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பிொிவுத்  லலவர்/ 

ஆயுர்நவ ம் 
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யூனொனி 
ெிநைஷ்ட உ வி 

நூலக தபொறுப்பொளர் 



பணிப்பொளொின் ம ிப்புலை 

தகொழும்பு பல்கலலக்கழகத் ின் உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ினது (IIM), 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கொன வருடொந்  அைிக்லகலய தபருமகிழ்ச்ெியுடன் ெமர்ப்பிக்கின்நைன். என்பத்ந ழு (87) 

ஆண்டு கொல வைலொற்லைக் தகொண்ட இந்  ிறுவகம், 1977 ஆம் ஆண்டிலிருந்து (இலங்லகயின் 

முன்னனி பல்கலலக்கழகதமொன்ைொன) தகொழும்பு பல்கலலக்கழகத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ற்நபொது இந்  ிறுவகத் ின் மூலம் இலங்லகயின் உண்ணொட்டு மருத்துவத்துலை த ொடர்பொக 

பட்ட ொொி மற்றும் பட்டநமற்படிப்பு பட்ட  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்ைது. 2015 ஆம் 

ஆண்டில், ஆயுர்நவ  மருத்துவம் மற்றும் ெத் ிைெிகிச்லெயியல் ெொர் இளமொணி (B.A.M.S.) 

பட்டத் ிற்கொக 172 மொணவர்கள் நெர்த்துக் தகொள்ளப்பட்டதுடன், யூனொனி மருத்துவம் மற்றும் 

ெத் ிைெிகிச்லெயியல் ெொர் இளமொணி (B.U.M.S.) பட்டத் ிற்கொக 43 மொணவர்கள் நெர்த்துக் 

தகொள்ளப்பட்டனர். 2016 ஆண்டில், த ொன்னூற்ைொறு (96) மொணவர்கள் ஆயுர்நவ  மருத்துவம் ெொர் 

(B.A.M.S.) பட்டத்ல ப் தபற்றுக்தகொண்டதுடன், இருபத் ிதைண்டு (22) மொணவர்கள் யூனொனி 

மருத்துவம் ெொர் (B.U.M.S.) பட்டத்ல ப் தபற்றுக்தகொண்டனர். 2016 ஆம் ஆண்டில், உடல் 

பிடித்துவிடல் ெிகிச்லெ பற்ைிய ெொன்ைி ழ் பொடத ைி, ஆயுர்நவ  மருந் ியல் ெொர் ெொன்ைி ழ் 

பொடத ைி – 2016 மற்றும் ஆயுர்நவ  மருந் ொக்கவியல் பற்ைிய  ிப்நளொமொ பொடத ைி ஆகியன 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி (IIM)  ிறுவகத் ில் ஆைம்பிக்கப்பட்டன. 

 

2016 ஆம் ஆண்டில், ஆயுர்நவ ம், யூனொனி, ெித்  மற்றும் பொைம்பொிய மருத்துவத் துலைகள் பற்ைிய 

 ொன்கொவது ெர்வந ெ மொ ொடு ( ICAUST) – 2016 உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ில் (IIM) 

 டொத் ப்பட்டது. IIM  ிறுவகத் ின் கல்விெொர் மற்றும் கல்விெொைொ  பணியொளர்களுக்கொன தவளியக 

(outbound) பயிற்ெிதயொன்று ஒழுங்கு தெய்யப்பட்டு, தவற்ைிகைமொக  டொத் ப்பட்டது. 2016 ஆண்டின் 

ெிங்களப் புத் ொண்டு பண்டிலக மற்றும் தவெொக் உற்ெவம் ஆகியனவும் தகொண்டொடப்பட்டன. 

 

 ிறுவகத் ின் ஆயுர்நவ ம் மற்றும் யூனொனி பிொிவுகளின் மூலம் மருத்துவ முகொம்கள் ஒழுங்குதெய்து 

தவற்ைிகைமொக  டொத் ப்பட்டன.  ிறுவகத் ின் விலளயொட்டு லம ொனத் ின் புனைலமப்பு 

நவலலகள் பூர்த் ிதெய்யப்பட்டு, அ ன்  ிைப்பு விழொ 2016 ஆம் ஆண்டில் தவற்ைிகைமொக 

 டொத் ப்பட்டது. IIM  ிறுவகத் ின் பிை ொன  ிட்டத்ல   யொொிக்கும் பணிகள் 2016 ஆண்டில் 

த ொடர்ந்து நமற்தகொள்ளப்பட்டன.  ிறுவகத் ின் (ஆயுர்நவ ம் மற்றும் யூனொனி பிொிவுகளின்) 

கல்விெொர் பணியொளர்கள் ந ெிய மற்றும் ெர்வந ெ ொீ ியில் ஒழுங்குதெய்யப்பட்ட மொ ொடுகள் மற்றும் 

தெயலமர்வுகள் ஆகியவற்ைிலும் பங்குபற்ைினர். 

 

இச் தெயற்பொடுகள் அலனவற்லையும்  ிலைநவற்றுவ ற்கு அர்ப்பணிப்புடன் முழுலமயொன 

ஆ ைலவ வழங்கி தெயலொற்ைிய IIM  ிறுவகத் ின் கல்விெொர் பணியொளர்கள்,  ிருவொக 

பணியொளர்கள் மற்றும் கல்விெொைொ  பணியொளர்கள் அந நபொல், மொணவர் ெமூகத் ிற்கும் எனது 

மனப்பூர்வமொன  ன்ைிலயத் த ொிவித்துக்தகொள்கின்நைன். நமலும்,  ிறுவகத் ின் அபிவிருத் ிக்கொக 

எனக்கு ெொியொன வழிகொட்டலலச் தெய்கின்ை தகொழும்பு பல்கலலக்கழக மூ லவயர் ெலப மற்றும் 

 ிறுவகத் ின் முகொலம ெலப ஆகியவற்றுக்கும் எனது  ன்ைிலய த ொிவித்துக் தகொள்கின்நைன். 

மொண்புமிகு உயர் கல்வி மற்றும் த டுஞ்ெொலலகள் அலமச்ெர் அவர்கள், உயர் கல்வி மற்றும் 

IV 



 

V 
 

த டுஞ்ெொலலகள் அலமச்சு, பல்கலலக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழு உட்பட உண்ணொட்டு 

மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ின் பணிகலள தவற்ைிகைமொக  ிலைநவற்றுவ ற்கு ஆ ைவு வழங்கிய 

ெம்பந் ப்பட்ட ஏலனய உத் ிநயொகத் ர்கள் அலனவருக்கும் எனது இ யபூர்மொன  ன்ைிலய 

த ொிவிப்ப ற்கு இ லன வொய்ப்பொகப் பயன் படுத் ிக்தகொள்கின்நைன். உண்ணொட்டு மருத்துவக் 

கல்வி  ிறுவகத் ினது எ ிர்கொலம் எல்லொ வலகயிலும் தவற்ைிதபை நவண்டுதமன 

வொழ்த்துகின்நைன். 

 

 

கலொ ி ி எஸ்.டீ. ஹபுஆைச்ெி 

B.A.M.S. (இலங்லக), M.D (ஆயுர்.) (இந் ியொ), M.Sc. ( ொவை விஞ்ஞொனம்) (இலங்லக), 

PhD (உயிர் இைெொயனவியல்) (இலங்லக) 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.  ிறுவகத் ின் அ ிகொைம்: 

1.1 கட்டலளச்ெட்டம் 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகமொனது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க 

கட்டலளச்ெட்டத் ின் கீழ் தகொழும்பு பல்கலலக்கழகத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

1.2 முகொலம ெலப 

 (அ) ப விவழி உறுப்பினர்கள் 

பணிப்பொளர் ( லலவர்) 

கலொ ி ி ( ிரும ி) எஸ்.டீ. ஹபுஆைச்ெி 

பிொிவுத்  லலவர்/ ஆயுர்நவ ம் 

லவத் ியர் ( ிரும ி) பீ.ஆர். வைத ன்ன 

பிொிவுத்  லலவர்/ யூனொனி 

லவத் ியர் ஏ.எச்.எம். தமௌஜுட் 

நமல ிக தெயலொளர்/ உயர் கல்வி அலமச்சு 

 ிரு. பீ.ஜீ. ஜயெிங்ஹ 

நமல ிக தெயலொளர்/ சுகொ ொைம், நபொெலண மற்றும் சுந ெ மருத்துவ அலமச்சு 

 ிரும ி கீ ொமணி கருணொைத்ன (2016 யூன் மு ல்) 

தபொது  ிலைநெொி பிை ி ி ி 

 ிரு. எம்.டீ.நஜ.ெி. முைநக, உ விப் பணிப்பொளர், வணிக மற்றும் மு லீட்டு தகொள்லக 

 ிலணக்களம் 

பணிப்பொளர்/ பண்டொை ொயக்க ஆயுர்நவ  ஆைொய்ச்ெி  ிறுவகம் 

நபைொெி. நக.நக.டீ.எஸ். ைணவீை 

பணிப்பொளர்/ ஆயுர்நவ  நபொ னொ லவத் ியெொலல 

லவத் ியர் டீ.எச். த ன்னநகொண் 

பீடொ ிப ி – மருத்துவ பீடம் 

நபைொெி. தஜனிபர் தபநைைொ 
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நபைொெி. பீ.ஆர். தபர்னொந்து 

நபைொெி. எஸ்.எஸ்.பி.டீ.பீ. தெொய்ெொ 

நபைொெி. பிொிய ர்ஷனி கலப்பத் ி 

ஆயுர்நவ  மருத்துவ ெலபயின் அங்கத் வர்கள் 

லவத் ியர் எஸ்.எம்.எச். நெனபண்டொ 

 

(ஆ) பல்கலலக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொல்  ியமிக்கப்பட்ட  

அங்கத் வர்கள் 

நபைொெி.  ிலிப்   ெில்வொ 

 ிரு. எம்.டீ.டீ. பீொிஸ் 

 ிரு. நக.ஆர். உடுவொவல 

நபைொெி.  சுமனைத்ன அமைதுங்க 

லவத் ியர் மொலினி அமைெிங்ஹ குருப்பு 

லவத் ியர் எம்.டீ.நஜ. அபயகுணவர் ன 

லவத் ியர்  ொைக பிைெொத் தஹந் வித் ொைண 

லவத் ியர் எச். ெின் க  டுகல 

தெயலொளர் / பிை ிப் ப ிவொளர் 

 ிரும ி ொி.எம்.எச்.பீ.நக. குண ிலக்க 

1.3 பணிப்பொளர் 
 

தகொழும்பு பல்கலலக்கழக, உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ின் பணிப்பொளர், 

கலொ ி ி ( ிரும ி) எஸ்.டீ. ஹபுஆைச்ெி அவர்கள், 2015 ஆண்டு கொலப்பகு ியில்  

பணிப்பொளைொக ப ில் கடலமயொற்ைினொர். இவர் 1990 ஆண்டில் பி.ஏ.எம்.எஸ். (தகௌைவ) 

பட்டத்ல  IIM  ிறுவகத் ிலிருந்து தபற்றுக்தகொண்டொர். 2007 இல் நபைொத னிய 

பல்கலலக்கழகத் ின் PGIS இன் மூலம்  ொவை விஞ்ஞொனங்கள் ெொர் விஞ்ஞொன முதுமொணி 

(எம்.எஸ்ெி.) பட்டத்ல ப் தபற்றுக்தகொண்டொர். 1998 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத் ில் கலொ ி ி 

பட்டத்ல  இந் ியொவிலுள்ள பைனொஸ் இந்து பல்கலலக்கழகத் ிலிருந்து தபற்றுக் 

தகொண்டொர். 2014 இல் ஸ்ரீஜயவர் னபுை பல்கலலக்கழகத் ில் இருந்து கலொ ி ி (PhD) 

(உயிர் இைெொயனவியல்) ெொர் பட்டத்ல ப் தபற்ைொர். ெிநைஷ்ட விொிவுலையொளைொக 

பலவருடங்கள் (1993 – 2016) பணியொற்ைிய அனுபவத்ல க் தகொண்ட இவர், ஆயுர்நவ  

பகு ியின்  லலவைொகவும் மற்றும் நமல ிக பணிப்பொளைொகவும்/பட்டப்பின்படிப்பு பிொிவு 

நெலவயொற்ைியுள்ளொர். இக் கொலப்பகு ியில், உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத்ல  

முன்நனற்றுவ ற்கொக உட்கட்டலமப்பு வெ ிகலள அபிவிருத் ி தெய் ல், மொணவலை 
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லமயப்படுத் ிய கற்ைல் மற்றும் ெர்வந ெ த ொடர்புகலள விருத் ிதெய் ல் ெொர்பொக இவைொல் 

பல்நவறு  டவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

1.4 கல்விெொர் குழுக்கள் 

1.4 (1) ஆயுர்நவ  துலைெொர் குழு 

உண்ணொட்டு மருத்துவத்தும் ெொர்ந்  ெகல கிலளகள் ெம்பந் ப்பட்ட கற்லகப் பொடத ைிகள், 

பயிற்ெியளித் ல்  ிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் பொீட்லெகள் த ொடர்பொன அலனத்து  டவடிக்லககள் 

த ொடர்மொன பொிந்துலைகலளச் தெய்யும் தபொறுப்பு துலைெொர்ந்  குழுவிடம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

1979 ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க கட்டலளச் ெட்டத் ின் 15 (1) பிொிவுக்கு ஏற்ப 2013 

ஆண்டில் உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ினது துலைெொர் குழு பின்வருமொறு 

 ியமனம் தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆயுர்நவ  துலைெொர் குழுத்  லலவர் – பிொிவுத்  லலவர்/ ஆயுர்நவ ம் 

லவத் ியர் ( ிரும ி) பீ.ஆர். வைொத ன்ன 

 

எல்லொ  ிைந் ை விொிவுலையொளர்களும் ஆயுர்நவ  துலைெொர் குழுவின் உறுப்பினர்களொவர். 

 

1.4 (2) யூனொனி துலைெொர் குழு 

யூனொனி துலைெொர் குழுத்  லலவர் – பிொிவுத்  லலவர்/ யூனொனி  

லவத் ியர் ஏ.எச்.எம். தமௌஜுட் 

 

எல்லொ  ிைந் ை விொிவுலையொளர்களும் யூனொனி துலைெொர் குழுவின் உறுப்பினர்களொவர். 

 

1.4 (3) ஆய்வு மற்றும் நமல் ிலல பட்டங்கள் குழு (RHDC) 

பணிப்பொளர் ( லலவர்) 

பிொிவுத்  லலவர்/ ஆயுர்நவ ம் 

பிொிவுத்  லலவர்/ யூனொனி 

 ிறுவகத் ிலுள்ள நபைொெிொியர்கள் மற்றும் இலணப் நபைொெிொியர்கள் அலனவரும். 
ஆயுர்நவ  ஆலணயொளர். 

பணிப்பொளர் / பண்டொை ொயக்க ஆயுர்நவ  ஆைொய்ச்ெி  ிறுவகம். 

பணிப்பொளர் / ஆயுர்நவ  நபொ னொ லவத் ியெொலல. 

நபைொெி. டபிள்யூ.டீ. ைத்னசூொிய – விஞ்ஞொன பீடம், தகொழும்பு பல்கலலக்கழகம். 
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நபைொெி. ( ிரும ி) ஸ்வர்ணொ பியெிைி/ பீடொ ிப ி (பட்டநமற்படிப்பு கற்லககள் பீடம், 

ஸ்ரீஜயவர் னபுைப் பல்கலலக்கழகம். 

லவத் ியர் கிொிஷொந்  வீைெிங்ஹ/ மருத்துவப் பீடம், தகொழும்பு பல்கலலக்கழகம். 

