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ெதாைலேநா�� 

ஆ��ேவத�, �னானி ம��� �ேதச ம���வ �ைறக� 

ெதாட�பாக ேதசிய ம��� ச�வேதச ாீதியி� 
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அவசியமான அறிைவ� பர��வத��� வி��தி 

ெச�வத��� அவசியமான க�வி ம��� ஆ�� 

நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள�. 
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பணி�பாளாி� ெச�தி 

ெகா��� ப�கைல�கழக�தி� உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தின� (IIM), 2015 ஆ� 

ஆ���கான வ�டா�த அறி�ைகைய ெப�மகி��சி�ட� சம��பி�கி�ேற�. 86 ஆ�� கால 

வரலா�ைற� ெகா�ட இ� நி�வக�, 1977 ஆ� ஆ������ (இல�ைகயி� ��னனி 

ப�கைல�கழகெமா�றான) ெகா��� ப�கைல�கழக��ட� இைண�க�ப���ள�. த�ேபா� இ� 

நி�வக�தி� �ல� இல�ைகயி� உ�ணா�� ம���வ��ைற ெதாட�பாக ப�டதாாி ம��� 

ப�டேம�ப��� ப�ட நிக��சி�தி�ட�க� வழ�க�ப�கி�ற�. 2015 ஆ� ஆ���, ஆ��ேவத 

ம���வ� ம��� ச�திரசிகி�ைசயிய� சா� இளமாணி (B.A.M.S.) ப�ட�தி�காக 164 மாணவ�க� 

ேச���� ெகா�ள�ப�ட�ட�, �னானி ம���வ� ம��� ச�திரசிகி�ைசயிய� சா� இளமாணி 

(B.U.M.S.) ப�ட�தி�காக 50 மாணவ�க� ேச����ெகா�ள�ப�டன�. 2015 ஆ���, நா�ப�தா� (46) 

மாணவ�க� ஆ��ேவத ம���வ� சா� (B.A.M.S.) ப�ட�ைத� ெப���ெகா�ட�ட�, இ�ப�ெதா� 

(21) மாணவ�க� �னானி ம���வ� சா� (B.U.M.S.) ப�ட�ைத� ெப���ெகா�டன�. இ� ஆ��� 

ேபா� ஆ��ேவத ம���வ� சா� ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா மாணவ�க� 15 ேபா் ம��� �னானி 

ம���வ� சா� ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா மாணவ�க� 08 ேபா் உ�ணா�� ம���வ� க�வி 

நி�வக�தி� �ல� ப�ட�கைள� ெப���ெகா�ட�ட�, �திய மாணவ� ���க��கான 

ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா பாடெநறிக�� ஆர�பி�க�ப�டன. அேதேபா�, 2015 ஆ� ஆ����, 

ேயாகா ப�றிய சா�றித� பாடெநறி, அழ�சா� சிகி�ைச ப�றிய சா�றித� பாடெநறி ம��� உட� 

பி���விட� சிகி�ைச ப�றிய சா�றித� பாடெநறி ஆகிய ��� பாடெநறிக� IIM நி�வக�தி� 

ஆர�பி�க�ப�டன.  

 

2015 �� மாத�, உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� ெதாட�க தின� ெகா�டாட�ப�ட�. 

“பார�பாிய ம���வ �ைறைம” ப�றிய ��றாவ� ேதசிய ஆ�வர�� மாநா� ம��� 2015 

ஆ��ேவத�, �னானி, சி�த ம��� பார�பாிய ம���வ� �ைறக� ப�றிய ��றாவ� ச�வேதச மாநா� 

ஆகியன 2015 ஆ��� உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� நடா�த�ப�டன. ேம��, 

நி�வக�தி� க�விசாராத பணியாள�க��கான ெசயலம�ெவா��� ஒ��� ெச�ய�ப��, 

ெவ�றிகரமாக நடா�த�ப�ட�. 2015 ஆ� ஆ���கான நி�வக�தி� விைளயா��� ேபா�� தின� IIM 

நி�வக மாணவ�க� ம��� பணியா�ெதா�தியினட� ஆகிேயாாி� ப��ப�ற�ட� நடா�த�ப�ட�. 

ேம��, பணியாள�களி� ஒ���ட�, அேதேபா� கிாி�க� ேபா���ெதாட� ஆகியன 2015 ஆ��� 

ேபா� ஏ�பா� ெச�� நடா�த�ப�டன. சி�கள� ��தா�� ப��ைக ம��� ெவசா� உ�சவ� 

ஆகியன�� ெகா�டாட�ப�டன. 

 

நி�வக�தி� ஆ��ேவத� ம��� �னானி பிாி�களி� �ல� ம���வ �கா� ஒ���ெச�� 

ெவ�றிகரமாக நடா�த�ப�ட�. உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� மாணவ�களி� �ைக�பட� 

க�கா�சிெயா��� 2015 ஆ��� நடா�த�ப�ட�. உய� தர மாணவ�க��காக�� அவ�கள� 

ெப�ேறா�க��காக�� ேபாசைண ம��� ஆேலாசைனசா� நிக��சி�தி�டெமா��� நடா�த�ப�ட�. 

இராஜகிாியவி� உ�ள ஆ�க� வி�திைய ப��பா��பத�கான பணிக�� ஆர�பி�க�ப���ளன. 

ேம��, 2015 ஆ��� ேபா� உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� பிரதான தி�ட�ைத 

தயாாி��� பணிக�� நைட�ைற�ப��த�ப�ட�. (ஆ��ேவத� ம��� �னானி பிாி�களி�) க�விசா� 

பணியாள�க� ேதசிய ம��� ச�வேதச ாீதியி� ஒ���ெச�ய�ப�ட மாநா�க� ம��� ெசயலம��க� 

ஆகியவ�றி�� ப��ப�றின�. ேம��, 2015 இ� IIM நி�வக�தி� �னானி பிாிவி� �ல� ஏ�பா� 

ெச�ய�ப�ட இைளஞ�க��கான ெப�ேறா� ஆேலாசைன ம��� வழிகா�ட� நிக�ெவா�� 

நடா�த�ப�ட�ட�, �னானி பிாிவி� �ல� �திேயா�கைள பராமாி�ப� ப�றிய ஓ� க��தர��� 

ஒ���ெச�� நடா�த�ப�ட�. 



III 
 

 

 

இ�தியாவி� ப�கைல�கழக�க� (பரனா� இ�� ப�கைல�கழக� ம��� ஜ�நக� ப�கைல�கழக�) 

இர��ட� ெச��ெகா�ள�ப�ட �ாி��ண�� ஒ�ப�த�க� (MOUs), ெகா��� ப�கைல�கழக�தி� 

�தைவயினா� அ�கீகாி�க�ப�ட�. ெநறி�ைற சா� மீளா�� ��ைவ வ��ப���த�, உ�ணா�� 

ம���வ� க�வி நி�வக�தினா� 2015 ஆ� ஆ��� ேபா� ேம�ெகா�ள�ப�ட மிக ��கியமான 

ெசய�பாடெடா�றா��. 

 

இ�தியா, ைஹதரபா� நகாி��ள கலாநிதி அஹம� அ�ர� ஞாபக��த ம�ற�தி� �ல� சிேர�ட 

விாி�ைரயாள�, ைவ�திய� ெமௗஜூ� அவ�க��� �னானி சா�பாக உலகலாவிய வி�� 

வழ�க�ப�ட�. 

 

இ� ெசய�பா�க� அைனவ�ைற�� நிைறேவ��வத�� அ��பணி��ட� ��ைமயான ஆதரைவ 

வழ�கி ெசயலா�றிய IIM நி�வக�தி� க�விசா� பணியாள�க�, நி�வாக பணியாள�க� ம��� 

க�விசாராத பணியாள�க� அேதேபா�, மாணவ� ச�க�தி��� என� மன���வமான ந�றிைய� 

ெதாிவி���ெகா�கி�ேற�. ேம��, நி�வக�தி� அபிவி��தி�காக என�� சாியான வழிகா�டைல� 

ெச�கி�ற ெகா��� ப�கைல�கழக �தைவய� சைப ம��� நி�வக�தி� �காைம சைப 

ஆகியவ����� என� ந�றிைய ெதாிவி��� ெகா�கி�ேற�. மா��மி� உய� க�வி ம��� 

ெந��சாைலக� அைம�ச� அவ�க�, உய� க�வி ம��� ெந��சாைலக� அைம��, ப�கைல�கழக 

மானிய�க� ஆைண��� உ�பட உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� பணிகைள ெவ�றிகரமாக 

நிைறேவ��வத�� ஆதர� வழ�கிய ச�ப�த�ப�ட ஏைனய உ�திேயாக�த�க� அைனவ���� என� 

இதய��மான ந�றிைய ெதாிவி�பத�� இதைன வா��பாக� பய� ப��தி�ெகா�கி�ேற�. 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தின� எதி�கால� எ�லா வைகயி�� ெவ�றிெபற ேவ��ெமன 

வா���கி�ேற�.  

 

 

கலாநிதி எ�.�. ஹ�ஆர�சி 

B.A.M.S. (இல�ைக), M.D (ஆ��.) (இ�தியா), M.Sc. (தாவர வி�ஞான�) (இல�ைக), 
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01. நி�வக�தி� அதிகார வாிைச 

1.1 க�டைள�ச�ட� 

 உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வகமான�, 1979 ஆ� ஆ��� 07 ஆ� இல�க 

க�டைள�ச�ட�தி� கீ� ெகா��� ப�கைல�கழக��ட� இைண�க�ப���ள�. 

1.2 �காைம சைப 

(அ) பதவிவழி உ��பின�க� 

பதி� கடைமயா��� பணி�பாள� (தைலவ�) 

கலாநிதி (Ms.) எ�.டபி��.எ�.ேஜ. �மாாி 

பணி�பாள� (தைலவ�) 

கலாநிதி (தி�மதி) எ�.�. ஹ�ஆர�சி (2015 ெப�பிரவாி �த�) 

பிாி�� தைலவ�/ ஆ��ேவத� 

ைவ�திய� (தி�மதி) ஐ.ஜீ.�.ஆ�. �லநாத (2015 ெப�பிரவாி வைர) 

ைவ�திய� (தி�மதி) �.ஆ�. வறெத�ன (2015 மா�� �த�) 

பிாி�� தைலவ�/ �னானி 

ைவ�திய� ஏ.எ�.எ�. ெமௗஜு� 

ேமலதிக ெசயலாள�/ உய� க�வி அைம�� 

தி�. �.ஜீ. ஜயசி�ஹ 

ேமலதிக ெசயலாள�/ �காதார அைம�� 

தி�. ேசாமர�ன விதானபதிரண (2015 ஆக�� வைர) 

தி�. ஏ. ஜக� �. டய� (2015 ெச�ெர�ப� �த�) 

ெபா� திைறேசாி பிரதிநிதி 

தி�. எ�.�.ேஜ.சி. �ரேக / உதவி� பணி�பாள�, வணிக ம��� �த��� ெகா�ைக� 

 திைண�கள� 

ஆ��ேவத ஆைணயாள� 

தி�. �.எ�.ேக.ஆ�. �ரேகா� 

பணி�பாள�/ ப�டாரநாய�க ஆ��ேவத ஆரா��சி நி�வக� 

ேபராசி. ேக.ேக.�.எ�. ரண�ர 
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பணி�பாள�/ ஆ��ேவத ேபாதனா ைவ�தியசாைல 

ைவ�திய� தனபால ெஹ��ஆர�சி (பதி� கடைமயா��� பணி�பாள�) 

ைவ�திய� �.எ�. ெத�னேகா� (2015 �� �த�) 

 

�டாதிபதி – ம���வ �ட� 

ேபராசி. ெஜனிப� ெபேரரா 

 

ம���வ �ட�தி� அ�க�தவ�க� 

ேபராசி. �.ஆ�. ெப�னா�� 

ேபராசி. எ�.எ�.பி.�.�. ெசா�சா 

ேபராசி. பிாியத�ஷனி கல�ப�தி 

 

ஆ��ேவத ம���வ சைபயி� அ�க�தவ�க� 

ைவ�திய� எ�.எ�.எ�. ேசனப�டா 

(ஆ)  ப�கைல�கழக மானிய�க� ஆைண���வினா� நியமி�க�ப�ட அ�க�தவ�க� 

ேபராசி. எ�.எ�.ஏ. திேசரா 

ைவ�திய� எ�.எ�.�. பிேரம�மார 

ைவ�திய� ஏ.எ�. அ�தாஹி� 

தி�. பிேரமலா� ர�ன�ர 

ைவ�திய� ஏ.ஏ.�.எ�.�.�.ேக. அ�தப�� 

தி�. ஜீ.எ�.எ�. ேசனாதீர 

ைவ�திய� எ�.எ�. நிம� க�ணாசிறி 

ைவ�திய� சி.எ�. ��ேக 
 

(2015 �� �த�) 

ேபராசி. தி�� த சி�வா 

தி�. எ�.�.�. �ாி� 

தி�. ேக.ஆ�. உ�வாவல 

ேபராசி.  �மனர�ன அமர��க 

ைவ�திய� (Ms) மா�னி அமரசி�ஹ ���� 

ைவ�திய� எ�.�.ேஜ. அபய�ணவ�தன 

ைவ�திய� தாரக பிரசா� ெஹ�தவி�தாரண 

ைவ�திய� எ�. சி�தக ந�கல 
  

ெசயலாள� / பிரதி� பதிவாள� 

தி�மதி ஐ.ேக.ேக. விேஜேகா� (2015 ஏ�பிர� வைர) 

தி�மதி ாி.எ�.எ�.�.ேக. �ணதில�க (2015 ேம �த�) 

1.3 பணி�பாள� 
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ெகா��� ப�கைல�கழக, உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� பணி�பாள�, கலாநிதி 

(தி�மதி) எ�.�. ஹ�ஆர�சி அவ�க�, 2015 ஆ�� கால�ப�தியி�  பணி�பாளராக பதி� 

கடைமயா�றினா�. இவ� 1990 ஆ��� பி.ஏ.எ�.எ�. (ெகௗரவ) ப�ட�ைத IIM நி�வக�தி���� 

ெப���ெகா�டா�. 2007 இ� ேபராெதனிய ப�கைல�கழக�தி� PGIS இ� �ல� தாவர 

வி�ஞான�க� சா� வி�ஞான ��மாணி (எ�.எ�சி.) ப�ட�ைத� ெப���ெகா�டா�. 1998 ஆ� 

ஆ��� ம���வ�தி� கலாநிதி ப�ட�ைத இ�தியாவி��ள பரனா� இ�� 

ப�கைல�கழக�தி���� ெப��� ெகா�டா�. 2014 இ� �ஜயவ�தன�ர ப�கைல�கழக�தி� 

இ��� கலாநிதி (PhD) (உயி� இரசாயனவிய�) சா� ப�ட�ைத� ெப�றா�. சிேர�ட 

விாி�ைரயாளராக பலவ�ட�க� (1993 – 2016) பணியா�றிய அ�பவ�ைத� ெகா�ட இவ�, 

ஆ��ேவத ப�தியி� தைலவராக�� ம��� ேமலதிக பணி�பாளராக��/ப�ட�பி�ப��� பிாி� 

ேசைவயா�றி��ளா�. இ� கால�ப�தியி�, உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�ைத 

��ேன��வத�காக உ�க�டைம�� வசதிகைள அபிவி��தி ெச�த�, மாணவைர ைமய�ப��திய 

க�ற� ம��� ச�வேதச ெதாட��கைள வி��திெச�த� சா�பாக இவரா� ப�ேவ� நடவ��ைகக� 

எ��க�ப���ளன. 

1.4 க�விசா� ���க� 

1.4.1 ஆ��ேவத �ைறசா� �� 

உ�ணா�� ம���வ��� சா��த சகல கிைளக� ச�ப�த�ப�ட க�ைக� பாடெநறிக�, 

பயி�சியளி�த� நிக��சிக� ம��� பாீ�ைசக� ெதாட�பான அைன�� நடவ��ைகக� 

ெதாட�மான பாி��ைரகைள� ெச��� ெபா��� �ைறசா��த ��விட� வழ�க�ப���ள�. 

 

1979 ஆ� ஆ��� 7ஆ� இல�க க�டைள� ச�ட�தி� 15 (1) பிாி��� ஏ�ப 2013 ஆ��� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தின� �ைறசா� �� பி�வ�மா� நியமன� 

ெச�ய�ப���ள�. 

ஆ��ேவத �ைறசா� ��� தைலவ� – பிாி�� தைலவ�/ ஆ��ேவத� 

ைவ�திய� (தி�மதி) ஐ.ஜீ.�.ஆ�. �லநாத – பதி� கடைமயா��� பிாி�� தைலவ�/ 

ஆ��ேவத� (2015.03.09 வைர) 

 

ைவ�திய� (தி�மதி) �.ஆ�. வறெத�ன - பிாி�� தைலவ�/ஆ��ேவத�  

2015.03.10 �த�) 

எ�லா நிர�தர விாி�ைரயாள�க�� ஆ��ேவத �ைறசா� ��வி� உ��பின�களாவ�. 

 

1.4.2 �னானி �ைறசா� �� 

�னானி �ைறசா� ��� தைலவ� – பிாி�� தைலவ�/ �னானி  

ைவ�திய� ஏ.எ�.எ�. ெமௗஜு� 

எ�லா நிர�தர விாி�ைரயாள�க�� �னானி �ைறசா� ��வி� உ��பின�களாவ�. 

1.4.3 ஆ�� ம��� ேம�நிைல ப�ட�க� �� (RHDC) 
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பதி� கடைமயா��� பணி�பாள� (தைலவ�) 

கலாநிதி (Ms.) எ�.டபி��.எ�.ேஜ. �மாாி 

பணி�பாள� (தைலவ�) 

கலாநிதி (தி�மதி) எ�.�. ஹ�ஆர�சி (2015 ெப�பிரவாி �த�) 

ேமலதிக� பணி�பாள� / ப�டேம�ப���� பிாி� 

பிாி�� தைலவ�/ ஆ��ேவத� 

பிாி�� தைலவ�/ �னானி 

நி�வக�தி��ள ேபராசிாிய�க� ம��� இைண� ேபராசிாிய�க� அைனவ�� 

ஆ��ேவத ஆைணயாள� 

பணி�பாள� / ப�டாரநாய�க ஆ��ேவத ஆரா��சி நி�வக� 

பணி�பாள� / ஆ��ேவத ேபாதனா ைவ�தியசாைல 

ேபராசி. டபி��.�. ர�ன�ாிய – ெகா��� ப�கைல�கழக� 

சிேர�ட ேபராசி. (தி�மதி) �வ�ணா பியசிறி/ �டாதிபதி (ப�ட�பி�ப��� க�ைக� �ட�, 

�ஜயவ�தன�ர� ப�கைல�கழக�. 

ைவ�திய� கிாிஷா�த �ரசி�ஹ/ ம���வ� �ட�, ெகா��� ப�கைல�கழக� 

இைண�பாள�/ MD (ஆ��ேவத�) ப�டேம�ப��� பாடெநறி 

இைண�பாள�/ ஆ��ேவத� சா� ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா 

இைண�பாள�/ �னானி சா� ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா 

பிரதி நிதியாள� 

பிரதி� பதிவாள�/ ெசயலாள� 

02. க�ைகசா� திைண�கள�க�, அல�க� ம��� பிாி�க� 

2.1 ஆ��ேவத �ைறசா� திைண�கள�க� 

ஆ��ேவத �ைற பி�வ�� ெபயாி� எ�� (08) திைண�கள�கைள உ�ளட�கி��ள�. 

I. ெமௗ�க சி�தா�த (Maulika Siddhantha) 

II. திர�ய�ண வி�ஞான (Dravyaguna Vignana) 

III. �வ�த�ாி�த (Swasthavritta) 

IV. காய சிகி�சா (Kaya Chikitsa) 

V. ேதஷீய சிகி�சா (Deshiya Chikitsa) 

VI. பிர�தித��ர ெகளமார��ய (Prasutitantra Kaumarabhritya) 

VII. ச�ய சாலகய (Shalya Shalakya) 

VIII. இைண வி�ஞான�க� (Allied Science) (ஆ��ேவத� ம��� �னானி ஆகிய இ� �ைறக���� 

ெபா�வான�). 

 

 

 

 
 

2.2 �னானி �ைறசா� திைண�கள�க� 

�னானி �ைற பி�வ�� ெபயாி� எ�� (08) திைண�கள�கைள உ�ளட�கி��ள�. 
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i. ���ய� (Kulliyat) 

ii. இ��� அ�வியா (Ilmul Advia) 

iii. ெமாஹ�ஜா� (Moalejat) 

iv. நி�வா� வா கபால� (Niswan va Qabalat) 

v. இ��� ஜரஹ� (Ilmul Jarahat) 

vi. ஹி�ஸா� ஏ ேசஹா� (Hifzan e Sehath) 

vii. ேதஷிய இலா� (Deshiya Ilaj) 

viii. இைண வி�ஞான�க� (Allied Science) (ஆ��ேவத� ம��� �னானி ஆகிய இ� �ைறக���� 

ெபா�வான�). 

2.3 தகவ� ெதாழி���ப� (IT) ம��� ஆ�கில அல� 

தகவ� ெதாழி���ப (IT) ம��� ெமாழி ஆ���டமான�, HETC க��தி�ட�தி� கீ� 2015 மா�� 

மாத� 28 ஆ� திகதி தாபி�க�ப�ட�. இ�, மாணவ�கள� ெசய��ைற� பயி�சிக��காக 39 

கணினிகைள�� இைணய வசதிக�ட� 16 கணினிகைள�� வழ�கி��ள�. 

2.4 ப�டேம�ப��� பிாி� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� ப�டேம�ப��� பிாி� �ல� நி�வக�தின� க�விசா� 

பணியாள�களி� ஒ��ைழ�� ம��� அ��பணி�� எ�பவ��ட� ச�ப�த�ப�ட ெவளியக 

வள�பகி�வாள�களி� ப�களி��ட�� கீேழ �றி�பிட�ப�� ப�டேம�ப��� நிக��சி� தி�ட�க� 

நடா�த�ப�கி�றன. 

