ணைக்

அடிப் ணட

ல் ணைக்

ணள கசயல் டுத்த &gh 290.7 மில்ைியன் ஒதுக் ீ டு

கசய்யப் ட்டது. 140.55 மில்ைியன் &gh இது கதாடர் ா

(i)

அதன்பிறகு,

வமற்க ாள்ளப் ட்ட

தைிக்ண

ஆய்வின் வ ாது ின்வரும் அவதானிப்பு ள் கசய்யப் டு ின்றன.

கதாைிற்

துணற

கதாைில்

ை ங் ளில் தற்வ ாது

அவசியம்

cள்ள

இருந்தாலும்,

ஊைியர் ளின்

நுட்

rpNu\;l

ைியாளர்

கசயல்

ல் ணைக்

ை ங் ளுக் ான

35 விரிவுணரயாளர் ள், 21
ல்விசாரா

மற்றும்

ல் ணைக்

தற்வ ாது,

ல் ணைக் ை ம் இரண்டாம் நிணை அளவில் 07

அங் ீ ரிக் ப் ட்ட

வவண்டிய

அவசியமில்ணை.

ாைியிடங் ணள நிரப்

திட்டத்தின்

டி.

வவண்டிய

மற்றும் இரண்டாம் நிணை நிணை ளுக் ான நான்கு

ாைியிடங் ள் 2017 டிசம் ர் 31 வணர.

6

ல் ணைக் ை ம்

ல்விப்

ைியாளர் ளுக் ான

ாைியிடங் ள்

ண் ாட்சியாளர் ள், 01 ஆவைாச ர் ள் மற்றும் 28

ாைியிடங் ள் இருப் து

ாைப் ட்டது.

ாைியிடங் ளிைிருந்து உதவி நூை ர்

மீ தமுள்ள

தவிணய நியமிக்
இரண்டாம்

ாைியிடங் ள் எதிர் ாைத்தில் ஆட்வசர்ப்பு கசய்யப் டும்

அவசாசிவயட் ஆ ச
ீ ர்

தவியில் உள்ள

நிணை

ாைியிடங் ணள நிரப்

தகுதியான ஒரு அதி ாரி நியமிக் ப் ட்டு உள்ளார். இணை
அதி ாரி

தவியில்

விண்ைப் ங் ள்
அதி ாரி
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உள்ள

வரவணைக் ப் ட்டு

நியமிக் ப் ட்டுள்ளார்.

ாைியிடங் ளுக்கு

தகுதிவாய்ந்த

மீ தமுள்ள

ஒரு

அதி ாரி ள்
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ாைியிடங் ளுக்கு

ட்டியைில்

அதி

ல்வி

ைியாளர் ளின்

அதி ாரி ளிடமிருந்து வசர்க் ப் டுவார் ள்
உதவிப்

மதிப்க ண்

க ற்ற

ற் ித்தல்

உதவி

ஊைியர் ளின் மூன்று அதி ாரி ள், ஒரு அதி ாரி டிசம் ர் 22,
2017 அன்று இறந்தார், மற்றும் விரிவுணரயாளர்
ஆட்வசர்ப்பு கசய்வதில் ஏற் ட்ட சிக் ல்
ல்வி

தவிக்கு

ல் ணைக் ை

துணைவவந்தர்

நியமிக் ப் ட்டார்.

இந்த திட்டத்தின்

ீ ழ், அரசு மற்றும் தனியார் கூட்டாண்ணம ரூ. 7 மில்ைியன்

ஒதுக் ீ டு கசய்யப் ட்டது, ஆனால் நிதி யன் டுத்தப் ட வில்ணை

அரசாங் த்தின் முடிவின்
நுட்

ல் ணைக்

ை த்தில் இருந்து இந்த

யன் டுத்தப் ட்டது

ஊனமுற்வறாருக் ான
ை ங் ளில்

வடிவயா
ீ

வசதி ணள

வைங்குவதற்கும்,

ான் ரன்சிங்

அணமப்ண

ஆறு

ல் ணைக்

அணமப் தற்கும்

120

மில்ைியன் ஒதுக் ீ டு கசய்யப் ட்டது. 74.02 கசைவிடப் ட்டது, ஆனால் அது

பல்களலக்

கதாைிற்

ஆசிரியர்

உதவிப்

தவியில்

ாரைமா , கதாைில்சார் கதாைில்

க றப் ட்டுள்ளது. புதுப் ிக் ப் ட்ட
நீக் ப் ட்டது மற்றும்

(iii)

ாரைமா

அதன் டி

ாைியிடங் ள் இல்ணை

(ii)

யிற்சியாளணர

ைி திரும் ப்

ட்கஜட் மதிப் ட்
ீ டில் இது

ைம் வவறு சிை வநாக் ங் ளுக் ா

கழகங்கைின்

கட்டுமானப்

பணிகள்

துளற

ல் ணைக்

ை ம்

திறன் கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீ ழ் தெய்யப்படுகின்றன

கதாடர் ான ைி ள் கசய்யப் ட வில்ணை.

(iv)

அணடயாளம்
நடத்துதல்

ாைப் ட்ட

மற்றும்

முன்னுரிணமப்

பு ழ்க ற்ற

குதி ளில்

ல் ணைக்

ட்டம்

ை ங் ளிைிருந்து

கதாைில் வதணவ ளின் அடிப் ணடயில்
வ

ாட்டல்

ாடத்திட்ட வமம் ாட்டுக் ான வைி ாட்டுதல் ணளப் க றுதல்

கதாடங் ியது.

ல் ணைக்

அடிப் ணட

ை த்தின் முன்னுரிணமப்

டிப்பு ணள அறிமு ப் டுத்த ஒரு

வ ாதிலும், 21 வம 2017 தைிக்ண
டிப்பு ள்

கசயல் டுத்தப் ட

ஆண்டில், ஒரு

தயாரிக் ப் ட்டது
2016 ஆம்

குதி ளுக்கு 2 புதிய
மில்ைியன்

இருப் ினும்,

ட்டப் டிப்பு திட்டத்திற்கு மட்டுவம

ஆண்டு

முதல்

ஒரு

ட்டப் டிப்பு

ட்டப்

ஏற் ாடு இருந்த

வததி வணர இத்தண ய

வில்ணை.

வசணவ

2016

ட்டப்

ஆம்

ாடத்திட்டம்

திட்டத்திற்கு ஒரு

விரிவுணரயாளரும் நியமிக் ப் ட்டார். இந்த ஆண்டில் 0.05 மில்ைியன்

நிர்வா த்தில்

ஏகனனில்

ாடத்

ாடத்திட்டம்

குணறவா வவ
இந்த

ிணடத்தது.

வநாக் த்திற் ா ,

வசணவயில்

ஒரு

அடிப் ணடயில்

மதிப் ிடப் ட்ட

வனடிய

வ ராசிரியரின்

ாை

உை

ட்டத்ணதத்

ல் ணைக் ை
உதவி

க ற்றது.

விணைணய

விட

ல் ணைக்

ை

வசணவ ள்

வமற் ண்ட

தன்னார்வ
ைம்

ாட்டல் துணறயின் வதணவ ணள

அவருக்கு

திட்டங் ளுக்கு யன் டுத்தப் ட்டது.

234

உை

உருவாக்

வைங் ப் ட்டன.

இைங்ண யில் உள்ள வ
அணடயாளம்

னடிய

திட்டத்ணத

தனது

வசதியா

விவாத
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இந்த வ ராசிரியரின் வசணவ ளுக்கு முன்,

கசைவிடப் ட்டது, அது தைிக்ண யாளருக்கு விளக் ப் டவில்ணை.

ல் ணைக் ை ம்

வ

ாட்டல்

வனடிய உை

நிர்வா த்தில்

உள்

விரிவுணரயாளர் வதணவ என்று கதரிவிக் ப் ட்டது.
ஆனால்

வ

ாட்டல்

விரிவுணரயாளர்

நிர்வா த்தில்

இல்ைாததால்,

ஒரு

நியமிக் ப் ட்டார். விரிவுணரயாளரும்
வ

ாட்டல்

நிர்வா த்தில்

வ

ாட்டல் நிர்வா த்தில்

ாடத்திட்டத்ணதத் தயாரித்தனர்.

4.2
(m )

விருந்வதாம் ல்
ட்டப்

ட்டத்திற் ா

ஜூன் 15, 2016 முதல் இளங் ணை

ைியமர்த்தப் ட்டாலும், 2018 வம 21 தைிக்ண

டிப்பு திட்டம் கதாடங் ப் ட

நாளிைிருந்து

வமற்கசான்ன

க ாடுப் னவு ளா

ட்டம் க ற்ற

வததி வணர

வில்ணை. ஆட்வசர்ப்பு கசய்யப் ட்ட

அதி ாரிக்கு

2,464,214

சம் ளம்

மற்றும்

வைங் ப் ட்டன, ஆனால் வநாக் ம் க ாண்ட கசயல் ாடு

நிணறவவற்றப் ட வில்ணை.