பொடத ைி இலணப்பொளர்/ MD (ஆயுர்நவ ம்) 2012/2015 

பொடத ைி இலணப்பொளர்/ MD (ஆயுர்நவ ம்) 2016/2019 

பொடத ைி இலணப்பொளர்/ MD (யூனொனி) 2016/2019 

பொடத ைி இலணப்பொளர்/ ஆயுர்நவ ம் ெொர் பட்டப்பின்படிப்பு (2015/2016) 

பொடத ைி இலணப்பொளர்/ யூனொனி ெொர் பட்டப்பின்படிப்பு  ிப்நளொமொ (2015/2016) 

பிை ி  ி ி தபொறுப்பொளர் 

பிை ிப் ப ிவொளர்/ தெயலொளர் 

02. கற்லகெொர் பிொிவுகள்,  ிலணக்களங்கள், பிொிவுகள்,  ிலலயங்கள் மற்றும் அலகுகள் 

2.1 ஆயுர்நவ  துலையின் கீழுள்ள  ிலணக்களங்கள் 

ஆயுர்நவ  துலை பின்வரும் தபயொில் எட்டு (08)  ிலணக்களங்கலள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

I. தமௌலிக ெிந் ொந்  (Maulika Siddhantha) 

II.  ிைவ்யகுண விக்ஞொன (Dravyaguna Vignana) 

III. ஸ்வஸ் வுொித்  (Swasthavritta) 

IV. கொய ெிகித்ெொ (Kaya Chikitsa) 

V. ந ஷீய ெிகித்ெொ (Deshiya Chikitsa) 

VI. பிைசூ ி ந்த்ை தகளமொைபுத்ய (Prasutitantra Kaumarabhritya) 

VII. ெல்ய ெொலகய (Shalya Shalakya) 

VIII. இலணந்  விஞ்ஞொனங்கள் (Allied Science) (ஆயுர்நவ ம் மற்றும் யூனொனி ஆகிய இரு 

துலைகளுக்கும் தபொதுவொனது). 

2.2 யூனொனி துலையின் கீழுள்ள  ிலணக்களங்கள் 

யூனொனி துலை பின்வரும் தபயொில் எட்டு (08)  ிலணக்களங்கலள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

I. குல்லியத் (Kulliyat) 

II. இல்முல் அத்வியொ (Ilmul Advia) 

III. தமொஹலிஜொத் (Moalejat) 

IV.  ிஸ்வொன் வொ கபொலத் (Niswan va Qabalat) 

V. இல்முல் ஜைஹத் (Ilmul Jarahat) 

VI. ஹிப்ஸொன் ஏ நெஹொத் (Hifzan e Sehath) 

VII. ந ஷிய இலொஜ் (Deshiya Ilaj) 

VIII. இலணந்  விஞ்ஞொனங்கள் (Allied Science) (ஆயுர்நவ ம் மற்றும் யூனொனி ஆகிய இரு 

துலைகளுக்கும் தபொதுவொனது). 
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2.3  கவல் த ொழில்நுட்ப (IT)  ிலலயம் மற்றும் ஆங்கில தமொழி அலகு 

 கவல் த ொழில்நுட்ப (IT) மற்றும் தமொழி ஆய்வுகூடமொனது HETC கருத் ிட்டத் ின் கீழ் 2014 

மொர்ச் மொ ம் 28 ஆம்  ிக ி  ொபிக்கப்பட்டது. இது, மொணவர்களது தெயன்முலைப் 

பயிற்ெிகளுக்கொக 39 கணினிகலளயும் இலணய வெ ிகளுடன் 16 கணினிகலளயும் 

வழங்கியுள்ளது. 

2.4 பட்டநமற்படிப்பு பிொிவு 

 ிப்நளொமொ மற்றும் பட்டநமற்படிப்பு  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் – 2016 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் தபயர் 
மொணவர்கள் 

எண்ணிக்லக 
தமொழி 

ஆயுர்நவ  மருத்துவம் ெொர் பட்டப்பின்படிப்பு  ிப்நளொமொ 2015/2016 15 ஆங்கிலம் 

யூனொனி மருத்துவம் ெொர் பட்டப்பின்படிப்பு  ிப்நளொமொ 2015/2016 08 ஆங்கிலம் 

 

2.5 நூலகம் 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகத் ின் நூலகம், 1929 ஆம் ஆண்டில் ஆயுர்நவ க் 

கல்லூொி  ொபிக்கப்படுவதுடன் உருவொக்கப்பட்டது.  ிறுவகத் ின் கல்விெொர் மற்றும் ஆய்வு 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களுக்கு அவெியமொன வளங்கலளப் தபற்றுக்தகொடுத்து,  ிறுவகத் ின் 

கல்விெொர் பணியொளர்கள் மற்றும் மொணவர்கள் ஆகிநயொொின் ந லவப்பொடுகலள பூர்த் ி 

தெய்வது நூலகத் ின் பிை ொன குைிக்நகொளொகும். நூல்கள் நெகொிப்பில் முக்கியமொக ஆயுர்நவ ம் 

மற்றும் யூனொனி மருத்துவத்துலைகள் உள்ளடங்குகின்ைன.  ற்நபொ ய ெஞ்ெிலககள் 

நெகொிப்பில் அச்சுப்ப ிப்புெொர் ெந் ொ தெலுத் ப்படும் 21 ெஞ்ெிலககளும் உள்ளடங்கியுள்ளன. 

நூலகப் பணியொளர்கள் – 2015 

ப வி எண்ணிக்லக 

ெிநைஷ்ட உ வி நூலகப் தபொறுப்பொளர் 02 

ப வி ிலல உ வியொளர் 01 

நூலக மற்றும்  கவல் உ வியொளர் (தரம் I) 01 

நூலக மற்றும்  கவல் உ வியொளர் (தரம் II) 01 

நூலக மற்றும்  கவல் உ வியொளர் (தரம் III) 01 

நூலக கவனிப்பொளர் ( ைம் II) 02 

புத் கம் கட்டுபவர் ( ைம் II)  01 

த ொழிலொளி ( ைம் II) 02 
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தகொள்வனவு - ரூ. 446,189.75 மற்றும் யூ.எஸ். தடொலர் 17500.00 தபறும ியொன 

நூல்கள் மற்றும் பருவ ெஞ்ெிலககள் நூலகத் ிற்கு தகொள்வனவு 

தெய்யப்பட்டன. 
 

 ன்தகொலடகள்  - 31 நூல்கள்  ன்தகொலடயொக கிலடத் ன. 
 

த ொழில்நுட்ப நெலவகள் - 2016 ஆண்டு கொலப்பகு ியில் 11538 இைவல் நூல்கள் மற்றும் 

1951 உெொத்துலண நூல்கள் வழங்கப்பட்டன. 
 

விநெட நெலவகள்  - நூல் இைவல் நெலவகள், உெொத்துலண நெலவகள்,  ிகழ்கொல 

 கவல் விழிப்புணுர்வூட்டல் நெலவகள், நூலகங்களுக்கு 

இலடயிலொன நூல் கடன் பொிமொற்ைல் நெலவ, பிை ிபண்ணல் 

நெலவ மற்றும் இலணய ள வெ ிகள். 

 

நூலகப் பயன்தபறுநவொர் - பட்ட ொொி மொணவர்கள் - ஆயுர்நவ ம்  -  831 

யூனொனி - 232 

பட்டப்பின்படிப்பு மொணவர்கள் -   ிப்நளொமொ  -   23 

கல்விெொர் பணியொளர்கள்   -   82 

கல்விெொைொ பணியொளொர்கள்  -   98  

 

2.6  ிருவொகப் பிொிவுகள் 

பின்வரும் ஏழு  ிருவொகப் பிொிவுகள்  ிறுவகத் ில் உள்ளன. 

 

1. பணிப்பொளொின் அலுவலகம் 

2. பிை ி ப ிவொளொின் அலுவலகம் 

3.  ி ிப் பிொிவு 

4. மொணவர் ப ிவுதெய் ல் மற்றும்  லன்புொி பிொிவு 

5. பொீட்லெ பிொிவு 

6.  ொபன பிொிவு 

7. தபொது  ிருவொகம் மற்றும் மூல ன நவலலகள் பிொிவு 

 

பிை ி ப ிவொளர், பொீட்லெப் பிொிவு மற்றும்  ிறுவகத் ின் தபொது  ிருவொகம் த ொடர்பில் 

தெயற்படுவதுடன், ெிநைஷ்ட உ விப் ப ிவொளர் கல்விெொர் மற்றும் கல்விெொைொ  ிருவொகப் 

பிொிவுகளுக்கு தபொறுப்பொகச் தெயற்படுகின்ைொர். நமலும், உ விப் ப ிவொளர்/ ிருவொகம், தபொது 

 ிருவொகப் பிொிவுக்கும், உ விப் ப ிவொளர்/ மூல ன நவலல மற்றும் மொணவர் அலுவல்கள், 

மூல ன நவலலகளுக்கும் மொணவர் அலுவல்களுக்கும் தபொறுப்பொகக் கடலமயொற்றுகின்ைொர். 

பிை ி  ி ியொளர்,  ிறுவகத் ின் வழங்கல்கள் மற்றும்  ி ிக் கட்டுப்பொடு ஆகியவற்றுக்கு 

தபொறுப்பொக இருப்பதுடன், ெிநைஷ்ட உ வி  ி ியொளர் ெம்பளங்கள் மற்றும் தகொடுப்பனவுகள் 

ஆகியவற்றுக்கு தபொறுப்பொக இருக்கின்ைொர். 
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03. உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகம் பற்ைிய ஓர் கண்நணொட்டம் 

3.1 கூட்டங்கள் மற்றும் குழுக்கள் 

 கூட்டங்களின் தபயர் 

ஆண்டின் நபொது  டொத் ப்பட்ட 

கூட்டங்களின் எண்ணிக்லக 

 (i) முகொலம ெலப 13 

 (ii)  ி ிெொர் குழு 04 

 (iii) பொீட்லெ ெொர் உப குழு 04 

 (iv)  ிட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத் ி பற்ைிய குழு 04 

 (v)  ிலணக்கள  லலவர்களின் கூட்டம் 07 

 (vi) 
துலைெொர் குழு/ ஆயுர்நவ ம் 

09 

 (vii) 
துலைெொர் குழு/ யூனொனி 

11 

 (viii) ஆய்வு மற்றும் உயர் பட்டங்கள் பற்ைிய குழு 08 

 (ix) ஆயுர்நவ  கற்லக பற்ைிய ெலப 07 

 (x) கணக்கொய்வு மற்றும் முகொலமத்துவ குழு 04 

 

3.2  ியமனங்கள் மற்றும் பணியொளர் பற்ைிய  கவல்கள் 

  தமொத்   ியமனங்கள்: 

  கல்விெொர்  -  11 

 ிருவொகம்  -  -- 

கல்விெொைொ  - 06 

 

3.3 2016 ஆண்டின் பணியொளர்கள் ெொர் மொற்ைங்கள்: 

 

தெற்பொடு கல்விெொர்  ிருவொகம் கல்விெொைொ துலண கல்விெொர் 

 ியமனங்கள் 11 
- 

06 
- 

 ிைந் ைமொக்கல் 02 
- 

12 
- 
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ப வி உயர்வுகள் 05 
- 

10 
- 

இடமொற்ைல்கள் 
- - 01 - 

நெலவ  ீடிப்புக்கள் 
- 01 02 - 

ஓய்வு தபறு ல்கள் 
- - 03 - 

இைொஜினொமொ 
- - - - 

ப வியிலிருந்து  ீங்கு ல் 
- - - - 

ப வி  ீக்கல் 
- - - - 

இலட ிறுத் ம் 
- - - - 

ஓய்வுெொர் விடுமுலை 
- - - - 

கற்லகெொர் விடுமுலை 
- - - - 

வருடொந்  விடுமுலை 
- - - - 

மொ ொட்டு விடுமுலை 
- - - - 

மருத்துவ விடுமுலை 
- - - - 

அலை ெம்பள விடுமுலை 
- - - - 

ெம்பளமற்ை விடுமுலை 
- - - - 

ஓய்வுெொர் விடுமுலையில்   

இருந்து  ிரும்பு ல் 
- - - - 

கற்லகெொர் விடுமுலையில் 

இருந்து  ிரும்பு ல் 
- - - - 

விநெட விடுமுலை 
- - - - 

நெலவயிலிருந்து விடுவித் ல் 
- - - - 

இைப்பு 
- - - - 

 

பணியொளர் அங்கத் வர்கள் எண்ணிக்லக - 2016:   

(i)    ிைந் ை கல்விெொர் மற்றும் கல்விெொர் துலண பணியொளர்கள் - 83 

(ii)   ிைந் ை  ிருவொக பணியொளர்கள் - 06 

(iii)    ிைந் ை கல்விெொைொ பணியொளர்கள் - 99 

 



 

- 9 - 
 

பணியொளர் அங்கத் வர்கள் எண்ணிக்லக - 2016 

44%

3%

53%

                     

             

           

               

           

                

           

 

 

 ிருவொகப் பணியொளர்கள் பற்ைிய விபைங்கள் - 2016 

 

 

 

 

 

 

 ிறுவகத் ின் கல்விெொர் பணியொளர்கள் பற்ைிய விபைங்கள் - 2016 

 
தமொழி  

மூலம் 

ெிநைஷ்ட 

நபைொெிொியர் 

 

நபைொெிொியர் 
ெிநைஷ்ட 

விொிவுலையொளர் 
விொிவுலையொளர் 

விொிவுலையொளர் 

( கு ிகொண்) 

ஆயுர்நவ ம் ெிங்களம்/ 

ஆங்கிலம் 

01 02 33 03 11 

யூனொனி  மிழ்/ 

ஆங்கிலம் 

- - 20 01 08 

தமொத் ம்  01 02 53 04 19 

 

 

ப விகள் 
 

எண்ணிக்லக 

பிை ி ப ிவொளர் 01 

பிை ி  ி ியொளர் 01 

ெிநைஷ்ட உ விப் ப ிவொளர் 01 

ெிநைஷ்ட உ வி  ி ியொளர் 01 

உ விப் ப ிவொளர் 02 

தமொத் ம் 06 
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  ிறுவகத் ின் பணியொளர் அங்கத் வர்கள் பற்ைிய விபைங்கள் – 2016 

 

1% 3%

67%

5%

24%
                 

              

       

              

              

              

         

 

 

கல்விெொைொ பணியொளர்கள் பற்ைிய விபைங்கள் – 2016 

கிலள/ பிொிவு ெிநைஷ்ட 

பணியொளர் 

கனிஷ்ட 

பணியொளர்கள் 
ெிற்றூழியர்கள் 

பணிப்பொளொின் அலுவலகம் -- 01 01 

பிை ி ப ிவொளொின் அலுவலகம் 01 01 01 

 ிர்வொகக் கிலள 01 07 19 

 ொபனக் கிலள 01 02 01 

பொீட்லெக் கிலள 02 04 02 

மூல ன நவலல மற்றும் மொணவர் 

 லன்புொிக் கிலள 

01 01 01 

கணக்கீட்டுக் கிலள 03 06 01 

ஆயுர்நவ  பிொிவு 05 06 16 

யூனொனி பிொிவு -- 02 01 

பட்டநமற்படிப்புப் பிொிவு -- -- -- 

நூலகம் 01 04 05 

 கவல் த ொழில்நுட்ப பிொிவு 01 -- 01 

தமொத் ம் 16 34 49 
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முழு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக 99 ஆகவுள்ள கல்விெொைொ பணியொளர்கள், கற்லகெொர் 

உ வி பணியொளர்கள், முகொலமத்துவ உ வியொளர்கள், த ொழில்நுட்ப மற்றும் த ொழில்நுட்பம் 

ெொைொ, பயிற்ைப்பட்ட, அலைவொெி பயிற்ைப்பட்ட மற்றும் பயிற்ைப்படொ  பணியொளர்கள் என 

 ிருவொகப் பிொிவு, கல்விெொர் பிொிவு, பைொமொிப்பு மற்றும்  ிலத்ந ொற்ைப் பிொிவுகளின் கீழ் 

நெலவயொற்றுகின்ைனர்.  ிறுவகத் ின்  ொளொந்  தெயற்பொடுகலள  டொத் ிச் தெல்வ ற்கொக 

அவர்களினொல் வழங்கப்படும் பங்களிப்பொனது மிக முக்கியமொன ொகும். 