1. ஆ��ேவத ம���வ� ப�றிய ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா 2015/ 2016 

2. �னானி ம���வ� ப�றிய ப�ட�பி�ப��� தி�ேளாமா 2015/ 2016 

3. ஆ��ேவத ம���வ��ைறசா� ம���வ� கலாநிதி ப�டேம�ப��� –  

எ�.�. (ஆ��.) 2012/2015 

2.5 �லக� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� �லக�, 1929 ஆ� ஆ��� ஆ��ேவத� க��ாி 

தாபி�க�ப�வ�ட� உ�வா�க�ப�ட�. நி�வக�தி� க�விசா� ம��� ஆ�� 

நிக��சி�தி�ட�க��� அவசியமான வள�கைள� ெப���ெகா���, நி�வக�தி� க�விசா� 

பணியாள�க� ம��� மாணவ�க� ஆகிேயாாி� ேதைவ�பா�கைள ���தி ெச�வ� �லக�தி� 

பிரதான �றி�ேகாளா��. ��க� ேசகாி�பி� ��கியமாக ஆ��ேவத� ம��� �னானி 

ம���வ��ைறக� உ�ளட��கி�றன. த�ேபாதய ச�சிைகக� ேசகாி�பி� அ���பதி��சா� ச�தா 

ெச��த�ப�� 21 ச�சிைகக�� உ�ளட�கி��ளன. 

 

 

 

�லக� பணியாள�க� - 2015 

பதவி எ�ணி�ைக 
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சிேர�ட உதவி �லக� ெபா��பாள� 01 

உதவி �லக� ெபா��பாள� 01 

சிேர�ட பதவிநிைல உதவியாள� (�லக ேசைவக�) 01 

�லக உதவியாள� (தர� I) 02 

�லக உதவியாள� (தர� III) 03 

�லக கவனி�பாள� (தர� II) 02 

��தக� க��பவ� (தர� II)  01 

அ�வலக பணியா� 01 

ெதாழிலாளி (தர� III) 01 

 

ெகா�வன� - �. 1234305.50 ம��� �.எ�. ெடால� 7500 ெப�மதியான ��க� 

ம��� ப�வ ச�சிைகக� �லக�தி�� ெகா�வன� 

ெச�ய�ப�டன. 

 

ந�ெகாைடக�  - 221 ��க� ந�ெகாைடயாக கிைட�தன. 

 

ெதாழி���ப ேசைவக� - 2015 ஆ�� கால�ப�தியி� 13160 இரவ� ��க� ம��� 2333 

உசா��ைண ��க� வழ�க�ப�டன. 

 

விேசட ேசைவக�  - �� இரவ� ேசைவக�, உசா��ைண ேசைவக�, நிக�கால தகவ� 

அறி��ட� ேசைவக� ம��� �லக�க��� இைடயிலான �� 

கட� பாிமா�ற� ேசைவ. 

 

�லக� பய�ெப�ேவா� - ப�டதாாி மாணவ�க� - ஆ��ேவத�  -   631 

�னானி - 195 

ப�ட�பி�ப��� மாணவ�க� -  தி�ேளாமா  -   53 

எ�.�. (ஆ�)  -   20 

க�விசா� பணியாள�க�   -   86 

க�விசாரா பணியாளா�க�  -   97  

 

க��தி�ட�க�   - �லக ைகெய��� �ல�பிரதிக� க��தி�ட� – ப�தி I 

���திெச�ய�ப�ட� (ைகெய��� �ல�பிரதிகைள �ைக�பட 

பிரதியிட� �லமாக பா�கா�த�). 

 

ெபளதிக அபிவி��தி - �லக த�னிய�க க��தி�ட� ஆர�பி�க�ப�ட�. 

 

 

2.6 நி�வாக� பிாி�க� 

பி�வ�� ஏ� நி�வாக� பிாி�க� நி�வக�தி� உ�ளன. 
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1. பணி�பாளாி� அ�வலக� 

2. பிரதி பதிவாளாி� அ�வலக� 

3. நிதி� பிாி� 

4. பதி�ெச�த� ம��� நல��ாி பிாி� 

5. பாீ�ைச பிாி� 

6. தாபன பிாி� 

7. ெபா� நி�வாக� ம��� �லதன ேவைலக� பிாி� 

பிரதி பதிவாள�, பாீ�ைச� பிாி� ம��� நி�வக�தி� ெபா� நி�வாக� ெதாட�பி� 

ெசய�ப�வ�ட�, சிேர�ட உதவி� பதிவாள� க�விசா� ம��� க�விசாரா நி�வாக� பிாி�க��� 

ெபா��பாக� ெசய�ப�கி�றா�. ேம��, உதவி� பதிவாள�/நி�வாக�, ெபா� நி�வாக� பிாி����, 

உதவி� பதிவாள�/ �லதன ேவைல ம��� மாணவ� அ�வ�க�, �லதன ேவைலக���� மாணவ� 

அ�வ�க���� ெபா��பாக� கடைமயா��கி�றா�. பிரதி நிதியாள�, நி�வக�தி� வழ�க�க� 

ம��� நிதி� க���பா� ஆகியவ�����, உதவி நிதியாள� ச�பள�க� ம��� ெகா��பன�க� 

ஆகியவ����� ெபா��பாக� கடைமயா��கி�றன�. 

 

03. உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக� ப�றிய ஓ� க�ேணா�ட� 

3.1 ��ட�க� ம��� ���க� 

 ��ட�களி� ெபய� 

ஆ��� ேபா� நைடெப�ற 

��ட�களி� எ�ணி�ைக 

(i) �காைம சைப 09 

(ii) நிதிசா� �� 03 

(iii) பாீ�ைச சா� உப �� 03 

(iv) தி�டமிட� ம��� அபிவி��தி ப�றிய �� 14 

(v) திைண�கள தைலவ�களி� ��ட� 08 

(vi) �ைறசா� ��/ ஆ��ேவத� 13 

(vii) �ைறசா� ��/ �னானி 10 

(viii) ஆ�� ம��� உய� ப�ட�க� ப�றிய �� 11 

(ix) ஆ��ேவத க�ைக ப�றிய �� 13 

 

 

3.2 நியமன�க� ம��� பணியாள� ப�றிய தகவ�க� 

2015 இ� ேம�ெகா�ள�ப�ட நியமன�களி� எ�ணி�ைக 
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  க�விசா�  -  - 

நி�வாக�  - - 

க�விசாராத - 01 

 

3.3 பணியா�ெதா�தி சா� மா�ற�க� 

விடய� க�விசா� நி�வாக� க�விசாரா �ைண 

க�விசா� 

நியமன�க� - - 01 - 

நிர�தரமா�க� 02 - 02 - 

பதவி�ய��க� 06 - 01 - 

இடமா�ற�க� - - 01 - 

ேசைவ நீ����க� - 01 05 - 

ஓ��ெப�த�க� - - 02 - 

இராஜினாமா - - - - 

பதவியி���� நீ��த� - - - - 

பதவி நீ�க� - - - - 

இைடநி��த� - - - - 

ஓ��சா� வி��ைற - - - - 

க�ைகசா� வி��ைற - - - - 

வ�டா�த வி��ைற - - - - 

மாநா�� வி��ைற - - - - 

ம���வ வி��ைற - - - - 

அைர ச�பள வி��ைற - - - - 

ச�பளம�ற வி��ைற - - - - 

ஓ��சா� வி��ைறயி� இ��� 

தி���த� 02 - - - 

க�ைகசா� வி��ைறயி� 

இ��� தி���த� 01 - - - 

விேசட வி��ைற - - - - 

ேசைவயி���� வி�வி�த� - - - - 

இற�� - - - - 

 

 

 

பணியா�ெதா�தி உ��பின�க� எ�ணி�ைக:   
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(i) நிர�தர க�விசா� க�விசாரா �ைண பணியாள�க� - 70 

(ii) நிர�தர நி�வாக பணியாள�க� - 06 

(iii) நிர�தர க�விசாரா பணியாள�க� - 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நி�வாக� பணியா�ெடா�தியின� ப�றிய விபர�க� - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

க�விசா� பணியா�ெடா�தியின� ப�றிய விபர�: 

 

பதவிக� எ�ணி�ைக 

பிரதி பதிவாள� 01 

பிரதி நிதியாள� 01 

சிேர�ட உதவி� பதிவாள� 01 

உதவி நிதியாள� 01 

உதவி� பதிவாள� 02 

ெமா�த� 06 

           

நிர�தர க�வ�சா� 

க�வ�சாரா �ைண 

பண�யாள�க�
நிர�தர நி�வாக 

பண�யாள�க�

நிர�தர க�வ�சாரா 

பண�யாள�க�

பணியா�ெடா�தியின� 

  க�விசா� 

    க�விசாரா 

நி�வாக� 
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பிாி� 
ெமாழி  

�ல� 

ேபராசி

ாிய� 

சிேர�ட 

விாி�ைரயாள

� 

விாி�ைரயாள

� 

விாி�ைரயாள� 

(த�திகா�) 

ஆ��ேவத� சி�கள�/ 

ஆ�கில� 

03 28 06 07 

�னானி தமி�/ 

ஆ�கில� 

- 18 02 03 

ெமா�த�  03 46 08 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

க�விசாரா பணியா�ெதா�தியின� ப�றிய விபர� – 2015 

நி�வக�தி� க�விசா� பணியாள� ப�றிய விபர� 

 

 

சிேர�ட  

விாி�ைரயாள�க� 58% 

ேபராசிாிய�க� 9% 
விாி�ைரயாள�க� 10% 

விாி�ைரயாள�க� 

 (த�திகா�) 23% 
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கிைள/ பிாி� 
சிேர�ட 

பணியாள� 

கனி�ட 

பணியாள�க� 
சி��ழிய�க� 

பணி�பாளாி� அ�வலக� - 02 01 

பிரதி பதிவாளாி� அ�வலக� 01 01 - 

நி�வாக� கிைள 01 08 16 

தாபன� கிைள 01 02 01 

பாீ�ைச� கிைள 01 04 02 

�லதன ேவைல ம��� மாணவ� 

நல��ாி� கிைள 

01 01 -- 

கண�கீ��� கிைள 02 07 01 

ஆ��ேவத பிாி� 01 08 12 

�னானி பிாி� -- 02 02 

ப�டேம�ப���� பிாி� 01 01 01 

�லக� 01 05 05 

தகவ� ெதாழி���ப பிாி� 01 -- 03 

ெமா�த� 11 36 43 

 

�� உ��பின�களி� எ�ணி�ைக 94 ஆக��ள க�விசாரா பணியாள�க�, க�ைகசா� உதவி 

பணியாள�க�, �காைம��வ உதவியாள�க�, ெதாழி���ப ம��� ெதாழி���ப�சாரா, 

பயி�ற�ப�ட, அைரவாசி பயி�ற�ப�ட ம��� பயி�ற�படாத பணியாள�க� என நி�வாக� பிாி�, 

க�விசா� பிாி�, பராமாி�� ம��� நில�ேதா�ற� பிாி�களி� கீ� ேசைவயா��கி�றன�. 

நி�வக�தி� நாளா�த ெசய�பா�கைள நடா�தி�ெச�வத�காக அவ�களினா� வழ�க�ப�� 

ப�களி�பான� மிக ��கியமானதா�� 

 

 

 

3.4 பணியாள�க��கான திற� வி��திசா� பயி�சி  – 2015 
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 பயி�சி நிக��சி�தி�ட�களி� 

எ�ணி�ைக 

ப��ப�றிேயாாி�  

எ�ணி�ைக 

க�விசா� பணியாள� - - 

நி�வாக பணியாள� - - 

க�விசாரா பணியாள� 02 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 விேசட ெசய�பா�க� 

நி�வக�தி� �தாபி�க�ப�ட நா� 2015 �� 10 ஆ� திகதி ெகா�டாட�ப�ட�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ஆ��, �திய க��பி����க� ம��� பிர�ர�க� 
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ஆ��ேவத� ம��� �னானி ஆகிய பிாி�களி� �ல� �ைறேய 228 ம��� 78 ஆ��க� ம��� 

பிர�ர�க� எ�பன ேதசிய ாீதியி�� ம��� ச�வேதச ம�ட�தி�� ேம�ெகா�ள�ப�டன. 
 

3.7 ேதசிய ம��� ச�வேதச ம�ட�திலான க�விசா� பணியாள�களி� ப�களி�� 

1. ெபாச� ைவபவ�ைத ��னி�� அ�ராத�ர�தி� 2015 ��, 02 ஆ� திகதி ஆ��ேவத ம���வ 

சிகி�ைச நடமா�� நிைலயெமா�� மிக ெவ�றிகரமாக நி�வக�தினா� நடா�த�ப�ட�. 
 

2. க�கேன விஹாைரயி� 2015.06.12 ஆ� திகதி ஆ��ேவத ம���வ சிகி�ைச நடமா�� 

நிைலயெமா�� மிக ெவ�றிகரமாக �வ�த�ாி�த திைண�கள�தினா� நடா�த�ப�ட�. 
 

3. இ�தியாவி��ள பரனா� இ�� ப�கைல�கழக�தி� ச�வேதச மாநா� (ICRIAST) – 2015, 

அ�ேடாப�. 
 

4. பார�பாிய ம���வ� �ைறக� ப�றிய 3 ஆவ� ச�வேதச ஆ�வர�� மாநா� (NSTM) -2015, 

திச�ப�. 
 

5. ெகாஹுவல தா�ம� விஹாைரயி� 2015.12.06 ஆ� திகதி ஆ��ேவத ம���வ சிகி�ைச நடமா�� 

நிைலயெமா�� மிக ெவ�றிகரமாக �வ�த�ாி�த திைண�கள�தினா� நடா�த�ப�ட�. 
 

6. ஆ��ேவத�, �னானி, சி�த ம��� பார�பாிய ம���வ� �ைறக� ப�றிய 3 ஆவ� ச�வேதச 

மாநா� (ICAUST) 2015 திச�ப� மாத� 10 – 12 வைரயிலான திகதிகளி� நடா�த�ப�ட�. 
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3.8 �னரைம���க� ம��� நி�மானி�த�க� 2015 

 

ஒ�ப�த�தி� ெபய� ம��� இல�க� ஒ�ப�த ெதாைக 

�. 

��ேன�ற� 

பராமாி�� ஓ�� அைற ேம�ப��த� - 

AA1/3/2015/01 

1,296,611/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

பிரதான வாயி�� இ��� வாசி�� 

ம�டப�தி�� ெச��� எ�ைல மதி� 

ேம�ப��த�க� - AA1/3/2015/02 

444,680/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

ப�ேவ� திைண�கள�களி� ���பி�த�க� - 

AA1/3/2015/03 

289,400/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

விைளயா�� ைமதான� �னரைம�� - 

AA1/3/2015/06 

6,365,796/=   +VAT ேவைல நைட 

ெப�கிற� 

ெமாரக���ல, மாணவ� வி�தியி� ெச���  

தா�கி ம��� ஊறைவ�� �ழிக� நி�மாணி�� - 

AA1/3/2015/07 

1,152,050/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

�லக ேம�ப��த�க� - AA1/3/2015/08 1,999,200/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

தாவர இ�ல� ேம�ப��த�க� - AA1/3/2015/09 1,068,900/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

ஆ��ேவத ம��தக ேம�ப��த�க� (Rasa 

Pharmacy) - AA1/3/2015/10 

687,165/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

நி�வாக க�டட ேம�ப��த�க� - AA1/3/2015/11 475,225/=   +VAT ���திெச�ய� 

ப���ள�. 

ஆ�க� வி�தி ேம�ப��த�க� - AA1/3/2015/12 6,810,450/=   +VAT ேவைல நைட 

ெப�கிற� 
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4. மாணவ� ப�றிய விபர�: 

4.1 BAMS ம��� BUMS இளமாணி� ப�ட நிக��சி�தி�ட� ப�றிய விபர� 

(i) ஆ��ேவத ம���வ�� ச�திரசிகி�ைச�� ப�றிய இளமாணி� ப�ட� (BAMS) 

(ii) �னானி ம���வ�� ச�திரசிகி�ைச�� ப�றிய இளமாணி� ப�ட� (BUMS) 

 

இ�த� பாடெநறியான� ஐ�� (05) வ�ட நி�வக� க�ைக� பயி�சிைய�� ஒ� வ�ட ம���வ� 

பயி�ந� பயி�சிைய�� உ�ளட�கியதா��. �திய பாடெநறியி� பிரதான விாி�ைர ஆ�கில 

ெமாழி�ல�தி� நைடெப��. விாி�ைர ெசய�பா�க� நி�வக�தி�� நடா�த�ப�வ�ட�, சிகி�ைச� 

க�ைக நடவ��ைகக� பிரதானமாக ெபார�ல ஆ��ேவத� ேபாதானா ைவ�தியசாைல சா��ததாக 

ேம�ெகா�ள�ப��. 

�திய க�ைக� பாடெநறி அைரயா�� அ��பைடயி� நைடெப��. ஓ� க�வியா�� இர�� 

அைரயா��கைள� ெகா�டைம�தி����. ஒ� அைரயா�டான� 15 வார�கைள 

உ�ளட�கியி����. ஒ�ெவா� அைரயா��� இ�தியி�� பாீ�ைச நடா�த�ப��. 

4.2 ஆ��ேவத ம��� �னானி ம���வ ப�ட நிக��சி�தி�ட�க� சா� �றி�ேகா�க�� 

ேநா�க�க�� 

1. ஆ��ேவத ம��� �னானி ம���வ �ைறக� ப�றிய த�ேபாதய ச�தாய�தி� ேதைவக���� 

ெபா��த�த�கவா� சிற�த அறி�� திற�� ெகா�ட ம���வ�கைள உ�வா��த�. 

2. அ��பைட �காதார� பா�கா�பி� ெபா��பிைன ஏ�க���தாக இ��த�. 

3. �ேதச ��ைக வள�களி� உ�ச பயைன� ெப���ெகா�ள ��த�. 

4. சிற�த �காதார நிைலைமகைள� ேபணி� ெச�வத�காக எளிய ��ைக ம��� சிகி�ைச 

�ைறக� ெதாட�பாக ெபா�ம�க��� அறி��டைல வழ�க� ��ய இய�ைமைய 

உ�வா��த�. 

5. மிக�� ப�ைடய ம���வ அறிவிய���� ���யிரளி�க �����ளைம. 

6. ஆ��ேவத ம��� �னானி ம���வ �ைறக� ப�றிய ஆ�விைன ேம�ெகா�ள�த�க, 

அத�டாக ம���வ��ைறயி� �திய அ�பவ�ைத ஒ�றிைண�க���ய சிற�த 

ம���வ�கைள உ�வா��த�. 

7. எதி�கால ஆ��ேவத ம��� �னானி ம���வ ச�தாய�திைன பயி��வி��� ெபா��ைப 

ஏ�க���ய திறைமயான விாி�ைரயாள�கைள உ�வா��த�. 

8. ஆ��ேவத� ம��� �னானி ம���வ��ைறக��கான �காதார பணியாள�கைள� 

பயி��வி�த�. 
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4.3 ப�டேம�ப��� மாணவ� உ�வா�க�க� 

 

உ�வா�க� ஆ��ேவத� �னானி 

 ஆ� ெப� ெமா�த� ஆ� ெப� ெமா�த� 

2014/15 (1ஆ� ஆ��) 37 115 152 10 32 42 

       

2013/14 (1ஆ� ஆ��) 30 113 143 9 39 48 

       

2012/13 (2ஆ� ஆ��) 25 133 158 14 35 49 

       

2011/12 (3ஆ� ஆ��) 16 79 95 5 43 48 

       

2010/11 (4ஆ� ஆ��) 31 97 128 2 19 21 

       

2009/10 (இ�தி ஆ��) 23 84 107 10 19 29 

       

ெமா�த� 162 621 783 50 187 237 

       

மாணவ�களி� ெமா�த எ�ணி�ைக:      1020    
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4.4 மாணவ� நலேனா��ைக 

4.4.1 நிதி உதவிக� 

 

மாணவ� உதவி�பண� ம��� மஹெபால �லைம�பாிசி� ஆகியன �ல� மாணவ�க��� நிதி�தவி 

வழ�க�ப�கிற�. 

 

மஹெபால �லைம�பாிசி� 

மஹெபால �லைம�பாிசி� நிதிய�தின� ப�களி�பி� அ��பைடயி� திறைம அ�ல� ெபா�வான 

வைகயி� மாணவெரா�வ��� மாதா�த� �. 2550/- அ�ல� �. 2500/- ெதாைக வழ�க�ப�கிற�. 

வ�ட�   மஹெபால �லைம�பாிசி� எ�ணி�ைக 

1 ஆ� வ�ட�     - 

2 ஆ� வ�ட�   83 

3 ஆ� வ�ட�   74 

4 ஆ� வ�ட�   38 

இ�தி வ�ட�   38 

            ------- 

ெமா�த�             233 

             ==== 

மாணவ� உதவி�பண� 

மாணவ� �� உதவி�பண� அ�ல� மாணவ� அைர�ப�தி உதவி�பண� எ�பதாக 

மாணவெரா�வ��� மாதா�த� �. 2000/- அ�ல� �. 1900/- ெதாைக வழ�க�ப�கிற�. 

வ�ட�   மாணவ� உதவி�பண எ�ணி�ைக 

1 ஆ� வ�ட�     - 

2 ஆ� வ�ட�   78 

3 ஆ� வ�ட�   45 

4 ஆ� வ�ட�   86 

இ�தி வ�ட�   67 

            ------- 

ெமா�த�             276 

             ==== 
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4.4.2   மாணவ வி�திக� 

 

இராஜகிாிய ம��� ெமாரக���ல ஆகிய ப�திகளி� உ�ள நி�வக�தி�� ெசா�தமான வி�திக� 

இர��� ம��� வாடைக�� ெபற�ப�ட ��க� இர��� நி�வக�தி� மாணவ, மாணவிக��கான 

த��மிட வசதிகைள வழ��வத�காக ேபணி�ெச�ல�ப�கி�றன. 