விரிவுணரயாளர்,
கதாடர்புணடய

உள்

வனடிய வ ராசிரியரும்

ட்டம்

க றுவதற் ான

cள்ளார்.

நுட் ம்

ட்டப்

ைி ளில்

ை

உதவி அதி ரா

ைியாற்றிய ஒரு

jdJ gjtpapypUe;J ) kw;Wk;

ல் ணைக்

Nrit nra;Ak;
ை

வச ரிப்பு

ாரைமா

ரூ

கசய்யப் டு ின்றன.

763,176,

இருந்தது

ின்வரும்

22,

2012

வததியிட்ட

ரிந்துணரத்திருந்தாலும்

முதற் ட்ட

கசயல் டவில்ணை.

ல்வி

வள

தகுதித்

ட்டுமான

மு ாணமத்துவத்தில்
ங் ளித்து

ாை ட்டத்தில் அவர் வமற்க ாண்ட

xd;W

இணைக் ப் ட்டு

ாட்டல் நிர்வா த்தில்

Mண்டில் கதாடங்

cள்ளது

ட்டம் திட்டம் 2019

/

ப் ட உள்ளது.

tpl;L

மற்றும் அவரது
அவதானிப்பு ள்

முன்னாள் இயக்குநர் கஜனரைில் இருந்து மீ ட் சட்டப் டி கசயல் டுங் ள்.
ஜூன்

ிற

உதவி அதி ரா

ைியாற்றிய ஒரு அதி ாரி 2012 ஏப்ரல் 5 அன்று வசணவணய

tpyFfpwhu;.
அவர்
Nritia tpl;L Ngha; tpl;l ,lj;J

மற்றும்

cs;sJ.

டிப் ில் விரிவுணர ளுக்கு

இணைப்பு

வனடிய

உள்ளடக் த்ணத

மாற்றி, அந்த விரிவுணரயாளர் மூைம்

மற்றும்

கதாடர்புணடய

(இணைப்பு 01) வ
ல் ணைக்

ாடத்திட்ட

விரிவுணரயாளரின் நிபுைத்துவத்தின் டி,

இளங் ணை

2020

ட்டம் நிர்வ ிப் தற் ான

ஆவைங் ள்

வதணவ ணளத் தயாரித்J

கதாைில்

அதி ாரி (

முக் ிய

முழுவநர ாடத்திட்டமா

,e;j

(i)

க ற

விரிவுணரயாளர்

கமலாண்ளம நடவடிக்ளககள்
விரிவுணரயாளர்

(M)

ட்டம்

விசாரணை

ல் ணைக் ை

அறிக்ண

பி .ஏ. 04. 09. 2012 கததியிட்ட கடிதம் மூலம் ெட்ட நடவடிக்ளக

உதவி

ெட்டமா அதிபர் துளறக்கு எடுக்கப்பட்டு

உள்ைது. 10.02.2014

கததியிட்ட கடிதம் ெட்டமா அதிபர் துளறக்கு அனுப்பப்பட்டு
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முதல்வர் அவர் ஏப்ரல் 5, 2012 அன்று வசணவணய விட்டு கவளிவயறினார்,

உள்ைது. இருப்பினும், இது ததாடர்பாக ெட்டமா அதிபர்

ஆகும்.

கடிதம் மூலம் ெட்டமா அதிபர் திளணக்கைத்திற்கு உரிய

வமலும் அவரது வசூல் கதாடர் ா

(ii)

ின்வரும் அவதானிப்பு ள் ரூ .763,176

தெயல்முளற

நவம் ர் 22, 2017 வததியிட்ட
அறிக்ண யுடன்

சட்டத்ணத

Mbl;lu;

கஜனரைின்

ின் ற்றாததால்,

கஜனரல் துணறயின் சட்ட நடவடிக்ண

ள் 2014

விசாரிக் ப் ட்டன

(iii)

துளற தெயல்படவில்ளல. இதுகபான்று, 22.11.2017 கததியிட்ட

ிராச்சுட்டி சட்டத்தின்

ிரிவு 23 ன்

சட்டமா அதி ரின்

டிதம்.

மார்ச்

ல் ணைக்
20,

ிராச்சுட்டியா கசலுத்தப் ட்டது.

2013

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

என்று

Mbl;lu;

ல் ணைக் ை

ிப்ரவரி 10 ஆம் வததி வணர

டி, ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு அதி ாரி

கசலுத்த வவண்டிய எந்தகவாரு கதாண யும்
நிறுத்தி ணவக் ப் டைாம் மற்றும்

டிதத்தின் டி, விசாரணை

தாமதமாகிவிட்டது

ிராச்சுட்டி கசலுத்தப் டும் வணர

ை ம் இைவசம் என்று கூறும்

அன்று,

ரூ

.108,250

கதாண

பி. ஏ. உதவி திரு. கணநாத் 05. 04. 2012 அன்று கெளவளய
விட்டு

தவைிகயறினார்,

கமலும்

கழகத்தில்

அனுமதிக்கப்பட்டதால்

ததாழிலாைர்

திளணக்கைத்தில்

இளடநீ க்கம்

தெய்யப்பட்டார்.

அவர்

பல்களலக்

கிராச்சுட்டிக்காக

இருப்பினும்,

புகார்

அவர்

அைித்திருந்தார்.

விொரளணயில் அவரது கிராச்சுட்டி தெலுத்தாததற்கான
காரணங்களைக்

காட்டியது.

இறுதி

முடிவு

07.

03.

2013

கததியிட்ட கடிதத்தில் (இளணப்பு 02) அறிவிக்கப்பட்டு ரூ
கிராச்சுட்டியிலும்,

.90,208.75

கட்டணத்திலும்
ககாரப்பட்டது.

ரூ

itg;G

அதன்படி,

20.

தடபாெிட்’

03.

கூடுதல்

.18,041.75
2013

தெய்யுமாறு

அன்று

கமற்கு

-

தகாழும்பு உதவி ததாழிலாைர் ஆளணயராக ரூ. 108250.50
மதிப்புள்ை

காகொளல

திளணக்கைத்திடம் ஒப்பளடக்கப்பட்டது

(iv)

அட்டர்னி கஜனரல் திணைக் ளத்தின் வமற் ண்ட
இன்னும்

உயர்

நீதிமன்ற

சிக் ைான

வருவதா வும், கதாைில் கதாைில் நுட்

நிர்வா க்

டிதம், இந்த அதி ாரி
குழுவில்

ைியாற்றி

ல் ணைக் ை ம் அணத நிர்வ ிப் தன்

மூைம் ைத்ணத மீ ட்கடடுக் முடியும் என்றும் வைியுறுத்தியது.

திரு

ைனத்தின் குற்றச்சாட்டு கதாடர் ா

உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு
அந்த

22. 04. 2015 அன்று

டிதம் வைங் ப் ட்டு

உள்ளது.

டிதத்தில் 03. 05. 2012 மற்றும் 06 . 02. 2014 வததியிட்ட

டிதங் ள்

உயர்

அனுப் ப் ட்டதா வும்,
ைியிடத்திைிருந்து

வசூைிக்

உள்ளது.

நடவடிக்ண

திரு.

கதாண ணய

ைிக்

சம் ளத்திைிருந்து

திரு

நீதிமன்ற

கசலுத்த

ைநாத்

வளா ம் ல் ணைக்
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ெமர்ப்பிக்கப்பட்டு

எடுக்

ைனத்

தனது

தனது

வவண்டிய

வவண்டும்

வளா த்திற்கு

தற்வ ாணதய
ட்டைத்ணத

என்றும்

சம் ளத்திைிருந்து

கூறி

அந்தத்

மறுத்தணத உடன் ாடு இல்ைாமல் அவரது
ைிக்

முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்ற

ை த்திற்கு கதரிவித்து உள்ளது
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வததியிட்ட அட்டர்னி கஜனரல் திணைக் ளத்தின்

டிதம் திரு

ைனத் ரூ. 03 .05. 2016, 25.06.2016 மற்றும் 24 / 10 / 2016 வததியிட்ட

டிதத்தின் மூைம், இந்த சம் வத்தின் தற்வ ாணதய நிணை

குறித்து கதாைிற்

ல்வி

ல் ணைக்

ை ம் சட்டமா அதி ர்

துணறயிடம் விசாரித்து உள்ளது. ஆனால் திரு
கசய்யும்

உச்ச

நீதிமன்றம்

இந்த

ைனத் வசணவ

விஷயத்தில்

கமதுவா

கசயல் ட்டு வருவதா த் கதரி ிறது. இந்த குற்றச்சாட்டுக் ான
அறிவிப்பு

(v)

உள்ளது.
2015 இல்

ஆண்டின்

ல் ணைக்

ை த்திற்கு 800,000 ரூ ாய்

மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட

ணடசி நாளுக்குள், ஸ்தா னக் குறியீடு தயாரிக் ப் ட்டது. அணத

நணடமுணறக்கு க ாண்டுவர வமைாண்ணம வசணவ ள் திணைக் ளத்தின்
ஒப்புதல் க றப் டவில்ணை.