3.4 பணியொளர்களுக்கொன  ிைன் விருத் ி பயிற்ெி  – 2016 

 

 பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களில் 

எண்ணிக்லக 

பங்குபற்ைிநயொொின் 

எண்ணிக்லக 

கல்விெொர் பணியொளர் 

மற்றும்  ிருவொக பணியொளர் 

01 57 

   

கல்விெொைொ பணியொளர் 01 97 

 

3.5 விநெட தெயற்பொடுகள் 

  * தவைியக ையிற்சி 

  * ஆயுர்நவ ம், யூனொனி, ெித்  மற்றும் பொைம்பொிய மருத்துவத் துலைகள் பற்ைிய 

ெர்வந ெ மொ ொடு (ICAUST) 

  * ஆள்களுக்கிளடயிைான திைன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2016 திசம்ைர் 

 

 

 

ெமய  டவடிக்லககள் - 2016 
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தமொைகஸ்முல்ல விடு ி  ிைப்பு 

லவபவம் -  2016 

 

 

 

 

 

ஆயுர்நவ ம், யூனொனி, ெித்  

மற்றும் பொைம்பொிய மருத்துவத் 

துலைகள் பற்ைிய ெர்வந ெ 

மொ ொடு (ICAUST) – 2016 

 

 

 

 

 

2016 ஆண்டில் மொணவர் 

ெங்கத் ினொல் ஒழுங்கு 

தெய்யப்பட்ட பிொித் பொைொயணம். 
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விலளயொட்டு லம ொன  ிைப்பு 

லவபவம் – 2016 

 

 

 

 

 

4வது பொைம்பொிய மருத்துவத் 

துலை பற்ைிய ந ெிய 

ஆய்வைங்கு மொ ொடு – 2016 

 

 

 

3.6 ஆய்வு, பு ிய கண்டுபிடிப்புக்கள் மற்றும் பிைசுைங்கள் 

ஆயுர்நவ ம் மற்றும் யூனொனி ஆகிய பிொிவுகளின் மூலம் முலைநய 118 மற்றும் 150 

ஆய்வுகள் மற்றும் பிைசுைங்கள் என்பன ந ெிய ொீ ியிலும் மற்றும் ெர்வந ெ மட்டத் ிலும் 

நமற்தகொள்ளப்பட்டன. 

 

3.7 ந ெிய மற்றும் ெர்வந ெ மட்டத் ிலொன கல்விெொர் பணியொளர்களின் பங்களிப்பு 

1. தபொென் ைண்டிளகளய முன்னிட்டு அனுைொ புைத் ில் 2016 யூலல, 18 - 20 ஆம்  ிக ி 

வலை ஆயுர்நவ  மருத்துவ ெிகிச்லெ  டமொடும் நெலவதயொன்று மிக தவற்ைிகைமொக 

 ிறுவகத் ினொல்  டொத் ப்பட்டது. 

 

2. எெல பண்டிலகலய முன்னிட்டு கதிர்காைத்தில் ஆயுர்நவ  மருத்துவ ெிகிச்லெ  டமொடும் 

நெலவதயொன்று மிக தவற்ைிகைமொக  ிறுவகத் ினொல்  டொத் ப்பட்டது. 
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3. பொைம்பொிய மருத்துவத் துலைகள் பற்ைிய 4 ஆவது ெர்வந ெ ஆய்வைங்கு மொ ொடு 2016, 

யூன் 3 ஆம் திகதி நடாத்தப்ைட்டது. 

 

4. இக் காைப்ைகுதியில் தகாைன்னாளவ, தவல்ைம்ைிட்டிய, கடுவளை, ததாம்வை வைான்ை 

இடங்கைில் ஒரு நாள் முதலுதவி ைருத்துவ முகாம் நடொத் ப்பட்டது. 
 

5. ஆயுர்நவ ம், யூனொனி, ெித்  மற்றும் பொைம்பொிய மருத்துவத் துலைகள் பற்ைிய 4 ஆவது 

ெர்வந ெ மொ ொடு (ICAUST) 2016  ிெம்பர் மொ ம் 08 – 10 ஆம் திகதி வலை 

 டொத் ப்பட்டது. 

 

3.8 புனைலமப்புக்கள் மற்றும்  ிர்மொனித் ல்கள் 2016 

ஒப்பந் த் ின் தபயர் மற்றும் இலக்கம் ஒப்பந்  த ொலக 

ரூ. 

முன்நனற்ைம் 

கைொஜ் கட்டட நமம்படுத் ல்கள் – AA1/3/2016/01 – 

லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

1,648,275/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

யூனொனி மருந் க நமம்படுத் ல்கள் ( யொொித் ல் அலை) - 

AA1/3/2016/02 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

1,164,000/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்கள் விடு ி மின் வி ிநயொக மீள் 

வயைலமப்பு AA1/3/2016/03 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

1,012,300/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்கள் விடு ி மலழ  ீர் 

வடிகொலலமப்பு மற்றும் ெொக்கலட அலமப்பு 

AA1/3/2016/04 ருவண் டிநைட் தென்டர் 

1,245,000/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்கள் விடு ி மின்னல் பொதுகொப்பு 

முலைலம வழங்கல் மற்றும் கொப்பு AA1/3/2016/05 – 

எம்பயர் டிநைடிங் ஏஜன்ெி (பிலை) லிமி. 

552,000/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

பல்நவறு  ிலணக்களங்களின் வளி ெீைொக்கி 

தபொைிகளுக்கொன மின் வழங்கல் AA1/3/2016/06 – 

துலங்கொ அநஸொெிநயென் 

366,300/=  பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

விலங்கு நபணல் இல்லம் ெொர் நமம்படுத் ல் 

AA1/3/2016/07 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

886,760/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தபண்கள் விடு ி (ெி மற்றும் டீ பிொிவு) நமம்படுத் ல் 

AA1/3/2016/08 எஸ் & ஆர் பில்டர்ஸ் 

333,000/=  பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொஹலிஜொத்  ிலணக்களம் ெொர் நமம்படுத் ல் 

AA1/3/2016/09 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

1,014,760/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 
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 ி ொன ெிகித்ெொ மற்றும் நூலக நமம்படுத் ல் 

AA1/3/2016/10 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

472,300/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

இல. 12 கட்டட நமம்படுத் ல் AA1/3/2016/11 – லினஸ் 

இலக்ொிகல்ஸ் 

1,326,510/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்கள் விடு ி (எல்லல ம ில் மற்றும் 

பொதுகொப்பு ஓய்வு அலை) நமம்படுத் ல் 2016/12 – எஸ் & 

ஆர் பில்டர்ஸ் 

2,905,650/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்கள் விடு ி (உ வி விடு ி 

கொப்பொளர் விடு ி) AA1/3/2016/13 – எஸ் & ஆர் பில்டர்ஸ் 

1,496,050/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

குல்லியட் (Kuliyat) அலுவலகம் மற்றும் தமட்ொியொ 

தமடிகொ (Meteriya Medica) அலுவலகம் ெொர் நமம்படுத் ல் 

AA1/32016/14 – லக்டநக கன்ஸ்ைக்ஸ்ென் 

1,884,600/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுகூடம், ஆயுர்நவ  விொிவுலை மண்டப வயர் 

அலமப்பு மற்றும் பிளக் தபட்டி மின்குமிழ் 

தபொருத்து ல்கள் AA1/3/2016/15 – லினஸ் இலக்ொிகல்ஸ் 

2,324,100/= + VAT பூர்த் ிதெய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 

04. மொணவர் பற்ைிய விபைம்: 

4.1 BAMS மற்றும் BUMS இளமொணிப் பட்ட  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் பற்ைிய விபைம் 

(i) ஆயுர்நவ  மருத்துவமும் ெத் ிைெிகிச்லெயும் பற்ைிய இளமொணிப் பட்டம் (BAMS) 

(ii) யூனொனி மருத்துவமும் ெத் ிைெிகிச்லெயும் பற்ைிய இளமொணிப் பட்டம் (BUMS) 

 

இந் ப் பொடத ைியொனது ஐந்து (05) வருட  ிறுவகக் கற்லகப் பயிற்ெிலயயும் ஒரு வருட 

மருத்துவப் பயிலு ர் பயிற்ெிலயயும் உள்ளடக்கிய ொகும். பு ிய பொடத ைியின் பிை ொன 

விொிவுலை ஆங்கில தமொழிமூலத் ில்  லடதபறும். விொிவுலை தெயற்பொடுகள்  ிறுவகத் ினுள் 

 டொத் ப்படுவதுடன், ெிகிச்லெக் கற்லக  டவடிக்லககள் பிை ொனமொக தபொைல்ல ஆயுர்நவ ப் 

நபொ ொனொ லவத் ியெொலல ெொர்ந்  ொக நமற்தகொள்ளப்படும். 

பு ிய கற்லகப் பொடத ைி அலையொண்டு அடிப்பலடயில்  லடதபறும். ஓர் கல்வியொண்டு 

இைண்டு அலையொண்டுகலளக் தகொண்டலமந் ிருக்கும். ஒரு அலையொண்டொனது 15 வொைங்கலள 

உள்ளடக்கியிருக்கும். ஒவ்தவொரு அலையொண்டின் இறு ியிலும் பொீட்லெ  டொத் ப்படும். 

4.2 ஆயுர்நவ  மற்றும் யூனொனி மருத்துவ பட்ட  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் ெொர் 

இைக்குகளும் குைிக்நகொள்களும் 
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இைக்கு 01:   சர்வவதச அங்கீகாரத்ளத அளடந்து தகாள்வதற்காக சுவதச ைருத்துவ 

ைட்டப்ைடிப்பு ைற்றும் ைட்டவைற்ைடிப்ைடிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சார்ைாக 

தரம் ைற்றும் நியைத்ளத வைம்ைடுத்துதல். 

  

குைிக்வகாள்கள்: (i) சர்வவதச நியைங்களை பூர்த்திதசய்கின்ை வைம்ைடுத்தப்ைடுத்தப்ைட்ட 

ைட்டதாாி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை (சர்வவதச ைல்களைக்கழகங்கைில் 

ைட்டவைற்ைடிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சார்ைாக அனுைதிளய 

தைறுவதற்காக) உண்ணாட்டு ைருத்துவ கல்வி நிறுவகத்தில் 

ையனுறுதிைிக்கதாக நடாத்துதல். 

 (ii) தரம் உயர்த்தப்ைட்ட ைட்டப்ைடிப்பு ைற்றும் ைட்டவைற்ைடிப்பு கற்ளக 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உண்ணாட்டு ைருத்துவ கல்வி நிறுவகத்தில் 

ையனுறுதிைிக்கதாக நடாத்துதல். 

 (iii) ைல்களைக்கழக வாழ்வின் அளனத்து அம்சங்கைிலும் தைது சிைந்த 

ஆற்ைல்களை தவைிப்ைடுத்தும் உந்துதல் தைற்ை ைாணவர்கள் 

நிறுவகத்தில் உள்ைனர். 

 (iv) நிறுவகத்தின் மூைம் உயர் தரத்திைான ைணியாைர்களை கவர்ந்து, 

ைராைாிப்புச்தசய்து, தக்களவத்துள்ைது. 

 

இைக்கு 02:   வதசிய ைற்றும் சர்வவதச நியைங்களுடன் இளணந்ததாக உண்ணாட்டு 

ைருத்துவம் சார் ஆய்வு சம்ைந்தைான வைங்களை அைிவிருத்தி தசய்தல். 

  

குைிக்வகாள்கள்: (i) உயர் தரத்திைான ஆய்வுகளுக்கு உகந்த சூழல் ஸ்தாைிக்கப்ைட்டுள்ைது. 

 (ii) ஆய்வு, ைாணவர் ையிற்சி ைற்றும் ைணியாைர் ைாிைாற்ைல் 

ஆகியவற்றுக்கான ஒத்துளழப்பு வைம்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. 

 (iii) இைங்ளகயினுள் ஆய்வு, ைாணவர் ையிற்சி ைற்றும் ைணியாைர் ைாிைாற்ைல் 

ஆகியவற்றுக்கான ஒத்துளழப்பு வைம்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. 

 (iv) ைல்துளைசார் ஆய்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு வசதிவயற்ைடுத்தப் 

ைட்டுள்ைது. 

 

இைக்கு 03:   தைருநிருவன ஆட்சி கட்டளைப்ைினுள் நிருவாக ைற்றும் நிதி தசயல்திைளன 

உயர்த்துதல். 

  

குைிக்வகாள்கள்: (i) வைம்ைடுத்தப்ைட்ட தசயல்திைன் ைற்றும் உற்ைத்தித்திைன் சார்ைாக விருத்தி 

தசய்யப்ைட்ட தற்வைாதுள்ை நிருவாக கட்டளைப்பு. 

 (ii) கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு முளைளைகள் வைம்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. 
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 (iii) நிதி நிருவாகம் சார்ைான தசயல்திைன் ைற்றும் தைாறுப்புக்கூைல் 

வைம்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. 

  

இைக்கு 04:   தைாது ைக்கள் ைத்தியில் உண்ணாட்டு ைருத்துவ ைாதிாிகள் ஊடாக 

சமூகையைாக்கல், வநாயாிதல் ைற்றும் சிகிச்ளசளய வைற்தகாள்ைல். 

  

குைிக்வகாள்கள்: (i) வதசிய ைற்றும் ைிராந்திய வதளவகளை நிளைவவற்றுவதற்கு ததாளைவு 

ைற்றும் ததாடர்ச்சியான கல்வி ைற்றும் ையிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைின் 

வநாக்கம் ைற்றும் தரம் என்ைன வைம்ைடுத்தப்ைட்டதுடன், 

உயர்த்தப்ைட்டது. 
 

 (ii) நிறுவனத்தின் மூைம் உயர் தரத்திைான ைணியாைர்களை கவர்ந்து, 

ைராைாிப்புச்தசய்து, தக்களவத்துள்ைது. 

  

இைக்கு 05:   தைௌதிக ைற்றும் ைனித வைங்களை விருத்திதசய்வதற்கு உதவுகின்ை ைற்றும் 

இளணந்து தசல்ைக்கூடிய சூழளை கல்வியாைர்கைிளடவய ஏற்ைடுத்துதல். 

 

குைிக்வகாள்கள்: (i) ைாணவர்கள் ைற்றும் ைணியாைர்கள் ஆகிவயார்களுக்கான நைன்புாி 

வசளவகள் ைற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் வலுப்ைடுத்தப்ைட்டு, 

வைம்ைடுத்தப்ைட்டது. 
 

 (ii) தரம் உயர்த்தப்ைட்ட ைட்டப்ைடிப்பு ைற்றும் ைட்டவைற்ைடிப்பு கற்ளக 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உண்ணாட்டு ைருத்துவ கல்வி நிறுவகத்தில் 

ையனுறுதிைிக்கதாக நடாத்துதல். 

 

 (iii) விளையாட்டு, இளச, களை ைற்றும் நாடகம் ஆகியன சார் 

ைங்குைற்ைலுக்கான வாய்ப்புக்கள் கிளடக்கும் தன்ளை விாிவு 

ைடுத்தப்ைட்டதுடன், ைல்களைக்கழக சமூகத்தினாிளடவய ைாாிய ததாடர்பு 

வைம்ைடுத்தப்ைட்டது. 

 

 (iv) நிறுவகத்திலுள்ை வசதிகளை வழங்குவதன் மூைம் சமூகத்தினருடன் ைரந்த 

ததாடர்ைிளன வைற்தகாண்டது. 