மகளி� வி�திக� 

 

 
ெமாரக���ல வி�தி இல. 12 வி�தி விேஜராம வி�தி 

�தலா� வ�ட மாணவிக� 96 -- 09 

இ�தி வ�ட மாணவிக� 62 34 -- 

ெமா�த�               158 34 09 

ெவ�றிட�க�                 52 04 21 

 

 

மாணவ� வி�திக� 

 

 இல. 330 வி�தி ெபார�ல வி�தி 

ஆ��ேவத� �னானி ஆ��ேவத� �னானி 

�தலா� வ�ட� (�திய) - 13 21 02 

�தலா� வ�ட� - - 17 - 

2 ஆ� வ�ட� 08 03 - - 

��றா� வ�ட� 21 02 - - 

நா�கா� வ�ட� 20 09 - - 

இ�தி வ�ட� 09 02 - - 

ெமா�த� 58 29 38 02 
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4.5 நி�வக�தி� மாணவ� ச�க�க� 

நி�வக�தி� மாணவ� ச�கமான�, உ�ணா�� ம���வ மாணவ� �� என இய��கிற�. அதி� 

தைலவ�, ெசயலாள�, ெபா�ளாள� உ�பட உ�திேயாக�த� ��ெவா�ைற ெகா���ள�. இ�த 

மாணவ� ��வி� கீ� பிரதான உப ���க� ��� (03) ெதாழி�ப�கி�றன. 

i. கைல உப �� 

கைல ம��� கலாசார நடவ��ைகக�, கைல விழா�கைள ஒ���ெச�த� ம��� மாணவ�கள� 

கைல� ெசய�பா�கைள வி��தி ெச�வத��� ேதைவயான வசதிகைள வழ��த� எ�பன இத� 

�ல� ேம�ெகா�ள�ப�கிற�. 

ii. ஆ��ேவத� க��தி�ட உப �� 

இத� கீ� பாடசாைலகளி� ஆ��ேவத� ெதாட�பான நிக��சி�தி�ட�கைள நடா��த�, நடமா�� 

சிகி�ைச நிைலய�க� ம��� ச�க அபிவி��தி ேவைல�தி�ட�கைள நடா��த�, ��ஸ எ�� 

ெபயாி� விவாத நிக��சிெயா�ைற நடா��த� எ�பன ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. 

 

iii. விைளயா�� உப �� 

வ�டா�த விைளயா�� விழா ம��� ��தா��� ெகா�டா�ட�கைள ஒ���ெச�த�, �திய 

மாணவ�களி� விைளயா�� விழாைவ நடா��த�, ப�ேவ� விைளயா���க��� மாணவ�கைள 

ப��ெபற� ெச�த� ம��� உட�பயி�சி நிைலய�கைள நடா�தி�ெச�ல� எ�பன இத� �ல� 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. 

 

4.6 ஆ��ேவத ேபாதனா ைவ�தியசாைல 

ஆ��ேவத ேபாதனா ைவ�தியசாைலயான�, �ேதச ம���வ��ைற அைம�சி� கீ� 

நி�வகி�க�ப�வ�ட�, அ� ப�டதாாி மாணவ�க��� சிகி�ைச நிைலய� பயி�சிைய வழ��த� 

ம��� ேநா� நிவாரண ேசைவயிைன வழ��த� எ�பவ���காக அைம�க�ப���ள�. 

ைவ�தியசாைல� பணி�பாளெரா�வாி� கீ� இ� நி�வகி�க� ப�வ�ட�, உ�ணா�� ம���வ� 

க�வி நி�வக�தி�� �மா� 100 மீ�ற� �ர�தி� ேகா�ேட �தியி� அைம���ள�. 

 

இ� சிகி�ைச நிைலய நடவ��ைகக��காக உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� க�பி�த� சா� 

ஆளணியின�க�� ப��ப��வ�ட�, அத� �ல� மாணவ�க��� பிரேயாக அறிவிைன 

வி��திெச�� ெகா�வத���, அேதேபா� ஆ��ேவத ேபாதனா ைவ�தியசாைல�� வ�ைகத�� 

ேநாயாள�க��� சிகி�ைசயளி�பத��� அவ�களா� சிற�பான �ைறயி� ப�களி�� 

வழ�க�ப�கிற�. 
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4.7 ப�டமளி��விழா: 

2016 ஆக�� 16 ஆ� திகதி நடா�த�ப�ட ப�டமளி��விழாவி� 102 மாணவ�க� ப�ட�கைள� 

ெப���ெகா�டன�. 

 
1 ஆ� வ��� 

2 ஆ� வ��� 

(ேம� பிாி�) 

2 ஆ� வ��� (கீ� 

பிாி�) 
    

மாணவ�க� எ�ணி�ைக 06 06 21 
    

 

4.8 பாிசி�க� ம��� த�க� பத�க�க�: 

 

�லைம�பாிசி�க�/ பாிசி�க�/  

த�க� பத�க�க� - 2015 
ெப�ந�க� 

  

ேபராசிய� எ�.ஜீ. ரனசி�க - த�க� பத�க� தி�. ஏ.�. �மார 

  

OMSF வ�டா�த பாி� தி�. ஏ.�. �மார 

  

ஜய�த எதிாிசி�ஹ வி�� தி�. ஏ.�. �மார 

  

 

5. நிதி ம��� கண�கீ�க� ப�றிய விபர� 

5.1 நிதிசா� க�ேணா�ட� 

I. மீ�ெட�� ெசலவின�க� ப�றிய விபர� 

 

விடய� 2015        �. 2014        �. 

1. ஆ���ாிய ேவதன�க� 222,760,673  175,102,128 

2. பிரயாண� ெசல�க� 569,742 171,939 

3. வழ�க�க� 7,893,378 7,548,915 

4. பராமாி���க� 3,136,297 1,538,371 

5. ஒ�ப�த ேசைவக� 35,266,893  31,047,420 

6. ஏைனயன 12,156,232  10,425,147 

ெமா�த� 281,783,215  225,833,920 
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II. �லதன ெசலவின�க� ப�றிய விபர� 

 

விடய� 2015 2014 

அ. தளபாட�க�� அ�வலக உபகரண�க�� 

ெகா�வன� ெச�த� 

11,042,567 15,131,780 

ஆ. இய�திர உபகரண�க� ெகா�வன� ெச�த� 11,008,476 10,496,610 

இ. க�டட� ம��� க��மாண� ெகா�வன� ெச�த� 13,799,675 25,483,096 

ஈ.  ஏைனயன (கணினி, ��க�� ப�வ ச�சிைகக��, 

விைளயா�� உபகரண�க� ம��� வாகன�க�) 

17,176,618  15,707,799 

ெமா�த� 53,027,336 66,819,285 

 

III. நிதிசா� ��ேன�ற� ப�றிய தகவ�க� (ெசலவின�க�) 

 

விடய� 2015 ஏ�பா�க� 

�. 

2015 ெசலவின� 

�. 

ேசமி��/மிைக 

�. 

அ. க��தி�டம�லாத மீ�ெட��  279,515,000  281,783,215 (2,268,215) 

ஆ. க��தி�டம�லாத �லதன� 50,000,000  53,027,336 (3,027,336) 

இ. க��தி�ட� – உ�நா�� நிதியளி�� - - - 

ஈ. க��தி�ட� – ெவளிநா�� நிதியளி�� - - - 
 

ெமா�த� 329,515,000 334,810,551 (5,295,551) 

 
 

IV. நிதிசா� ��ேன�ற� ப�றிய தகவ�க� (உ�வா�க�ப�ட வ�மான�) 

 

 

வ�மான �லக� 
2015  

ஏ�பா�க�   �. 

2014 ஆ��� 

ஈ�ட�ப�டைவ   

�. 

ப�றா��ைற/ 

மிைக     �. 

அ. ப�ட�ப���� க�ைகக� - - - 

ஆ. ப�ட�பி�ப���� க�ைகக� 

PG/MID 
 

2,794,061 2,794,061 - 

இ. ஆேலாசைன� ேசைவக� - - - 

ஈ. ஏைனய ஆ��ேவத ம��தகவிய�  

    சா� தி�ேளாமா பாடெநறி 

 
830,500 

 
830,500 

 
 - 

ெமா�த� 3,624,561 3,624,561 - 

 

 



22 
 

V. நிதிசா� ெசயலா�ற� ப��பா�� - 2015 

விடய� �றி�� ஒ� மாணவ��கான 

ெசல�    �. 

அ. ஒ� மாணவ��கான மீ�ெட�� ெசல� (RE) 281,783,215 341,142 

ஆ. ஒ� மாணவ��கான �லதன � ெசல� (CE) 53,027,336 64,198 

ெமா�த� 334,810,551 405,340 

 

* ��ன� காண�ப�ட �ைறபா�க� சா� சீ�ப��த�க� 

இத�� ��� அரச கண�கா��� பிாி� �ல� ����கா�ட�ப����த அதிகமான �ைறபா�கைள� 

சீரா��வத�� 2015 ஆ� ஆ��� விேசட �ய�சிக� எ��க�ப�டன எ�பைத இ�� �றி�பி�த� 

ேவ���. 

�றி�பாக, 

 க�ைகசா� பிாி�களி� இ��� விலகி� ெச��� மாணவ மாணவியாி� எ�ணி�ைக கவன�தி� 

ெகா�ள�படேவ��ய அளவாக இ��த�, 

 க�விசா� பிாி�களினா� ெவளியிட�ப�� இ�தி� பாீ�ைச� ெப�ேப�களி� ப� சி�தியைடயாத 

�த� அதிகாி�த�, 

 இ� நி�வக�தி���� உ�வா�� ப�டதாாிக��� ெதாழி�வா��� சா� பா�கா�� �ைறவாக 

இ��த�, 

 ப�ட�பி�ப��� ப�ட நிக��சி�தி�ட�க� �ைறவாக இ��த� –  

எ�பன ேபா�ற சகல வினா�க���� 2015 ஆ��� ேபா� பதிலளி�க�ப���ள�. 

1. 2015 ஆ��� சம��பி�க�ப�ட கண�கா�� விசாரைணக� யாவ����� 

பதிலளி�க�ப���ள�. 

2. இ�த நி�வக�தி� பாடெநறிக��காக ெதாிவாகி வ�கி�ற கனிசமானள� மாணவ� 

எ�ணி�ைக, இைடயி� ேவ� பாடெநறிக��காக இ� நி�வக�ைத வி�� வில�த� 2015 

ஆ��� ��ைமயாக நி��த�ப���ள�. 

 

�திய பாடெநறிகைள அறி�க�ெச�த� ம��� ஆ�கில ெமாழி �லமான க�ைகெநறிகைள 

நைட�ைற�ப���த� ம��� ெதாழி� வழிகா�ட� அலெகா�ைற ஆர�பி�த� எ�பன உ�ணா�� 

ம���வ� க�வி நி�வக� மீதான அதிக கவ��சிெயா�ைற உ�டா��� வைகயி� ெதாழி� 

வா����கைள உ�வா��த��, அரச ம��� தனியா� �ைற நி�வன�க�ட� �ாி��ண�� 

உட�ப��ைககளி� ைக�சா�தி�த��, �த��தலாக இ�நா��� ஆ��ேவத விசாரத� 

பாடெநறிெயா�ைற ஆர�பி�த�� இத�� மிக �ைண �ாி�தன. �னானி இ�தி� பாீ�ைசயி� 

சி�தியைட�� �த� 80% இைன விட�� அதிகாி��� காண�ப�வ�ட�, ��ளி வழ�க��காக 

ச�வேதச ாீதியாக அ�கீகாி�க�ப�ட “சராசாி தர� ��ளி” (“Grade Point Average”) �ைறைய� 

பய�ப���த� பாீ�ைசகளி� தர�ைத ேம�� உ�தி�ப��த வழியைம���ள�. 
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5.2   இ�தி� கண��க� – 2015  

 

  

 

  

 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�, 

ெகா��� ப�கைல�கழக� 

 

2015-12-31ஆ� திகதியி�  

��வைட�த ஆ���கான  

நிதி� ����க� 

 

 
 



 

foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh 
fld<U úYajúoHd,h 
உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�

ெகா���� ப�கைல�கழக� 

INSTITUTE OF INDIGENOUS MEDICINE
UNIVERSITY OF COLOMBO  
 

ÿrl:k (fmdÿ}) Telephone(General):        26943089/2692385

wOHlaI Director: 2861399, 2697175, *elaia Fax:       2888213

ksfhdacH f,aLldêldrs Deputy Registrar:2697772
    

என� இல.: IIM/Fin/2016   

கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதி, 

கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதியி� திைண�கள�

இல�க� 306/72, 

ெபா��வ �தி, 

ப�தர��ல. 
 

அ��சா� ஐயா, 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� 

1985 ஆ��� 7 ஆ� இல�க ச�ட�தினா�

ச�ட�தி� 106 (1), (2) ம��� 107(ஆ) பிாி

பிரகார�, 2015 திச�ப� 31 ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ���கான ெகா��� ப�கைல�கழக�

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி�

அரச நிதி� ��றறி�ைக இல�க� PF/PE/21 

ப�கைல�கழக�க� ச�ட�தி� 107 (1

EC/G/IIM/1/14/FA/01 இல�க�� 2015 ேம 27 

நி�வக�தின� பணி�பாளாி� IIM/D/172

ஏ�ப��த�ப���ளவா� 2015 ஆ� ஆ��

எ�ைலயி�� சம��பி�க�ப�கிற�. 

ந�றி. 

த�களி� வி�வாச��ள, 

கலாநிதி எ�.�. ஹ�ஆர�சி 

பணி�பாள�, 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�, 

ெகா���� ப�கைல�கழக�. 
 

பிரதிக�: 

1. ெசயலாள�, ப�கைல�கழக க�வி

2. தைலவ�, ப�கைல�கழக மானிய�க� ஆைண���

3. உப ேவ�த�, ெகா���� ப�கைல�கழக�

4. பணி�பாள� நாயக�, ேதசிய வர� ெசல�� தி�ட திைண�கள�

5. கண�கியலாள�, ப�கைல�கழக மானிய�க� ஆைண���

6. கண�கா�� அ�திய�சக�, ெபா� �லக�

7. பிரதம உ�ளக� கண�கா�வாள�
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 rdc.sßh YS%,xldj

நி�வக�  

 இராஜகிாிய   இல�ைக

S MEDICINE   
 Rajagiriya Sri Lanka
 

26943089/2692385   ksfhdacH f,aLldêldrs Deputy Registrar: 2689159    

Fax:       2888213  fcHIaG iyldr f,aLldêldrs Senior Assistant Registrar: 5679709

2697772 

  உம� இல.:   திகதி: 11.03.2016

திைண�கள�, 

�தி� 2015 ஆ���கான (தி��த�ப�ட) நிதி� ����கைள சம��பி�த�

னா� தி��த�ப�ட 1978 ஆ��� 16 ஆ� இல�க ப�கைல�கழக�க� தி��த� 

பிாி� ம��� 1971 ஆ��� 38 ஆ� இல�க நிதி� ச�ட� 

ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ���கான ெகா��� ப�கைல�கழக��ட� 

நி�வக�தி� வ�ட�த நிதி� ����கைள சம��பி�பதி� ெப�� மகி��சியைடகி�ேற�

PF/PE/21 இ� 3(அ) பிாிவினா��, 1978 ஆ��� 

1), (ஆ) பிாிவினா�� ம��� கண�கா�வாள� தைலைம

27 ஆ� திகதி��ைடய க�த�தினா�� ம��� உ�ணா��

IIM/D/172 இல�க�� 2015 ேம 29 ஆ� திகதி��ைடய

ஆ� ஆ���கான  (தி��த�ப�ட) வ�டா�த நிதி� ����க� நியமி�க�ப���ள

ப�கைல�கழக க�வி ம��� ெந��சாைலக�  அைம�� 

ப�கைல�கழக மானிய�க� ஆைண��� 

ெகா���� ப�கைல�கழக� 

ேதசிய வர� ெசல�� தி�ட திைண�கள� 

ப�கைல�கழக மானிய�க� ஆைண��� 

ெபா� �லக� 

பிரதம உ�ளக� கண�கா�வாள�, உ�ளக� கண�கா��� பிாி�, (ப�க. மானிய. ஆைண���

rdc.sßh YS%,xldj

இல�ைக 

Rajagiriya Sri Lanka 

2689159      
Senior Assistant Registrar: 5679709 

11.03.2016 

நிதி� ����கைள சம��பி�த� 

ப�கைல�கழக�க� தி��த� 

ஆ� இல�க நிதி� ச�ட� ஆகியனவ�றி� 

�ட� இைண�க�ப�ட 

���கைள சம��பி�பதி� ெப�� மகி��சியைடகி�ேற�. 

ஆ��� 16 ஆ� இல�க 

� தைலைம அதிபதியி� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி 

திகதி��ைடய க�த�தினா�� 

நியமி�க�ப���ள கால 

ஆைண���). 
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உ�ளட�க�                ப�க 

இல. 

 

ப�தி – I 

 

01. நிதி நிைலைம ப�றிய ���        

02. நிதி� ெசயலா�ற� ப�றிய ���        

03. ேதறிய ெசா��களி� மா�ற� ப�றிய ���      

04. கா�� பா��ச� ���         

05. பாீ�ைசமீதி            

ப�தி – II 

 

06. நிதி நிைலைம ப�றிய ����கான �றி���க�     

07. நிதி� ெசயலா�ற� ப�றிய ����கான �றி���க�     

08. ேதறிய ெசா���களி� மா�ற� ப�றிய ����கான �றி���க�   

09. கா�� பா��ச� ����கான �றி���க�      

10. நிதி� ����க��கான அ�டவைணக� (A �த� I)     

11. வர�� ெசல�� தி�ட ஏ�பா�க�        

12. நிதி� ����க��கான �றி���க�       

13. கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதியி� அறி�ைக     

14. கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதியி� அறி�ைக�கான பதி�   
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2015 திச�ப� 31 ஆ� திகதியி� உ�ளவாறான  

நிதி நிைலைம ப�றிய ��� 

  �றி�� 2015 2015 
 

2014 2014 

 
�. �.  �. �. 

நைட�ைற� ெசா���க� 

      கா�� கா��� சமமானைவக�� 1 10,833,614 
  

3,976,422 
 

ெபறேவ��யைவக� 2 22,465,700 
  

26,240,113 
 

இ����க� 

 

1,477,047 
  

1,836,487 
 

��பண�க� 3 1,348,821 
  

2,302,761 
 

  
 

36,125,182 
  

34,355,783 

ெசா���க� 

 
     

நைட�ைறய�லா� ெசா���க� 

 
     

�த��க� 4 19,914,491 
  

26,478,100 
 

ஆதன�, ெபாறி ம��� உபகரண� 5 109,698,612 
  

79,553,922 
 

காணி�� க�டட�க�� 6 1,403,910,026 
  

1,412,891,567 
 

��, ப�வ.ச�சிைக., விைள. ெபா��. 7 
6,407,264 1,539,930,393 

 
4,931,401 

 

���றாத ேவைல 8 3,874,686 3,874,686 
 

11,178,370 
 

 
 

1,543,805,079 
  

111,535,033,360 

      
ெமா�த ெசா���க� 

 
 

1,579,930,261 
  

111,569,389,143 

       ெபா����க� 

      நைட�ைற� ெபா����க� 

      ெச��த ேவ��யைவக� 

      பி�ேபாட�ப�ட வ�மான� 9 6,017,482 
  

7,452,347 
 அ���� ெசல�க� 10 70,598 

  
110,598 

 அ���� ெசல�க� - �லதன� 11 17,339,939 
  

12,747,629 
 12 2,025,555 

  
5,861,203 

 
   

25,453,574 
  

26,171,777 

நைட�ைறய�லா� ெபா����க� 

             பணி�ெகாைட�கான ஏ�பா�க� 

 
51,147,880 

  
48,948,840 

 
   

51,147,880 
  

48,948,840 

ெமா�த ெபா����க� 

  
76,601,454 

  
75,120,617 

       ெமா�த ேதறிய ெசா���க� 

  
1,503,328,807 

  
111,494,268,526 

       ேதறிய ெசா���க�$ உாிைம�ப�� 

      �லதன மானிய� -ெசலவிட�ப�டைவ 13 313,098,628 
  

281,029,509 
 �லதன மானிய�-ெசலவிட�படாதைவ 

 
4,814,679 

  
796,091 

 ெபா� ஒ��க�க� 14 -116,514,223 
  

-108,771,168 
 திர�ட நிதிய� 15 1,301,929,723 

  
1,321,214,094 

 
   

1,503,328,807 
  

111,494,268,526 

ெமா�த ேதறி. ெசா��$ உாிைம�ப�� 

  
1,503,328,807 

  
111,494,268,526 

      உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� �காைம��வ சைப சா�பாக சாியான� என உ�தி�ப���கிேறா�. 

 

ைவ�திய� எ�.�. ஹ�ஆர�சி  ைவ�திய� ஏ.எ�.எ�. ெமௗஜு� ாீ.�. �யனார�சி                     ாீ.எ�.எ�.�.ேக. �ணதில�க 

பணி�பாள�                                                       பதவிவழி அ�க�தவ� பிரதி நிதியாள�                   பிரதி பதிவாள�  

             �காைம சைப   
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உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�, ெகா��� ப�கைல�கழக� 

2015 திச�ப� 31 ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ���கான 

நிதி� ெசயலா�ற� ப�றிய ��� 
 

 �றி�� 2015 2014 

ெதாழி�பா�� வ�மான�  �. �. 

மீ�ெட�� மானிய�க� 

 274,000,000 218,760,000 

�லதன ெசல� – மீ�ெட�� த�ைமயிலான  4,232,886 1,252,746 

அரச மானிய.-மஹெபால ந�பி�. நிதி.  6,353,200 4,297,850 

அரச மானிய� – மஹெபால - UGC  4,757,650 699,650 

அரச மானிய�- மாணவ� உதவி�ெதாைக - UGC  8,893,800 4,545,000 

ஏைனய வ�மான� 16 6,550,916 11,254,089 

மாநா�� வ�மான� 17 0 6,096,765 

கட� இலதா�க�  36,162,423 39,896,947 

  340,950,875 286,803,047 

ெதாழி�பா��� ெசல�க�     
ெபா� நி�வாக� 18 102,202,221 83,873,531 

க�விசா� ேசைவக� 19 173,155,876 136,126,702 

�லக ேசைவக� 20 15,872,742 11,712,734 

வி�திக� 21 10,023,438 3,263,453 

மாநா�� ெசல�  22 0 6,108,279 

ைபச�ஜய ெசல� -14/16  585,000 398,708 

ப�ட�பி�ப��� ெசல� -ஆ��ேவத�  750,000 2,420,000 

ப�ட�பி�ப��� ெசல� -�னானி  415,000 880,000 
ேத�மான� ம��� கட� இலதா�க�க� 
ெசல�க�   49,392,551 39,896,947 

பணி�ெகாைட ஏ�பா�களி� ஏ�ப�ட அதிகாி��  3,319,350 6,477,885 

கண�கா�� க�டண�க�  500,000 400,000 

M.D. ெசல�   1,443,643 3,333,334 

உட� மசா� சிகி�ைச பாடெநறி - ெசல�க�  243,000 0 

�லதன ெசல� – மீ�ெட�� த�ைமயிலான  4,232,886 1,337,056 

ெமா�த ெதாழி�பா��� ெசல�க�  362,135,707 296,228,629 

ெதாழி�பா�� நடவ��ைககளி���தான மிைக/ 
(ப�றா��ைற)  -21,184,832 -9,425,582 

வி�பைன/நீ�க� - காணி  0 25,200,000 

ெதாழி�பா�� நடவ��ைககளி���தான ேதறிய 
மிைக/ (ப�றா��ைற)  -21,184,832 15,774,418 

 

பிரதி நிதியாள�
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பிரதி நிதியாள� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�                                                           

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�  - ெகா��� ப�கைல�கழக� 

2015 திச�ப� 31 ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ���கான  

ேதறிய ெசா��களி� மா�ற� ப�றிய ��� 

 

�றி�� 

ெபா� 

ஒ��க� 

ெசலவிட�ப�ட 

�லதன மானிய� 

ெசலவிட� 

படாத  

�லதன� 

மீ�மதி���� 

ஒ��க� 

திர�ட 

நிதிய� 

ெமா�த� 

  �. �. �. �. �. �. 