(V)

உயர்

ல் ணைக்

ை த்திற்கு ஏற் ட்ட அநீதி

ாரைமா

ல் ணைக்

ை த்தின்

முது ணை

ட்டப் டிப்புக்கு

ராஜினாமா ஏற்

ரூ

.4,684,315

த்திரத்ணத

கசலுத்தும்

முடியாது என்று கூறப் ட்டது. இருப் ினும்,

திருப் ிச் கசலுத்தத் தவறியதற் ா

வணர

த்திரத்ணத

அந்த அதி ாரி கதாைிைாளர் தீர்ப் ாயத்தின்

மீ து வைக்குத் தாக் ல் கசய்திருந்தார், ஆனால் ஆ ஸ்ட்

khjk;

25 , 2017

வததியிட்ட உத்தரவுப் டி மீ ண்டும்

ைியில் அமர்த்தப் ட்டு இரண்டு ஆண்டு

சட்ட கசைவு ள் ரூ.

ை ம் 542,500 ரூ ாய் கசைவிட வவண்டி

வளா த்திற்கு

அனுப் ப் ட்டு

ததாழிற்துளற ததாழில் நுட்ப பல்களலக் கழகம் நிர்வாக
கெளவகள்

திளணக்கைத்திற்கு

ஒப்புதலுடன்
ஆனால்

வில்ளல.

ற் ித்தல் உதவியாளர் ஒருவர் ராஜினாமா கசய்ய விண்ைப் ித் திருந்தாலும்,

நீதிமன்ற

ஒப்புதலுக்காக

இன்றுவளர

ஸ்தா னக்

ராஜினாமா

ஒரு

கசய்த

ராஜினாமாவா
ததாடர்பான

முடிவின்படி,

ின்னர்

cள்ைது,

ஒப்புதல்

ஆம்

ஊைியர் ளால்

ருதப் ட்டது.

தபறப்பட

அத்தியாயத்ணதப்

ராஜினாமா

நிறுவனத்திற்கு

ஊைியர் ளின்

இருப்பினும்,

விொரளணயில்

அந்த

,ருந்தது.

5

ந ர்

குழுவின்

அனுப்பப்பட்டு

அத்தளகய

குறியீட்டின்

க ாறுத்தவணர,

ஆளுநர்

ததாளகளய

ெம்பவம்

தகாடுக்கப்பட்ட

தெலுத்த

கவண்டி

நிலுணவத் கதாண ணய கசலுத்த உத்தரவிட்டார். அதன் டி, ரூ. 596,040 மற்றும்

(,)

,ருந்தது.

ல் ணைக்

பல்களலக் கழக கல்லூரிகளுக்கான தளலளம நிர்வாக அதிகாரிகைின்
ஆட்கெர்ப்பு

(i)

டங் ைாவுக் ான

வதசிய

ை த்ணத ஆண்டு வதாறும்

அதி ாரி ளா

ல் ணைக் ை ம்

நியமிக் ப் ட்டனர்,

அவர் ளுக்கு நிரந்தர

மற்றும்

மாதர

ல் ணைக்

இந்த அதிகாரிகள் கநர்காணல்கைில் அதிக மதிப்தபண்

சந்தர்ப் ங் ளில்

விண்ணப்பங்கள் அளழக்கப்பட்ட கபாது தபறப்பட்ட ஒகர

ாைி கசய்த அதி ாரி ள் தணைணம நிர்வா

ல் ணைக்

வமலும்

இரண்டு

ை ங் ளிைிருந்து விடுவிக் ப் ட்ட

அளணவ விட நியமனங் ள் வைங் ப் ட்டன

ாை

தபற்றவர்கள்.
விண்ணப்பம்
பல்களலக்

மாதர

இதுதான்.

பல்களலக்

இந்த

பதவிக்கான

கழகத்திற்கு
தகுதி

ஒரு

கழகத்தில் ஒரு தளலளம விரிவுளரயாைர்

தரம் I பதவிக்கு ெமமானதாகும். இருப்பினும், ஒரு தளலளம
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நிர்வாக

அதிகாரியின்

ெம்பைம்

.

rpNu\;l

ரூ. 100,000.00,

விரிவுணரயாளரின் சம் ளம் ரூ. 175000.00

இகதகபால்,

இந்த அதிகாரிகள் தங்கைது நிரந்தர பணியிடத்திலிருந்து
ஊதியம்

தபறாத

அவர்கைின்

விடுப்ளபப்

நிரந்தர

தபற

பணியிடத்தின்

விரும்பினாலும்,
ெம்பைம்

ஒரு

பல்களலக் கழகத்தின் தளலளம நிர்வாக அதிகாரியின்

ெம்பைத்ளத விட அதிகமாகும்.அவர்கள் ஓய்வு நாளுக்குப்
பிறகு

பல்களலக்

அவர்கைின்

தெய்கிறார்கள்.

(ii)

விஷுவல் அண்ட் க ர் ார்மிங் ஆர்ட்ஸ்
டங் ைா

khjk;

1

ல் ணைக்

Mk;

jpfjp

நியமிக் ப் ட்டார்,

ல் ணைக்

ை த்தின்

வருடாந்திர

விடுப்பு

ை த்தின் தணைணம நிர்வா
2016

ஆனால்

12

அன்று

Mk;

jpfjp

அதி ாரியா

அக்வடா ர்

திவாளர்

கசப்டம் ர்
விடுப் ில்

2016

விடுவிக் ப் ட்டார். அதன் டி, ஒரு அதி ாரிக்கு நிரந்தர ைியிடத்திை;
கவளிவயற்றப் டுவதற்கு முன்னர் நியமனங் ள் வைங் ப் ட்L
ாை முடிந்தது

(iii)

2014 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் ஆண்டு கதாைிற்
அறிவியல் ஒழுங்கு முணற ளின் 6.2 (அ)

cள்ள

வநரத்திற்கு முன்

வவறுவிதமா

தள்ளு டி கசய்யப் டாவிட்டால்

ல்வி

ல் ணைக்

அன்று

,ருந்து

,ருப்

ணதக்

ை ங் ள்

த்தி அடிப் ணடயில் குறிப் ிடப் ட்டு

நிறுத்தப் டாவிட்டால் அல்ைது

இயக்குநர் நியமிக் ப் ட்ட வததி முதல்

மூன்று ஆண்டு ள் வணர அல்ைது 60 வது ஆண்டு முதல் நிணறவு வணர

தணைணம

நிர்வா

அதி ாரியா

டங் ைா

நியமிக் ப் ட்ட

ல் ணைக்

அதி ாரி

இருக்க கவண்டும்.
இந்த

முடியாததால், நிர்வா

(<)

என் து குறித்து தைிக்ண

சிக் ைா

இருந்தது.

தவைிகயறி,

அறிக்ளக

நியமனக்

ஏழாம்

ஆண்டு

கடிதங்கள்

விடுப்பு

ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவர் தனது நிரந்தர பணியிடத்ளத
விடுவித்த பின்னர் பதவிகயற்றுள்ைாh;.
பல்களலக்

கழகங்கள்

மூன்று

வருடங்களுக்கு

ஊதிய

விடுப்பு இல்லாமல் தவைிகயறுகின்றன, ஆனால் இந்த
பதவிளய

விட்டு

தவைிகயறுகின்றன,

ஏதனனில்

அவர்கைின் ெம்பைம் அவர்கைின் நிரந்தர கவளல இடத்ளத
விட குளறவாக உள்ைது

ை த்தின்

நூற்றாண்டு

நிறுவனங் ளுக்கு கதாடர்ச்சியான வசணவணய வைங்
கசயல் ாடு ள் எவ்வாறு திறணமயா

அதிகாரிக்கு

வழங்கப்பட்டிருந்தாலும்,

விடுமுணற முடிவில் 2018 ிப்ரவரி 01 அன்று வசணவணய ராஜினாமா கசய்தார்.

Mjd; fhuzkhf

விட்டு

பணியிடத்திற்கு

Xa;T விடுப்புக்கான விண்ணப்பம் நியமனக் கடிதத்துடன்

தவியில் இருப் ார்.
இருப் ினும், 1 கசப்டம் ர் 2016 அன்று

கழகத்ளத

நிரந்தர

நடத்தப் ட்டன

பல்களலக் கழகங்கைின் தெயல்பாட்டிற்காக நிர்வாக மற்றும் தணிக்ளக
ஆகலாெகர்களை நியமித்தல்
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(i)

ல் ணைக்

நிர்வா

ை

நிறுவனங் ளின் விவ ாரங் ளுக்கு ரூ. 75,000 / -, நான்கு

நிறுவனங் ள்

-

ரூ.