 

 (v) ைாதுகாப்ைான, அழகியல் ாீதியாக கவர்ச்சியான ைற்றும் கைாச்சார 

ாீதியாக தசழிப்ைான தைருகூட்டப்ைட்ட சூழல் வைணிச்தசல்ைப் 

ைட்டதுடன், விருத்திதசய்யப்ைட்டது. 
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4.3 பட்டப்படிப்பு மொணவர் உள்வொங்கல்கள் (2016.03.24 இல் உள்ளபடி) 

 

உள்வொங்கல் ஆயுர்நவ ம் யூனொனி 

 ஆண் தபண் தமொத் ம் ஆண் தபண் தமொத் ம் 

2014/15 (1ஆம் ஆண்டு) 37 115 152 10 32 42 

 
      

2013/14 (1ஆம் ஆண்டு) 30 113 143 9 39 48 

       

2012/13 (2ஆம் ஆண்டு) 25 133 158 14 35 49 

       

2011/12 (3ஆம் ஆண்டு) 16 79 95 5 43 48 

       

2010/11 (4ஆம் ஆண்டு) 31 97 128 2 19 21 

       

2009/10 (இறுதி ஆண்டு) 23 84 107 10 19 29 

       

தமொத் ம் 162 621 783 50 187 237 

       

மொணவர்களின் தமொத்  எண்ணிக்லக:      1020    

 

4.4 மொணவர்  லநனொம்புலக 

 

4.4.1  ி ி உ விகள் 

 

மொணவர் உ விப்பணம் மற்றும் மஹதபொல புலலமப்பொிெில் ஆகியன மூலம் மொணவர்களுக்கு 

 ி ியு வி வழங்கப்படுகிைது. 

 

(i)  மஹதபொல புலலமப்பொிெில் 

மஹதபொல புலலமப்பொிெில்  ி ியத் ினது பங்களிப்பின் அடிப்பலடயில்  ிைலம அல்லது 

தபொதுவொன வலகயில் மொணவதைொருவருக்கு மொ ொந் ம் ரூ. 2550/- அல்லது ரூ. 2500/- த ொலக 

வழங்கப்படுகிைது. 

வருடம்   மஹதபொல புலலமப்பொிெில் எண்ணிக்லக 



 

- 19 - 
 

1 ஆம் வருடம்     - 

2 ஆம் வருடம்   83 

3 ஆம் வருடம்   74 

4 ஆம் வருடம்   38 

இறு ி வருடம்   38 

            ------- 

தமொத் ம்              233 

             ==== 

 

(ii)  மொணவர் உ விப்பணம் 

மொணவர் முழு உ விப்பணம் அல்லது மொணவர் அலைப்பகு ி உ விப்பணம் என்ப ொக 

மொணவதைொருவருக்கு மொ ொந் ம் ரூ. 2000/- அல்லது ரூ. 1900/- த ொலக வழங்கப்படுகிைது. 

வருடம்   மொணவர் உ விப்பண எண்ணிக்லக 

1 ஆம் வருடம்     - 

2 ஆம் வருடம்   78 

3 ஆம் வருடம்   45 

4 ஆம் வருடம்   86 

இறு ி வருடம்   67 

            ------- 

தமொத் ம்              276 

             ==== 

 

4.4.2   மொணவ விடு ிகள் 

 

 ிறுவகத் ின் மொணவ, மொணவிகளுக்கொன  ங்குமிட வெ ிகலள வழங்குவ ற்கொக இைண்டு 

ைிரதான விடுதிகள் நபணிச்தெல்லப்படுகின்ைன. 

மகளிர் விடு ிகள் 

 

 

ஆண்டு 

தைாரகஸ்முல்ை விடுதி 

ஆயுர்வவதம் யூனானி 

1 ஆம் ஆண்டு 84 34 

2 ஆம் வருடம் 00 00 

3 ஆம் ஆண்டு 35 13 

4 ஆம் ஆண்டு 41 16 

5 ஆம் ஆண்டு 89 19 
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தைாத்தம் 249 82 

 

ைாணவர் விடுதிகள் 

 

ஆண்டு 

இை. 330 விடுதி 

ஆயுர்வவதம் யூனானி 

1 ஆம் ஆண்டு 11 09 

2 ஆம் வருடம் 12 04 

3 ஆம் ஆண்டு 10 11 

4 ஆம் ஆண்டு 06 03 

5 ஆம் ஆண்டு 17 02 

தைாத்தம் 56 29 

 

4.5 நிறுவகத்தின் ைாணவர் சங்கங்கள் 

 

நிறுவகத்தின் ைாணவர் சங்கைானது, உண்ணாட்டு ைருத்துவ ைாணவர் குழு என 

இயங்குகிைது. அதில் தளைவர், தசயைாைர், தைாருைாைர் உட்ைட உத்திவயாகத்தர் 

குழுதவான்ளை தகாண்டுள்ைது. இந்த ைாணவர் குழுவின் கீழ் ைிரதான உை குழுக்கள் 

மூன்று ததாழிற்ைடுகின்ைன. 

i. களை உை குழு 

களை ைற்றும் கைாசார நடவடிக்ளககள், களை விழாக்களை ஒழுங்குதசய்தல் ைற்றும் 

ைாணவர்கைது களைச் தசயற்ைாடுகளை விருத்தி தசய்வதற்குத் வதளவயான வசதிகளை 

வழங்குதல் என்ைன இதன் மூைம் வைற்தகாள்ைப்ைடுகிைது. 

ii.  ஆயுர்வவதக் கருத்திட்ட உை குழு 

 

இதன் கீழ் ைாடசாளைகைில் ஆயுர்வவதம் ததாடர்ைான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல், 

நடைாடும் சிகிச்ளச நிளையங்கள் ைற்றும் சமூக அைிவிருத்தி வவளைத்திட்டங்களை 

நடாத்துதல், குகுஸ எனும் தையாில் விவாத நிகழ்ச்சிதயான்ளை நடாத்துதல் என்ைன 

வைற்தகாள்ைப்ைடுகின்ைன. 

 

iii.   விளையாட்டு உை குழு 
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வருடாந்த விளையாட்டு விழா ைற்றும் புத்தாண்டுக் தகாண்டாட்டங்களை ஒழுங்குதசய்தல், 

புதிய ைாணவர்கைின் விளையாட்டு விழாளவ நடாத்துதல், ைல்வவறு விளையாட்டுக்களுக்கு 

ைாணவர்களை ைங்குதைைச் தசய்தல் ைற்றும் உடற்ையிற்சி நிளையங்களை 

நடாத்திச்தசல்ைல் என்ைன இதன் மூைம் வைற்தகாள்ைப்ைடுகின்ைன. 

 

4.6 ஆயுர்வவத வைாதனா ளவத்தியசாளை 

ஆயுர்வவத வைாதனா ளவத்தியசாளையானது, சுவதச ைருத்துவத்துளை அளைச்சின் கீழ் 

நிருவகிக்கப்ைடுவதுடன், அது ைட்டதாாி ைாணவர்களுக்கு சிகிச்ளச நிளையப் ையிற்சிளய 

வழங்குதல் ைற்றும் வநாய் நிவாரண வசளவயிளன வழங்குதல் என்ைவற்றுக்காக 

அளைக்கப்ைட்டுள்ைது. ளவத்தியசாளைப் ைணிப்ைாைதராருவாின் கீழ் இது நிருவகிக்கப் 

ைடுவதுடன், உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி நிறுவகத்திற்கு சுைார் 100 ைீற்ைர் தூரத்தில் 

வகாட்வட வீதியில் அளைந்துள்ைது. 

  

இச் சிகிச்ளச நிளைய நடவடிக்ளககளுக்காக உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகத்தின் 

கற்ைித்தல் சார் ஆைணியினர்களும் ைங்குைற்றுவதுடன், அதன் மூைம் ைாணவர்களுக்கு 

ைிரவயாக அைிவிளன விருத்திதசய்து தகாள்வதற்கும், அவதவைால் ஆயுர்வவத வைாதனா 

ளவத்தியசாளைக்கு வருளகதரும் வநாயாைர்களுக்கு சிகிச்ளசயைிப்ைதற்கும் அவர்கைால் 

சிைப்ைான முளையில் ைங்கைிப்பு வழங்கப்ைடுகிைது. 

 

4.7 ைட்டைைிப்புவிழா: 

2016 ஆகஸ்ட் 16 ஆம் திகதி நடாத்தப்ைட்ட ைட்டைைிப்புவிழாவில் 102 ைாணவர்கள் 

ைட்டங்களைப் தைற்றுக்தகாண்டனர். 

 

1 ஆம் வகுப்பு 
2 ஆம் வகுப்பு 

(வைல் ைிாிவு) 

2 ஆம் வகுப்பு 

(கீழ் ைிாிவு) 

ைாணவர்கள் எண்ணிக்ளக 06 06 21 

  

4.8 ைாிசில்கள் ைற்றும் தங்கப் ைதக்கங்கள்: 

 

பீடங்களுக்கிளடயிைான விளையாட்டுப் வைாட்டி 
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நிகழ்வு தைறுநர் 

எல்வை (ஆண்) – 3 ஆம் இடம்  

கிாிக்கட் (தைண்) – 2 ஆம் இடம்  

கரப்ைந்தாட்டம் (தைண்) – 3 ஆம் இடம்  

ளடக்வுண்வடா – 3 ஆம் இடம் ளவ.ாீ.ைி. ஹரஸ்கை - 2013/A/2844 (56 கி.கி.) 

 

 

ைல்களைக்கழகங்களுக்கிளடயிைான விளையாட்டுப் வைாட்டி – 2016 

 

நிகழ்வு தைறுநர் 

ைக்ைி டைிள்யூ.பீ.ஆர். தசனவிரத்ன - 2014/A/3082 

கரப்ைந்தாட்டம் வக.எம். தில்ஷான் 

வைஸ் வைால் எச்.என்.டீ.எஸ். நந்தசிைி - 2014/A/3040 

 

 

தகாழும்பு ைல்களைக்கழகம் – வர்ணங்கள் வழங்கல் 

 

நிகழ்வு தைறுநர் 

ைக்ைி டைிள்யூ.பீ.ஆர். தசனவிரத்ன - 2014/A/3082 

கரப்ைந்தாட்டம் வக.எம். தில்ஷான் 

 
 

05.  நிதி ைற்றும் கணக்கீடுகள் ைற்ைிய விைரம் 

5.1 நிதிசார் கண்வணாட்டம் 

I. ைீண்தடழும் தசைவினங்கள் ைற்ைிய விைரம் 

 

விடயம் 2016        ரூ. 2015        ரூ. 
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1. ஆளுக்குாிய வவதனங்கள் 243,775,453 222,760,673 

2. ைிரயாணச் தசைவுகள் 501,714 569,742 

3. வழங்கல்கள் 8,992,230 7,893,378 

4. ைராைாிப்புக்கள் 3,162,105 3,136,297 

5. ஒப்ைந்த வசளவகள் 32,025,501  35,266,893 

6. ஏளனயன   13,226,950  11,656,232 

தைாத்தம் 301,684,053  281,283,215 

 

 

II. மூைதன தசைவினங்கள் ைற்ைிய விைரம் 

 விடயம் 2016 2015 

அ. புனரளைப்புக்களும் வைம்ைடுத்தல்களும்  24,820,409 13,799,675 

ஆ. நிளையான தசாத்துக்கள் தகாள்ைல் 14,477,976 39,227,661 

இ. ைனித மூைதன அைிவிருத்தி கருத்திட்டம் 1,664,888 2,206,610 

ஈ. வலுவூட்டல் ைற்றும் ஆய்வு 5,138,820 2,026,276 

தைாத்தம் 46,102,093 57,260,222 

 

  

III. நிதிசார் முன்வனற்ைம் ைற்ைிய தகவல்கள் (தசைவினங்கள்) 

 

விடயம் 2016 இன் ஏற்ைாடுகள் 

ரூ. 

2016 இன் தசைவினம் 

ரூ. 

வசைிப்பு/ைிளக 

ரூ. 

அ. கருத்திட்டைல்ைாத ைீண்தடழும்  304,890,000 301,684,053 3,205,947 

ஆ. கருத்திட்டைல்ைாத மூைதனம் 157,000,000  46,102,093 110,897,907 

இ. கருத்திட்டம் – உள்நாட்டு நிதியைிப்பு - - - 

ஈ. கருத்திட்டம் – தவைிநாட்டு நிதியைிப்பு - - - 

தைாத்தம்  461,890,000 347,786,146 114,103,854 
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IV. நிதிசார் முன்வனற்ைம் ைற்ைிய தகவல்கள் (உருவாக்கப்ைட்ட வருைானம்) 

 
 

வருைான மூைகம் 
2016 இன் 

ஏற்ைாடுகள் 

ரூ. 

2015 இல் 

ஈட்டப்ைட்டளவ 

ரூ. 

ைற்ைாக்குளை/ 

ைிளக    

  ரூ. 

அ. ைட்டப்ைடிப்புக் கற்ளககள் - - - 

ஆ. ைட்டப்ைின்ைடிப்புக் கற்ளககள் PG/MID 2,487,439 2,794,061 - 

இ. ஆவைாசளனச் வசளவகள் - - - 

ஈ. ஏளனய ஆயுர்வவத ைருந்தகவியல் சார் 

திப்வைாைா (உடற் ைசாஜ் சிகிச்ளச, ளைசஜ்ஜக) 

 

976,750 

 

830,500 

 

 - 

தைாத்தம் 3,464,189 3,624,561 - 

 

V. நிதிசார் தசயைாற்ைல் ைகுப்ைாய்வு - 2016 

விடயம் குைியீடு ஒரு ைாணவருக்கான 

தசைவு    ரூ. 

அ. ஒரு ைாணவருக்கான ைீண்தடழும் தசைவு (RE) 301,684,053 343,604 

ஆ. ஒரு ைாணவருக்கான மூைதன ச் தசைவு (CE) 46,102,093 52,508 

தைாத்தம் 347,786,146 396,112 

 

* முன்னர் காணப்ைட்ட குளைைாடுகள் சார் சீர்ைடுத்தல்கள் 

இ ற்கு முன்பு அைெ கணக்கொய்வுப் பிொிவு மூலம் சுட்டிக்கொட்டப்பட்டிருந்  அ ிகமொன 

குலைபொடுகலளச் ெீைொக்குவ ற்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் விநெட முயற்ெிகள் எடுக்கப்பட்டன 

என்பல  இங்கு குைிப்பிடு ல் நவண்டும். 

குைிப்பொக, 

 கற்லகெொர் பிொிவுகளில் இருந்து விலகிச் தெல்லும் மொணவ மொணவியொின் எண்ணிக்லக 

கவனத் ிற் தகொள்ளப்படநவண்டிய அளவொக இருத் ல், 
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 கல்விெொர் பிொிவுகளினொல் தவளியிடப்படும் இறு ிப் பொீட்லெப் தபறுநபறுகளின் படி 

ெித் ியலடயொ  வீ ம் அ ிகொித் ல், 

 இந்  ிறுவகத் ிலிருந்து உருவொகும் பட்ட ொொிகளுக்கு த ொழில்வொய்ப்பு ெொர் பொதுகொப்பு 

குலைவொக இருத் ல், 

 பட்டப்பின்படிப்பு பட்ட  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் குலைவொக இருத் ல் –  

என்பன நபொன்ை ெகல வினொக்களுக்கும் 2016 ஆண்டின் நபொது ப ிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. 2016 ஆண்டில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்கொய்வு விெொைலணகள் யொவற்றுக்கும் 

ப ிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. இந்   ிறுவகத் ின் பொடத ைிகளுக்கொக த ொிவொகி வருகின்ை கனிெமொனளவு மொணவர் 

எண்ணிக்லக, இலடயில் நவறு பொடத ைிகளுக்கொக இந்  ிறுவகத்ல  விட்டு விலகு ல் 

2016 ஆண்டில் முழுலமயொக  ிறுத் ப்பட்டுள்ளது. 

 

பு ிய பொடத ைிகலள அைிமுகம்தெய் ல் மற்றும் ஆங்கில தமொழி மூலமொன கற்லகத ைிகலள 

 லடமுலைப்படுத்து ல் மற்றும் த ொழில் வழிகொட்டல் அலதகொன்லை ஆைம்பித் ல் என்பன 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகம் மீ ொன அ ிக கவர்ச்ெிதயொன்லை உண்டொக்கும் 

வலகயில் த ொழில் வொய்ப்புக்கலள உருவொக்கு லும், அைெ மற்றும்  னியொர் துலை 

 ிறுவனங்களுடன் புொிந்துணர்வு உடன்படிக்லககளில் லகச்ெொத் ிடு லும், மு ன்மு லொக 

இந் ொட்டில் ஆயுர்நவ  விெொை ப் பொடத ைிதயொன்லை ஆைம்பித் தும் இ ற்கு மிக துலண 

புொிந் ன. 