2013 திச�ப� 31ஆ� திகதியி��ளப� மீதி  125,106,376 243,793,359 203,374 1,316,565,451 23,532,985 1,458,988,793 

மீ�மதி���� இலாப� ேமலதிக�     -6,300,000  -6,300,000 

கட� இலதா�க�   -25,765,669  -14,131,278  -39,896,947 

ெசா���க� ைகெகா�ள�   68,095,313    68,095,313 

ேமா�டா� கா� - மீ�மதி���     -395,833  -395,833 

மா�ற�க�   -500,000    -500,000 

வி�தி�கா�பாள� அ�. �� மீ�மதி��� 
    -1,715,000  -1,715,000 

ெப�வன�க�    68,150,000  3,657,769 71,807,769 

ெசலவின�க�    -67,558,152   -67,558,152 

கட�த வ�ட சீரா�க�   -869 869    

நிதி� ெசயலா��ைக ��� 23 560,790     560,790 

கால�ப�தி�கான ேதறிய மிைக/ (ப�றா��ைற)  15,774,418     15,774,418 

ஆ�� வ����த�   -4,592,625    -4,592,625 
  -      

2014 திச�ப� 31ஆ� திகதியி��ளப� மீதி 
 108,771,168 281,029,509 796,091 1,294,023,340 27,190,754 1,494,268,526 

கட� இலதா�க�   -32,890,153  -13,230,128 -3,272,269 -49,392,550 

ெசா���க� ைகெகா�ள�   66,142,212   316,771 66,458,983 
     -48,796  -48,796 

ெப�வன�க�    70,160,800   70,160,800 

ெசலவின�க�    -66,142,212   -66,142,212 

கட�த வ�ட சீரா�க�   3,049,949   -3,049,949  

நிதி ெசயலா��ைக ��றி� இன�காண� படாத 

ேதறிய இலாப� ம��� ந�ட�  13,441,777     13,441,777 
      -  

கால�ப�தி�கான ேதறிய மிைக/ (ப�றா��ைற)  -21,184,832    21,184,832  

�லதன ெசல� மீ�ெட�� த�ைமயிலான   -4,232,889    4,232,889 

2015 திச�ப� 31ஆ� திகதியி��ளப� மீதி  116,514,223 313,098,628 4,814,679   1,280,744,416 21,185,307 1,503,328,807 
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உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�  - ெகா��� ப�கைல�கழக� 

2015 திச�ப� 31ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ���கான 

கா�� பா��ச� ��� 

�றி�� 2015 2014 

�. �. �. �. 

ெசய�பா�� நடவ��ைகக� �லமான  

கா�� பா��ச� 

சாதா. ெசய�பா��. நடவ�. �ல� மிைக/ப�றா��ைற -21,184,832 15,774,418 

காணி வி�பைன -978,484 -25,200,000 

ேசமி�� க/� �ல� வ�� 232,078 -22,994 

ெசய�பா�� நடவ�. �லமான மிைக/ப�றா��ைற -21,931,238 -9,448,576 

      காச�லாத அைச�க� 

ஏைனய சீரா�க�க� 24 -527 -9,204,612 

ேத�மான� 49,392,551 39,896,947 

கட� இலதா�க� -36,162,423 -39,896,947 

பணி�ெகாைட�கான ஏ�பா�க� 3,319,350 6,477,885 

    ெதாழி�பா�� �லதன அதிகாி��/ �ைற� 

ெபறேவ��யைவகளி� அதிகாி�� 25 4,132,518 -1,986,226 

பி�ேபாட�ப�ட வ�மான�தி� அதிகாி�� -40,000 -30,000 

ெச��தேவ��யைவகளி� அதிகாி�� 26 -1,434,865 -3,567,386 

அ���� ெசல�களி� அதிகாி�� 27 4,592,310 12,469,427 

��ெகா��பன�க� 953,938 2,302,761 

ெசய�பா�� நடவ�. �ல� ேதறிய கா�� பா��ச� 2,821,614 -2,986,727 

�த��� நடவ��ைகக� �லமான   

கா�� பா��ச� 

நிைலயான ெசா���க� ெகா�வன� -53,531,412 -59,945,313 

காணி வி�பைன 978,484 25,200,000 

�த�� – நிைலயான ைவ�� -969,400 -25,000,000 

�த�� - ேசமி�� க/� -9,085 -200,000 

 �த��� நடவ�ைக. �லமான  ேதறிய கா�� பா��ச� -53,531,413 -59,945,313 

நிதிசா� நடவ��ைகக� �லமான   

கா�� பா��ச� 

�லதன மானிய� 50,000,000 60,000,000 

வைரய��க�ப�ட நிதிய அதிகாி�� 16,991 30,471 

நிைலயான ைவ���க� மீள�ெபற� 7,550,000  
 ெசய�பா�� நடவ�. �ல� ேதறிய கா�� பா��ச�  57,566,991 60,030,471 

கா�� கா��� சமமானைவ ேதறிய அதிகாி��/�ைற� 6,857,192 -2,901,569 

கால�ப�தியி� ஆர�ப�தி� கா�� கா��� சமமானைவ�� 3,976,422 6,877,991 

கால�ப�தியி� இ�தியி� கா�, கா��� சமமானைவ 01  10,833,614 3,976,422 

 

பிரதி நிதியாள� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக� 
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உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�  - ெகா��� ப�கைல�கழக� 

2015-12-31 ஆ� திகதியி� உ�ளவாறான பாீ�ைசமீதி 

  விபர� வர� ெசல� 

    �.           �. 

111001 �லதன� 313,098,627.71 

111002 ெசலவிட�படாத �லதன மானிய� 4,814,678.71 

113002 DAFP/2006/07 ைவ�திய� எதிாி�ர 64,267.10 

113004 விேசட நிதிய� – ைவ�திய� அேனாமா ஜயசிறி 300.00 

113005 DAFP/2010/12 – ைவ�திய� அேனாமா சமரவி�ரம 29,295.00 

113006 DAFP/2010/03 – ைவ�திய� ஜீவனி 15,333.00 

11320 UGC/PhD ைவ�திய� எ�.எ�. ப�ளி 171,314.00 

122001 ெபா� ஒ��க� 95,329,389.41 

132006 ஆரா��சி நிதிய� – ைவ�திய� ஹ�ஆர�சி 10,597.89 

134002 பாிசி�க�� ந�ெகாைடக�� 20,159,660.71 

1333 பணி�பாளாி� நிதிய� 396,785.92 

1334 பிாி�சா� அபிவி��தி நிதிய� - திர�ய�ண 137,310.00 

1334/1 பிாி�சா� அபிவி��தி நிதிய� – ப�டேம�ப��� 92,562.19 

1335 திைண�கள அபிவி��தி நிதிய� 80,000.00 

16101001 விைலம� ைவ���க� 1,000.00 

16101003 வி�தி ைவ���க� 50,155.30 

16101004 மாணவ உத� ெதாைக – ெச��த�படாதைவ 167,800.00 

16101005 மஹெபால – ெச��த�படாதைவ 97,500.00 

16101006 ஏைனய ைவ���க� (எாிெபா�� ைவ��) 115,390.00 

16101007 விைலம� பிைண 115,390.00 

16101008 பா�கா�� ைவ���க� 11,250.00 

16101011 சி����சாைல�கான ைவ�� 48,000.00 

16101013 ேத�மான ஏ�பா�க� 221,271,340.81 

16101016 வறிதான காேசாைலக� 324,119.48 

16101019 ெச��த�படாத பாீ�ைச� க�டண�க� 182,157.34 

161011020 பணி�ெகாைட�கான ஏ�பா�க� 7,330.50 

16102001 நானாவித ைவ���க� 51,147,880.00 

163001 கண�கா�� க�டண� 500,000.00  

163002 அ���� ெசல�க� 17,339,939.46 

163002/1 ெச��தேவ��ய க/� - ப�டபி�ப���  5,000.00 

163002/2 ெச��தேவ��ய க/� -  ைபச�ஜய - 14/16  2,800.00 

163002B அ���� ெசல� - M.D 400,699.03 

163004 அ���� ெசல� - �லதன� 2,025,555.02 

163006 அ���� ெசல� – PG �னானி 745,342.63 

163007 அ���� ெசல� – PG ஆ��ேவத� 889,089.03  

163012 ��ெப�ற� - ைபச�ஜய - 14/16 243,750.00  

163013 அ��� – ைபச�ஜய - 14/16 227,199.69 

163015 அ��� – உட� மசா� சிசி�ைச 230,383.93 

1630011 ��ெப�வன� – PG �னானி 60,000.00 

2101004 காணி 
1,117,188,668.50 

2101038 �லதன� – க�டட� -103 274,631,639.41 

2101041 வாகன� க/� 40,495,800.00 

2101064 �லதன� – க�டட� -101 136,246,043.76 
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2101068 �லதன� – மாணவ� ேக�திர க�ற�  
537,160.52 

2102003 �லதன� – அ�வலக உபகரண� 102 9,336,665.90 

2103002 

�லதன�-அ�வல., ஆ���, க�பி�. உபகரண� 

102 39,139,520.52 

2104001 �லதன� – ��தக�க�� ப�வ ச�சிைகக�� 25,865,542.17 

2104002 ���றாத ேவைல 3,874,686.07 

2103003 �லதன� – அைர நிர�தர விாி�ைர ம�டப� 4,992,929.84 

2103004 தளபாட�க� 39,894,165.57 

2102007 கணினிக� ம��� அ�சிட� இய�திர� 
23,527,062.00 

2102011 சி����சாைல உபகரண�க� 64,680.00 

2102008 விைளயா�� உபகரண�க� 487,188.00 

2109001 �லதன� – ஆதன�� உபகரண�க�� 28,880,176.54 

221001 அற�க�டைள நிதிய� – எதிாிசி�ஹ 33,856.59 

221004 அற�க�டைள நிதிய� – பாணகல 10,050.00 

221006 அற�க�டைள நிதிய� – திர�ட நிதிய� 275,080.81 

225001 நி��திைவ�க�ப�ட நிதி – �லதன� 1,888,731.05 

 நி��திைவ�க�ப�ட நிதி 120,000.00 

2301001 கள�சிய ��பண� க/� 1,477,047.21   

2301002 மா�ற�க� 362.85   

2302012 ேமலதிக ைவ���க�   591.00 

2302013 கீைழ�ேதய ம���வ நிதிய�             60,000.00  

2303001 இட� கட�க� 13,729,109.17   

2303002 பணியாள� கட�க� 213,860.00   

2303003 வாகன� கட�க� 1,488,072.00   

2303004 கணினி கட�க� 723,500.00   

2303009 ப��ைக ��பண� 34,750.00   

2303011 விேசட ��பண� 2,800.00  

2304001 மஹெபால �லைம�பாிசி� ��பண� 140,000.00   

2305000 ெவளிநா��� பயண�க�சா� ��பண� 79,000.00   

2305001 நானாவித ��பண�க� 128,213.17   

2305007 நானாவித ��பண� - மாநா� 10,000.00   

2305012 ��தக ��பண�க� 3,511,616.83   

2310001 ம�க� வ�கி, ெபார�ல - 078100192268358 2,222,166.73   

2310002 ம�க� வ�கி, ெபார�ல - 07810012268390 
4,814,679.70   

2310003 ம�க� வ�கி, ெபார�ல - 07810012268432 3,398,078.45   

2310004 ம�க� வ�கி, ெபார�ல - 078100172268458 
166,610.00   

2310005 ேசமி�� க/� - 078-2-001-7-22683 
232,078.69   

2312001 ��ெகா��பன�க� 1,348,821.20   

2314006A கிைட�கேவ��ய மஹெபால - UGC 161,800.00   

2314006/2 கிைட�கேவ��ய மாணவ உத�ெதாைக - UGC 1,652,300.00   

2314006/3 �த��களி� �ல� கிைட�கேவ��ய வ�� 616.14   

2314006c ெபறேவ��யன ப�ட�பி�ப��� - �னானி 270,000.00  

2314008 ெபறேவ��யன ப�ட�பி�ப��� -  ஆ��ேவத� 225,000.00   

301B அரச மானிய� – மீ�ெட��   274,000,000.00 

30203 மஹெபால நிதிய�தி���� ெப�றைவ   6,353,200.00 

30204 மஹெபால UGC �ல� ெப�றைவ   4,757,650.00 
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30205 மாணவ உத�ெதாைக UGC  �ல� ெப�றைவ   8,893,800.00 

2314011 HETC க��தி�ட�க� 
1,335.00 

302 �த��க� �ல� வ�� 0.00 978,485.48 

303 கட� �ல� வ��   734,421.28 

304 வ�கியி���� வ��  1,168.74 

306 ஆதன�களி��� வாடைக   300,448.74 

308C நானாவித வ�மான�க�   30,270.76 

310010 பாீ�ைச� க�டண�க�   4,190.00 

310011 வி�தி� க�டண�க�   250,125.00 

310012 சா�றித� வ�மான�க�   48,985.00 

310015 விைலம�� க�டண�க�   28,000.00 

310016 பதி�� க�டண�க�   366,375.00 

310019 ஆ�� வ�மான�க�   31,000.00 

310020 ப�ட�பி�ப��� வ�மான� – ஆ��ேவத�   1,079,061.25 

310022 ைபச�ஜய தி�ேளாமா - 14/16    585,000.00 

310021 ப�ட�பி�ப��� வ�மான� -  �னானி   415,000.00 

310025 பைழய ெசா���க� வி�பைன க/�   12,998.09 

3101026 2ஆவ� ச�வேதச மாநா�� - வ�மான� 25,000.00 

3101028 �னானி மாநா� - வ�மான�   12,000.00 

3101030 உட� மசா� சிகி�ைச பாடெநறி – 2014 - வ�மான�   245,500.00 

3101031 �லதன ெசல� மீ�ெட�� த�ைமயிலான   4,232,886.48 

311 MD வ�மான�   1,300,000.11 

312 மாணவ� அைடயாள அ�ைட   2,800.00 

318 வாசிகசாைல அபராத�க�   63,214.50 

318A பைழய கள�சிய வி�பைனக� 36,871.91 

2109002 �த���� க/� – எதிாிசி�ஹ 33,271.75  

2109007 �த���� க/� – 20,000,000/- 14,150,964.04  

2109008 �த���� க/� – 5,000,000/- 5,455,175.33  

2109009 �த���� க/� – திர�ட நிதிய� 275,080.41  

4101041 ஆ���ாிய ேவதன�க� - A 135,304.25  

4101042 
ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 

24,650,576.40  

410102 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல�� ப� 52,299.50  

410103 வழ�க�க� 3,297,213.18  

410104 பராமாி���க� 2,147,002.94  

410105 ஒ�ப�த ேசைவக� 25,250,475.00  

410106 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 6,392,771.96   

440110 
மாணவ�க��கான நிதி உத�ெதாைக 

20,004,900.00   

440113 
ேத�மான� க/� 

49,392,551.00   

410202 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல�� ப� 270.00   

410203 வழ�க�க� 198,254.08   

410204 பராமாி���க� 19,438.30   

4102041 
ஆ���ாிய ேவதன�க� - A 

8,493.60   

4102042 
ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 

9,845,988.25   

410205 ஒ�ப�த ேசைவக� 50,538.74   
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410206 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 278,975.43   

410502 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல�� ப� 1,150.00  

410503 வழ�க�க� 1,095,740.41  

410504 பராமாி���க� 316,626.01   

4105042 ஆ���ாிய ேவதன�க� - A 8,452,639.19   

410506 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 3,565.00   

420902 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 515,522.00   

420903 வழ�க�க� 2,253,668.66   

420904 பராமாி���க� 459,962.96   

4209041 ஆ���ாிய ேவதன�க� - A 141,623,660.51   

4209042 ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 23,316,826.59   

420905 ஒ�ப�த ேசைவக� 87,024.49   

420906 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 4,899,209.79   

430102 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 500.00   

430103 வழ�க�க� 846,945.65   

430104 பராமாி���க� 57,358.00   

4301041 ஆ���ாிய ேவதன�க� - A 4,090,592.81   

4301042 ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 9,823,877.42   

430105 ஒ�ப�த ேசைவக� 1,032,758.00   

430106 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 20,710.00   

450312 ஏைனய ெதாழி�பா�� ெசலவின�க� 3,319,350.00   

480103 வழ�க�க� 225,406.46   

480104 பராமாி���க� 78,221.30   

4801042 ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 812,713.59   

480105 ஒ�ப�த ேசைவக� 8,846,096.96   

480106 ஏைனய மீ��வ�� ெசலவின�க� 61,000.00   

49004 ப�ட�பி�ப��� ெசல�க� – ஆ��ேவத� 750,000.00   

49005 ப�ட�பி�ப��� ெசல�க� – �னானி 415,000.00   

49003 MD – ெசல�க� 1,443,642.86   

49006 ைபச�ஜய தி�ேளாமா -- 14/16 585,000.00   

49008 �லதன� – பைழய ஓைல��வ� �காைம��வ� 1,005,193.50   

49009 
�லதன� – ச�க� சா��த க��தி�ட�க� 

254,790.50   

49010 
�லதன� – ஆ�� வ����த� 

515,216.00   

49011 உட� மசா� சிகி�ைச பாடெநறி - ெசல�க� 243,000.00   

49012 �லதன� – Out Bound பயி�சி ெசய�பா�க� 614,344.60   

49013 
�லதன� – மாணவ� ைம�ப��திய க�ற� 

332,281.75   

49015 
3 ஆவ� ேதசிய ஆ�வர�� மாநா� – 2015 

655,515.00   

49016 3 ஆவ� ச�வேதச ஆ�வர�� மாநா� – 2015 855,545.13   

131003 மீ�மதி���� ஒ��க�    

30312 கட� இலதா�க� வ�மான� 
 1,280,744,415.83 

   36,162,422.80 

  
2,258,666,699.65 2,258,666,699.65 
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நிதி நிைலைம ப�றிய ����கான �றி���க�  

கா�� கா��� சமமானைவக�� �றி�� – 01 

2014 2015 

 �.  

                           

�. 

1,646,046 க/� இல.:- 078100122268432 3,398,078 

796,092 க/� இல.:- 0781001122268390 4,814,680 

1,174,349 க/� இல.:- 078100192268358 2,222,167 

136,941 க/� இல.:- 078100172268458 166,610 

222,994 ேசமி�� க/� இல.:- 078-2-001-7-22683 232,079 

         3,976,422              10,833,614 

ெபறேவ��யைவக� �றி�� – 02 

�.          �. 

                  18,449,075  கட� ம�ற� ��பண�க� (அ�டவைண A) 16,189,291 

                         38,810  நானாவித ��பண�க� (அ�டவைண B) 128,213 

                         97,500  எாிெபா�� ைவ���க� 97,500 

                         79,000  ெவளிநா��� பயண ��பண�க�  

                           8,572  ெபறேவ��ய வ�� 616 

                       102,900  ெபறேவ��ய மஹெபால 161,800 

                    1,165,800  UGC யிட� ெபறேவ��ய மாணவ உத� ெதாைக  

                    2,950,000  ெபறேவ��ய MD வ�மான� 
- 

                       288,750  ெபறேவ��ய ைபச�ஜய வ�மான�  

                                -     ெபறேவ��ய� – ப�ட�பி�ப��� - ஆ��ேவத�  

                                -     ெபறேவ��ய� –ப�ட�பி�ப��� - �னானி  

                    2,411,107  ��தக�க� ��பண� 3,511,617 

                       582,000  மஹெபால �லைம�பாிசி� ��பண�  

                         10,000  நானாவித ��பண� – மாநா�  

                         56,599  HETC க��தி�ட� 
- 

மா�ற�க� 
363 

                26,240,113  22,465,700 
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�த��க�   �றி�� – 04 

�.  �.  

  பாிசி�க�   

30,807  எதிாிசி�ஹ 33,272  

  ெகா�தசி�ஹ �லைம�பாிசி�   

11,262  சர� ரனசி�ஹ 0  

88,169  Dr.  ல�ம� த சி�வா 0  

136,123  எதிாிசி�ஹ 0 33,272 

  ஏைனயன   

25,000  வி�தி ைவ���க� 0  

-  பா�கா�� ைவ���க� (காசாள�) 0 - 

  நிைலயான ைவ��   

21,021,561  �த���� க/� - 20,000,000/- 14,150,964  

5,165,178  �த���� க/� - 5,000,000/- 5,455,175  

  �த���� க/� – திர�ட நிதிய� 275,080 19,881,219 

     

26,478,100    19,914,491 
      

 

 

 

 

��ெகா��பன�க�  �றி�� – 03 

   �. 

183,902 
1010402 பராமாி�� 

36,260 2090402 பராமாி�� 

2,082,598 8010509 வி�தி வாடைக 

 R299 1010301 எ�.எ�. அமீ�தீ� 109,496 

 R146 1010402 பிர��� & க�பனி 11,519 

 R362 1010402 ெம�ேராெபா�ட� 7,870 

 R486 1010402 CBA 2,076 

 R515 1010402 பி�� ெம� 52,308 

 R547 1010402 ெசா��ெலாஜி� 27,972 

 R705 1010402 ெம�ேராெபா�ட� 10,406 

 R897 1010402 ெம�ேராெபா�ட� 6,105 

 R932 1010402 ெம�ேராெபா�ட� 28,564 

 R1518 1010402 அபா�� 13,739 

 R1772 1010402 ெம�ேராெபா�ட� 6,860 

 R755 1010405 �மா இ�ெபா�ெமஷ� 6,667 

  ாி�ெராகிராபிஃ  

R1607 1020402 C 50,667 

R1928 1020508 இல�ைக கா���தி 34,868 

R901 2090402 பி�� ெம� 4,529 

R1523 2090402 ெசா��ெலாஜி� 33,966 

R142 3010402 CBA 12,043 

R898 3010402 ேஜா� கீ�� 8,750 

R1123 3010402 மா�ட� ேவ��� 20,416 
R1762 8010506  900,000 

2,302,760   1,348,821 
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���றாத ேவைல  �றி�� - 08 

  2014   2015 

  திகதி விபர� உ�தி�சீ�� இல.           �. 