ரூ.

100,000

க ாடுப் னவு

க ாண்ட

ஒரு

தைிக்ண யாளரும் முணறவய 12 மாதங் ள் மற்றும் ஆறு மாதங் ளுக்கு
ஒப் ந்த அடிப் ணடயில் ைியமர்த்தப் ட்டார்.

இந்த

தவி ள்

ஒப் ந்த

நியமிக் ப் டு ின்றன.
ல் ணைக்

அவர் ளின்

கசயல்முணறணயத்

cள்ளனர்.

ை ங் ள் சமீ த்தில் நிறுவப் ட்ட நிறுவனங் ள்.
ஊைியர் ளும்

புதிதா

ை த்தின்

நிர்வா

ல் ணைக்

ஒரு

அனு வம்

நியமிக் ப் ட்ட
மற்றும்

நிதி

ை த்தின் நிர்வா

அனு வம்.

ல் ணைக்

அதி ாரி ள்.
ை த்தின்

உள்

தைிக்ண

அங் ீ ரிக் ப் ட
ைி ணளச்

ஒப்புதல்

வில்ணை.

கசய்ய

இருந்து

ஓய்வு

உட் ட

கசய்ய

மூத்த

வமைாண்ணம

வ ாரப் ட்டது,

இந்த

ஒப் ந்த

கசய்யப் ட்டன.

ல் ணைக்

விவ ாரங் ணள

ை ங் ள்

தவிக்கு.

திணைக் ளத்திடம்

வாய்ந்தவர் ள்

ஊைியர் ள்.

நிறுவ

மற்றும் நிதி அம்சங் ளில்

ை த்தில்

ல் ணைக்

தைிக்ண யாளர்

(c)

க ாள்முதல்

ஆவைாச ர் ளா

கதாடர்ந்து ஆவைாச ர் ள் வதர்வு கசய்யப் ட்டு

மற்றும்

(ii)

அடிப் ணடயில்

ைி ள்

க ற்ற

ல் ணைக்

உதவி

உள்

ஆனால்

அது

வசணவ ள்

சம் ந்தப் ட்ட

அடிப் ணடயில்

ஆட்வசர்ப்பு

வமற்கூறிய ஆட்வசர்ப்பு அதி ாரி ளுக் ான ஆட்வசர்ப்பு திட்டத்திற்கு அவர் ள்

இந்த ஆவைாச ர் ளுக் ான வதர்வு அளவுவ ால் ள் ஆளுநர்

ஆவைாச ர் ளின் தகுதி ணள சரி ார்க்

தகுதி ணள சரி ார்க்

ஒப்புதல்

அளிக் ாததால்

மார்ச் 2, 2017 அன்று,
ஆய்வ த்ணத

நிறுவ

தைிக்ண யாளர் ளால்

ல் ணைக் ை
46

முடிய வில்ணை

நான்கு

வாங் ப் ட்டன

cள்ளன. இந்த அதி

குழுவால் அங் ீ ரிக் ப் ட்டு

ாரி ளின்

வதணவயான சான்றிதழ் ள் உதவி

அதி ரின் (சப்ணளயர்) ண யில் உள்ளன.

வமைாண்ணம ஆய்வு ள்

ைினி ள்

நிர்வா

ிரிவுக்கு ஒரு

5,841,172

ைினி ள் மற்றும் ா ங் ள் ிற துணற ளுக்கு வைங் ப் ட்டன.

மதிப்புள்ள

வாங் ிய

ைினி கதாைில்நுட்

ஆய்வ த்திற் ா

வசணவ ள்

வமைாண்ணம

ிரிவின்

ஆய்வு ள்

ீ ழ் ஒரு

ிரிவுக் ான

ஆய்வ ம் நிறுவப் ட்டது. இது வமைாண்ணம ஆய்வு ள் துணற
மற்றும்

ிற

யன் டுத்தப் டு ிறது,

துணற ளின்

அதன் டி

இந்த ஆய்வ த்ணத தற்வ ாது
கதாைில்நுட்

ஆய்வ த்தின்

வசணவ ள்

ராமரிப்பும்

ிரிவின்

எளிதானது.

வரம்ண த்

ைினி ள் முணறயா
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ஏராளமான

மாைவர் ள்

யன் டுத்து ின்றனர். ஆய்வ ம்

வகுப் ணறணய ஒரு ஆய்வ மா
வகுப் ணற ளின்

மாைவர் ளால்

ீ ழ்

இது

இருப் தால்,
ஒரு

புதிய

உருவாக்குவதன் மூைம்

தடுத்தது.

எனவவ,

இந்த

ஆய்வ ங் ளுக்கு அனுப் ப் ட்டன,
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மீ தமுள்ள

சிை

ைினி ள்

ல் ணைக்

ை த்தின்

வவண்டுவ ாளின் வ ரில் கமாைி ள் துணற, கதாைில் நுட்
வசணவ ள்

(C)

ிரிவு, துணைவவந்தர் அலுவை ம் ஆ ியவற்றுக்கு

வைங் ப் ட்டன.
ல் ணைக்
ாைவும்

ை த்தின்

குறிப் ிட்ட

மதிப் ாய்வு

சமூ

கசய்யப் ட்ட

வருடாந்திர வருண க் ா

சமூ

க ாறுப்பு ணள

ஆண்டில்,

நைன்புரி

அணடயாளம்

சங் த்தின்

க ாறுப் ின் ீ ழ் ரூ .300,000 கசைவிடப் ட்டது.

பல்களலக்கழக

ஊழியர்கைின்

வருடாந்திர பயணம் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டு
ெமூகப்

தபாறுப்பின்

(m)

வதர்வு ளின் முடிவு ணள மூன்று மாதங் ளுக்குள் கவளியிட

உள்ை

கணக்குகைில்

ல் ணைக்

அத்தண ய மதிப்க ண் ணள வைங்குவதில் தாமதங் ளுக்கு

முடிவு ள் ஒரு மாதம் முதல் ஒன் து மாதங் ள் வணர தாமதமா ி விட்டன.

எதிர் ாைத்தில், விணடத்தாள் ள் வைங் ப் ட்டவுடன் இறுதி

ை ம் திட்டமிட்டL

தாமதத்திற் ான

(ආ)
(i)

கீ ழ்

cள்ைது.

குறிப்பிடப்பட்L
தெயல்பாட்டு நடவடிக்ளககள்

மற்றும்

(Harmony and socialization)
cள்ைதால்,

ெமூகமயமாக்கலுக்காக
இது

4.3

நல்லிணக்கம்

தாமதத்ணதத் தடுக்

,ருந்தது, ஆனால் 2017 இல் நணடக ற்ற வதர்வு ளின்

ாரைங் ள் தைிக்ண க்கு விளக் ப் ட வில்ணை மற்றும்
எந்த வைிமுணறயும் ணவக் ப் ட வில்ணை.

தற்வ ாது

கசைவுக்

தவணை

குணறப்பு

மதிப்க ண் ணள

வைிமுணற

கசலுத்துமாறு

இல்ணை.

சம் ந்தப் ட்ட

அதி ாரி ளுக்கு அறிவுறுத்துவவhk;.

பட்டப்படிப்பு திட்டங்களுக்கு தவைி விரிவுளரயாைர்களை நியமித்தல்
வார

இறுதி

ட்டப்

எண்ைிக்ண யிைான
விரிவுணரயாளர் ள்
வாராந்திர

ட்டப்

டிப்பு ளுக் ா

மாைவர் ணளச்

தங் ளது

விரிவுணர

டிப்பு ளுக்கு

அட்டவணை ளுக்கு ஏற்

வசர்த்J

ல்விப்

அர்ப் ைித்து

ைி

Thu
10
ehl;fs;
Thu ,Wjp 13

அட்டவணை

ல் ணைக்

ல்விப்

உள்

குதிணய
மற்றும்

ாய்வு கசய்யப் ட்ட

ை த்தின் 49 உள்

ைி ணளத் திட்டமிடுவதில்

வனம் கசலுத்த வில்ணை. 18,642,743 கசலுத்த வவண்டி

ghlj;
gl;l
njhFjp
epfo;r;rp
eilngWk; njhif
fhyk;

க ரும்

,ருந்தது.

gjpT nra;j
tpupTiuahsu;fSff;F
khztu;fspd; xJf;fg;gl;l fhyk;
vz;zpf;if
397
489

,q;F

அதி

,ருந்தாலும்,

வநரத்தின்

cள்ளனர். மதிப்

ஆண்டில், கதாைிற் துணற கதாைில் நுட்
விரிவுணரயாளர் ள் இருந்தனர், அவர் ள்

ல் ணைக் ை ம்

cs;
7662
2244

ntspg;Gw
4882
10819

Njitahd

ல் ணைக்

tpupTiuahsu;fs;

ை த்தில்

ஊைியர் ள் இருக்
ை த்தின்

,y;iy.