யூனொனி இறு ிப் பொீட்லெயில் ெித் ியலடயும் வீ ம் 80% இலன விடவும் அ ிகொித்துக் 

கொணப்படுவதுடன், புள்ளி வழங்கலுக்கொக ெர்வந ெ ொீ ியொக அங்கீகொிக்கப்பட்ட “ெைொெொி  ைப் 

புள்ளி” (“Grade Point Average”) முலைலயப் பயன்படுத்து ல் பொீட்லெகளின்  ைத்ல  நமலும் 

உறு ிப்படுத்  வழியலமத்துள்ளது. 
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உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகம், 

தகொழும்பு பல்கலலக்கழகம் 

 

 

2016-12-31 ஆம்  ிக ியில்  

முடிவலடந்  ஆண்டுக்கொன  

 ி ிக் கூற்றுக்கள் 
 



 

27 
 

 

 

உள்ைடக்கம் 

  

 

ைகுதி – I  

  01  ி ி  ிலலலம பற்ைிய கூற்று 

  
02 நிதிச் தசயைாற்ைல் ைற்ைிய கூற்று 

  03 ந ைிய தெொத்துகளின் மொற்ைம் பற்ைிய கூற்று 

  
04 காசுப் ைாய்ச்சல் கூற்று 

  
05 ைாீட்ளசைீதி 

  

 

ைகுதி – II 

  
06 நிதி நிளைளை ைற்ைிய கூற்றுக்கான குைிப்புக்கள் 

  07  ி ிச் தெயலொற்ைல் பற்ைிய கூற்றுக்கொன குைிப்புக்கள் 

  08 கொசுப் பொய்ச்ெல் கூற்றுக்கொன குைிப்புக்கள் 

  
09  ி ிக் கூற்றுக்களுக்கொன உப அட்டவலணகள் (A முதல் I) 

  10 வைவுச் தெலவுத்  ிட்ட ஏற்பொடுகள் 

  
11 நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குைிப்புக்கள் 
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உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம் 

2016 திசம்ைர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ைவாைான 

நிதி நிளைளை ைற்ைிய கூற்று 

 

குைிப்பு 2016 2016 
 

2015 2015 

நளடமுளைச் தசாத்துக்கள் 

 

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 

காசும் காசுக்கு சைைானளவகளும் 1 121,324,125 
  

10,601,535 
 தைைவவண்டியளவகள் 2 22,784,344 

  

22,465,700 

 இருப்புக்கள் 

 

1,786,559 

  

1,610,394 

 முற்தகாடுப்ைனவுகள் 3 330,290 

  

1,178,400 

 

   
146,225,318 

  
35,856,029 

தசாத்துக்கள் 

      நளடமுளையல்ைாச் தசாத்துக்கள் 

      முதலீடுகள் 4 21,778,805 

  

20,146,570 

 ஆதனம், தைாைி ைற்றும் உைகரணம் 5 121,037,111 

  

109,609,085 

 காணியும் கட்டடங்களும் 6 2,716,493,527 
  

1,405,284,808 
 நூல், ைருவ.சஞ்சிளக., விளை. தைாருட். 7 6,423,172 2,865,732,615 

 

6,407,264 1,541,447,727 

       முடிவுைாத வவளை 8 6,956,591 6,956,591 

 

2,452,169 2,452,169 

   

2,872,689,206 

  

1,543,899,896 

தைாத்த தசாத்துக்கள் 

  
3,018,914,524 

  
1,579,755,925 

தைாறுப்புக்கள் 

      நளடமுளைப் தைாறுப்புக்கள் 

      தசலுத்த வவண்டியளவகள் 9 4,711,376 

  

5,956,903 

 ைிற்வைாடப்ைட்ட வருைானம் 10 110,598 

  

70,598 

 அட்டுறுச் தசைவுகள் 11 11,064,287 

  

17,339,939 

 அட்டுறுச் தசைவுகள் - மூைதனம் 12 1,868,319 

  

1,867,918 

 

   

17,754,580 

  

25,235,358 

நளடமுளையல்ைாப் தைாறுப்புக்கள் 

      ைணிக்தகாளடக்கான ஏற்ைாடுகள் 

 

70,381,663 

  

51,147,880 

 

   

70,381,663 

  

51,147,880 

தைாத்த தைாறுப்புக்கள் 

  

88,136,243 

  

76,383,238 

தைாத்த வதைிய தசாத்துக்கள் 

  
2,930,778,281 

  
1,503,372,687 

வதைிய தசாத்துக்கள்/ உாிளைப்ைங்கு 

      மூைதன ைானியம் -தசைவிடப்ைட்டளவ 13 399,912,640 

  

312,998,777 

 மூைதன ைானியம்-தசைவிடப்ைடாதளவ 

 

115,991,414 

  

4,814,679 

 தைாது ஒதுக்கங்கள் 14 -129,842,562 
  

-116,370,492 
 திரண்ட நிதியம் 15 2,544,716,789 

  

1,301,929,723 

 

   

2,930,778,281 

  

1,503,372,687 

தைாத்த வதைி. தசாத்து/ உாிளைப்ைங்கு 

  
2,930,778,281 

  
1,503,372,687 

 

இந் நிதிக் கூற்றுக்களை பூரணப்ைடுத்தும் ைகுதியாக ைக்கம் 35 முதல் 37 வளரயிைான கணக்கீட்டுக் தகாள்ளககள் ைற்றும் ைக்கம் 08 

முதல் 32 வளரயிைான குைிப்புக்கள் தரப்ைட்டுள்ைன. இந் நிதிக் கூற்றுக்களைத் தயாாித்தல் ைற்றும் சைர்ப்ைித்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

முகாளைத்துவ சளை தைாறுப்ைாக உள்ைது. இந் நிதி அைிக்ளககளை முகாளைத்துவ சளைக்காகவும் அது சார்ைாகவும் அங்கீகாிக்கப்ைட்டு, 

ளகதயாப்ைம் இடப்ைட்டுள்ைது. 

      ளவத்தியர் எஸ்.டீ. ஹபுஆரச்சி  ளவத்தியர் எம்.ஐ. ைனுஹா ாீ.பீ. லியனாரச்சி                      பீ.எச். ஆாியரத்ன 

ைணிப்ைாைர்                                                       ைதவிவழி அங்கத்தவர் ைிரதி நிதி தைாறுப்ைாைர்                    ைிரதி ைதிவாைர் 

 

           முகாளை சளை 
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உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம், தகாழும்பு ைல்களைக்கழகம் 

2016 திசம்ைர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவளடந்த ஆண்டுக்கான 

நிதி தசயைாற்ைல் ைற்ைிய கூற்று 

    

 

குைிப்பு 2016 2015 

த ொழிற்பொட்டு வருமொனம் 

 

ரூ. ரூ. 

    மீண்தடழும் மொனியங்கள் 

 

299,000,000 274,000,000 

மூல ன தெலவு – மீண்தடழும்  ன்லமயிலொன 

 

4,724,359 4,232,886 

அைெ மொனிய.-மஹதபொல  ம்பிக்.  ி ி. 

 

7,871,650 6,353,200 

அைெ மொனியம் – மஹதபொல - UGC 

 

5,903,500 4,757,650 

அைெ மொனியம்- மொணவர் உ வித்த ொலக - UGC 

 

17,634,200 8,893,800 

ஏளனய வருைானம் 16 8,448,831 6,550,916 

ைாநாட்டு வருைானம் 17 725,851 0 

கடன் இைதாக்கல் 

 

29,793,113 36,262,273 

  

374,101,504 341,050,725 

த ொழிற்பொட்டுச் தெலவுகள் 

   

    தைாது நிருவாகம் 18 115,198,897 102,287,806 

கல்விெொர் நெலவகள் 19 195,761,536 173,211,734 

நூைக வசளவகள் 20 15,615,513 15,737,745 

விடுதிகள் 21 5,105,856 10,050,830 

ளைசஜ்ஜய தசைவு -14/16 

 

275,554 585,000 

ைட்டப்ைின்ைடிப்பு தசைவு -ஆயுர்வவதம் 

 

1,706,277 750,000 

ைட்டப்ைின்ைடிப்பு தசைவு -யூனானி 

 

955,873 415,000 

வதய்ைானம் ைற்றும் கடன் இைதாக்கல்கள் தசைவுகள்  

 

43,777,355 49,492,402 

பணிக்தகொலட ஏற்பொடுகளில் ஏற்பட்ட அ ிகொிப்பு 

 

20,565,861 3,319,350 

கணக்காய்வு கட்டணங்கள் 

 

500,000 500,000 

M.D. தசைவு  

 

0 1,443,643 

மூல ன தெலவு – மீண்தடழும்  ன்லமயிலொன 

 

4,724,359 4,232,886 

உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச தசைவுகள் - 2016 

 

728,000 243,000 

ஹிஜாைா சிகிச்ளச தசைவுகள் - I 

 

240,000 

 வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச - தசைவுகள் 

 

130,000 
 தமொத்  த ொழிற்பொட்டுச் தெலவுகள் 

 

405,285,081 362,269,396 

    
த ொழிற்பொட்டு  டவடிக்லககளிலிருந் ொன மிலக/ (பற்ைொக்குலை) -31,183,577 -21,218,671 

    

        

        

ைிரதி நிதி தைாறுப்ைாைர் 

   உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம் 
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உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம், தகாழும்பு ைல்களைக்கழகம் 

2016 திசம்ைர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவளடந்த ஆண்டுக்கான 

ந ைிய தெொத்துக்களின் மொற்ைம் பற்ைிய கூற்று 

        

  
குைிப்பு 

தபொது 

ஒதுக்கம் 

தெலவிடப்பட்ட 

மூல ன மொனியம் 

தெலவிடப்படொ   

மூல னம் 

மீள்ம ிப்பீட்டு 

ஒதுக்கம் 

 ிைண்ட 

 ி ியம் 
தமொத் ம் 

    ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 

2014 திசம்ைர் 31 இல் உள்ைைடி ைீதி   -108,771,168 281,029,509 796,091 1,294,023,340 27,190,754     1,494,268,526  

கடன் இைதாக்கல்     -32,990,004   -13,230,128 -3,272,269 -49,492,401 

தெொத்துக்கள் லகதகொள்ளல்     66,142,212     316,771 66,458,983 

          -48,796   -48,796 

தபறுவனவுகள்       70,160,800     70,160,800 

தெலவினங்கள்       -66,142,212     -66,142,212 

கடந்  வருட ெீைொக்கல்     3,049,949     -3,049,949   

 ி ி தெயலொற்றுலக கூற்ைில் இனங்கொணப் 

படொ  ந ைிய இலொபம் மற்றும்  ட்டம்   13,619,347         13,619,347 

கொலப்பகு ிக்கொன மிலக/ (பற்ைொக்குலை)   -21,218,671         -21,218,671 

மூைதன தசைவு ைீண்தடழும் தன்ளையிைான     -            4,232,889  

 

    -4,232,889 

2015  ிெம்பர் 31 இல் உள்ளபடி மீ ி   -116,370,492 312,998,777 4,814,679 1,280,744,416 21,185,307 1,503,372,687 

கடன் இைதாக்கல்   

 

-          28,702,013    -    13,984,242  -         1,091,100  -         43,777,355  

தெொத்துக்கள் லகதகொள்ளல்                45,823,265                     34,770            45,858,035  

                74,516,971    

 

            74,516,971  

தமொைகஸ்முள்ள பு ிய விடு ி       157,000,000  1,272,861,970  306866      1,430,168,836  

தெலவினங்கள்       -  45,823,265  -   15,341,199    -         61,164,464  

 ி ி தெயலொற்றுலக கூற்ைில் இனங்கொணப் 

படொ  ந ைிய இலொபம் மற்றும்  ட்டம்           17,711,507          

               

17,711,507  

கொலப்பகு ிக்கொன மிலக/ (பற்ைொக்குலை)   -      31,183,577          -         31,183,577  

மூைதன தசைவு ைீண்தடழும் தன்ளையிைான     -            4,724,360    

 
  -           4,724,360  

2016  ிெம்பர் 31 இல் உள்ளபடி மீ ி   -     129,842,562           399,912,640         115,991,414    2,524,280,945           20,435,843      2,930,778,280  

        ைிரதி நிதி தைாறுப்ைாைர் 

       உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம் 
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உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம், தகாழும்பு ைல்களைக்கழகம் 

2016 திசம்ைர் 31ஆம் திகதியில் முடிவளடந்த ஆண்டுக்கான 

காசுப் ைாய்ச்சல் கூற்று 

      

 

குைிப்பு 2016 

 

2015 

 

  

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 

தெயற்பொட்டு  டவடிக்லககள் மூலமொன கொசுப் பொய்ச்ெல்  

     ெொ ொ. தெயற்பொட்டு.  டவடி. மூலம் மிலக/பற்ைொக்குலை 

 

-31,183,577 
 

-21,218,671 
 நிளையான ளவப்பு ைற்றும் வசைிப்பு க/கு மூைம் வட்டி 

 

-1,632,235 
 

-978,484 
 நிளையான தசாத்து விற்ைளன 

 

  

 

-49,870 

 தெயற்பொட்டு  டவடி. மூலமொன மிலக/பற்ைொக்குலை 

 

-32,815,812 

 

-22,247,025 

       காசல்ைாத அளசவுகள் 

     ஏளனய சீராக்கல்கள் 22 -11,604 

 

4,233,144 

 வதய்ைானம் 

 

43,777,355 

 

49,492,402 

 கடன் இல ொக்கல் 

 

-29,793,113 
 

-36,262,273 
 ைணிக்தகாளடக்கான ஏற்ைாடுகள் 

 

20,565,861 
 

3,319,350 
 ததாழிற்ைாட்டு மூைதன அதிகாிப்பு/ குளைவு 

    தைைவவண்டியளவகைின் அதிகாிப்பு/குளைவு 23 -494,809 
 

4,000,506 
 ைிற்வைாடப்ைட்ட வருைானத்தில்  அதிகாிப்பு/ குளைவு 

 

40,000 
 

-40,000 
 தசலுத்தவவண்டியளவகைின் அதிகாிப்பு 24 -1,245,527 

 
-1,495,444 

 அட்டுறுச் தசைவுகைின் அதிகாிப்பு 25 -6,275,252 

 

599,025 

 முற்தகாடுப்ைனவுகள்  அதிகாிப்பு/குளைவு 

 

848,110 

 

1,124,361 

 தசலுத்திய ைணிக்தகாளட 

 

-1,332,077 

 

-1,120,310 

 தெயற்பொட்டு  டவடி. மூலம் ந ைிய கொசுப் பொய்ச்ெல் 

  

-  6,736,868  

 

1,603,736 

      மு லீட்டு  டவடிக்லககள் மூலமொன கொசுப் பொய்ச்ெல்   

      ிலலயொன தெொத்துக்கள் தகொள்வனவு 

 

-45,984,065 
 

-53,531,412 
 நிளையான ளவப்பு ைற்றும் வசைிப்பு க/கு மூைம் வட்டி 

 

1,632,235 
 

978,484 
 முதலீடு – நிளையான ளவப்பு 

   
-969,400 

 முதலீடு - வசைிப்பு க/கு 

   

-9,085 

 நிளையான தசாத்து விற்ைளன 

   

1,074 

 முடிவுைாத வவளை 

 

4,504,422 -39,847,408 1,207,719 

 மு லீட்டு  டவடி. மூலம் ந ைிய கொசுப் பொய்ச்ெல் 

    
-52,322,620 

       ி ிெொர்  டவடிக்லககள் மூலமொன கொசுப் பொய்ச்ெல்   

     மூல ன மொனியம் 

 

157,000,000 

 

50,000,000 

 வளரயறுக்கப்ைட்ட  ி ிய அ ிகொிப்பு 

 

21,867 
 

16,991 
  ிலலயொன லவப்புக்கள் மீளப்தபைல் 

   
7,550,000 

 உள்ளக  ி ியங்களின் அ ிகொிப்பு 

 

284,999 
   தெயற்பொட்டு  டவடி. மூலம் ந ைிய கொசுப் பொய்ச்ெல் 

  

157,306,866  

 

57,566,991 

கொசும் கொசுக்கு ெமமொனலவ ந ைிய அ ிகொிப்பு/குலைவு  110,722,590  

 

6,848,107 

கொலப்பகு ியின் ஆைம்பத் ில் கொசும் கொசுக்கு ெமமொனலவயும்    10,601,535  

 

3,753,428 

கொலப்பகு ியின் இறு ியில் கொசு, கொசுக்கு ெமமொனலவ 01 
 

121,324,125  

 

10,601,535 

      ைிரதி நிதி தைாறுப்ைாைர் 

     உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம் 
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உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம், தகாழும்பு ைல்களைக்கழகம் 

2016.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ைவாைான ைாீட்ளசைீதி                                         

  விபைம் வைவு தெலவு 

    ரூ. ரூ. 