872,828 ெந�ெரா க���ர�ச� 43  

342,720 ல�டஜ க���ர�ச� 150  

 J1334-  

7,111 �ன� இல�ாிக� C119  

795,967 �ன� இல�ாிக� 169  

596,081 �ன� இல�ாிக� 175  

302,413 ல�டஜ க���ர�ச� 177  

1,550,565 S & R பி�ட�� 186  

546,588 ல�டஜ க���ர�ச� 203  

5,776,893 �லதன� – அ���   

387,204 நி��திைவ�த�   

 ல�டஜ க���ர�ச� c22 251,022 

 �ன� இல�ாிக� c78 549,450 

    

 �ன� இல�ாிக� c90 426,341 

 c107 279,110 

 �ன� இல�ாிக� j1867 22,234 

 உதார ல�கா j1867 14,470 

 �ன� இல�ாிக� j2002 64,831 

 �ன� இல�ாிக� c180 572,777 

 நிம� ெஹ�� ஆர�சி c206 270,000 

 நிம� ெஹ�� ஆர�சி j2018 180,000 

 க�டட�கைலசா� �� 2015-12 84,576 

 S & R பி�ட�� 2015-11 1,159,875 

11,178,370   3,874,686     
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 2015 ஆ� ஆ�� ெதாட�பான நிைலயான ெசா���க� ம��� ேத�மான �த�க�   

    

(உ�க�டைம�� வசதி, ெபாறிக� ம��� 

உபகரண�க�)     

�றி�� - 05  48,540,866           �. 

விபர�/விடய� 
ேத�மான 

�த� 

2014.12.31 
திகதியி�  

உ�ள மீதி 

ெச�ற 
வ�ட 

சீரா�க� 

2015 ஆ� 

ஆ��� 
ேபா� நீ�க� 

2015 ஆ� 

ஆ��� ேபா� 
ேச��க�ப�ட�  

2015.12.31 
திகதியி� 

உ�ள மீதி 

 

2014.12.31 
திகதி 

வைரயிலான 
ேத�மான�  

2015 ஆ� 
ஆ��� 

கான 
ேத�மான� 

2015 ஆ� 

ஆ��� 

ேபா� 
நீ�க� 

திர�ட 
ேத�மான� 

 
W.D.V 

 
              

 
             

அ�வலக�, 

ஆ���ட� ம��� 

க�ற� உபகரண� 20% 42,757,963 0 35,000 5,817,903  48,540,866 18,455,523  8,699,708 33,833 27,121,398 21,419,468 

              

              

தளபாட�� 

ெபா��திக�� 10% 34,756,752 0 87,250 5,224,663  39,894,166 11,701,784  3,490,969 42,171 15,150,582 24,743,584 
              

ேமா�டா� 

வாகன�க� 20% 12,785,000 0 0 27,710,800  40,495,800 4,930,500  5,643,083 0 10,573,583 29,922,217 
              

ெபாறி ம��� 

இய�திர� 20% 17,871,701 0 0 11,008,476  28,880,177 4,129,419  4,882,668 0 9,012,087 19,868,090 
              

              

கணினிக� ம��� 

அ�சிட� இய�திர� 20% 16,827,331 0 76,500 6,776,231  23,527,062 6,746,855  3,610,255 73,950 10,283,160 13,243,902 
              

ெகா�ாீ� 

இ��ைகக� 20% 537,161 0 0 0  537,161 17,905  17,905 0 35,810 501,351 

  125,535,908 0 198,750 56,538,073  181,875,232 45,981,986  26,344,588 149,954 72,176,620 109,698,612              
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2015 ஆ� ஆ�� ெதாட�பான நிைலயான ெசா���க� ம��� ேத�மான �த�க� 

(காணி ம��� க�டட�க�) 

�றி�� – 06           

       �. 

 

 

 

விபர�/விடய� 
ேத� 

மான 

�த� 
 

2014.12.31 
திகதியி�  

உ�ள மீதி 
 

ெச�ற 
வ�ட 

சீரா�க� 
 

2015 ஆ� 

ஆ��� 
ேபா� நீ�க� 

 

2015 ஆ� 

ஆ��� 
ேபா� 

ேச��க� 
ப�ட� 

 

2015.12.31 

திகதியி� 

உ�ள மீதி 

 

2014.12.31 

திகதி 

வைரயிலான 
ேத�மான� 

 

2015 ஆ� 
ஆ��� 

கான 
ேத�மான� 

 

2015 ஆ� 

ஆ��� 

ேபா� 
நீ�க� 

 

திர�ட 
ேத�மான� 

 

W.D.V 
 
 
 

            

காணி _ 1,116,821,649 0 0 367,020 1,117,188,669 0 0 0 0 1,117,188,669 

            

�திய க�டட� - 

103 5% 274,631,639 0 0 0 274,631,639 54,921,956 13,731,582 0 68,653,538 205,978,101 

            

க�டட� - 101 5% 124,180,994 0 0 12,065,050 136,246,044 51,815,103 6,683,443 0 58,498,546 77,747,498 

            

ப�தி நிர�தர 

விாி�ைர 

ம�டப� 20% 4,992,930 0 0 0 4,992,930 998,586 998,586 0 1,997,172 2,995,758 

  1,520,627,212 0 0 12,432,070 1,533,059,282 107,735,645 21,413,611 0 129,149,256 1,403,910,026             
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2015 ஆ� ஆ�� ெதாட�பான நிைலயான ெசா���க� ம��� ேத�மான �த�க� 

(��தக�க� ம��� விைளயா����ைற ெபா��க�) 

�றி�� – 07           

        �. 

 

விபர�/விடய

� 

ேத� 

மான 

�த� 
 

2014.12.31 
திகதியி�  

உ�ள மீதி 
 

ெச�ற 
வ�ட 

சீரா�க� 
 

2015 ஆ� 

ஆ��� 
ேபா� நீ�க� 

 

2015 ஆ� 

ஆ��� 
ேபா� ேச��க� 

ப�ட� 
 

2015.12.31 

திகதியி�  

உ�ள மீதி 

  

2014.12.31 

திகதி 

வைரயிலான 
ேத�மான� 

  

2015 ஆ� 
ஆ��� 

கான  
ேத�மான� 

 

2015 ஆ� 

ஆ��� 

ேபா� 
நீ�க� 

 

திர�ட 
ேத�மான� 

 

W.D.V 
 
 

             

             

வாசிகசாைல� 

��தக�க� 

ம��� ப�வ 

ச�சிைகக� 20% 22,979,374 0 0 2,886,168 25,865,542 18,204,613  1,581,725 0 19,786,338 6,079,204 

            
விைளயா��� 

�ைற 

உபகரண�க� 20% 263,140 0 0 224,048 487,188 106,500  52,628 0 159,128 328,060 

            

ெமா�த�  23,242,514 0 0 3,110,216 26,352,730 18,311,113  1,634,353 0 19,945,466 6,407,264 
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ெச��த ேவ��யன   �றி�� - 9 

2014    2015 

473,600  ெச��தேவ��ய மஹெபால �லைம�பாிசி�  7,050 
165,100  ெச��.ேவ��ய மாணவ� உதவி�ெதாைக  167,800 

92,379  ைவ���க� 
(அ�டவைண C) 

115,404 

443,489  கட�ெகா��ேதா� – வறிதான காேசாைலக� (அ�டவைண D) 
324,119 

155,266  ெச��தேவ��ய பாீ�ைச� க�டண� (அ�டவைண E ) 182,157 

562,295  DAFP க/� (அ�டவைண F ) 280,509 

125,390  விைல ம� பிைண  115,390 

-  3 ஆவ� ஆ��ேவத� க�கா�சி  - 

1,867,328  நி��திைவ�த�க� – �லதன� (அ�டவைண G ) 1,888,731 

588  ேமலதிக ைவ���க�  591 
500,000  ��ெப�வன�க� - MD  - 

1,513,681  அ��� ெசல�க�-MD  400,699 
-  தி��பிய காேசாைலக�  7,331 
-  கணினி கட�  - 

417,874  அ��� ெசல�க� - PG - �னானி  745,343 
590,204  அ��� ெசல�க� - PG-ஆ��ேவத�  889,089 
80,000  ��ெப�வன�க� - ைபச�ஜய - 14/16  243,750 

370,153  அ��� ைபச�ஜய - 14/16  227,200 
95,000  அ��� - 2 வ� ச�வேதச மாநா�  - 

  ��ெப�வன�க� - PG - �னானி  60,000 
  ெச��.ேவ��ய க/� - ப�ட�பி�ப���  5,000 
  ெச��.ேவ��ய க/�- ைபச�ஜய 14/16  2,800 
  அ��� - உட� மசா� சிகி�ைச  230,384 

  நி��திைவ�த� கா�  120,000 
  விேசட ��பண�  2,800 

  HECT க��தி�ட�  1,335 

    - 

7,452,347    6,017,482      

பி�ேபாட�ப�ட வ�மான�க�    �றி�� - 10 

100,000  கீைழ�ேதய ம���வ நிதிய�  60,000 
10,598  ஆ�� நிதிய� – ைவ�திய� ஹ�ஆர�சி  10,598 

    

110,598    70,598      

2014    2015 

அ��� ெசல�க�   �றி�� - 11 

 உ.சி.இல. தைல��  ெதாைக 

  அ��� ெசல�  2015 

 உ.சி.இல. தைல��  ெதாைக 

  2015-01.01  493,370 

  கண�கா�� க�டண�க� - 2013  406,660 

  கண�கா�� க�டண�க� - 2014  400,000 

  கண�கா�� க�டண�க�  1,193 

  1010401  112,500 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  60,000 

  1010401  112,500 

    2,636,223 
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26 10104212 125,370 

 10204212 41,192 

  166,562    

 10504212 101,715 

 20904212 118,607 

 30104212 67,891 

86 1-1-1-1 16,000 

 1-1-1-12 125,370 

 1-1-1-12 25,500 

  150,870    

சனவாி 04 1-1-2-1 2,668 

107 1-1-3-2 95,700 

183 1-1-3-2 3,276 

  98,976    

13 1-1-3-3 33,475 
14 1-1-3-3 5,775 

23 1-1-3-3 18,075 

  57,325    

100 1-1-4-1 62,200 

101 1-1-4-1 53,500 

187 1-1-4-1 10,245 

179 1-1-4-1 23,500 

  149,445    

180 1-1-4-2 10,634 

200 1-1-4-2 36,630 

201 1-1-4-2 19,980 

182 1-1-4-2 21,645 

  88,889 
   

186 1-1-4-5 10,190 

108 1-1-5-1 12,100 

128 1-1-5-1 4,700 

  16,800    

185 1-1-5-2 14,422 

12 1-1-5-2 1,924 

42 1-1-5-2 24,078 

215 1-1-5-2 27,599 

  68,023    

77 1-1-5-3 507,522 

111 1-1-5-3 113,354 

158 1-1-5-3 211,308 

254 நீ� 88,761 

  920,945 
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96 1-1-5-4 ஆக�. 1,020,494 

97   1-1-5-4 ெச�ெர. 927,375 

175 1-1-5-6 2,400 

151 1-1-5-7 6,260 

149 1-1-6-10 5,000 

83 1-1-6-15 10,100 

150 1-1-6-15 13,408 

130 1-1-6-15 82,900 

129 1-1-6-15 257,795 

24 1-1-6-15 3,300 

  367,503 
   

59 1-1-6-3 10,000 

138 1-1-6-3 2,000 

  12,000 
   

61 1-2-1-11 8,494 

 1-2-1-12 41,192 

 1-2-1-12 11,000 

  52,192    

84 1-2-5-2 618 

127 1-2-5-2 810 

209 1-2-5-2 4,390 

  5,818    

 1-5-1-12 101,715 

240 1-5-3-3 1,425 

153 1-5-4-3 41,500 

79 2-9-1-11 18,300 

80 2-9-1-11 6,600 

40 2-9-1-11 28,000 

82 2-9-1-11 9,000 

249 2-9-1-11 15,000 

248 2-9-1-11 9,000 

247 2-9-1-11 15,000 

251 2-9-1-11 9,600 

  110,500    

 2-9-1-12 118,607 

33 2-9-1-12 2,000 

  120,607    
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                               141                                         2-9-4-2                       2,331 
     126,580 

 

 
106 

 
2-9-2-1 

 
185,111 

19 2-9-3-1 600 

29 2-9-3-3 1,800 

30 2-9-3-3 1,800 

31 2-9-3-3 1,800 

  5,400 
   

198 2-9-4-2 58,648 

181 2-9-4-2 47,730 

199 2-9-4-2 17,871 

126 2-9-5-2 1,410 
32 2-9-5-2 2,770 
  4,180 
 
87 2-9-6-15 5,060 
88 2-9-6-15 5,600 
89 2-9-6-15 5,750 
146 2-9-6-15 38,000 
164 2-9-6-15 1,500 
225 2-9-6-15 342,169 
147 2-9-6-15 52,626 
70 2-9-6-15 175,264 
162 2-9-6-15 15,600 
148 2-9-6-15 11,294 
163 2-9-6-15 46,600 
210 2-9-6-15 4,100 
255 2-9-6-15 143,300 
  846,863 
 
37 2-9-6-17 450 
38 2-9-6-17 150 
39 2-9-6-17 250 
40 2-9-6-17 150 
41 2-9-6-17 250 
  1,250 
 
 3-1-1-11 884 
 3-1-1-12 67,891 

Re13 3வ�  ச�வேதச ஆ�வர��  மாநா� 6,250 

RE14 3வ�  ச�வேதச ஆ�வர��  மாநா� 3,261 

  9,511 
 
213 8-1-5-2 101,016 
112 8-1-5-3 40,310 
113 8-1-5-3 39,041 
114 8-1-5-3 87,256 
  166,607 
 
168 8-1-5-7 44,370 
169 8-1-5-7 109,469 

 அ��� - 3வ�  ச�வேதச ஆ�வர��  மாநா� 153,839 

 ஆ�வர�� 61,169 

 அ��� - 3வ�  ச�வேதச ஆ�வர��  மாநா�  

 ஆ�வர�� 61,169 

  122,338 
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136 கள�சிய ��பண� 36,975 

137 கள�சிய ��பண� 14,000 

139 கள�சிய ��பண� 90,000 

140 கள�சிய ��பண� 20,896 

188 கள�சிய ��பண� 90,650 

191 கள�சிய ��பண� 13,070 

152 கள�சிய ��பண� 98,229 

153 கள�சிய ��பண� 41,500 

155 கள�சிய ��பண� 19,750 

 

 197 கள�சிய ��பண� 3,670 

 196 கள�சிய ��பண� 9,750 

 195 கள�சிய ��பண� 167 

 194 கள�சிய ��பண� 3,900 

 193 கள�சிய ��பண� 1,720 

 192 கள�சிய ��பண� 20,000 

 190 கள�சிய ��பண� 16,650 

 189 கள�சிய ��பண� 13,799 

 178 கள�சிய ��பண� 296,214 

 152 கள�சிய ��பண� 98,229 

 155 கள�சிய ��பண� 19,750 

 252 கள�சிய ��பண� 23,393 

 154 கள�சிய ��பண� 12,950 

 98 கள�சிய ��பண� 107,000 

 99 கள�சிய ��பண� 85,248 

   1,137,510 
    

  2015 கண�கா�� க�டண�க� 500,000 

 1-1-5-5 ஆக�� 330,000 

  ெச�ெர�ப� 334,476 

  அ�ேடாப� 359,128 

  நவ�ப� 320,111 

  திச�ப� 374,363 

   1,718,078 
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1-1-5-4 ஆக�� 1,020,494 

  ெச�ெர�ப� 927,375 

  அ�ேடாப� 930,000 

  நவ�ப� 930,000 

  திச�ப� 930,000 

   4,737,869 

    

 
   

 12,747,629 ெமா�த� 17,339,939
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அ���� ெசல�க� – �லதன� �றி�� -12 

2014                   2015  

5,776,893  �னரைம�� (அ�டவைண) 298,444 

84,310  பைழய ஓைல��வ� �காைம��வ� 
74,560 

  ஆ���ட உபகரண�க� 84,485 

  ��ஸூ� (Bookzone) 47,200 

  

3வ� ச�வேதச 

ஆ�வர��மாநா� 3,260 

  

3வ� ச�வேதச 

ஆ�வர��மாநா� 6,250 

  க�டடகைலஞ� �� 84,576 

  S& R பி�ட�� 1,159,875 

  ஜீ.எ�.ேக. எதிாிசி�க 5,155 

  

3வ� ச�வேதச 

ஆ�வர��மாநா� 261,000 

  �.ஏ.ஏ. ப�னா 600 

  ேஜ.எ�. தஹநாய�க 150 

5,861,203   2,025,555 

    

�லதன மானிய� – ெசலவிட�ப�ட� �றி�� -13 

�லதன மானிய� 

 �. 

 

�. 

            243,793,359  ெசலவிட�ப�ட �லதன மானிய� ஆர�ப மீதி 281,029,508 

              68,095,313  ெசலவளி�க�ப�ட �லதன மானிய� 45,981,412 

- 25,765,669  2015 ஆ���கான கட� இலதா�க� - 32,890,154         

- 4,592,626  �லதன ெசலவின� மீ�ெட�� த�ைமயிலான – 2015 - 4,232,887 

- 869  

கட�த ஆ���கான 

சீரா�க�க� - 

 

3,049,949 

- 500,000 
மா�ற�க�  - 

வாகன�க� திைறேசாியி����  - 20,160,800 

281,029,508  313,098,628 
     

ெபா� ஒ��க� �றி�� -14 

�. �. 

-           125,106,376  ஆர�ப மீதி 

 
108,771,168 

               560,790  ஏைனய சீரா�க�க� 

 
13,441,777 

          15,774,418  வ�மான�தி�� மி�சிய ெசல� மிைக - 22,263,893  

-        108,771,168  - 117,593,284 
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திர�ட நிதிய� 

�றி�� -15 

                    390,954  பணி�பாளாி� நிதிய� 

 
396,786 

                    288,038  அற�க�டைள நிதிய� 

 

(அ�டவைண 

H) 318,988 

              26,222,050  பாிசி�க�� ந�ெகாைடக�� 

 

(அ�டவைண I) 20,159,661 

                    137,310  பிாி� சா� அபிவி��தி நிதி - திர�ய�ண                     137,310  

        1,294,023,340  மீ�மதி���� ஒ��க� 

 
1,280,744,416 

                       72,402  பிாி� சா� அபிவி��தி நிதி – ப�ட�பி�ப��� 92,562 

                       80,000  திைண�கள அபிவி��தி நிதி                        80,000  

         1,321,214,094  1,301,929,723 

 
 

 

 

 

நிதி� ெசயலா�ற� ப�றிய ����கான �றி���க�  

2014  �றி�� - 16 2015 

�.  ஏைனய வ�மான�க� �. 

-  �த��� வ�� 978,485 

759,100  கட� வ�� 734,421 

231,519  ஆதன�களி��தான வாடைக 300,449 

56,275  விைலம�� க�டண� 28,000 

906,840  பதி�� க�டண� (ப�டதாாி அேப�சக�) 366,375 

2,200  மாணவ� அைடயாள அ�ைட 2,800 

3,860  பாீ�ைச� க�டண� (ப�டதாாி அேப�சக�) 4,190 

42,075  சா�றித� வ�மான� 48,985 

63,429  வாசிகசாைல அபராத� 63,215 

3,358,333  MD வ�மான� 1,300,000 

297,000  வி�தி� க�டண� 250,125 

271,229  நானாவித வ�மான�க� 30,271 

-  பைழய ெசா���க� வி�பைன க/� 12,998 

158,529  பைழய கள�சிய�ளி� வி�பைன 36,872 

1,186,739  நிைலயான ைவ�� வ�� - 

2,542,667  ப�ட�பி�ப��� வ�மான� - ஆ��ேவத�  

918,000  ப�ட�பி�ப��� வ�மான� - �னானி 415,000 

22,994  ேசமி�� வ�� - 

17,550  ஆரா��சி வ�மான� 31,000 

411,250  ைபச�ஜய தி�ேளாமா 14/16 585,000 

2,000  ேயாகா – 2014 - 

2,500  உட� மசா� சிகி�ைச பாடெநறி - 2014 - வ�மான�  245,500 

  வ�கி �லமான வ��  1,169 

  2வ� ச�வேதச மாநா� – வ�மான�  25,000 

 

 

�னானி மாநா� - வ�மான�  12,000 

11,254,089   5,471,855 
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 �றி�� - 17 

    

  மாநா� வ�மான�  

710,845  ேதஷிய ைவ�திய கிரம மாநா� – வ�மான� - 

4,775,688  2வ� ச�வேதச மாநா� – வ�மான� - 

392,232  1வ� ஆ��ேவத ச�வேதச மாநா� – வ�மான�  - 

218,000  �னானி மாநா�  - 

6,096,765    - 

  
�றி�� - 18 

 

   

�.  ெபா� நி�வாக� �. 

- 4101041 ஆ���ாிய ேவதன� - A 135,304 

21,245,081 4101042 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 24,650,576 

53,603 410102 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 52,300 

3,080,656 410103 வழ�க�க� 3,297,213 

1,276,371 410104 பராமாி���க� 2,147,003 

27,706,234 410105 ஒ�ப�த ேசைவக� 25,250,475 

4,043,449 410106 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� 6,392,772 

9,542,500 440110 மாணவ�க��கான நிதி�தவிக� 20,004,900 

6,891 4102041 ஆ���ாிய ேவதன� - A 8,494 

6,663,582 4102042 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 9,845,988 

1,530 410202 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 270 

 

 

195,002 410203 வழ�க�க� 198,254 

6,283 410204 பராமாி���க� 19,438 

114,030 410205 ஒ�ப�த ேசைவக� 50,539 

377,832 410206 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� 278,975 

7,087,681 4105042 ஆ���ாிய ேவதன�க� - NA 8,452,639 

13,423 410502 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 1,150 

1,288,851 410503 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 1,095,740 

129,268 410504 வழ�க�க� 316,626 

16,420 410505 பராமாி���க� - 

4,690 410506 ஒ�ப�த ேசைவக� 3,565 

832,297  ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� - 

77,356  ேதச�தி�� ம�ட� - ெசல�க� - 

97,596  ஆ��ேவத க�கா�சி – க�� - 

12,905  ���� கட� வ�� - 

83,873,531    102,202,221 
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2014 2015 

�றி�� - 19 

�. க�விசா�  ேசைவக� �. 