தினாறு மாைவர் ளுக்கு ஒரு

வவண்டும். ஆனால் இந்த

ல்வி

ஊைியர் ள்

ஒரு

ல்வி

ல் ணைக்

மாைவர் ளின்

எண்ைிக்ண யுடன் ஒப் ிடும்வ ாது வ ாதுமானதா

இல்ணை.

mjhtJ Njitf;F Vw;wthW ,y;yhky;
kpff;
Fiwthd msT tpupTiuahsu;fs; cs;shu;fs;.
ஏறக்குணறய 30% ஊைியர் ளுக்கு டிப்பு விடுப்பு உள்ளது.
அதன் டி,

ல் ணைக்

ட்டப் டிப்பு ணள

ற் ிக்

இல்ணை, கதாைில் நுட்
மற்றும்

முடியும்.

திறணமயான
மற்ற

அங் ீ ரிக் ப் ட்ட
துணறயில்

ை த்தில்

வ ாதுமான

ல் ணைக் ை ம் அனு வம் வாய்ந்த

நிபுைர் ளின்
ல் ணைக்

வசணவ ணளப்
ை ங் ளில்

க ற

கூட,

ல்வி ஊைியர் ளில் 75% மட்டுவம இந்த

நிபுைர் ளின்

நியமிக் ப் டு ிறார் ள்,

வசணவ ணளப்

க றுவதற் ா

மீ தமுள்ளவர் ள்

விரிவுணரயாளர் ணளப் யன் டுத்து ிறார் ள்.
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தற்வ ாதுள்ள

ல்வி ஊைியர் ள்

கவளி
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ehl;fs;

(ii)

அதன் டி,

ல் ணைக்

ை த்தின் 2017/2018

ல்வியாண்டில் வசர்க் ப் ட்ட

மாைவர் ளுக் ான அறக் ட்டணள திட்டம் 2014/2015, 2015/2016 மற்றும் 2016/2017
ல்வி

Mண்டில் வசரும் மாைவர்

வநரங் ளும் நணடக றும்.

ளுக்கு 534 மைி வநரமும் 17,674 விரிவுணர

இந்த

ல் ணைக்

khzவர்

ளில்

உள்ளனர். எனவவ,
வாய்ந்த

ிர ை

வநாக் த்திற் ா

4.4

ை த்தில்

வசர்க் ப் ட்ட

க ரும் ாவைார்

ைித

ைிதத்ணத

ற் ிப் தில் நிபுைத்துவம்

விரிவுணரயாளர் ளின்

வசணவ ள்

cள்ளன.

க றப் ட்டு

புதிய

அறிவு குணறவா

இந்த

தெயலற்ற மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத தொத்துக்கள்
ல் ணைக் ை

இயக்குநர் கஜனரைின் குடியிருப்பு 2012 நவம் ர் முதல்

ல் ணைக் ை ம்;

மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட ஆண்டு இறுதி வணர கசயைற்றதா வவ இருந்தது.

தவியின்

துணைவவந்தர்

தற்வ ாணதய

ை த்தில்

ஒரு

இரவு

ட்டப் ட்டு

cள்ளன.

அவசியம் ஆ ியவற்ணறக்
ைி ள்

வ ாது

ணடரக்டர்

4.5

பணியாைர்கள் நிர்வாகம்

(m)

அக்வடா ர் 12, 2012 அன்று, கதாைிற்துணற கதாைில் நுட்
தவிக்கு

தகுதி

நியமிக் ப் ட்டனர்.
ஆண்டு ள்
வ ிக்

இல்ைாத

இருப் ினும்,

ல்வி

ஊைியர் ளின்

ல் ணைக்

ை ம்

ஆறு

ல்வி

ஊைியர் ள்

அதி ாரி ள்

வதணவயான தகுதி ணள பூர்த்தி கசய்ய வில்ணை என் து

.

வதிவிடத்தின்

ருத்தில் க ாண்டு,

அவற்ணற

கஜனரல்

ாைாண்டு ள்

ராமரிக்

வரு ின்றன,
இந்த

திவாளர்

ல் ணைக்

ழுது ார்ப்பு

வதணவப் டும்

ாைாண்டு ணளப்

ை

கமலாண்ளம கெளவகள் திளணக்கைத்தின் டி. எம். எஸ் / இ

எட்டு

ததாழிற்துளற ததாழில் நுட்ப பல்களலக் கழகத்திற்கான

ஊைியர் ள்

கதாடங் ி

டந்துவிட்ட வ ாதிலும், தனியார் ணவத்திருப் வரின்

நியமிக் ப் ட்ட

cள்ளது.

ல் ணைக்
10

மற்றும்

உத்திவயா பூர்வ

வமற்க ாள்ளப் ட்டு

யன் டுத்துவார்

மற்றும்

தன்ணம

தவி ணள
இதுவணர

ண்டறியப் ட்டு

4 / 47 / 2 / 280 / 1 ( இளணப்பு 02 ) மற்றும் 27. 07 .2009 கததியிட்ட

பணியாைர்கைின் ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் டி. எம். எஸ் / இ
/ 280

/2 மற்றும் 31. 12. 2012 03) கமலாண்ளம கெளவகள்

சுற்றறிக்ளக

எண்

30

இன்

விதிகைின்

அடிப்பளடயில்

ஊழியர்கைின் ஒப்புதல் கடிதம் டி. எம். எஸ் / இ / 280 / 2
கடிதம்

மற்றும்

கெளவகைின்

31.

12.

2012

சுற்றறிக்ளக

கததியிட்ட

எண்

30

கமலாண்ளம

ன்

விதிகைின்

அடிப்பளடயில் பல்களலக் கழகத்தின் ஆட்கெர்ப்பு மற்றும்
மறுெீரளமப்பு தெயல்படுத்தப்பட்டு
கெளவகைின்

சுற்றறிக்ளக

cள்ைது.

எண்

30

அமல்படுத்தும் கடிதத்தின் பிரிவு 4 ன் படி

vடுf;fg;gLபவருக்கு
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எட்டு

கல்வி

கமலாண்ளம

இன்

விதிகளை

vLf;fg;gLtjpy;

அதிகாரிகள்
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நியமிக்கப்பட்டு
ெம்பந்தப்பட்ட

cள்ைனர்.

இவர்கைில் இரு அதிகாரிகள்

தகுதிகளை

ளவத்திருப்பவரின்

விரிவுளரயாைராக

பூர்த்தி

தபயர்

தெய்துள்ைதால்,

rpNu\;l

நீ க்கப்பட்டு

தபயரிடப்பட்டு

cள்ைது.

மீ தமுள்ை

இரண்டு தகுதி தபறும் பணியில் உள்ைன, மற்தறான்று
தனிப்பட்ட ககாப்பில் தகவல்களை கெர்க்க வில்ளல.

இந்த அதிகாரிகளை உள்வாங்கும் கநரத்தில், தணிக்ளக
வினவலில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை

கல்வித்துளற

ஊழியர்களுக்கு இதுகபான்ற நிளல குறித்து ததரிவிக்கப்பட

.

வில்ளல

இந்த அதிகாரிகளை உள்வாங்கும் கநரத்தில்,

தணிக்ளக வினவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கல்வித்துளற
ஊழியர்களுக்கு

இதுகபான்ற

ததரிவிக்கப்படவில்ளல.

(M)

நிளல

குறித்து

2017 ஆம் ஆண்டில் ஆட்வசர்ப்பு கசய்யப் ட்ட இரண்டு rpNu\;l விரிவுணரயாளர்

இந்த

தகுதித் வதணவ ணள உறுதிப் டுத்த முடியவில்ணை.

விரிவுணரயாளர் தரம் I க்கு ஆட்வசர்ப்பு கசய்ய விண்ைப் ங் ள்

தரம் I அதி ாரி ள் மற்றும் விரிவுணரயாளர்

தவிக்கு நியமிக் ப் ட்ட ஒருவர்

ல் ணைக்

ை த்தின்

உயர் தகுதி வாய்ந்த

ல்வி விவ ாரங் ணள

ல்வி ஊைியர் ள் அவசியம்.

அணைக் ப் ட்டன, வமலும் உள் ஊைியர் ளிடk;

ராமரிக்

rpNu\;l
,ருந்து

விண்ைப் ங் ள் எதுவும் வரவில்ணை.