111001 மூல னம்   399,912,639.54 

111002 தெலவிடப்படொ  மூல ன மொனியம்   115,991,414.14 

113002 DAFP/2006/07 லவத் ியர் எ ிொிவீை   64,267.10 

113004 விநெட  ி ியம் – லவத் ியர் அநனொமொ ஜயெிைி   300.00 

113005 DAFP/2010/12 – ளவத்தியர் அவனாைா சைரவிக்ரை   29,295.00 

113006 DAFP/2010/03 – ளவத்தியர் ஜீவனி   15,333.00 

11320 UGC/PhD ளவத்தியர் எம்.எஸ். ைல்ைி   412.00 

122001 தபொது ஒதுக்கம் 98,658,987.77   

132006 ஆைொய்ச்ெி  ி ியம் – லவத் ியர் ஹபுஆைச்ெி   10,597.89 

132003 லபெஜ்ஜக  ிப்நளொமொ – 16/18   29,000.00 

132009 வயாகா -2016   4,000.00 

132013 ைட்டவைற்ைடிப்பு திப்வைாைா (ஆயுர்வவதம்) 17/18 217,707.56   

134002 பொிெில்களும்  ன்தகொலடகளும்   19,103,331.23 

1333 பணிப்பொளொின்  ி ியம்   396,785.92 

1333/1 பணிப்பொளொின்  ி ியம் - பட்டநமற்படிப்பு   12,812.00 

1334 பிொிவுெொர் அபிவிருத் ி  ி ியம் - திரவ்யகுண   137,310.00 

1334/1 பிொிவுெொர் அபிவிருத் ி  ி ியம் – ைட்டவைற்ைடிப்பு   92,562.19 

1335  ிலணக்கள அபிவிருத் ி  ி ியம்   80,000.00 

1336  ிறுவக அபிவிருத் ி தெலவித் லலப்பு   272,187.00 

16101001 விலலமனு லவப்புக்கள்   1,000.00 

16101003 விடு ி லவப்புக்கள்   50,155.30 

16101005 மஹதபொல – தெலுத் ப்படொ லவ                  7,050.00  

16101006 ஏலனய லவப்புக்கள் (எொிதபொருள் லவப்பு) 97,500.00   

16101007 விலலமனு பிலண              107,890.00  

16101008 பொதுகொப்பு லவப்புக்கள்                10,000.00  

16101011 ெிற்றுண்டிெொலலக்கொன லவப்பு                48,000.00  

16101013 ந ய்மொன ஏற்பொடுகள்         63,689,028.99  

16101016 வைி ொன கொநெொலலகள்              390,028.81  

161011020 பணிக்தகொலடக்கொன ஏற்பொடுகள்         70,381,663.00  

162010 ை.வச.நி. (U.P.F.) கடன்                  3,000.00  

163001 கணக்கொய்வு கட்டணம் 500,000.00   

163002 அட்டுறுச் தெலவுகள்         11,064,286.99  

163002/1 தசலுத்தவவண்டிய க/கு - ைட்டைின்ைடிப்பு                66,000.00  

163002/2 தசலுத்தவவண்டிய க/கு -  லபெஜ்ஜய - 14/16                  2,800.00  

163002/4 தெலுத் நவண்டியது - மஹதபொல  ி ியம்                12,750.00  

163002/5 தெலுத் நவண்டிய க/கு – பட்டநமற்படிப்பு (யூனொனி)              105,000.00  

163002/6 தெலுத் நவண்டியது – மஹதபொல                71,400.00  

163002B அட்டுறுச் தெலவு - M.D 2014/16                51,997.93  

163004 அட்டுறுச் தெலவு - மூல னம்           1,868,319.07  

163006 அட்டுறுச் தெலவு – PG யூனானி              379,007.63  

163007 அட்டுறுச் தெலவு – PG ஆயுர்வவதம்              148,741.53  

163013 அட்டுறு – லபெஜ்ஜய - 14/16                84,399.69  

163015 அட்டுறு – உடல் ைசாஜ் சிசிச்ளச              679,913.03  
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163018 அட்டுறு – வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச                17,625.00  

163019 அட்டுறு – வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச                17,260.00  

163020 அட்டுறு – ஹிஜாைா (II)              240,000.00  

2101004 காணி 2,365,200,000.00   

2101038 மூல னம் – கட்டடம் -103 368,454,161.70   

2101041 வொகனக் க/கு 34,508,500.00   

2101064 மூல னம் – கட்டடம் -101 0.00   

2101068 மூல னம் – மொணவர் வகந்திர கற்ைல்  537,160.52   

2103002 மூல னம்-அலுவல., ஆய்வுகூ, கற்பித். உபகைணம் 102 31,246,188.70   

2104001 மூல னம் – புத் கங்களும் பருவ ெஞ்ெிலககளும் 28,208,858.89   

2104002 முடிவுைொ  நவலல 6,956,590.41   

2103004  ளபொடங்கள் 33,348,040.49   

2102007 கணினிகள் ைற்றும் அச்சிடல் இயந்திரம் 18,851,045.24   

2102011 ெிற்றுண்டிெொலல உபகைணங்கள் 0.00   

2102008 விலளயொட்டு உபகைணங்கள் 30,000.00   

2109001 மூல னம் – ஆ னமும் உபகைணங்களும் 27,258,884.42   

221001 அைக்கட்டலள  ி ியம் – எ ிொிெிங்ஹ 

 
             35,725.94  

221004 அைக்கட்டலள  ி ியம் – பொணகல 

 
             10,050.00  

221006 அைக்கட்டலள  ி ியம் –  ிைண்ட  ி ியம் 

 
           295,078.78  

225001  ிறுத் ிலவக்கப்பட்ட  ி ி – மூல னம் 

 
        2,055,799.91  

2301001 களஞ்ெிய முற்பணக் க/கு 1,786,559.31   

2301002 மொற்ைல்கள் 

 
             16,650.15  

2302012 நமல ிக லவப்புக்கள் 

 
                  966.00  

2302013 கீளழத்வதய மருத்துவ  ி ியம் 

 
           100,000.00  

2303001 இடர் கடன்கள் 13,920,942.85   

2303002 பணியொளர் கடன்கள் 156,230.00   

2303003 வொகனக் கடன்கள் 1,253,266.00   

2303004 கணினி கடன்கள் 616,000.00   

2303009 பண்டிலக முற்பணம் 41,000.00   

2303011 விநெட முற்பணம் 3,200.00   

2305000 தவளி ொட்டுப் பயணங்கள்ெொர் முற்பணம் 79,000.00   

2305001  ொனொவி  முற்பணங்கள் 177,525.89   

2305007  ொனொவி  முற்பணம் - மொ ொடு 33,000.00   

2305012 புத் க முற்பணங்கள் 4,449,755.16   

2305016  ொனொவி  முற்பணம் - MD 5,145.00   

2305019  ொனொவி  முற்பணம் - மூல னம் 1,601,674.98   

2310001 ைக்கள் வங்கி, தைாரல்ை - 078100192268358 2,521,653.15   

2310002 ைக்கள் வங்கி, தைாரல்ை - 07810012268390 115,991,414.14   

2310003 ைக்கள் வங்கி, தைாரல்ை - 07810012268432 2,002,746.09   

2310004 ைக்கள் வங்கி, தைாரல்ை - 078100172268458 808,312.30   

2310005 வசைிப்பு க/கு - 078-2-001-7-22683 241,559.95   

2312001 முற்தகொடுப்பனவுகள் 330,289.26   

2314006/3 மு லீடுகளின் மூலம் கிலடக்கநவண்டிய வட்டி 495.82   

2314006/A கிலடக்கநவண்டிய மஹதபொல – UGC மூைம் 131,900.00   

301B அைெ மொனியம் – மீண்தடழும் 

 
299,000,000.00 

30203 மஹதபொல  ி ியத் ிலிருந்து தபற்ைலவ 

 

7,871,650.00 

30204 மஹதபொல UGC மூைம் தைற்ைளவ 

 
5,903,500.00 

30205 ைாணவ உதவுததாளக UGC  மூைம் தைற்ைளவ 

 
17,634,200.00 
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30206 ஹிஜாைா சிகிச்ளச 

 

244,800.00 

2314011 HECT கருத்திட்டங்கள் 

 
1,335.00 

302 மு லீடு மூலம் வட்டி 

 
1,630,245.89 

303 கடன் மூலம் வட்டி 

 
693,433.49 

306 ஆ னங்களிருந்து வொடலக 

 
298,940.99 

308C  ொனொவி  வருமொனங்கள் 

 
392,891.78 

310010 பொீட்லெக் கட்டணங்கள் 

 
5,904.00 

310011 விடு ிக் கட்டணங்கள் 

 
375,500.00 

310012 ெொன்ைி ழ் வருமொனங்கள் 

 
55,605.00 

310015 விலலமனுக் கட்டணங்கள் 

 
54,500.00 

310016 ப ிவுக் கட்டணங்கள் 

 
850,375.00 

310019 ஆய்வு வருமொனங்கள் 

 
60,000.00 

310020 பட்டநமற்படிப்பு வருமொனம் – ஆயுர்நவ ம் 15/16 

 

1,562,540.00 

310022 லபெஜ்ஜய  ிப்நளொமொ - 14/16    243,750.00 

310021 பட்டப்பின்படிப்பு வருமொனம் -  யூனொனி 

 
922,899.00 

310023 வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச – வருைானம் (ஏ) 

 
131,500.00 

310024 வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச – வருைானம் (ைி) 

 
131,000.00 

3101026 2ஆவது சர்வவதச ைாநாட்டு 

 
525,802.30 

3101027 4ஆவது வதசிய ைாநாட்டு 

 
200,050.00 

3101030 உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச ைாடதநைி – 2016 - வருைானம் 

 
733,000.00 

3101031 மூைதன தசைவு ைீண்தடழும் தன்ளையிைான 

 
       4,724,359.45  

312 மொணவர் அலடயொள அட்லட 

 
2,475.00 

318 வொெிகெொலல அபைொ ங்கள் 

 

53,773.00 

318A பலழய களஞ்ெிய விற்பலனகள் 

 
3,700.00 

322 MD 2017/19 

 
2,000.00 

2109002 மு லீட்டுக் க/கு – எ ிொிெிங்ஹ 35,261.42   

2109007 மு லீட்டுக் க/கு – 20,000,000/- 15,320,770.02   

2109008 மு லீட்டுக் க/கு – 5,000,000/- 5,906,133.98   

2109009 மு லீட்டுக் க/கு –  ிைண்ட  ி ியம் 275,080.41   

4101041 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - A 542,209.90   

4101042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 28,365,947.57   

410102 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப் படி 313,272.83   

410103 வழங்கல்கள் 3,883,073.12   

410104 பைொமொிப்புக்கள் 2,087,176.70   

410105 ஒப்பந்  நெலவகள் 27,876,504.16   

410106 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 3,814,985.17   

410113 உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச தசைவுகள் – 2016 728,000.00   

410114 ளையசஜ்ஜக திப்வைாைா தசைவுகள் 275,554.00   

440110 ைாணவர்களுக்கான நிதி உதவுததாளக 29,997,750.00   

440113 வதய்ைானக் க/கு 43,777,354.65   

440320 ஹிஜாைா சிகிச்ளச தசைவுகள் - I 240,000.00   

410202 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப் படி 1,030.00   

410203 வழங்கல்கள் 284,635.37   

410204 பைொமொிப்புக்கள் 115,837.35   

4102042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 9,945,671.21   

410205 ஒப்பந்  நெலவகள் 138,041.50   

410206 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 337,521.30   

410502 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப் படி 1,500.00   
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410503 வழங்கல்கள் 687,481.87   

410504 பைொமொிப்புக்கள் 190,076.33   

4105042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 6,600,514.27   

410505 ஒப்பந்  நெலவகள் 10,310.00   

410506 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 5,359.00   

420902 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப் படி 185,911.00   

420903 வழங்கல்கள் 2,615,072.33   

420904 பைொமொிப்புக்கள் 483,943.98   

4209041 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - A 156,277,824.43   

4209042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 26,888,496.37   

420905 ஒப்பந்  நெலவகள் 292,798.82   

420906 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 9,017,490.10   

430103 வழங்கல்கள் 385,732.30   

430104 பைொமொிப்புக்கள் 148,593.15   

4301041 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - A 4,638,487.97   

4301042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 9,559,651.25   

430105 ஒப்பந்  நெலவகள் 845,897.84   

430106 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 37,150.50   

450312 ஏலனய த ொழிற்பொட்டு தெலவினங்கள் 20,565,860.50   

480103 வழங்கல்கள் 1,136,336.38   

480104 பைொமொிப்புக்கள் 136,478.00   

4801042 ஆளுக்குொிய நவ னங்கள் - NA 956,649.56   

480105 ஒப்பந்  நெலவகள் 2,861,948.42   

480106 ஏலனய மீண்டுவரும் தெலவினங்கள் 14,444.00   

49004 பட்டப்பின்படிப்பு தெலவுகள் – ஆயுர்நவ ம் 1,706,276.75   

49005 பட்டப்பின்படிப்பு தெலவுகள் – யூனொனி 955,873.00   

49007 மூைதனம் – 4 வது சர்வவதச ஆய்வரங்கு 2,472,866.02   

49008 வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச – தசைவுகள் 130,000.00   

49009 மூைதனம் – ைனித மூைதன அைிவிருத்தி கருத்திட்டம் 998,425.06   

49010 மூைதனம் – ஆய்வு வலுவூட்டுதல் 682,905.87   

49011 4 வது வதசிய ஆய்வரங்கு 570,162.50   

131003 மீள்ம ிப்பீட்டு ஒதுக்கம்   2,524,280,946.17 

30312 கடன் இைதாக்கல் வருைானம்   29,793,113.00 

    3,586,547,623.83 3,586,547,623.83 
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நிதி நிளைளை ைற்ைிய கூற்றுக்கான குைிப்புக்கள்   

கொசும் கொசுக்கு ெமமொனலவகளும்  குைிப்பு – 01 

      

2015 

    

2016 

ரூ. 

    

ரூ. 

            3,398,078  
 

க/கு இல.:-078100122268432 
  

                  2,002,746  

            4,814,680  

 

க/கு இல.:-0781001122268390 
  

              115,991,414  

            2,222,167  

 

க/கு இல.:-078100192268358 
  

                  2,521,653  

               166,610  

 

க/கு இல.:-078100172268458 
  

                     808,312  

         10,601,535  
    

            121,324,125  

      
தபைநவண்டியலவகள் 

   

குைிப்பு – 02 

ரூ. 

    

ரூ. 