         115,689,312  4209041 ஆ���ாிய ேவதன� - A 
141,623,661 

           13,625,090  4209042 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 
23,316,827 

                 102,983  420902 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 515,522 

              2,000,460  420903 வழ�க�க� 2,253,669 
                    

85,560  420904 பராமாி���க� 459,963 
                    

72,236  420905 ஒ�ப�த ேசைவக� 87,024 

              4,551,061  420906 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� 4,899,210 

          136,126,702  173,155,876 

�றி�� – 20 

2014 2015 

�. வாசிகசாைல ேசைவக� �. 

              2,950,139  4301041 ஆ���ாிய ேவதன� - A 
4,090,593 

              6,971,188  401042 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 
9,823,877 

                          

400  430102 ேபா��வர��� வா��ைக� ெசல��ப� 500 

                 819,004  430103 வழ�க�க� 846,946 
                    

19,250  430104 பராமாி���க� 57,358 

                 930,792  430105 ஒ�ப�த ேசைவக� 1,032,758 
                    

21,961  430106 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� 20,710 

            11,712,734  15,872,742 

�றி�� - 21 

�. வி�திக� �. 

                 863,164  4801042 ஆ���ாிய ேவதன� - NA 812,714 

                 164,942  480103 வழ�க�க� 225,406 
                    

21,639  480104 பராமாி���க� 78,221 

              2,207,708  480105 ஒ�ப�த ேசைவக� 8,846,097 
                      

6,000  480106 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல�க� 61,000 

              3,263,453  10,023,438 
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�றி�� – 22 

மாநா��� ெசல�க� 

              

4,353,989  49013 2வ� ச�வேதச மாநா� – ெசல�க� 
- 

                 

373,828  49014 1வ� ஆ��ேவத ச�வேதச மாநா� – ெசல�க� 
- 

                 

743,265  49015 ேதஷிய ைவ�திய கிரம மாநா� – ெசல�க� 
- 

                 

637,197  49016 �னானி மாநா� - ெசல�க� 

 
- 

              

6,108,279  - 

ேதறிய ெசா���களி� மா�ற� ப�றிய ����கான �றி���க� 

�றி�� - 23 

 

 2014   2015 

  

நிதி� ெசயலா��ைக ப�றிய ��றி� 

இன�காண�படாத  

 
-5,021,951 

ேதறிய இலாப�க�� ந�ட�க�� �. 

 
-4,592,626 

ேத�மான� - J1374  

 
-500,000 

தி��பிய காேசாைல  

 
113,203 

எ�.பி� – ெகா��பன�  

 
47,451 

சா�றித� ெசல�க�  

 
290 

அ���� ெசல�க� - ைபச�ஜய  

 
-102,408 

ேசமி�� க/�  

 
11,465 

கட� – தி�. உதயர�ன  

 
6,175 

பா�கா�� உ��ய�க�  

 
295,721 

ச�பள�  

 
11,150 

கள�சிய ��பண�  

 
1,593,064 

ேக�விம� ைவ��  

 
-922,551 

நானாவித ைவ��  

 
-48,000 

சி����சாைல ைவ��  

 
-92,400 

த���ைவ�த� – �லதன� 
                        4,232,886 
                                   258 

 
-3,195 

வி�தி ைவ��  

 
-9,204,612 

  4,233,144-

4,233 
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கா�� பா��ச� ����கான �றி���க� 

2014 �றி�� - 24 2015  

�. ஏைனய சீரா�க�க� �.  

  298,293  கள�சிய ��பண� -226,093   

-  374,106  கட� ம��� ��பண� -2,259,784   

 116,825  நானாவித ��பண�க� 89,403   

-1,610 கிைட�கேவ��ய வ�� -7,956   

-46,200 கிைட�கேவ��ய மஹெபால 58,900   

-482,900 UGC �ல� கிைட�கேவ��ய மாணவ உதவி�பண� 486,500   

-1,545,833 கிைட�கேவ��ய MD வ�மான� -2,950,000   

-288,750 கிைட�கேவ��ய ைபச�ஜய வ�மான� -288,750   

652,333 கிைட�கேவ��ய வ�மான� ப�ட�பி�ப���-ஆ��ேவத� 225,000   

272,000 கிைட�கேவ��ய வ�மான� ப�ட�பி�ப���-�னானி 270,000   

-388,929 ��தக�க��கான ��பண� 1,100,510 

-144,000 மஹெபால �லைம�பாிசி� ��பண� -442,000   

3,250 நானாவித ��பண� – மாநா� 0   

-56,599 HETC க��தி�ட� -56,599   

 மா�ற�க� 363  

- 1,986,226  -4,000,506  
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�றி�� - 25 
 

�. ெச��தேவ��யனவ�றி� அதிகாி�� �. 

 
 

 

468,700 ெச��தேவ��ய மஹெபால �லைம�பாிசி� -466,550 

-9,900 ெச��தேவ��ய மாணவ உதவி�பண� 2,700 

-761,011 ைவ���க� 23,025 

264,439 கடெகா��ேதா� – இர���ெச�ய�ப�ட காேசாைல 119,370 

70,094 ெச��தேவ��ய பாீ�ைச� க�டண� 26,891 

453,100 
DAFP க/� 

281,786 

-107,750 விைலம� பிைண 10,000 

-113,203 3 வ� ஆ��ேவத� க�கா�சி - 

-3,370,232 நி��திைவ�த� – �லதன� 21,403 

-8,000 ேமலதிக ைவ���க� 3 

-75,750 அ���� ெசல� – ைபச�ஜய - 

-962,500 MD �ல� ��ெப�வன�க� 500,000 

-55,000 ப�ட,பி�ப�. �ல� ��ெப�வன� – ஆ�. வ�மான� - 

204,890 அ��� ெசல�க� - M.D 1,112,982 

-290 வறிதான காேசாைல 7,331 

-196,910 ஆ��ேவத ச�வேதச மாநா�  

123,335 அ���� ெசல� – ப�ட�பி�ப��� – �னானி 327,469 

-36,551 அ���� ெசல� – ப�ட�பி�ப��� – ஆ��ேவத� 298,885 

80,000.00 ��ெப�வன�க� ைபச�ஜாய - 14/16  

370,153.00 அ��� – ைபச�ஜய - 14/16  

95,000.00 அ��� – 2 வ� ச�வேதச மாநா� 95,000 

 ��ெப�வன�க� ப�ட�பி�ப��� – �னானி 60,000 

 
ெச��.ேவ��ய க/�- ப�ட�பி�ப��� 

5,000 

 
ெச��.ேவ��ய க/�- ைபச�ஜய 14/16 

2,800 

 
அ���-  உட� மசா� சிகி�ைச 

230,384 

 
நி��திைவ�த�  கா� 

120,000 

 
விேசட ��பண� 

 2,800 

 
HECT க��தி�ட� 

 1,335 

-3,567,386 
 

 -1,434,865 
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�றி�� - 26 

 

 

 

 அ���� ெசல�களி� அதிகாி��   

12,469,427 அ���� ெசல�க� 
4,592,310 

-3,993,285 
 
 

12,469,427  599,025  

  அ�டவைண  A 

2014    2015 

�.  கட� ம��� ��பண�க�  �. 

15,486,310  இட� கட�  13,729,109 

1,605,635  வாகன� கட�  1,488,072 

244,630  ஊழிய� கட�  213,860 

1,006,500  கணினி கட�  723,500 

104,000  ப��ைக ��பண�க�  34,750 

2,000  விேசட ��பண�க�  - 

18,449,075    16,189,291 

  நானாவித ��பண�க�  அ�டவைண B 

�.   உ.சி.இல.                       ெபய�  ெதாைக    �. 

2,500 547 க�� விேஜவ�தன  

8,500 1692 �.சி. எ�வி�கல  

20,000 1933 �ர�க �ணேச�கர  

1,530  �ர�க �ணேச�கர  

6,063 1501 ேஜ.�. கவிதில�க  

 1646 ஆ�.ஏ.�. நயனி  27,025 

 1899 எ�.டபி��.ஏ.எ�.சி. விேஜ�ாிய  12,000 

 1980 அரசா�க அ�சக�  10,174 

 1944 ேக.ஜீ. ஞானசிறி   8,000 

 1976 ஏ.�.ஜீ.எ�. ஹிெராஷிமா   33,850 

 1981 அரசா�க அ�சக திைண�க.   1,998 

  த�ேரா   33,683 

38,593     126,730 
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ைவ���க� 

 

அ�டவைண C 

�.  �. 

1,000  

ேக�விம� ைவ�� 

(மீளளி��)  (உப அ�டவைண F1)  1,000 

37,130  வி�தி ைவ���க� (உப அ�டவைண F2)   50,155 

1,250  பா�கா�� ைவ�� (உப அ�டவைண F3)  11,250 

4,999  நானாவித ைவ���க� (உப அ�டவைண F4)  4,999 

48,000  சி�����சாைல ைவ�� (உப அ�டவைண F5)  48,000 

92,379    115,404 

       

2014    2015  

  DAFP கண��  அ�டவைண F 

64,267  DAFP/2006/07 ைவ�திய� எதிாி�ர  64,267 

29,295  DAFP/2010/12- ைவ�திய� அேனாமா சமரவி�ரம  29,295 

15,333  DAFP/2010/03- ைவ�திய� ஜீவனீ  15,333 

300  விேசட நிதிய� - ைவ�திய� அேனாமா ஜயசிறி  300 

308,100  UGC/Ph.D ைவ�திய� எ�.எ�. ப�ளி  171,314 

145,000  UGC/Ph.D ைவ�திய� எ�.�.ஆ�. த சி�வா   -  

562,295     280,509 

       

    

2014  வறிதான காேசாைலக� அ�டவைண D 

 திகதி விபர� ���த� விபர�  

1,500 2011.03.3 R11429 296202 Ms.  தீ�தி  

1,700   296203 எ�. விமலேசன  

700   296206 �ேர�திர ெபேரரா  

1,200   296207 �ஷா� ெத�னேகா�  

500   296208 எ�.ஜீ. த�மசிறி  

1,000  R11430 296209 ேக.�. ெலா�கமேக  

500   296210 �த�மா ெகா��வ��  

500   296212 டபி��.�. ர�ன�ாிய  

1,500   296213 எ�.ஐ. தா��  

52,650 2011.03.23 R11583 300142 பிாிமிய� இ�ட�ென�  

66   300261 எ�.ஐ. பளிஹவதன  

203   300267 டபி��.எ�.ஏ.�. ேசனாநாய�க  

154   300270 எ�.ஏ.ஏ.�. ேதவான�த  
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1,264 2011.05.31 R12166 302533 எ�.ஏ.�. ேசனாநாய�க  

257   302535 ஏ. வி�கிரமவ�ச  

257   302536 டபி��.எ�.ஏ.�. ேசனாநாய�க  

2,500   302686 ாீ.ஈ. இ�தரர�ன  

638   302761 ஏ.ஆ�.டபி��. ப�மசீ�  

264   302764 ஆ�.ேக.�.�.எ�. ரணசி�ஹ  

6,000   302769 எ�.�.சி. ஜயமா�ன  

5,359   302868 ஜினேசன �மிட�  

512   302881 ஏ. வி�கிரமசி�ஹ  

2,355 2011.09.08 R13391 302892 உ�ணா�� இைறவாி  

325  R13392 302912 உ�ணா�� இைறவாி  

408 2011.10.13 R13775 210607 எ�.ஐ. ம�ஹா  

1,617   210778 உ�ணா�� இைறவாி  

300   210915 ம�க� வ�கி – க�ெகாடவில 

15,218   228834 உ�ணா�� இைறவாி  

5,000 2011.12.27 R14612 229199 �த�திர ஊழிய� ச�க� 

2,680   229290 எ�. �ணவ�தன  

2,000   247280 எ�.எ�. ப�மசா�தி  

500   247380 எ�.�.�. சா�த  

700 2012.06.29  248084   

225 2012.09.21 R17010 281657 ம�க� வ�கி – க�ெகாடவில  

225 2012.09.21 R17010 281828 ம�க� வ�கி – க�ெகாடவில  

225 2012.09.21 R17010 281002 ம�க� வ�கி – க�ெகாடவில  

3,066 2012.09.21 R17010 282128 எ�. �ணவ�தன  

225 2012.09.21 R17010 282221 ம�க� வ�கி – �னிய� பிேள�  

50 2012.09.21 R17010 281417 S. பணியாள�  

200 2012.09.21 R17010 362420 ம�க� வ�கி – க�ெகாடவில  

22,000 2012.06.28 R18802 362925 �.ஆ�. �லநாத  

25,440 2012.07.06 R18802 362976 உடெவல ேரவத  

618 2012.07.06 R18802 362977 �.டபி��. �ர�ாிய  

170 2012.07.06 R18802 362978 �. ேஜாதிபால  

246 2012.07.06 R18802 362982 டபி��.எ�.ஏ.எ�.பி. விேஜ�ாிய  

260 2012.07.06 R18802 362983 ாி.எ�.ஐ.ேக. ெத�னேகா�  

474 2012.07.06 R18802 362984 �.டபி��. �ர�ாிய  

939 2012.07.25 R18802 363122 �.டபி��. �ர�ாிய  

1,251 2012.08.22 R18802 363230 ெச��ேகா – ேக.சி. ெபேரரா  

722 2012.08.22 R18802 363231 C.T.C. ஈக�  
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843 2012.09.26 R18802 363394 ஏ.ஆ�.டபி��. ப�மசீ�  

440 2012.09.26 R18802 363395 ஏ.எ�. இ�திரலதா  

2,385 2012.09.26 R18802 363397 �.டபி��. �ர�ாிய  

1,000 2013.06.10 R21072 409544 நி�ட��வ வ�கி - 

300 2013.06.10 R21072 409594  - 

800 2013.06.10 R21072 409595 உ�ணா�� இைறவாி - 

1,826 2013.06.10 R21072 409760  - 

1,251 2013.06.10 R21072 409835 ேக.சி. ெபேரரா  

     - 

1,000 2013.06.10 R21072 409882  - 

2,544 2013.06.10 R21072 409919  - 

67,210 2014.01.01 R24500   63,460 

297 2014.02.17 R25313  C.T.C. ஈக� 297 

2,228 2014.08.25 R27020 407274  2,228 

500 2014.08.22 R27019 454763 திலானி ெலா��ெஹ�� 500 

500 2014.08.22 R27019 454764 ெசனர� ெத�னேகா� 500 

1,000 2014.08.25 R27019 454717 ஐரா தா�� 1,000 

151,200 2014.08.25 R27018 455171  151,200 

1,000 2014.08.25 R27018 455195 ஐரா தா�� 1,000 

1,000 2014.08.25 R27018 455196 ேர�கா ஜயதி�ஸ 1,000 

950 2014.08.25 R27018 455202  950 

100 2014.08.25 R27018 455247  100 

1,950 2014.08.25 R27018 455336  1,950 

1,500 2014.08.25 R27018 455340  1,500 

1,550 2014.08.25 R27018 455342  1,550 

1,500 2014.08.25 R27018 455343  1,500 

1,450 2014.08.25 R27018 455345 கிஹா� தி சிக�� 1,450 

1,764 2014.08.25 R27018 455558  1,764 

1,350 2014.08.25 R27018 455610 ஏ.எ�. இ�திரலதா  

5,000 2014.08.25 R27018 455635  5,000 

244 2014.08.25 R27018 454670 ேஜ.ஏ.�. ஜய�ாிய 244 

5,400 2014.08.25 R27018 455784 �ைனட� பிாி�ட�� 5,400 

806 2014.08.25 R27018 488239 டாடா ெட�� 806 

2,940 2014.08.25 R27018 488431 ஏ. கி��னபி�ைள 2,940 

13,000 2014.12.22 R29255 ,034072 

உய� க�வி�கான ேதசிய 

நிைலய� மாணவ. 13,000 

  R29255 454861 எ�. திசாநாய�க 6,000 

  R29255 454861  15,000 

  R29255 454861  1,000 

 2015.11.02 R34421 039987 எ�.�.எ� ஜயவ�தன 3,050 
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 2015.11.02 R34421 049248 எ�.இஸ�. சமீஹா 2,000 

 2015.11.02 R34421 049251 ஏ.�.எ�. வி�லசிறி 1,220 

 2015.11.02 R34421 066834 Mercurei �ேடஷனாி 1,900 

 2015.11.06 R34468 034096 �.ேக.எ�. தி�ஷா 160 

 2015.11.06 R34468 034126 ேக.ாி.�. சி�வா 320 

 2015.11.06 R34467 488516 சி��ேகா கா���தி 2,207 

 2015.11.06 R34467 027202 திற� அபிவி��தி நிதிய� 5,000 

 2015.11.06 R34467 027355 திற� அபிவி��தி நிதிய� 8,500 

 2015.11.06 R34467 039481 �.டப��.ஏ. �த�ேக 9,000 

 2015.11.06 R34467 039968 ந�ன வளி சீரா�கி 3,000 

 2015.11.06 R34467 039985 �.�.ேக. கயாமேக 4,350 

 2015.11.06 R34467 049243 பி.எ�. �ரவ�ம 2,000 

443,489     324,119 

 

 ெச��தபடாத பாீ�ைச க�டண�க� அ�டவைண  E 

2014 திகதி ���த� விபர�  ெதாைக 

120  11870 
ேக.ஆ�. �ரேச�கர 

120 

240  11870 
எ�.ஜீ.எ�.�. ேஹவாகீகன 

240 

240  11870 
ஏ.எ�. �னா 

240 

360  11870 
ேக.ஐ.டபி��.ேக. ேசாமர�ன 

360 

200  11870 
ஈ.ஆ�.எ�.எ�.எ�. எதிாி�ர 

200 

240  11870 
ஐ.ஜீ.�.ஆ�. �லநாத 

240 

360  11871 
ஏ. சமரவி�ரம 

360 

120  11871 
எ�.�. ெகா��வ�� 

 120 

120  11871 
எ�.எ�. �ன�� 

 120 

200  11871 
ஆ�.எ�. ஜயவ�தன 

 200 

120  11871 
ைவ.எ�.ஜீ. விமலசிறி 

 120 

120  11871 
ேஜ.எ�. தஹநாய�க 

 120 

400  13793 
க�ணாதில�க 

 400 

120   எ�.�.இச�.எ�. ப�ஸனா 
 120 

360   எ�.�. ெகா��வ�� 
 360 

200   எ�.�. கம� 
 200 

360   எ�.ஜீ.எ�.�. ேஹவாகீகன 
 360 

200   ாீ.�.எ�. க�ணார�ன 
 200 

200   டபி��.எ�.எ�.எ�.ேக.�ல��க  
   200 

200  மஹீ� 
200 

360 13799 
உ�மாெல�ேப 

360 
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200 13800 
டபி��.எ�.எ�.எ�.ேக.�ல��க 

200 

480  ேக.ஆ�. �ரேச�கர 
480 

720  உ�மாெல�ேப 
720 

720  
எ�.�. ெகா��வ�� 

720 

400  
ெச��தீ� 

400 

200  
ாீ.�.எ�. க�ணார�ன 

200 

400 13800 
எதிாி�ர 

400 

2932 14614 
ஈ.ஆ�.எ�.எ�.எ�. எதிாி�ர 

2,932 

853 14614 
எ�.�. ெகா��வ�� 

853 

829 14614 
எ�.ஏ.எ�. ஆாிவ�ச 

829 

1188 14614 
எ�.ஏ.எ�. ஆாிவ�ச 

1,188 

875 14614 
எ�. ெச�னதீ� 

875 

896 14614 
எ�. ெபௗமியா 

896 

482 14614 
எ�.எ�. ரயி�தீ� 

482 

469 14614 
எ�.எ�.எ�. ாிபா� 

469 

1656 14615 
எ�.எ�.எ�. ாிபா� 

1,656 

464 14615 
எ�. ெச�னதீ� 

464 

224 14615 
எ�.�.இஸ�.எ�. ப�ஸானா 

224 

3602 14930 
ஜயதி�ஸ 

3,602 

1015 14931 
எ�.எ�.�. ச�மா 

1,015 

245  ஏ.எ�.  �னா�� 
245 

315  எ�.ஏ.ஏ. சிராஜுதீ� 
315 

115  எ�.எ�. ரயி�தீ� 
115 

1168 14932 
எ�.�. �னா�� 

1,168 

2449 14933 
�.ஏ.ஆ�. ச��தலா 

2,449 

1830  எ�.ஏ.எ�. ஆாியவ�ச 
1,830 

2730  எ�.�. ெகா��வ�� 
2,730 

400  
ஏ.டபி��.எ�. ெபௗமியா 

400 

1300 16789 
எ�.ஏ.�. க�ணாதில�க 

1,300 

1334 16858 
எ�.டபி��.எ�.எ�. �ல��க 

1,334 

992  
ஈ.ஆ�.எ�.எ�.எ�. எதிாி�ர 

992 

1119  ாீ.�.எ�. க�ணார�ன 
1,119 

348  ேக.ஐ.டபி��. ேசாமர�ன 
348 

108  டபி��.ேக.ஆ�.�.எ�. ெப�னா�� 
108 
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216  டபி��.எ�. ெபௗசியா 
216 