At least six years’
experience in one or one of the following.
1. ல் ணைக் ை மட்டத்தில் அல்ைது உயர் ல்வி
நிறுவனத்தில் ற் ித்தல் - Teaching at university
level or/ Higher educational Institution.
2. கதாைில்முணற அனு வத்தில் அங் ீ ரிக் ப் ட்ட
வைி ஸ்தா னம் - Professional experience in a
recognized mercantile establishment.
3. அவரது / அவள் சிறப்புத் துணறயில் ஒரு அங் ீ ார
நிறுவனத்திற்கு ஆராய்ச்சி அங் ீ ாரம் - Research
relevennt to his/ her field of specialization in a
recognize institution.
4. முது ணை டிப்பு -Post graduate studies.
அவற்றின்

அனு வத்துடன்
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தனிப் ட்ட

வ ாப்பு ளில்

கதாடர்புணடய

வமற் ண்ட

சான்றிதழ் ளின்

ந ல் ள்
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உள்ளன.

5.

நிளலயான வைர்ச்ெி

5.1

நிளலயான அபிவிருத்தி இலக்குகள்
ஒவ்தவாரு

அரொங்க

நிறுவனமும்

ஐக்கிய

நாடுகள்

ெளபயின்

சுணம

2030

ல் ணைக் ை

நிளலயான அபிவிருத்திக்கான "நிகழ்ச்ெி நிரலுக்கு" இணங்க கவண்டும்,

நுட்

கமலும் மதிப்பாய்வு தெய்யப்படும் ஆண்டிற்கான அதன் கநாக்கத்தின் கீ ழ்

திட்டமாகும்.

2030 ஆம் ஆண்டளவில் அணனத்து க ண் ளுக்கும் ஆண் ளுக்கும் சமமான

வமம் ாடு

பணிபுரியும் கநாக்கம் குறித்து பல்களலக்கழகம் அறிந்திருக்க கவண்டும்.

வாழ்க்ண த் தரத்ணத உறுதி கசய்வதன் மூைம், அணனவருக்கும் தரமான
மற்றும் ஒருங் ிணைந்த

ல்விணய உறுதி கசய்வதன் மூைம், நிணையான

ல் ணைக்

நிணையான

ருத்து என் து கதாைில்சார் கதாைில்

ை த்தால்

அ ிவிருத்தி

மற்றும்

குறிப் ிடப் டு ின்றன.

கசயல் டுத்தப் டும்

இைக்கு ள்

கதாைில்

அவ்வப்வ ாது

யிற்சி

ஒரு

திறன்

அணமச்ச த்திற்கு

அ ிவிருத்தி கதாடர் ான திறன் வமம் ாடு மற்றும் கதாைிற் யிற்சி அணமச்சின்
வநாக் ங் ணள

அணடதல்.

தைிக்ண க்கு

வைங் ப் ட்ட

ல் ணைக் ை மா

வநாக் மா

6.
6.1

(m)

யூனிவ்

என

த வல் ளின் டி,

மாற்றுவதற் ான

அணடயாளம்

அணடயாளம்

ைி

ாைப் ட்டது.

ள்ளிணய

ஒரு

ாைப் ட்டாலும்
ஒரு

நிணையான

சுணம

வளர்ச்சி

தபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் நல்லாட்ெி.
உள் தணிக்ளக
ல் ணைக்

ை த்தின் உள் தைிக்ண ப்

ிரிவில் வ ாதுமான ஊைியர் ள்

இணைக் ப் ட வில்ணை, வமலும் ஒரு உள் தைிக்ண யாளர், இணை அதி ாரி
மற்றும் எழுத்தர் தர அலுவைர் மட்டுவம நியமிக் ப் ட்டனர்.

இந்த

ல் ணைக் ை த்திற்கு அங் ீ ரிக் ப் ட்ட ஊைியர் ளின்

எண்ைிக்ண
வசணவ ள்
மற்றும்

வ ாதுமானதா

துணற

ஒப்புதல்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

இல்ைாததால்,

ஒப்புதலுக் ா

க றப் டவில்ணை.

வமைாண்ணம

ரிந்துணரக் ப் டு ிறது

ஊைியர் ள்

இந்த

வினவைில்

தற்வ ாது

ல் ணைக் ை த்தால் அங் ீ ரிக் ப் ட்ட ஊைியர் ளால் உள்

தைிக்ண ப் ிரிவுக்கு ரிந்துணரக் ப் ட்டுள்ளனர்

(M)

டிசம் ர் 23, 2011 வததியிட்ட டி. எம். ஏ / 06 இன் வமைாண்ணம தைிக்ண

உள் தைிக்ண த் திட்டம் தயாரிக் ப் ட்டு, தைிக்ண

கசயல்திறன்,

உள்

சுற்றறிக்ண
உள்ள

எண் 133 (2) (அ) (i)

ை

இைக்கு ணள அணடதல்,

ைக் ியல், நிதி மற்றும் கசயல் ாடு ள் ஆ ிய துணற ளில்

நிர்வா

மதிப் டு
ீ
ள் வ ான்ற

உள் தைிக்ண

இல்ணை,

முந்ணதய நடவடிக்ண
கசய்யப் ட்ட

ல் ணைக்

ளுக்கு அதி

ஆண்டிற்கு

வைங் ப் ட்டன

எனவவ,
10

உள்

குதி ணள உள்ளடக் ியது. வ ாதுமான
ல் ணைக்

ை த்தின் தைிக்ண க்கு

தைிக்ண

அறிக்ண

வநரம் ஒதுக் ப் ட்டது. மதிப் ாய்வு
ள்

மட்டுவம

மற்றும்

வமைாண்ணமக் குழு மற்றும் ஆளும் குழுவின் ஒப்புதலுடன்
தைிக்ண

நடவடிக்ண

ள்

ஆண்டு

முழுவதும்

வமற்க ாள்ளப் டு ின்றன. க ாடுப் னவுக்கு முன் தைிக்ண
கசய்யப் ட்ட

க ாடுப் னவு

2

கசலுத்துவதற்கு
தீர்க் ப் ட்ட
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மில்ைியனுக்கும்

நணடமுணற ள்,
முன்

தைிக்ண

சிக் ல் ள்,

அதி மான

சம் ளம்

மற்றும்

கசய்வது

தைிக்ண யாளர்

மூைதன
ைம்

கதாடர் ான

கஜனரல்
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துணறயிைிருந்து வ ாப்

ாைத்திற்கு ஆவை அறிக்ண

தயாரித்தல் அடுத்த தைிக்ண
சமர்ப் ிப் து

வ ான்றணவ

க ாறுப்புக்கூறல்

மற்றும்

கசயல் ாடு ணளச் கசய் ிறது.

6.2
6.2.1

தகாள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்த தெயல்முளற

(m)

க ாள்முதல் வைி ாட்டுதல் ள்

வினவல் ளுக்கு

உள்ள

தைிக்ண த்

தைிக்ண

ணளத்

தில் ணள

திட்டத்தின்

ிரிவு
ிற

தகாள்முதல்கைிலுள்ைது
த்தி 3.6.1.1 க்கு மாறா , மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட ஆண்டில்

சந்தர்ப் ங் ளில்

ல் ணைக்

இரண்டு

ை ம் ரூ .1,130,160 மதிப்புள்ள க ாருட் ணள மறு

க ாள்முதல் கசய்து வாங் ியது.

ஆரம் த்தில்,

ஊைியர் ளின்

அந்தந்த

கசய்தித்தாள் ளில்

ல்வி

அறிவுறுத்தைின்

மற்றும்

ல்வி

வ ரில்

மடிக் ைினி ள்

17

கசய்யப் ட்டன, விணை ஒப் ட்
ீ டு முணறயின்
புண ப் ட ந ல் ள் வாங் ப் ட்டன.
இரண்டாவதா , ஏழு மடிக் ைினி

சாரா

மூன்று

விளம் ரம்

ீ ழ் இரண்டு

ைினி ள் மற்றும் ஒரு

புண ப் ட ந ல் ஆ ியணவ மீ ட் ப் ட்டன, ஆனால் அணவ
முதைில்

ல் ணைக்

ல்விசாரா

முணறயா
புண ப் ட

அணடயாளம்
ை த்தின்

ல்வி

ஊைியர் ளின்

மடிக் ைினி

ந ல் ள்

யன் டுத்தப் ட்டன.

ாைப் டவில்ணை.

ல்விசார; ஊைியர் ளின் மற்றும்

ஏழு

ஊைியர் ள்

இரண்டாவது

அத்தியாவசிய

குதி ளுக்கு

ைினி ணளப் க ற்றனர்,

ின்னர்

ல் ணைக்

ிரிவின்

ஸ்கடவனா ிராஃ ர் ணளத்
க றப் ட்டது.