  

பட்டப்பின்படிப்பு  ிப்நளொமொ (ஆயுர்நவ ம்) 

 

                     217,708  

          16,189,291  

 

கடன் மற்ைம் முற்பணங்கள் 

 

(அட்டவளண A)                 15,990,639  

               128,213  

 

 ொனொவி  முற்பணங்கள் 

 

(அட்டவளண B)                      177,526  

                 97,500  

 

எொிதபொருள் லவப்புக்கள் 

  

                       97,500  

                 79,000  
 

தவளி ொட்டுப் பயண முற்பணங்கள் 
 

                       79,000  

                      616  
 

தபைநவண்டிய வட்டி 

  

                            496  

               161,800  

 

தபைநவண்டிய மஹதபொல 

   
            1,652,300  

 

UGC யிடம் தைைவவண்டிய ைாணவ உதவு ததாளக 

  

                               -    

               225,000  

 

தபைநவண்டியது – பட்டப்பின்படிப்பு - ஆயுர்நவ ம் 
 

                               -    

               270,000  

 

தபைநவண்டியது –பட்டப்பின்படிப்பு - யூனொனி 
 

                               -    

            3,511,617  
 

புத் கங்கள் முற்பணம் 

  

                  4,449,755  

               140,000  
 

மஹதபொல புலலமப்பொிெில் முற்பணம் 
 

                               -    

                 10,000  

 

நானாவித முற்ைணம் – ைாநாடு (அட்டவளண C)                        33,000  

                      363  

 

ைாற்ைல்கள் 

   

  

நானாவித முற்ைணம் – MD 

 

(அட்டவளண D)                          5,145  

  

நானாவித முற்ைணம் – மூைதன (அட்டவளண E)                   1,601,675  

  

தைைவவண்டிய ைஹதைாை - UGC 

  

                     131,900  

          22,465,700  
    

               22,784,344  
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குைிப்பு – 03 

  

முற்தகொடுப்பனவுகள் 

  

ரூ. 

               7,870   R362  தைட்வராதைாலிடன் 1010402 
  

               2,076   R486  CBA 1010402 
  

               8,719   R515  ைில்ட் தைக் 1010402 
  

             27,972   R547  தசாப்ட்தைாஜிக் 1010402 
  

             10,406   R705  தைட்வராதைாலிடன் 1010402 
  

               6,105   R897  தைட்வராதைாலிடன் 1010402 
  

             28,564   R932  தைட்வராதைாலிடன் 1010402 
  

             13,739   R1518  அைான்ஸ் 1010402 
  

               6,860   R1772  தைட்வராதைாலிடன் 1010402 
  

               6,667   R755  புைா இன்தைார்தைஷன் 1010405 
  

             50,667   R1607  ாிப்தராகிரைிஃக் 1020402 
  

             34,868   R1928  ஸ்ரீைங்கா காப்புறுது 1020508 
  

               4,529   R901  ைில்ட் தைக் 2090402 
  

             33,966   R1523  தசாப்ட்தைாஜிக் 2090402 
                 6,227   R1066  

 
1010402 

  
               8,750   R898  வஜான் கீல்ஸ் 3010402 

  
             20,416   R1123  ைாஸ்டர் வவர்க்ஸ் 3010402 

             900,000   R1762  
 

8010506 
  

 
R322  

 
8010402              3,283  

 

 
 R467  

 
1010402              1,227  

 

 
 R476  

 
1010402            13,077  

 

 
 R825  

 
1010502            33,427  

 

 
 R906  

 
2090402              6,771  

 

 
 R910  

 
2090402              8,800  

 

 
 R913  

 
2090402              2,300  

 

 
 R1126  

 
2090402              6,452  

 

 
 R1175  

 
2090401              3,402  

 

 
 R1177  

 
1010402              8,625  

 

 
 R1178  

 
2090402            10,542  

 

 
 R1288  

 
3010402              9,065  

 

 
 R1620  

 
1010402            44,400  

 

 
 R1621  

 
2090402            48,951  

 

 
 R1623  

 
2090402              6,650  

 

 
 R2116  

 
1010402            18,731  

 

 
 R2224  

 
1010402            38,850  

 

 
 R2426  

 
1010402            56,451  

 

 
 R2802  

 
1020402              9,286  

        1,178,401  

   

           30,290  

 
முதலீடுகள் 

    

குைிப்பு – 04 

ரூ. 

 

    பொிெில்கள் 

 

ரூ. 

             33,272  

 

எ ிொிெிங்ஹ 

 

35,261 35,261  

  

    நிளையான ளவப்பு 

   
     14,150,964  

 

முதலீட்டுக் க/கு - 20,000,000/- 15,320,770 

 
       5,455,175  

 

முதலீட்டுக் க/கு - 5,000,000/- 5,906,134 

 
275,080             19,881,219  முதலீட்டுக் க/கு – திரண்ட நிதியம் 275,080 21,501,984  

  

வசைிப்புக் க/கு 

   
232,079  

 

வசைிப்புக் க/கு -078-2-001-7-22683 

 

          241,560  

    20,146,570  
    

     21,778,805      
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நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அட்டவளணகள் 
       

 
           

 

2016 ஆம் ஆண்டு ததாடர்ைான நிளையான தசாத்துக்கள் ைற்றும் வதய்ைான வீதங்கள் 

 

(உட்கட்டளைப்பு வசதி, தைாைிகள் ைற்றும் உைகரணங்கள்) 

 

குைிப்பு – 05 

         

ரூ. 

 

விைரம்/விடயம் 
வதய்ைான 

வீதம் 

2016.01.01 

திகதியில்   

உள்ை ைீதி 

2016 ம் 

ஆண்டின் 

வைாது 

நீக்கம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் வைாது 

வசர்க்கப்ைட்டது 

2016.12.31 

திகதியில் உள்ை 

ைீதி 

2015.12.31 

திகதி 

வளரயிைான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் 

வைாது நீக்கம் 

திரண்ட 

வதய்ைானம் 

 

W.D.V 

 

அலுவலகம், ஆய்வுகூடம் மற்றும் 

கற்ைல் உபகைணம் 20% 29,317,125 0 1,929,064 31,246,189               -    5,968,321 0 5,968,321 25,277,868 

 
                      

 

 ளபொடமும் தபொருத் ிகளும் 10% 31,590,675 0 1,757,365 33,348,040               -    3,226,149 0 3,226,149 30,121,891 

 
                      

 

வைாட்டொர் வொகனங்கள் 20% 34,410,000   98,500 34,508,500               -    6,900,058 0 6,900,058 27,608,442 

 
                      

 

தைாைி ைற்றும் இயந்திரம் 20% 24,342,500   2,916,384 27,258,884               -    5,209,483 0 5,209,483 22,049,401 

 
                      

 

கணினிகள் மற்றும் அச்ெிடல் 

இயந் ிைம் 20% 14,440,600 0 4,410,445 18,851,045               -    3,175,928 0 3,175,928 15,675,117 

 

                      

 

தகாங்ாீட் இருக்ளககள் 20% 537,161   0 537,161     125,337  107,432 0 232,769 304,392 

 

தைாத்தம்   134,638,061 0 11,111,758 145,749,819     125,337  24,587,371 0 24,712,708 121,037,111 
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10 குைிப்பு – 06 

          

 

2016 ஆம் ஆண்டு ததாடர்ைான நிளையான தசாத்துக்கள் ைற்றும் வதய்ைான வீதங்கள் 

 

(காணி ைற்றும் கட்டடங்கள்) 

           

ரூ. 

விைரம்/விடயம் 
வதய்ைான 

வீதம் 

2016.01.01 

திகதியில்   

உள்ை ைீதி 

2016 ம் 

ஆண்டின் 

வைாது 

நீக்கம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் வைாது 

வசர்க்கப்ைட்டது 

2016.12.31 

திகதியில் உள்ை 

ைீதி 

2015.12.31 

திகதி 

வளரயிைான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் 

வைாது நீக்கம் 

திரண்ட 

வதய்ைானம் 

 

W.D.V 

           

 

கட்டடம் _ 2,365,200,000 0 0 2,365,200,000 0 0 0 0 2,365,200,000 

 

                      

 

பு ிய கட்டடம் 5% 273,000,000 0 95,454,162 368,454,162 0 17,160,635 0 17,160,635 351,293,527 

 

                      

 

தைாத்தம்   2,638,200,000 0 95,454,162 2,733,654,162 0 17,160,635 0 17,160,635 2,716,493,527 

 

 

2016 ஆம் ஆண்டு ததாடர்ைான நிளையான தசாத்துக்கள் ைற்றும் வதய்ைான வீதங்கள் 

 

(புத்தகங்கள் ைற்றும் விளையாட்டுத்துளை தைாருட்கள்) 

 

குைிப்பு – 07 

         

ரூ. 

            

 

விைரம்/விடயம் 
வதய்ைான 

வீதம் 

2016.01.01 

திகதியில்   

உள்ை ைீதி 

2016 ம் 

ஆண்டின் 

வைாது நீக்கம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின்வைாது 

வசர்க்கப்ைட்டது 

2016.12.31 

திகதியில் உள்ை 

ைீதி 

2015.12.31 திகதி 

வளரயிைான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கான 

வதய்ைானம் 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் 

வைாது நீக்கம் 

திரண்ட 

வதய்ைானம் 

 

W.D.V 

 
                      

 

வாெிகெொலலப் புத் கங்கள் 

மற்றும் பருவ ெஞ்ெிலககள் 20% 25,865,542 0 2,343,317 28,208,859 19,786,338 2,023,349 0 21,809,687 6,399,172 

 
                      

 
    

 
                

 

விளையாட்டுத் துளை 

உைகரணங்கள் 20% 30,000 0 0 30,000 0 6,000 0 6,000 24,000 

 

                      

 

தைாத்தம்   25,895,542 0 2,343,317 28,238,859 19,786,338 2,029,349 0 21,815,687 6,423,172 
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முடிவுைாத வவளை 

   

குைிப்பு – 08 

2015 

    

2016 

 

திகதி விைரம் உறுதிச்சீட்டு இை. 

 

ரூ. 

         572,777  
 

லினஸ் இைக்ாிகல் c180 
  

         270,000  
 

நிைல் தஹட்டி ஆரச்சி c206 
 

            270,000  

         180,000  
 

நிைல் தஹட்டி ஆரச்சி j2018 
 

            180,000  

84,576 
 

டீம் வைா(ர்) ஆக்கிதடக் 2015-12 
 

             84,576  

1,159,875 
 

S & R ைில்டர்ஸ் 2015-11 
  

184,941 
 

லினஸ் இைக்ாிகல் 2015/10 2015/10 
  

  

லினஸ் இைக்ாிகல் 2015/8 
 

              55,303  

  

சதஹாித ைில்டர்ஸ் 2015/6 
 

            827,234  

  

சதஹாித ைில்டர்ஸ் 2016/6 
 

         1,468,116  

  

லினஸ் இைக்ாிகல் 2016/11 
 

            925,843  

  

சதஹாித ைில்டர்ஸ் 2015/6 
 

         1,682,097  

     
            635,375  

  

சதஹாித ைில்டர்ஸ் 2015/6 
 

            600,000  

  

லினஸ் இைக்ாிகல் 2016/11 
 

            228,047  

       2,452,169  

    

         6,956,591  

      
தெலுத்  நவண்டியன 

    

குைிப்பு – 09 

2015 
    

2016 

                  7,050  

 

தசலுத்தவவண்டிய ைஹதைாை புைளைப்ைாிசில் 

 
               12,750  

             167,800  

 

தசலுத்.வவண்டிய ைாணவர் உதவித்ததாளக 

 

                         -    

115,404  

 

ளவப்புக்கள் 

 

(அட்டவளண F)              109,155  

             324,119  

 

கடன்தகொடுத்ந ொர் – வைி ொன கொநெொலலகள் (அட்டவளண G)              390,028  

             182,157  

 

தெலுத் நவண்டிய பொீட்லெக் கட்டணம் (அட்டவளண H) -    

             280,509  

 

DAFP க/கு 

 

(அட்டவளண I)              109,606  

             115,390  
 

விலல மனு பிலண 
 

             107,890  

         1,828,152  
 

 ிறுத் ிலவத் ல்கள் – மூல னம் (அட்டவளண J)           2,055,800  

                     591  
 

நமல ிக லவப்புக்கள் 

 

                    966  

             400,699  

 

அட்டுறு தசைவுகள் - MD-2014/16 

 

               51,998  

                  7,331  

 

 ிரும்பிய கொநெொலலகள் 

  
             745,343  

 

அட்டுறு தசைவுகள் - PG - யூனானி 

 
             379,008  

             889,089  

 

அட்டுறு தசைவுகள் - PG-ஆயுர்வவதம் 

 

             148,742  

             243,750  

 

முற்தைறுவனவுகள் - ளைசஜ்ஜய - 14/16 

  
             227,200  

 

அட்டுறு ளைசஜ்ஜய - 14/16 

 
               84,400  

               60,000  

 

முற்தைறுவனவுகள் - PG - யூனானி 

  
                  5,000  

 

தசலுத்தவவண்டிய க/கு – பட்டப்பின்படிப்பு (ஆயுர்நவ ம்)                66,000  

                  2,800  
 

தசலுத்தவவண்டிய க/கு- ளைசஜ்ஜய 14/16 

 
                 2,800  

             230,384  

 

அட்டுறு - உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச 

               120,000  
 

 ிறுத் ிலவத் ல் - விடு ி 

 
                         -    

                  2,800  
 

விவசட முற்ைணம் 

  
                  1,335  

 

HECT கருத்திட்டம் 

 

                 1,335 

  

ை.வச.நி. (U.P.F.) கடன் 

 
                 3,000  

  

தசலுத்தவவண்டிய க/கு – பட்டப்பின்படிப்பு (யூனொனி)  105,000  

  

தசலுத்தவவண்டிய ைஹதைாை (ைாணவர்களுக்கு)               71,400 

  

அட்டுறு - உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச              679,913  
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அட்டுறு – வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச                17,625  

  

அட்டுறு – வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச                17,260  

  

அட்டுறு – ஹிஜாைா (II)              240,000  

  

தசலுத்தப்ைடாத ைஹதைாை                  7,050  

  

ளைசஜ்ஜயக திப்வைாைா 16/18                29,000  

  

வயாகா -2016 

 

                 4,000  

  

ைாற்ைல் 

 

               16,650  

         5,956,903 
    

         4,711,376  

      பிற்நபொடப்பட்ட வருமொனங்கள் 

   

குைிப்பு – 10 

60,000 

 

கீலழத்ந ய மருத்துவ  ி ியம் 

 

             100,000  

10,598 

 

ஆய்வு  ி ியம் – லவத் ியர் ஹபுஆைச்ெி 

 

               10,598  

               70,598  
    

            110,598  

      

2015 
   

2016 

அட்டுறு தசைவுகள் 

  

குைிப்பு – 11 

உறு ிெீ. இல. தளைப்பு ததாளக 

 

 

     

 

கணக்காய்வு கட்டணங்கள் - 2013              406,660  
 

 

 

கணக்காய்வு கட்டணங்கள் - 2014              400,000  
 

 

 

கணக்காய்வு கட்டணங்கள் - 2015              500,000  
 

 

 

1010603             350,000  
 

 

 

1010603              350,000  
 

 

 

1010603              350,000    

 

தைாத்தம்   2015-12-31     2,356,660   

     

     
உ. ெீ. இல. 2-9-6-15 ( ைாீட்ளச கட்டணங்கள்) 

   

      
235 வஜ. ஜயதிஸ்ச                   11,800  

  

 

வஜ. ஜயதிஸ்ச                         300  
  

 

வஜ. ஜயதிஸ்ச                      9,417  
  

236 வஜ. ஜயதிஸ்ச                         600  
  

237 வஜ. ஜயதிஸ்ச                   10,100  
  

238 வஜ. ஜயதிஸ்ச                      5,100  
  

239 வஜ. ஜயதிஸ்ச                         709  
  

 

அதுை விவஜசுந்தர                         640  
  

 

ைங்கை ைஹதைகை                         550  
  

217 ஏ.பீ.ஏ. ஜயசிைி ைற்றும் ஏளனவயார்                 345,688  
  

44 எச்.ஏ.எஸ். ஆாியவன்ச                      4,735  
  

 

வஜ. ஜயதிஸ்ச                      2,000  
  

252 எஸ்.ஏ.சி. அையவசக்கர                   28,480  
  

75 சுசந்த குைார                         800  
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நைின் குணசிங்ஹ                         360  
  

 