292  ெபௗமியா 
292 

434  எ�.எ�.எ�. ஹா� 
434 

120  
�னா�� 

120 

334 16864 
ஏ.ஜீ. சமரவி�ரம 

334 

80  
ெபௗசியா 

80 

1268 16865 
எ�.�. ஹ�ஆர�சி 

1,268 

185  எ�.ஆ�. க�ணார�ன 
185 

320  ஏ.எ�. �னா�� 
320 

522 17058 
�னா�� 

522 

832  �.ஆ�. வராெத�ன 
832 

195  எ�. விமலசிறி 
195 

464  எ�.ஐ. ம�ஹா 
464 

80  எ�.எ�. ெபௗமியா 
80 

240   ெபௗ�� ஹ� 
240 

272   ாி�னியா 
272 

827   ஏ.எ�. �னா�� 
827 

500   எ�.எ�.�. ச�மா 
500 

320  19050 19050 320 
3565  19051 19051 3,565 

3450  19733 
எ�.ஐ. ம�ஹா 

3,450 

1500   ஐ.எ�. ப�ஷானா 
1,500 

1500   எ�.எ�.இஸ�. ப�ஷானா 
1,500 

2600  19734 
எதிாி�ர 

2,600 

1400   ஏ.ஜீ. சமரவி�ரம 
1,400 

2200   எ�.எ�.ேஜ. ப�ஸானா 
2,200 

1000   பி.�. நஜீ� 
1,000 

250   எ�.எ�.�. ெப�னா�� 
250 

16159  21228 R21228 16,159 

2600  21785 R21785 2,600 

1000  23088 R23088 1,000 

1040  23089 R23089 1,040 

1509  23099 R23099 1,509 

3276 2014 24924 
Dr. எ�.எ�.எ�. ப�சியா 

3,276 

8492  24925 
Dr. எ�.எ�.எ�. ப�சியா 

8,492 

11916  24925 
பி.எ�.எ�. அமரஜீவ 

11,916 

1200  25102 
பி.எ�.எ�. அமரஜீவ 

1,200 



 

58 
 

1200  25111 
பி.எ�.எ�. அமரஜீவ 

1,200 

833  25589 
Dr. எ�.எ�.எ�. ப�சியா 

833 

2242  26868 
Dr. இஸ�.எ�.எ�. க�சி� 

2,242 

1000  27313 
Dr. எ�.�.ஏ. க�ணாதில�க 

1,000 

420  29253 
Dr. எ�.�. கம� 

420 

6200  29253 
Dr. எ�.�.ஏ. க�ணாதில�க 

6,200 

2610  29253 
Dr. சமரவி�ரம 

2,610 

12074  29254 
Dr. எ�.எ�.எ�. �ைப� 

12,074 

3430  29254 
Dr. ஏ.எ�.�. இஷா� 

3,430 

15200  29278 
ஆ�. விாி�ைரயாள� 

11,200 

 2015-02-20 29674 �.ஏ.ஜீ. சமரவி�ரம 2,800 

  29674 
ஏ.எ�.எ�. இஷா� 

200 

  29684 �.ஏ.ஜீ. சமரவி�ரம 1,559 

  29684 எ�.எ�. ெபௗசியா 1,780 

  29688 �.எ�. ெப�னா�� 525 
 2015-05-11 30573 இச�.எ�.எ�. ெதௗ�� 550 

 2015-10-16 34307 ாி.எ�.�. த சி�வ� 800 

  34307 எ�.எ�.ஆ�. ப�திரண 800 

  34307 எ�.ஏ.�.ேக. ம�ர�ன 1,600 

  34307 எ�.ஏ.ஏ. ஹ�� 1,600 

  34308 எ�.எ�. சமரேச�கர 1,250 

  34308 எ�.எ�. சமரேச�கர 1,250 

  34308 எ�.எ�. சமரேச�கர 1,250 
 2015-11-04 34434 மனிகா கமேதவ�த 5,078 
 2015-12-04 34675 Dr. பி.எ�. ந�� 4,076 

 2015-12-08 34689 Dr. எ�.எ�.ஏ.�. ேஹவகீகனேக 722 

  34689 Dr. ஜயதி�ஸ 5,052 

155,265     182,157       
 

  

நி��திைவ�த� 

அ�டவைண G 

2014  2015 

 உ.சீ.இல. விபர� ெதாைக 

2012- 9 �ன� இெல�ாிக� 1,712 

 13 ேக.ேஜ. இ��ாீய�� 5,780 

 35 ஏசிஈ ல�கா 32,654 

 57 அேசாக ெவ��� 22,940 

 68 ஆசிறி க��ர� ஷ�� 22,935 

 69 ஏசிஈ ல�கா 219,795 

 97 கிரா�� 12,849 
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 10 �ல�கா அேசாசிேய�� 50,370 

 87 �ன� இெல�ாிக� 66,902 

 86 எ�ேஜ� ெம��� 5,885 

   

2013- 124 ஏ.ாீ.ஏ. இ�ட�ெநஷன� 38,397 

 134 �.பி. க�ெகாட அேசாசிேய� 62,733 

2014- 12 அ�ப� பாம��க� 23,913 

 89 ேஜா� மிர� 5,544 

 119 �ன� இல�ாிக� 7,111 

 142 �ன� இல�ாிக� 23,744 

 213 �மா கிாிேயேஷ� 15,674 

  ெந�ெரா க���ர�ஷ� 6,696 

  உதார ல�கா ெடவெலா�ம�ட 52,449 

  �ன� இல�ாிக� 7,964 

  S & R பி�ட�� 122,612 

  S & R பி�ட�� 44,783 

  �ன� இல�ாிக� 26,592 

  S & R பி�ட�� 47,477 

2015---56 ெசா��ெலாஜி� இ�ெபா�ேமஷ� 24,250 

 90 �ன� இல�ாிக� - 90 22,234 

 107 உதார ல�கா - 107 14,470 

 113 ��� எ�ட�பிைரச� - 113 13,120 
 

 ஜயமினி ��� -118 21,690 
 

126 ��� எ�ட�பிைரச� - 126 19,520 
 

149 கா�ேகாேச� ஷி�பி� 113,605 
 

153 டாடா ெமேன�ம�� சி�ட� 37,185 
 

162 �ன� இல�ாிக� 64,831 
 

165 ெட�ேம� Forsyth & க�. �மி. 55,944 
 

184 �மா கிாிேயஷ�� (பிைர) �மி. 8,180 
 

199 C199 – ேஜா� கீ�� 124,000 
 

189 C189 - அபா�� plc 89,813 
 

187 C187 – ேஜா� கீ�� 24,000 
    

 
201 சத�� ெப�னிஷ�� (பிைர) �மி. 21,568 

 
206 நிம� ெஹ��ஆர�சி 180,000 

 
207 ெசா��ெலாஜி� இ�ெபா�ேமஷ�  126,810 

1,867,328  ெமா�த� 1,888,731 
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2014 2015 

    அ�டவைண H 

�. அற�க�டைள நிதி �. 

30,893  ெகா�தசி�ஹ  - 

89,008  சர� ரணசி�ஹ  - 

10,050  பாணகல  10,050 

15,663  எதிாிசி�ஹ  33,857 

142,424  ல�ம� சி�வா - அற�க�டைள நிதி   -275,081 

288,038    318,988 

    அ�டவைண I 

�.  பாிசி�க�� ந�ெகாைடக�� �. 

444,159  �லக ��தக�க�  444,159 

112,400  அ�வலக உபகரண�  112,400 

6,999,800  Lash உபகரண�  6,999,800 

266,969  வ��� அைற 266,969 

500  பண� 500 

840,000  ப�ைம இ�ல� (1999) 840,000 

4,846 2000 �லக ��தக�க� 4,846 

23,762 2001 �லக ��தக�க� 23,762 

88,399 2004 �லக ��தக�க� 88,399 

80,085 2005 �லக ��தக�க� 80,085 

1,840 2006 �லக ��தக�க� 1,840 

12,520 2007 �லக ��தக�க� 12,520 

652,626 2007 அ�வலக உபகரண� 652,626 

146,500 2007 வாகன� 146,500 

16,255 2008 �லக ��தக�க� 16,255 

10,820,387 2010 Irque உபகரண� 10,820,387 

529,134 2010 ��தக�க� 529,134 

1,818,698 2012 HECT க��தி�ட� 1,818,698 

5,048 2013 ��தக�க� 5,048 

2,654,080 2014 HECT க��தி�ட� – கணினி�� அ�சிட� இய�திர� 2,654,080 

694,872 2014 HECT க��தி�ட� – அ�வலக உபகரண�  694,872 

9,170 2014 ��தக�க� 9,170 

 2015 ��தக�க� 6,889 

 2015 ��தக�க� 116,640 

 2015 கணினி 136,300 

  ேத�மான� - 2014 - 3,049,949 

  ேத�மான� - 2015  - 3,272,269 

26,222,050   20,159,661     
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    உப அ�டவைண "F-1" 

2014    2015 

 ேக�வி ம� ைவ�� - மீளளி�க���ய� 

 
 திகதி ���த� விபர� 

1,000 2013.01.16 R 18948 
�.ஏ.எ�.எ�.�.ேக. ெபேரரா 

1,000 

1,000    1,000 

     

 வி�தி ைவ��  உப அ�டவைண "F-2"

 திகதி ���த� விபர�  

2014    2015 

18,680 2013.04.04 19731 வி�தி�கா�பாள�- I.I.M  18,680 

8,450 2013.04.26 19761 வி�தி�கா�பாள�- I.I.M 8,450 

3,200 2014.03.04 24890 வி�தி�கா�பாள� 3,200 

3,100 2014.03.11 24832 வி�தி�கா�பாள� 3,100 

1,700 2014.04.08 25132 வி�தி�கா�பாள� 1,700 

1,400 2014.04.22 25149 வி�தி�கா�பாள� 1,400 

600 2014.04.29 25181 வி�தி�கா�பாள� 600 

 2015.05.07 30551 வி�தி�கா�பாள� 13,025 

37,130    50,155      
 
 பா�கா�� பிைண ைவ��  உப அ�டவைண "F - 3" 

2014 
திகதி ���த� விபர� 

2015 

1250 2014.08.22 R27014 �ன� 1,250 

 2015.07.15 R33576 ல�ஜய 10,000 

     

1,250    11,250     
 
 நானாவித ைவ���க�  உப அ�டவைண "F-4" 

 திகதி ���த� விபர�  

2014    2015 

1,000 2012.01.13 R14702  1,000 

3,000 2013.11.26 R 23262 IIM 3,000 

999 2013.11.28 R 23272  999 

4,999    4,999     
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 சி�����சாைல�கான ைவ�� 
உப அ�டவைண "F - 

5" 

 2014 
திகதி ���த� விபர� 2015 

      

 10,000 2010.08.16 REC 8838  10,000 

 10,000 2011.10.13 REC 13777 
எ�.�. உயனேஹவா 

10,000 

 10,000 2012.05.03 R14990 
எ�.ஈ.சி. ெபேரரா 

10,000 

 15,000 2013.03.04 R 19022 
ஏ.�.எ�. சமரசி�ஹ 

15,000 

 1,000 2014.02.25 R24840 
ேக.�. வி�ரமசி�ஹ 

1,000 

 1,000 2014.02.26 R24860 
�.ஏ.சி. ��திக 

1,000 

 1,000 2014.03.13 R24952 
ஏ.�.எ�. சமரசி�ஹ 

1,000 

 48,000     48,000 
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உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக� - ெகா��� ப�கைல�கழக�  
வர�� ெசல�� தி�ட ஏ�பா�க� ம��� உ�ளப�யான ெசலவின� – 2015 

 

2014 
�றி��� 

இல�க� 
 

அ�மதி�த 

வர�ெசல�� 

தி�ட� 2015 

உ�ளப�  

2015 

மிைக/ 

ப�றா��ைற 
காரண� 

1 
2 3 4 5 6 (4-5) 7 

175,102,128 1 ஆ���ாிய ேவதன�க� 228,975,000 222,760,673 6,214,327 அதிக பணியாள� கட�க� சா� மீதி ெச��தியைம. 

171,939 2 பிரயாண� ெசல� 747,000 569,742 177,258 ெவளிநா�� பிரயாண� �ைறவைட�தைம. 

7,548,915 3 வழ�க�க��  �க��க�� 6,101,000 7,917,228 -1,816,228 அதிக பாவைண உ�ள விடய�க� சா� ச�ைத� ெப�மதி 

அதிகாி�தைம. 

1,538,371 4 பராமாி���க� 2,749,000 3,078,609 -329,609 வி�திகளி� உ�ள அதிகமான க�டட� சா� பராமாி��. 

31,047,420 5 ஒ�ப�த ேசைவக� 28,691,000 35,266,893 - 6,575,893 
பா�கா��, மி�சார� ம��� நீ� ஆகியனசா�  

சி�ைடக� அதிகாி�தைம. 

10,025,147 6 ஏைனய மீ�ெட�� ெசல� 12,252,000 11,656,232 595,768 ஏைனய மீ�ெட�� ெசலவின� க���பா�. 

       

225,433,920  ெமா�த மீ�ெட�� ெசல� 279,515,000 281,249,377 -1,734,377  
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2015.12.31 ஆ� திகதியி� ��வைட�த ஆ��� நிதி� ����க��கான �றி���க�. 

1. ��கியமான கண�கீ��� ெகா�ைகக� 

1.1. ெபா�வான ெகா�ைகக� 

1.1.1 அறி�ைகயி�� அதிகார� 

ெகா���� ப�கைல�கழக�தி� உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வகமான� 1978 ஆ� ஆ��� 16 

ஆ� இல�க ப�கைல�கழக�க� ச�ட� ம��� 67/14 ஆ� இல�க� க�டைள� ச�ட� எ�பவ�றி� 

�ல� 1980.01.01 ஆ� திகதி ���ைண�க�ப�ட�. 

 

நி�வக�தி� நிதி�����க� ெசா���க�, ெபா����க�, ேதறிய ெசா���க�, வ�மான�க�, 

ெசலவின�க� ம��� ஏைனய ெகா��க� வா�க�கைள� பிரதிப��கி�றன. 

 

இ�த நிதி� ����க�, 1985 ஆ��� 7ஆ� இல�க ப�கைல�கழக�க� (தி��த�) ச�ட� ம��� 

அத� பி� தி��த�ப�ட பிாி� 106 (1), (2)  ம��� 107(ஆ) ம��� 1971 ஆ��� 38 ஆ� இல�க 

நிதி� ச�ட� உ�ளட�கலான ச�ட�களி� ஏ�பா���கிண�க நிதி நி�வாக� பிாிவினா� 

தயாாி�க�ப�கி�ற�. 

 

1.1.2 பிரதான ெதாழி�பா�க�� ெசய�பா�களி� த�ைம�� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வகமான� (IIM) ஆ�ரேவத�, �னானி ம��� �ேதச ம���வ 

�ைறைமகளி� இளமாணி� ப�ட� ப��ைப�� ��மாணி� ப�ட� ப��ைப�� வழ��� 

இல�ைகயி��ள ��ேனா� உய� க�வி நி�வனமா��. ஆ��ேவத� க��ாியாக இல�ைகயி� 

�தலாவதாக ஆர�பி�க�ப�ட இ�, பி�� 1977 ஆ� ஆ�� உ�ணா�� ம���வ� க�வி 

நி�வகமாக தர�ய��த�ப��, ெகா���� ப�கைல�கழக��ட� இைண��� ெச�ய�ப�ட�. 

 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வகமான�, ஆர�ப உட� நல�, ெபா� உட� நல� பிர�சிைனக�, 

�காதார ேம�ப��த�க� ம��� ேநா�சா� பா�கா�� ேபா�ற சவா�மி��த ேதைவ�பா�கைள 

எதி�ெகா�ள���ய ம���வ� ெதாழி� வா�ைமயாள�கைள உ�வா��கி�ற�. 

 

நி�வகமான� பிரதானமாக அரச நிதியிேல ெசய�ப�கி�ற�. 

 

1.1.3 தயா�ப��த��கான அ��பைட 

(i) இண�க�பா��� ��� 

நிதி� ����களான�, நிதி நிலைம����, நிதி� ெசயலா��ைக����, ேதறிய ெசா���களி� 

ஏ�ப�ட மா�ற� ப�றிய ���, கா�� பா��ச� ��� ம��� நிதி� ����க��கான �றி���கைள 

உ�ளட�கி��ளன. இ� நிதி� ����க� இல�ைக� ப�டய� கண�காள� நி�வக�தினா� 

ெவளியிட�ப�ட இல�ைக� கண�கீ�� நியம�களி� (SLAS) ப� தயாாி�க�ப���ளன. 
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(ii) அள����கான அ��பைட 

நிதி� ����க� வரலா��� கிரய அ��பைடயி� தயாாி�க�ப���ள�ட�, �றி�பிட�ப���ள 

ச�த��ப�கைள� தவிர பண�தி� ெப�மதி மா�ற� கவன�தி� ெகா�ள�ப�வதி�ைல. கிரயமான� 

ெசா���க� ைகமா�ற�ப�� ேபா��ள நியாயமான சாதாரண ெப�மான� அ��பைடயிலானதா��. 

 

(iii) ெசய�பா�� ம��� சம��பி��� நாணய� 

நிதி� ����க� நி�வக�தி� ெதாழி�பா�� ம��� அறி�ைகயிட� ெச��� பண அலகான இல�ைக 

�பாவி� சம��பி�க�ப���ள�. 

 

1.2. ெசா���க� ம��� அத� விைலமதி�� அ��பைடக� 

1.2.1 ஆதன�க�, தளபாட�க�, ெபாறி ம��� உபகரண�க� 

நி�வக�தி� அ�வலக�, ஆ���ட�� க�ற� உபகரண�க��, க�டட�க�, தளபாட�க�� 

ெபா��திக�� ம��� வாகன�க� எ�பன 2011.01.01 ஆ� திகதியி���� ெச��ப�யா�மா� 

மீ�மதி��� ெச�ய�ப�� கண��களி� அைடயாள� காண�ப���ள�. காணிகளி� மீ�மதி����� 

ெப�மதியான� 2011.12.31 ஆ� திகதியி� நிதி� ����களி� கவன�திெல��க�ப���ள�. �றி�த 

கால�ப�தியி� ெகா�வன� ெச�ய�ப�ட ஆதன�க��, ெபாறி��, உபகரண�க�� ம��� 

வாசிகசாைல� ��தக�க�� கிரய� ெப�மதியி� கா�ட�ப���ள�. 

 

ேத�மானமான� மீ�மதி�பிட�ப�ட ெப�மதியி� அ��பைடயி� நிதி� ெசய�பா�� அறி�ைகயி� 

கா�ட�ப���ள�ட�, ெகா�வன�� கிரய அ��பைடயி� பி�வ�� வ�டா�த �த�தி� 

கண�கிட�ப�கிற�. 

 

க�டட�          5% 

தளபாட�� ெபா��திக��      10% 

அ�வலக ஆ���ட� ம��� க�பி�த� உபகரண�க�   20% 

கணினிக�        20% 

ேமா�டா� வாகன�க�       20% 

வாசிகசாைல� ��தக�க�      20% 

விைளயா����ைற உபகரண�க�     20% 

ெபாறி ம��� இய�திர�      20% 

ப�தி நிர�தர விாி�ைர ம�டப�     20% 

ெகா�ாீ� இ��ைகக�       20% 
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2015 ஆ� ஆ���காக �. 49.4 மி��ய� ேத�மான�தி�� வழ�க�ப���ள�. அ�  �. 9.5 

மி��யனா� அதிகாி���ள�. 

 

(அரச மானிய�களி� �ல� ெகா�வன� ெச�ய�ப�ட, 2011.01.01 திகதியி� மீ�மதி��� 

ெச�ய�ப�ட, பாிசி� ம��� ந�ெகாைடயாக ெப���ெகா�ட) சகல நிைலயான ெசா���களி� 

ேத�மான� இலதா�க� ெச�ய�ப���ள�. 

 

இ���� ெப�மதி 2014 ஆ�ைட விட �. 0.4 மி��யனா� �ைறவைட���ளைம 

�றி�பிட�த�கதா��. 

 

ப�ட�பி�ப��� வ�மான�, கட� ம��� ��பண�க� எ�பன அதிகாி�தத� காரணமாக 

ெபறேவ��யைவக�� �. 3.8 மி��யனா� அதிகாி���ள�. 

 

�திய வி�திக� ெதாட�பாக வாடைக� க�டண�க� எழாதத� காரணமாக ��ெகா��பன�க� 

கணிசமானள� �ைறவைட�த�. 

 

�திய நிைலயான ைவ���க� மீள� ெபற�ப�டத� காரணமாக �த��க� �. 6.6 மி��யனா� 

�ைறவைட�த�. 

 

பிரதானமாக �திய ேமா�டா� வாகன�, அ�வலக ஆ���ட�� க�பி�த� உபகரண�க�� ம��� 

ஏைனய உபகரண�க� எ�பன ேச����ெகா�ள�ப�டத� காரணமாக உ�க�டைம�� வசதி, 

ெபாறிக� ம��� உபகரண�க� ஆகியவ�றி� ெப�மதி �. 30.1 மி��யனா� அதிகாி�த�. 

 

ேம�� ெகா�வன�க� ெச�ய�ப�டத� காரணமாக ��க�, ப�வ ச�சிைகக� ம��� 

விைளயா����ைற ெபா��க� ஆகியவ�றி� ெப�மதிக� �. 1.5 மி��யனா� அதிகாி�தைத�� 

காண���த�. 

 

1.2.2 இ����க� 

இ����க� கிரய� ெப�மதியிேல மதி�பிட�ப���ள�. 

1.2.3 ெபறேவ��யைவக� 

ெபறேவ��யைவக� அவ�றி� மதி�பிட�ப�ட ேதறிய ெப�மதிகளிேல கா�ட�ப���ளன. 

1.2.4 ��கியகால �த��க� 

சில �த��க� அத� வ���ட� மீள� ���பி�க�ப���ளன. 
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1.3. ெபா����க�� ஏ�பா�க�� 

2015.12.31 உ�ளவாறான சகல அறிய�ப�ட ெபா����க�� நிதி� ����களி� 

உ�ளட�க�ப���ள�ட�, இ��பதாக அறிய�ப�ட ேபாதி�� ெப�மான�ைத வ�வி�றி மதி��� 

ெச�ய ��யாத ெபா����க��காக ேபாதியள� ஏ�பா�க� ெச�ய�ப���ளன. 

 

ேகாாி�ைகயி� அ��பைடயி� அ�ல� ஓரா�����  ெச��த ேவ��ய கட�பா�க� நைட�ைற� 

ெபா����களாக நிதி நிைலைம� ��றிேல கா�ட�ப���ளன. ஓரா��� பி� ெச��தேவ��ய 

கட�பா�க� நிதி நிைலைம� ��றி� நைட�ைறசாரா ெபா����களாக கா�ட�ப���ளன. 

 

2015.12.31 ஆ� திகதியி� ப� நி�வக�தி�� எதிராக நீதிம�ற வழ��க� நா�� இ��த�ட�, அ� 

வழ��க� ச�ப�தமாக ெச���வத�� மதி��� ெச�ய�ப���ள ெதாைக �. 0.4 மி��யனா��. 