ின்னர்

ை த்தின் ந கைடுக்கும்

ிரிவின் இரு புண ப் ட ந ல் ளும் சரியா

வைங் ல்

அதாவது,

கசயல் டாததால்,

வ ாப்பு ள்

தயாரிக்

மற்றும்

புண ப் ட

ந ல்

இந்த மடிக் ைினி ணள முதைில் வதசிய வ ாட்டி விணை
அணமப் ின்

ீ ழ் கசய்தித்தாள் விளம் ரம் வாங் ியது. எனவவ,

இந்த

ைினி ளுக் ான

ரீதியா

சாத மானது. வமலும், டாைரின் உயர்வு வ ான்ற

விணையில் எடுப் து

ஏைங் ணள

ல் ணைக்

மி வும்

வ ாட்டி

ை த்திற்கு க ாருளாதார

மாற்று வி ித உயர்வு இந்த க ாருட் ளின் விணை ளுக்கு
க ாருந்தாது.

எனவவ,

இந்த

வாங்குவது க ாருளாதார ரீதியா
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விணையில்

க ாருட் ணள

ாத மானது அல்ை.
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(M)

க ாள்முதல்

வைி ாட்டுதல் ளின் டி,

க ாள்முதல்

கசய்வதற்கு

குணறந்த ட்சம் மூன்று ஏைங் ள் வதணவப் ட்டன, மாறா , ஒருவர் நூை

வமைாண்ணம கமன்க ாருணள ரூ .420,000 க்கு வாங் ியுள்ளார். க ாள்முதல்
வ ாட்டி

இல்ணை

என்றும்

அது

நன்ணம ணள இைந்துவிட்டது என்றும்

ல் ணைக்

ை த்தின்

க ாருளாதார

ாைப் ட்டது. இவதவ ால், ஏப்ரல் 27,

2015 அன்று க றப் ட்ட விணை ளின் அடிப் ணடயில், வம 25, 2016 அன்று
க ாள்முதல் குழு முடிவு கசய்தது, அந்தக்
மற்றும்

ாை ட்டத்தில் விணை மாற்றங் ள்

ார்ப் வரட் வதணவ ளில் ஏற் ட்ட மாற்றங் ள் ஆ ியவற்ணற குழு

ருத்தில் க ாள்ளவில்ணை.

ஒரு கமன்க ாருணள நிறுவும் வ ாது, கமன்க ாருள் சமீ த்திய
நிணை ணளப்

யன் டுத்து ிறது. சர்வவதச தரத்ணத பூர்த்தி

கசய்வதற் ா

புத்த ங் ள்

ாைப்வ ாக் ில்

விணை ளில்

எந்த

நிபுைத்துவம்

ஒரு

கதாடங்

ஒப்புக்

க றப் டும்.
வவண்டிய

இது

தயாரிக் ப் டுவதால்,

மாறாது.

திறந்த

மாற்றமும்

க ாண்டுள்ளது,
மாநிை

ஒரு

ைத்தின்

வருட

இல்ைாமல்
ஏகனனில்

ல் ணைக்

அளணவக்

அணவ

ல் ணைக் ை ம்

ைி ணளத்

வதணவயான

ை த்திைிருந்து

ாைப் குதியில்

குணறப் தன்

கசலுத்த
மூைம்

நிறுவனத்திற்கு ைா த்ணத ஏற் டுத்தியுள்ளது.

(,)

38 ஏர் கண்டிஷனர்கைின் தகாள்முதல்

(i)

வருடத்திற்கு ரூ .10,510,000 இல் ஏர்

ண்டிஷனர் ள்

ஸ்டுடிவயாவில் நிறுவப் ட உள்ளன.
மூன்று துணைவவந்தர்

ல் ணைக் ை

மாைவர்

38 வாங் ப் ட்டிருந்தன, அவற்றில்

ாைாண்டு ளில் க ாருத்தப் ட்டன..

இந்த

ஏர்

ண்டிஷனர் ணள

வாங்குவதற் ான

ஆரம்

திட்டங் ள் மற்றும் மதிப் டு
ீ
ள் தயாரிக் ப் ட்டு அதற்வ ற்
க ாள்முதல் கசய்யப் ட்டது.
ஆனால்

kw;Wk;

ின்னர் அந்த 13 வகுப் ணற ளில் ஒன்ணற ஆடிவயா

ப்கராகஜக்ஷன்

ஸ்டுடிவயாவா

மாற்ற

முடிவு

கசய்யப் ட்டது. அணறயில் நிறுவ வடிவணமக் ப் ட்ட மூன்று
ஏர்

ண்டிஷனர் ள்

ப்கராகஜக்ஷன்

முன்கமாைியப் ட்ட

Audio

வதணவ ணளப்

இல்ைத்தில்

கசய்யப் ட்டது.

projection

studio

கசய்ய

வடிவணமக் ப் ட்ட

துணைவவந்தரின்

ஏர்

ண்டிஷனர் ணள

புதிய

ிணடக்கும்.

மீ ண்டும்

ஏற் டாது

(ii)

கதாைில் நுட்

கதாைில் நுட்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழு வமற்வ ாள் ணளத் தயாரித்துள்ளது மற்றும்
மதிப் ட்
ீ டிற் ான விவரக் குறிப்பு ள்

ல் ணைக்

ை த்தின்

திகனாரு

ஏர்

உத்திவயா பூர்வ

நிறுவ

ண்டிஷனர் ணள

தள்ளு டிணய விட

ஏைம்

வ ாரப் ட்டால்,

நிறுவனங் ள்

வைங் ியிருந்தன
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ஏர்

முடிவு

ின்வரும் நன்ணம ள் ிணடத்தன

மூன்று

வாங் ினால்

2.

ஸ்டுடிவயாவின்

&

இதன் விணளவா

1.

kw;Wk;

பூர்த்தி

ண்டிஷனர் ளுடன் க ாருத்தப் டவில்ணை.

இதற் ிணடயில்

ஆடிவயா

அதி

எந்த

வாங்குவதற்கு

மட்டுவம

தள்ளு டி
கசைவும்

ஏைம்
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வதணவ ளுக்கு கவளிவய வதர்ந்கதடுக் ப் ட்ட சப்ணளயர் சமர்ப் ித்த விவரக்
குறிப்பு

ட்டியலுக்கு ஏற்

மாற்றி

குறிப்பு விவரக்குறிப் ில் வசர்க் ப்

mணமக் ப் ட்டு cள்ளன,
ட்டு cள்ளன.

அணவ விவரக்

மதிப் ட்
ீ டிற்கு (Detail

பூர்வாங்

நிறுவனங் ளில்,

evaluation)

நிறுவனங் ளில்

11

தகுதியான 11

நான்கு

விரிவான

மதிப் ட்
ீ டிற்கு தகுதி க ற்றன. அந்தந்த விவரக் குறிப்பு ளின்
நான்கு விவரக்குறிப்பு ள் ின்வருமாறு
ஏைதாரர்

மின்சார விநிவயா த்தில் சாத்தியமான

இல்ணை

வவறு ாடு

02
03
05
11

(220v -240v)
முடிந்தது (405v -425v)
(380v -415v)
(380v - 415v)

வமவை

உள்ள

அட்டவணையின் டி,

வதர்ந்கதடுக் ப் ட்ட

சப்ணளயர் ள், ஏைதாரர் எண் 11 மற்றும் ஏைதாரர் எண் 05
ஆ ியவற்றுக்கு ஒவர விவரக்குறிப்பு இருந்தது, 380 வி -415 வி.
மற்கறாரு
குழுவால்

சப்ணளயர்,

ஏைதாரர்

தயாரிக் ப் ட்ட

விவரக்குறிப்ண சமர்ப் ித்J

எண்

03,

405v-425v

,ருந்தார்.

கதாைில்நுட் க்

விவரக்குறிப்பு

விரிவான மதிப் ட்
ீ டிற்கு தகுதிக ற்ற ஏைதாரர் எண் 02 க்கு தனி

மதிப் டு
ீ இருந்தது.
இருப் ினும்,

இந்த

மதிப்பு ளின்

விவரக்குறிப் ில்

அடிப் ணடயில்

எந்த

சமர்ப் ிக் ப் ட்ட

சப்ணளயரும்

மதிப் ட்
ீ டிைிருந்து விைக் ப் டவில்ணை.

வமற்கூறியவற்றின் கவளிச்சத்தில், கதாைில்நுட்

குழு

அறிக்ண

கசய்வதன்

405v-425v

மூைம்

ஆளா வில்ணை

க்கு

திைா

எந்தகவாரு

என்று

சப்ணளயருக்கு எந்த நன்ணமயும்

(ඈ)

அது கூறியது.
கதாைில் நுட்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழு தயாரித்த விவரக் குறிப்பு ளுக்கு கூடுதைா ,

கமாத்தம் ரூ. 13,805.838.

கசயல் ாடு ள் முணறயா
கசய்யப் ட்ட

க ாருள்

அணடயவில்ணை

அதன் டி, கதாைில் நுட்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழுவின்

நிணறவவற்றப் ட வில்ணை மற்றும் தைிக்ண

அல்ைது

வசணவயின்

தரம்

குறித்து

திருப்தி

சப்ணளயரும்

விவரக்குறிப்புடன்

ஆனால்

புறக் ைிக் ப் டுவணதக்
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திவு

அநீதிக்கு

ிணடக் வில்ணை என்றும்
மதிப் ட்
ீ டுக் குழு

சப்ணளயர் சமர்ப் ித்த விவரக்குறிப்பு மற்றும் வாங்
வில்ணை.

ஐ

வதர்ந்கதடுக் ப் ட்ட

இந்த நான்கு நி ழ்வு ளிலும், கதாைில் நுட்
க ாருளின்

மதிப் ட்
ீ டுக்

380v-415v

கூறு ிறது.

வமைதி

சப்ணளயர்

ாட்டிலும்

வவண்டிய
க ாருந்த

விவரக்குறிப்பு

மி வும்

சாத மான
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விஷயத்தில்

வதர்ந்கதடுத்துள்ளார். எந்தக் குணற ாடும் ஏற் டவில்ணை

(ඉ)

புளகப்பட நகல் இயந்திரங்களை வாங்குதல்

(i)

கதாைில் நுட்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழு, வம 12, 2017 வததியிட்டது இரண்டு புண ப் ட

ந ல் ள் இரண்டு இயந்திரங் ணள ரூ .153,000 க்கு வாங்குதல் (வரி விைக்கு)

ரிந்துணரக் ப் ட்ட வ ாதிலும், வைங் ப் ட்ட ஐந்து நிறுவனங் ளில் இரண்டு
ல் ணைக்

ை

விவரக்குறிப்பு ளுக்கு

இைங்

மதிப் டு
ீ

கசய்யப் ட

வில்ணை. அதன் டி, இரண்டு புண ப் ட ந ல் இயந்திரங் ள் மி க் குணறந்த
ஏைதாரர் நிறுவனத்திடமிருந்து வம 22, 2017 அன்று ரூ 351,900 (வரியுடன்)
வாங் ப் ட்டன. கதாைில் நுட்

கசைவு மற்றும் கசைணவ சரியா

(ii)

மதிப் ட்
ீ டுக் குழு ஒரு ந ல் அைகுக் ான

மதிப் டு
ீ கசய்யவில்ணை.

புளகப்பட

நகல்களை

தயாரிக்கப்பட்டு

ததாகு

தாள்

(பிளரகவட்) லிமிதடட் Ewis

Peripherals (Pvt) Ltd

மற்றும்

தரஸ்ப்கராகிராபிக்ஸ்

Resprographics

லிமிதடட்

Ltd

எங்கள்

தெய்யவில்ளல

தபரிஃதபரல்ஸ்

(பிளரகவட்)

(Pvt)

விவரக்குறிப்புகள்

எவிஸ்

ஆகியவற்றின்

விவரக்குறிப்புகளை

பூர்த்தி

புண ப் ட ந ல் இயந்திரங் ளுக்கு அவர் ள் மூன்று ஆண்டு

இயந்திரத்தின் வசணவ மற்றும்

வமலும்

வில்ணை.

ல் ணைக்
ாைம்

ாைத்திற்குப்

ிறகு கதாைில் நுட்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழு

ராமரிப்பு கசைவு ணள மதிப் டு
ீ
கசய்ய

உத்தரவாதத்ணதப்
மூன்று

ஆண்டு ளுக்கு

Service agreement

ஆண்டு ளுக்குப்

ாது ாப்பு மற்றும் துப்புரவு வசணவ ளுக் ான ஒப் ந்த

ாைாவதியானது மற்றும் ல் ணைக்

நீட்டிக் ப் ட்டு உள்ளது

உதிரி ா ங் ணளயும்

ல் ணைக்

ை

நிர்வா க் குழுவின் ஒப்புதல்

ை த்தின் க ாள்முதல் குழுவால்

ல் ணைக் ை
ல் ணைக்

இன்னும்

சிை

வசணவ ணளயும்

ல் ணைக்

2017 அன்று

ாைாவதியானது, ஆனால் கடண்டரர் 2018 க் ான

சுத்தமான கடண்டரின் கதாைில் நுட்
ாைாவதியா வில்ணை.

மாதத்திற்கு
க ாள்ண

ளுக்கு

ின் ற்றுமாறு

ஒப்பந்த நிர்வாகத்தில் குளறபாடுகள்

மதிப் ாய்வு கசய்யப் ட்ட ஆண்டின் இறுதிக்குள், கதாைிற்து ணற கதாைில்
ல் ணைக்

ை த்தில் வசரும்

மாைவர் ளின் எண்ைிக்ண , நிறுவனத்தின் திறணன அதி ரித்தல்,
சூைல் மற்றும் முது ணை
திட்டமிடப் ட்ட

Development

ட்டம் ஆ ியவற்ணற வநாக் மா க் க ாண்டு

ற்றல் வள வமம் ாட்டு ணமயம்

Center)

ட்டுமான

ைி ளுக் ா

ற்றல்
ட்ட

(Learning Resources
260.26

மில்ைியன்
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எனவவ,

தூய்ணம

நீட்டிக்

அறிவுறுத்தப் ட்டது

நிறுவனத்தின் திறணன வமம் டுத்துதல்,

ை த்திற்கும் சு ாதார வசணவ ள்

ை த்திற்கும் இணடயிைான ஒப் ந்தம் டிசம் ர் 15,

அங் ீ ரிக் ப் ட்ட

நுட்

க ற்று உள்ளனர்,

ிறகு

வைங்குமாறு வ ட்டுக் க ாள்ளப் ட்டு உள்ளனர்.
ை த்தின்

இல்ைாமல் ஒப் ந்தத்ணத

6.2.2

வாங்குவதற்கு

உள்ைது.

புண ப் ட மதிப் ட்
ீ டாளர் ளுக் ான க ாள்முதல் அணமப் ால் கசலுத்தப் ட
வவண்டிய மூன்று வருட

(ඊ)

வனம் கசலுத்துவதன் மூைம் தயாரிப்பு வாங் த்

குழுவால்

வசணவணயத்

கதாடர

இத்தண ய

வசணவ ணளப்

வவண்டி

ஏற்

மதிப் ட்
ீ டுக் குழுக் ள்

க ாள்முதல்
இருந்தது.

சம் ந்தப் ட்ட

ஒரு

முணறயான

துணற ளுக்கு

ற்றல் வள வமம் ாட்டு ணமயத்திற் ான எல் ஆர் டி சி ( L R D
C

) முன்கமாைியப் ட்ட டி

வி ஸ்டுடிவயா வளா த்ணதத்

கதாடங் வும் இயக் வும் அரசாங்
க ாறியியல் ஆவைாசணன
B )

நிறுவனமான மத்திய

ைிய த்திற்கு சி இ சி

ி ( C E C

அணமச்சரணவ முடிவு ஒதுக் ப் ட்டு உள்ளது. இந்த

ட்டுமானம் ஒரு சாதாரை அனு வத்ணத விட கதாைில்
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கசைவிடப் ட்டது. இந்த ஆண்டில் 21.79 மில்ைியன் வாங் ப் ட்டது, வமலும்
உ

ரைங் ள் சும்மா இருப் ணதக் ாை முடிந்தது

முணற

ரூ ாவா

அனு வத்துடன்
ினி

கசய்யப் ட

வளா த்தின்

வவண்டும்.

எனவவ

வடிவணமப்பு

மற்றும்

ட்டுமானம் மற்றும் ஆவைாசணன வசணவ ணள வைங்குவது

கதாடர் ான
முடிவின்

அணனத்து

மூைம்

விஷயங் ளும்

அணமச்சரணவயில்

அணமச்சரணவ

வைங் ப் ட்டன

இதற் ிணடயில் திறன் வமம் ாடு மற்றும் கதாைில்
அணமச்ச ம்
இணடநீக் ம்
உ

ட்டுமான

ரைங் ள்

அனுமானத்தின்
நிணறவணடயும்
முழுணமயா

ைி ணள நிறுத்தி ணவத்துள்ளது

புனரணமக் ப் ட்ட
உரிய

வததி ளில்

ீ ழ் வாங் ப் ட்டன
தருவாயில்

முடிந்ததும்

ைி ள் கதாடங் ப் டும்.
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.

யிற்சி

ின்னர்

வதணவயான

முடிக் ப் டும்
ட்டுமானப்

உள்ளது

ரூ ாவா

ினி

உ

என்ற

ைி ள்

ரைங் ள்

வளா த்தின்