 

1.3.1 உத�ெதாைகக��கான கண�கீ� 

நி�வக�திேல�ப�� ெசல�க��காக ஈ�ெச�ய�ப�� உத�ெதாைகக� வ�மானமாக  

அைடயாள�ப��த�ப�ட அேத கால�ப�தியி� நிதி� ெசயலா��ைக� ��றி� ெசல�களாக 

அைடயாள�ப��த�ப��. நி�வக�தி� ெசா�ெதா�றின� கிரய�தி�� ஈ�ெச�ய�ப�� 

உத�ெதாைகக� �றி�த ெசா�தி� பய��ள ஆ��கால�தி�� �ைறயாக நிதி� ெசயலா��ைக� 

��றி� அைடயாள�ப��த�ப��. 

 

1.3.2 ஊழிய� நல�க� 

விவாி�க�ப�ட ந�ைம� தி�டமான� ஊழியெரா�வ� ஓ�� ெப�ைகயி� ெப�� ந�ைமயி� 

அளவான� விவாி�க�ப�ட நல�க�, ெபா�வாக வய�, ேசைவ� கால� ம��� இழ��� ேபா�ற 

காரணிகளி� அ��பைடயி� அைம���ள�. 

 

நிதி நிைலைமயி� ெபா��பாக� கா�ட�ப���ள விவாி�க�ப�ட ந�ைம� தி�ட�க� 2016.12.31 

ஆ� திகதிய�� உ�ளவாறான கட�பா�களி� ச�ைத� ெப�மதியா��. 

 

1.4. வ�மான�ைத அைடயாள�கா�� 

வ�மானமான� நி�வக�தி�� வழ��� ெபா�ளாதார� பய�களான� பா��ச�களி� அளவி� 

வ�மானமான� அைடயாள�ப��தத�ப���ள�. 

 

2015 ஆ�� சா�பாக மீ��வ�� ெசல�க��கான ெமா�த அரச மானிய� �. 274.0 மி��யனா��. 
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1.5. ெசலவின�க� 

ஏ�ப�ட கிரய�க� ம��� �றி��ைர�க�ப�ட விடய�கக� எ�பவ���கிைடயிலான ேநர�� 

ெதாட��களி� அ��பைடயி� நிதி� ெசயலா��ைக அறி�ைகயி� ெசல�க� இன�காண�ப�கிற�. 

நி�வக�ைத நடா�தி� ெச�வத�காக�� �லதன� ெசா���கைள ேபணி�ெச�வத�காக�� 

ஏ�ப�கி�ற எ�லா� ெசல�க�� வ�மான�தி���� அறவிட�ப�� ஆ���கான 

மிைக/ப�றா��ைறைய வ�தைட�தைவயா��. 

 

1.6. ஒ���� ாீதியிலான தகவ�க� 

இய�மான சகல இட�களி�� ஒ���� ாீதியிலான ெதாைகக� ����களி� 

ெவளி�கா�ட�ப���ளன. 
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5.3   நிதி� ெசயலா�ற� ப�றிய கண�கா�வாள� தைலைமயதியி� அறி�ைக 
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5.4 கண�கா�வாள� தைலைமயதிபதியி� அவதானி�� அறி�ைக 

 

ெகா��� ப�கைல�கழக��ட� இைண�த உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக�தி� 2015 திச�ப� 31 ஆ� 

திகதியி� ��வைட�� ஆ���கான நிதி� ����க� ெதாட�பாக 1978 ஆ� ஆ��� 16 ஆ� இல�க 

ப�கைல�கழக�க� ச�ட�தி� 108 (1) உப பிாிவி� பிரகார� கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதியி� 

அறி�ைக�கான பதி�க�. 

 

2.2.1 (அ) இ� ஏல�தி� வி�பைன ெச�வத�காக அைம���� எ����ெச�ல�ப�டத� காரணமாக 

கண��களி���� நீ�க�ப���ள�ட�, ஏல�தி� வி�க�படாதத� காரணமாக அதைன 

இர�மலாைன ெதாழி���ப� க��ாியி� ெசய��ைற பயி�சி நடவ��ைகக��காக 

ஒ�பைட�க�ப���ள�. 

 

(ஆ) நிைலயான ெசா���க� பதிேவ� ��ைமயாக �திதாக தயாாி�க�ப����பதனா� இ�வாறான 

�ைறபா�கைள எதி�கால�தி� �ைற��� ெகா�ள ���ெமன எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 

 

2.2.2 நிைலயான ெசா���க� பதிேவ��� இ�தி�க�ட� பணிக� தயாாி�க�ப�� ெகா������ 

அதைன கண�கா�� ச�ப�தமாக ெப���ெகா�ள�ப�ட�ட�, அத� பி�ன�� அ� ஏ��� 

மா�ற�க� சில ேம�ெகா�ள�ப���ளன. த�ேபா� நிைலயான ெசா���க� பதிேவ� ��ைமயாக 

�ரண�ப��த�ப�� ���க�ப���ள�ட�, நிைலயான ெசா���கைள மீ�மதி��� ெச�வ�� 

ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கி�றன. அத�ேக�ப ச�ப�த�ப�ட ேவ�பா�க� 

இன�காண�ப���ள�ட�, சீரா��வத�� நடவ��ைகக� எ��க�ப���ளன. 

 

2.2.3 (அ) இ� பிர�சிைனைய தீ���� ெகா�வத�காக ெதாட���� ப�கைல�கழக மானிய�க� 

ஆைண����ட� ேப��வா��ைத நடா�த�ப��வ�வ�ட�, �காைம சைபயி� 

ஆேலாசைன�ப� நடவ��ைக ேம�ெகா�வத�� எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 

 

(ஆ) இ� ெச��த�படாத பாீ�ைச� க�டண� ெதாட�பாக நிதி ஒ���விதி 571 இ� கீ�  நடவ��ைக 

எ��பத�� ஆேலாசைன வழ�க�ப���ள�. 

 

2.3 (அ)(i) 2016 ஆ���� �லக ��தக�க� ப�றிய கண�ெக��� ேம�ெகா�ள�ப��-�ள�ட�, 2015 

ெசா���க� கண�ெக��� கால�ப�தியி�� ஆ�க� வி�தியி� ப��பா��த� ேவைலக� 

ேம�ெகா�ள�ப�டதனா�, அ�� கண�ெக��� பணிகைள ேம�ெகா�ள ��யாம� ேபான�. 

இ��பி��, 2016 ஆ� ஆ������ அ� ேம�ெகா�ள�ப���ள�. 
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(ii)  �ைறசா��த ெபா��க� ப��ய� ��தக�ைத �ைறயாக ேபணி�ெச�ல ��யாதத� 

காரணமாக இ� நிைலைம எ����ள ேபாதி��, இ�த தடைவ ெசா���களி� கண�ெக���ட� 

�ைறசா��த ெபா��க� ப��ய� ��தக�ைத �ரண�ப���த�, அ�த அ�த� பிாி�க��� 

அறி���வத� �ல� சகல �ைறபா�கைள�� தவி����ெகா�ள நடவ��ைக 

எ��க�ப���ளதனா� எதி�வ�� ெசா���க� கண�ெக����களி� இ� �ைறபா�கைள 

தி��தி�ெகா�ள ���மா��. 

 

(ஆ) இ� அைன�� அறி�ைகக�� தனி� தனியாக தயாாி�க�ப���ள�ட�, எதி�கால�தி� 

அவ�ைற ெசய�பா��� தி�ட�தி� உ�ளட��வத�கான ஆேலாசைனக� வழ�க�ப���ளன. 

 

(இ) மாதா�த ��ேன�ற�சா� அறி�ைககைள பதவிநிைல உ�திேயாக�த�களி� ��ட�தி� 

சம��பி�பத�கான ஆேலாசைனக� வழ�க�ப���ளன. 

 

(ஈ) எதி�கால�தி� இ� ெதாட�பாக சாியான நடவ��ைககைள எ��பத��� ேதைவயான 

ஆேலாசைனக� வழ�க�ப���ளன. 

 

3.1 இ� ஆ��� நிதிசா� விைள�க� �. 21,184,832 மி��ய� ஆன ப�றா��ைறெயா�ைற கா�� 

ேவ�ப����ப� மீ�மதி���� ஒ��க�தி� ப� ெச�ய�ப�ட ேத�மான�, வ�மான ெசலவின� 

கண�கி� ெசல� ைவ�க�ப���ள ேபாதி��, அ� வர� ைவ�க�ப���ள� ெபா� ஒ��க� 

கண�கி� எ�பதனா� ஆ��. அ� �. 13,230,129 மி��ய� ஆன ெதாைக எ�ப�ட�, அ� 

ப�றா��ைறைய சீரா�க� ெச��� ேபா� ஆ��� உ�ளப�யான ப�றா��ைற �. 7,954,703 

மி��ய� ஆ��. இ� ��திய வ�ட��ட� ஒ�பி�ைகயி� �. 1,470,879 ஆன 

�ைறபாடெடா�றா��. 

 

4.1 (அ)�காைம சைபயி� சிபாாி�ட� ச�ட யா�ைப தி���த� ப�றிய ��வி� �ல� க�டைள�ச�ட�ைத 

தி���வத�கான ��ெமாழி�க� சம��பி�க�ப�டத� பி�� ப�ட� பி�ப��� ப�ட 

பாடெநறிகைள நடா�த���யவா� ச�ட யா�� தி��தியைம�க� ப���ள�. ப�கைல�கழக 

மானிய�க� ஆைண���வி� ��றறி�ைக�� ஏ�ப�� ப�ட� பி�ப��� ப�ட பாடெநறிகைள 

நடா��வத�� ஊ�க�ப��த�ப���ளதா� இ� ப�ட� பி�ப��� பாடெநறிைய நடா��த� 

ெதாட���� ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. 

 

(ஆ)2016 ஆ��� ஆர�பி�பத�� உ�ேதசி�க�ப���ள இர�டாவ� ஆ��ேவத வாச�பதி (ආ���ද 

වාච�ප�) ப�ட பாடெநறி (MD) ச�ப�தமாக அதிகளவான வி�ண�ப�க� கிைட�தைம ம��� 

�திதாக ஆர�பி�க�ப�ட சா�றித� பாடெநறி ெதாட�பாக�� அதிகளவான ேக�வி 

காண�ப�கி�றைம ஆகியவ�றினா� எதி�கால�தி� இ� நிைலைமயி� வள��சிேய�ப�ெமன 

எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 
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(இ)இ� நிைலைம ப�றி �காைம சைப�� அறிவி�க�ப���ள�ட�, இத�கான தீ�வாக பாட�தி�ட 

அபிவி��தி�காக 2016 ஆ���� தனியான நிதிேய�பா� ஒ��கீ� ெச�ய�ப��, அ� பணிகைள 

வி��தி ெச�வத�கான நடவ��ைகக� பல ஆர�பி�க�ப���ளதனா� எதி�கால�தி� இ�சா�பாக 

ேந�மைறயான வள��சிைய எதி�பா��க ����. இ� தவிர, ச�ட யா�பி� உ�ளட�க�ப���ள 

ேமலதிக பாீ�ைசகைள எ�த���ய தடைவகளி� எ�ணி�ைகைய �ைற�பத�கான ��ெமாழி�க� 

��ைவ�க�ப���ள�ட�, இத� �லமாக�� இ� நிைலைமைய சாதகமா�கி�ெகா�ள 

எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 

 

(ஈ) ேமேல (இ) பிாிவி� �றி�பிட�ப�ட விடய�களி� அ��பைடயி� எதி�கால�தி� இ� நிைலைமயி� 

சாதகமான ��நிைல ஏ�ப�ெமன எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 

 

(உ), (ஊ) பாீ�ைசயி� சி�தியைடயாத மாணவ�க��காக ேமலதிக பாீ�ைசகைள நடா��த� க�டாயமாக 

ெச�யேவ����ள�ட�, இத�கான சிற�த தீ�வான மாணவ�க� சி�தியைடயாைம விகித�ைத 

�ைற�ப� ெதாட�பாக �காைம சைபயி� �லமாக�� ஆேலாசைனகைள� ெப���ெகா��, 

�ைறயான ேவைல�தி�டெமா�ைற தயாாி�பத�� நடவ��ைக எ��க�ப��. 

 

(எ)�லதன ெசா���கைள மீ�மதி��� ெச��� ெசய�பா��� ேபா� மதி��� தயாாி�க�ப�� உாிய 

சிபாாி�கைள ெச�வத�காக தைகைமெப�ற ெபாறியியலாளெரா�வ� இ�லாதத� காரணமாக இ� 

பணிகைள நிைறேவ��வதி� தாமதெமா�� ஏ�ப���ள�ட�, நி�வன�தி�ெகன ெபாறியியலாள� 

நிர�தர பதவிெயா�� ெப���தர� படாதத� காரணமாக இ� �ைறபா���� ெதாட���� நா� 

�க�ெகா��க ேவ���ள�. எ�வாறி��பி��, உய� க�வி அைம�சின� ெபாறியியலாளாி� 

ேசைவைய ம���ப��த�ப�ட ேவைல� ப�திக��காக 2016 ஆ���� 

ெப���ெகா���ளதனா� இ� பணிகைள இய�மான அள� ���திெச�வத�� நடவ��ைக 

எ��க�ப���ள�. அேதேபா�, நிைலயான ெசா���கைள ைகெகா�ள�� கீ� 

ெஜனேர�டெரா�ைற� பராமாி�க� தைகைமெப�ற ஊழியெரா�வ� இ�லாதத� காரணமாக 

ெகா�வன� ெச�ய�படாத�ட�, நி�வக�தி� பிரதான தி�ட�ைத அ��ப��தியத� பி�� �திய 

ஆ���ட வசதிகளி� கீ� ம���வ ம��� இரசாயன�ட உபகரண�க� ெகா�வன� ெச�வ� மிக� 

ெபா��தமான� எ�பதா� இ� ெகா�வன�க� சில ேம�ெகா�ள� படவி�ைல. இ� தவிர, சகல 

பணியாள� பயி�சி� தி�ட�க�� நடா�தி ���க�ப���ளன. 

 

4.2 (அ) த�ேபா� நி�வக�தி� வைரய��க�ப�ட இட வசதிகேள காண�ப�வதனா� த�கா�கமாக இ� 

ெசய��ைற நடவ��ைககைள இ� இட�களி� நடா��வ�ட�, நி�வக�தி� பிரதான தி�ட�ைத 

(Master Plan) நைட�ைற�ப��தியத� பி�� இ� �ைறபா�க� அைன��� இ�லாம� ேபா��. 

பிரதான தி�ட� ச�ப�தமான ஆர�ப ெசய�பா�க� யா�� த�ேபா� ���திெச�ய�ப���ள�ட�, 

2018 ஆ��� ெதாட�க�தி� சகல நி�மாணி���கைள�� ஆர�பி�பத�� தி�டமிட�ப���ள�. 
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(ஆ)கண�கா�வி� �ல� ����கா�ட�ப����த சகல வ� சா��த ச�த��ப�க�� தி��த�ப���ளன. 

இ� எ�லா� ச�த��ப�களி�� வ�கி�கண�கிண�க���� சாியாக தயாாி�க�ப����த ேபாதி��, 

வ�கி�கண�கிண�க���ைற கா�� ��தக�தி� உ�ளட��த� ம��� கா�� ��தக�ைத தி���த� 

எ�பன தாமதமாகியத� காரணமாக இ� ேவ�பா�க� ெவளி�ப��த�ப���ளன. எதி�கால�தி� 

இ�வாறான வ��க� ஏ�படாம���க� ேதைவயான ஆேலாசைனக� வழ�க�ப���ளன. 

 

4.3 (அ)ஏ�கனேவ ஒளடத�கைள உ�ப�திெச�த� நடவ��ைகக� ஆர�பி�க�ப���ளன. 

 

(ஆ)ஏ�கனேவ ேதைவயான ேமலதிக ெபா��க� அைன��� ெப���ெகா��க�ப�� அ� 

உபகரண�க� யா�� இய�க�ப�வ�ட�, மாணவாி� ெசய��ைற நடவ��ைகக� ��வைட�தத� 

பி�� பா�கா���காக மீ��� ெபாதியிட�ப�� ைவ�க�ப�கி�றன. 

 

5.1 ஆ��ேவத�, �னானி ம��� நி�வாக பிாி�களி� ேதைவக� ம��� ேநா�க�க� ஆகியவ�ைற 

இல�காக� ெகா�� வ�டா�த ெசய�பா��� தி�ட�ைத தயாாி�கேவ�� உ�ளதா� இத�டாக 

நி�வக�தி� எ�லா ேநா�க�க�� நிைறேவ�ற�ப�கி�றன என� �றலா�. 

 

5.2 (அ)மாணவ�க� ேச����ெகா�ள� அதிகாி�ததனா� விாி�ைர ம�டப�களி� வளிசீரா�கிகைள 

அைம�த� அதிகாி�� ம��� கணினி உபபாக�க��கான ேக�வி அதிகாி�தைம�� ச�வேதச 

மாநா��� ேபா� விேசட நி�ண��வ ெசா�ெபாழிவாள�க� நி�வக�தி�� வ�ைகதரா� உாிய 

ெசா�ெபாழி�கைள ேம�ெகா��� வசதிகைள ெப���ெகா�வத�காக அவசர ேதைவக� 

ஏ�ப�டதனா�� அத��ாிய உபகரண�கைள ெகா�வன� ெச�தத� காரணமாக இ� 

உபகரண�க�, கணினி ம��� ஏைனய உபகரண�க� ெகா�வன� ெச�த� அதிகாி���ள�. �திய 

வி�தி நி�மாணி�� சா� ெகா�வன� மதி����� தி�ட�ைத தயாாி�தத� பி�� ஏ�ப�ட அவசர 

நிைலைமக� காரணமாக தளபாட உபகரண�களி� ெசல� அதிகாி���ள�. இ��பி�� ��வ�� 

ச�ப�தமாக இத� �ல� ெமா�த அ�கீகாி�க�ப�ட ஏ�பா�கைள விட அதிகாி�கவி�ைல. 

 

(ஆ)2014 ஆ��� ேவைலக� ஆர�பி�க�ப�ட ேபா�� 2015 ஆ���� ெகா��பன� ெச�ய�ப�கி�ற 

சகல ெசல�க� ெதாட�பாக பய�ப��தேவ����ள� 2015 ஆ��� ஏ�பா�களி� �ல� 

எ�பதனா� இ� நிைலைம எ����ள�. 

 

(இ)வி�தி�கான தளபாட�க��� உாிய விவரண�ப��ய� தயாாி�க�ப�� ெதாழி���ப மதி����� 

��வின� சிபாாி�ட� ெகா�வன� ெச�ய�ப���ள�ட�, ��றாவ� ச�வேதச மாநா��� 

ப��ப�றிய விேசட அதிதி ெசா�ெபாழிவாள�க� இ� நா���� வ�ைகதரா� தம� 

ெசா�ெபாழி�கைள நடா��வத�� எ��க�ப�ட அவசர தீ�மான�தி� காரணமாக இ�த மாநா� 

சா��த உபகரண�கைள ெசய�பா��� தி�ட� ம��� ெகா�வன�� தி�ட� ஆகியவ�றி� 

உ�ளட�க ��யாம� ேபான�. 
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5.3 (அ) ெபாறியியலாளெரா�வ� இ�லாத �ைறபா��� காரணமாக இ�சா� சாியான மதி���ைட தயாாி�க 

��யா��ள�ட�, த�ேபா� அைம�சின� ெபாறியியலாளெரா�வ� த�கா�கமாக இ� பணிகைள 

ேம�பா�ைவ ெச�வத� காரணமாக எதி�கால�தி� இ� �ைறபா�கைள தவி��பத�� 

எதி�பா��க�ப�கி�ற�. ேமலதிக ேவைலக��காக ஒ�ப�த�தி� உ�ளட�க�ப���ள 10% 

ெப�மதியி�� உாிய ��னறிவி�� ெச�த� ம��� பணி�பாளாி� அ�கீகார�தி� கீ� இ� 

ெசல�க� ெச�ய�ப���ளன. இ� ெசல�க� யா�� ஆர�ப�தி� மதி��� ெச�ய�பட ��யாத 

அவசர நிைலைமகளி� கீ� எ�கி�ற காரணிகளி� அ��பைடயி� ஏ�ப���ள�ட�, இ� 

ெதாட�பாக ேவைல ெபாறியியலாளாி� சிபாாி�� ெப���ெகா�ள�ப�கி�ற�. 

 

(ஆ)ஆர�ப மதி��� தயாாி�த�, ஆேலாசைன ேசைவக� நி�வனெமா�ைற� ெப���ெகா�வத�கான 

சிபாாி�கைள தயாாி�த� ேபா�ற பணிக��காக ெபாறியியலாளெரா�வ� இ�லாதத� 

காரண�தினா� இ� தாமத� ஏ�ப���ள ேபாதி��, 2016 ஆ��� ேபா� ேதைவயான அள� 

ஏ�பா�க� ஒ��க�ப�� ஏ�கனேவ விைளயா�� ைமதான�தி� �தலாவ� க�ட ேவைலக� 

���திெச�ய�ப���ளன. 

 

(இ)ஏ�கனேவ வில�� ெகா���களி� நி�மாணி���க� யா�� ���திெச�ய�ப�� உாிய பிாி�களிட� 

ஒ�பைட�க�ப���ளன. 

 

(ஈ) பா�கா�� பிாிவினாி� விேசட ேகாாி�ைக�� ஏ�ப எ�ைல� கிராம�தின� �ழ�சா� நிைலைமகளி� 

ப� அைம�க�ப���ள மதி��� ேமலாக க�பி வைல ேவ�ெயா�ைற நி�மாணி�த� ம��� ச�ய 

சாலகய, திர�ய�ண ம��� பணி�பாளாி� அ�வலக�தி�� அ�தியாவசிய அவசர அேதேபா� சிறிய 

அளவிலான ந�னமய�ப��த�க� சில இத� கீ� ேம�ெகா�ள�ப���ள�ட�, இ� ெசல�க� 

யா�� �னரைம���க� சா� ஒ��கீ�� எ�ைலயி�� ேம�ெகா�ள�ப���ளன. 

 

6. ����கா�ட�ப���ள சகல விடய�க� ெதாட�பாக�� கவன� ெச��தி, ேதைவயான க���பா�� 

ெசய�பா�கைள ஒ����ைற�ப��த நடவ��ைகக� எ��க�ப���ளன. 

 

………………………………………… 

கலாநிதி எ�.�. ஹ�ஆர�சி 

பணி�பாள� 

உ�ணா�� ம���வ� க�வி நி�வக� 

 

 
 
 