பீ.வக.டீ. ைிவரைசிைி                         120  
  

78 ாி.எம்.பீ.வஜ. ததன்னவகான்                   15,180  
  

215 எச்.ஜீ.எஸ்.பீ. வஹவாகீகன ைற்றும் ஏளனவயார்                   82,554  
  

97 சுனில் ததன்னவகான்                         250  
  

100 அவசாக்க சைரசிக்கிரை ைற்றும் ஏளனவயார்                      5,200  
  

117 சுனில் ததன்னவகான்                         250  
  

249 ளவ.ஏ.ஜீ.எஸ். யாப்ைா ஆரச்சி                   19,210  
  

191 ைி. அையவிக்கரை                   10,140  
  

188 டீ.பீ.வக. கைவக                   11,440  
  

 

டீ.ஜீ.எஸ்.வக.பீ. கைவக                   14,520  
  

 

பீ.வக.டீ. ைிவரைசிைி                         120  
  

216 எஸ்.பீ. தைால்லிதகாட                 144,427  
  

8 நஸ்ைீர்                      1,320  
  

9 குைதுங்க                   10,680  
  

10 என்.டீ.என். ஜயவர்தன                         500  
  

11 வக.பீ.வக.ஆர். கருணாதகாட                      1,675  
  

12 எல்.பீ.ஏ. கருணாதிைக்க                      2,700  
  

13 எல்.பீ.ஏ. கருணாதிைக்க                      1,320  
  

14 எல்.பீ.ஏ. கருணாதிைக்க                         880  
  

15 டைிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.வக. குைதுங்க                         925  
  

16 என்.டீ.என். ஜயவர்தன                      1,875  
  

17 டைிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.வக. குைதுங்க                         660  
  

18 என்.வீ.பீ. வராஹினி                      5,100  
  

19 டீ.பீ.ஏ. திசாநாயக்க                      1,500  
  

20 எதிாிவீர                         133  
  

21 ஏ.பீ.ஜீ. அைரசிங்ஹ                      3,100  
  

22 என்.வீ.பீ. வராஹினி                  1,200  
  

23 ஏ.பீ.ஜீ. அைரசிங்ஹ                      2,475  
  

24 ஐ.ஏ.எம். லீனா                  1,675  
  

25 ஈ.டீ.ாி.பீ. குணரத்ன                  8,426  
  

67 ஐ.ஏ.எம். லீனா                  3,600  
  

 

தைாத்தம்                 774,434 
  

      

 

2-9-1-11  (வருளகதரும் விாிவுளரயாைர் கட்டணங்கள்) 

  

      
291 டீ.எம்.டீ.ைி. ளைவைவா                      8,660  

  

 

அசந்தி விக்கிரைசிங்ஹ                   12,000  
  

186 டீ.பீ.வக. கைவக                   12,000  
  

187 டீ.பீ. காாியவசம்                     3,000  
  

190 ைி.வக.ைி. அரனிததன                      3,000  
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189 ைி.வக.ைி. அரனிததன                   12,000  
  

 

அசந்தி விக்கிரைசிங்ஹ                      3,000  
  

286 வசனாரத்ன 

 

                  29,400  
  

287 வைைவன 

 

                     1,650  
  

261 ைஸால் 

 

                  32,000  
  

262 ைஸால் 

 

                     6,400  
  

284 துன்ைத்து 

 

                  18,000  
  

285 ஷாிஸ் 

 

                  32,000  
  

259 சுளைர் 

 

                  22,900  
  

258 சுளைர் 

 

                  22,950  
  

243 அஸ்ைியா 

 

                  19,500  
  

244 அஸ்ைியா 

 

                  18,000  
  

246 ஸனூஸ் 

 

                  39,000  
  

250 யாப்ைாஆரச்சி 

 

                     3,000  
  

255 ஸாீனா 

 

                     6,030  
  

256 ஸாீனா 

 

                     3,015  
  

257 ஸாீனா 

 

                  12,060  
  

98 ைிகல்வஹவா 

 

                     3,000  
  

290 ஜயவீர பீாிஸ் 

 

                     2,000  
  

248 டீ.என். ைிரசாதி 

 

                  27,260  
  

289 எம்.ஈ.எம். ரைீஸ் 

 

                     6,700  
  

288 ஜயவீர பீாிஸ் 

 

                  15,000  
  

 

தைாத்தம் 

 
                373,525  

  

      

 

2-9-6-10 (வகைிக்ளக தசைவுகள்) 

   
27 ஆர்.எச்.எஸ்.வக. த சில்வா                  4,000  

  
28 ஏ.டைிள்யூ.எஸ். தைௌஸியா                  9,165  

  
96 எம்.எம்.எம். தரைாயி                  1,583  

  
95 டீ.ஏ.ஆர். சகுந்தைா                  2,544  

  
97 சுனில் ததன்னவகான்                     250  

  
147 ஏ.டைிள்யூ.எஸ். தைௌஸியா                  4,610  

  
202 நியுட்ாி பூட் தகைின்                76,000  

  
42 டீ.சி. எல்விடிகை                  1,179  

  

 

வஜ.டீ. கவிதிைக்க                  4,800  
  

 

தைாத்தம்              104,131  
  

     

 

1-1-6-3 (விவசட வசளவ – ததாழில்சார் ைற்றும் ஏளனயன) 

  

 

டீ.என்.பீ. தைர்னாந்து                  1,000  
  

 

ைி.என். நஜீட் ைற்றும் ைட்டியல் (உள்வைார்)                  9,000  
  

62 ஜீ.ஏ.என்.எம். தகாைியவன்ச                  1,200  
  

63 ஐ.எம்.எச்.பீ.வக. குணதிைக்க                12,000  
  



 

44 
 

106 எம்.ைி.வி.என்.ாி. தைர்னாந்து                14,448  
  

 

எம்.ைி.வி.என்.ாி. தைர்னாந்து                32,070  
  

114 பீ.டீ. முனசிங்ஹ                  1,000  
  

 

வஜ.எம்.என்.ஏ. சிைிதிைக்க                20,000  
  

 

தைாத்தம் 

 
                  90,718  

  

      

 

2-9-3-3 (சீருளட) 

   77 வக.எம்.எஸ்.வக. கருணாரத்ன                  7,875  
  41 வக.ஜீ. குணசிைி                     950  
  76 வக.எஸ்.வக. எதிாிசிங்ஹ                  4,550  
  136 ஏ.ஆர்.ளவ.எம்.ஆர். வக.யூ. கபுதகாடுவ                  1,800  
  

 

தைாத்தம் 

 
                  15,175  

  

      

 

3-1-3-3 (சீருளட) 

   
66 ஷாைிந்த தைனார்ட்                  1,800  

  

   

                    1,800  
  

      

 

1-5-6-10 (வகைிக்ளக தசைவு) 

   42 டீ.சி. எல்விடிகை                  1,179  
  

 

2-9-4-2 (ைராைாிப்பு) 

   43 ஏ.டைிள்யூ.எஸ். தைௌஸியா                  2,500  
  

 

1-1-1-1 (சம்ைைங்கள்) 

   58 எம்.எல். தவன்டவைான                33,820  
  52 ஏ.வக. ைிாியன்க ைற்றும் ஏளனவயாரும்                55,300  
  54 தர்ைைிாிய ரத்நாயக்க ைற்றும் ஏளனவயாரும்                71,400  
  53 யூ.ஏ.என்.எஸ். தர்ைவச                23,800  
  51 ரஸ்ைி ஷானிக ைற்றும் ஏளனவயாரும்                32,500  
  166 சி.எம். தைவரரா 

 

               30,146  
  

 

தைாத்தம் 

 

246,966  
      
  

 

1-1-3-3 (சீருளட) 

   77 வக.எம்.எஸ்.வக. கருணாரத்ன ைற்றும் ஏளனவயார்                  7,875  
  

122 டப்ைியூ.டீ. அசங்க 

 
                 2,025  

  

   
                 9,900  

  

 

1-1-1-12 (வைைதிக வநர வவளை) 

   55 எம்.வஜ.சி. தைவரரா              143,599  
  90 டப்ைியூ.ஏ.எம். ஷதுரங்க                45,103  
  233 அசங்க 

 

               28,500  
  182 எச்.வஜ. சைரவீர              858,603  
  

 

தைாத்தம் 

 

          1,075,805  
  

    
  

 

1-1-1-12 (வைைதிக வநர வவளை) 

   
55 எம்.வஜ.சி. தைவரரா              132,071  
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2-9-1-12 (வைைதிக வநர வவளை) 

   
55 எம்.வஜ.சி. தைவரரா                71,918  

  

      

 

2-9--1-12 (வைைதிக வநர வவளை) 

   338 

  
               18,019  

  55 எம்.வஜ.சி. தைவரரா              122,368  
  

   

                140,387  
  

 

2-9-3-7 
    131 ஏ.டைிள்யூ.எஸ். தைௌஸியா                  5,130  

  

      

 

கைஞ்சிய முற்ைணம் 

   

 

நுவகதகாட இைக்ாிகல்ஸ் (ைிளர) லிைி.                28,463  
  

 

வக.எஸ். ைிாின்டர்ஸ்                44,800  
  192 வக.எஸ். ைிாின்டர்ஸ்                22,500  
  

 

டாடா தைவனஜ்ைன்ட் சிஸ்டம் (ைிளர) லிைி.                42,320  
  196 ஈ-விஸ் தைாிைரல்ஸ்                91,000  
  

 

த ஓபீஸ் வவர்ல்ட்                  4,950  
  

 

தரய்ன்வைா ஸ்தடசனர்ஸ்                  2,900  
  

 

நாரா ஸ்தடசனர்ஸ்                16,445  
  

 

ஹீவரா ஸ்தடசனர்ஸ்                  9,920  
  

 

தைர்குைீ ஸ்தடசனர்ஸ்                  9,043  
  195 சிவைான் ைிஸினஸ் எப்ைலியன்சஸ்                53,475  
  

 

நிஸ்ஸிவகா வஹால்டிங்ஸ்              140,000  
  

 

வஹம்சன்ஸ் இன்டதநஷனல் (ைிளர) லிைி.                16,212  
  

 

தராைக்ஸ் ஹார்தவயர் தசன்டர்                  6,100  
  

 

அைிை ைிாின்டர்ஸ்                55,400  
  

 

லிப்ரா ஏஜன்சி                48,152  
  197 ஈ-விஸ் 

 
               65,000  

  

 

தைாத்தம் 

 
             656,680  

  
      

 

1-1-5-1 (வைாக்குவரத்து) 

   68 டீ.எம்.சி.வக. திசாநாயக்க                  3,890  
  

      

 

3-1-6-10 (வகைிக்ளக தசைவு) 

   91 சி.வக. கைவக 

 

                 5,920  
  

   

                    5,920  
  

 

1-1-5-8 (ஏளனயன) 

   108 ைாநகர ஆளணயாைர்கள்                  7,038  
  201 எஸ்.ஏ. சந்தரரத்ன                33,000  
  68 டீ.எம்.சி.வக. திசாநாயக்க                  3,890  
  

 

தைாத்தம் 

 

                  43,928  
  

      

 

1-1-5-3 (ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்) 

   104 ைங்கா ைின்சார கம்.              526,818  
  223 நீர்              143,698  
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222 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்                27,219  
  221 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்                68,180  
  183 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்                27,908  
  317 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்              522,531  
  315 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்                20,285  
  316 ைின்சாரம் ைற்றும் நீர்                29,065  
  

   

             1,365,704  
  

      

 

1-1-5-2 (அஞ்சல் ைற்றும் ததாளைத்ததாடர்பு) 

   109 தைால் ைா அதிைர்                15,000  
  153 தைால் ைா அதிைர்                14,470  
  82 பீ.ஆர். வைததன்ன                  2,404  
  103 ைங்கா தைல்                     933  
  

 

ைங்கா எடி(வ்)வகஷன்              143,704  
  

 

ைங்கா எடி(வ்)வகஷன்              402,844  
  224 தடலிதகாம்                36,348  
  220 ைங்கா தைல்                  2,105  
  181 ைங்கா தைல்                  8,387  
  169 தடலிதகாம் 

 
               20,036  

  308 
  

                 2,401  
  309 

  
                 2,788  

  

 

தைாத்தம் 

 

                651,420  
  

      

 

1-2-5-2 ( அஞ்சல் ைற்றும் ததாளைத்ததாடர்பு) 

   203 ாி.பீ. லியனாரச்சி                  1,854  
  293 ாி.பீ. லியனாரச்சி                  4,903  
  204 எச்.எம்.ஜீ. புஞ்சிைண்டா                12,347  
  

   

                  19,104  
  

 

1-1-3-2 (எாிதைாருள்) 

   

 

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர வகாப்ைதரசன்                99,536  
  

 

1-1-5-7 
    268 வக.எம்.டீ.ஜீ.எஸ். ஜயதிைக்க                16,090  

  

 

1-1-2-1 
    138 டீ. ரத்நாயக்க                     350  

  142 ஆர். இலுக்கும்புர                     175  
  141 வஜ.ஏ.வக. ைசந்த                     350  
  140 ஜீ. வயாகானந்த                  4,500  
  139 எஸ்.எம்.எஸ்.டீ.ைி. சைரவகான்                  1,750  
  143 வக. விக்கிரைரத்ன                  1,925  
  137 எல்.எம். வஹைந்த                  3,400  
  

 

தைாத்தம் 

 

               12,450  
  

      

 

1-1-5-4 (ைாதுகாப்பு) 

   32 கதைட்டஸ் தசகுருட்டி              692,850  
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145 கதைட்டஸ் தசகுருட்டி              524,517  
  

   

            1,217,367  
  

      

 

1-1-6-3 (ததாழில்சார் ைற்றும் ஏளனய கட்டணங்கள்) 

  35 ைி.ஏ. நஜீப்                  9,000  
  106 எம்.ைி.வி.என்.ாி. தைர்னாந்து                14,448  
  107 எம்.ைி.வி.என்.ாி. தைர்னாந்து                32,070  
  114 பீ.டீ. முனசிங்ஹ                  1,000  
  174 சிைிதிைக்க                20,000  
  

  

                 76,518  
  

 

2-9-5-8 (ஏளனய தசைவுகள்) 

   69 ைஹைியா 

 

               10,580  
  

 

3-1-1-12 (வைை. வநர.) 

   120 வக.ஏ.எம்.டீ. சைந்தா                  61,213  
  

      

 

கணக்காய்வு கட்டணங்கள் - 2016                500,000  
  

 
1-1-5-5 

    

 

டார்கட் என்வயர்தைன்ட் – நவம்.                469,833  
  

 

டார்கட் என்வயர்தைன்ட் – திசம்.                451,755  
  

   

               921,588  
  

   

8,707,627  8,707,627  
 

        17,339,939  தைாத்தம் 

  

11,064,287  
 

      
      
  அட்டுறுச் தெலவுகள் – மூல னம்  

   

குைிப்பு – 12 

2015 
    

2016 

                         -    
     

           74,560  
 

ைளழய ஓளைச்சுவடி 

முகாளைத்துவம் 

  

               
51,840  

           84,485  
 

ஆய்வுகூட உைகரணங்கள் 

  
                   -    

           47,200  
 

புக்ஸூன் (Bookzone) 

  
                   -    

             3,260  
 

3வது சர்வவதச ஆய்வரங்குைாநாடு 

 
                    -    

             6,250  
 

3வது சர்வவதச ஆய்வரங்குைாநாடு 

 
                    -    

           84,576  
 

டீம் வைா(ர்) ஆக்கிதடக்ஸ் 

  
                    -    

      1,104,572  
 

S & R ைில்டர்ஸ் 

  
                    -    

             5,155  
 

ஜீ.எஸ்.வக. எதிாிசிங்க 

  
                    -    

         261,000  
 

3வது சர்வவதச ஆய்வரங்குைாநாடு 

 
                    -    

                600  
 

டீ.ஏ.ஏ. ைஸீனா 

  
                    -    

                150  
 

வஜ.எம். தஹநாயக்க 

  
                    -    

         184,941  
 

2015/10 
  

                    -    

             7,131  
 

2015/1 
  

                    -    

             2,446  
 

2015/2 
  

                    -    

             1,592  
 

2015/3 
  

             1,592  
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புதிய விடுதிக்கான ைின்னல் ைாதுகாப்பு 

 

         635,376  

  

சதஹாித 2015/6 

  

         600,000  

  

லினஸ் இைக்ாிகல் 2016/10 

 

         172,461  

  

லினஸ் இைக்ாிகல் 2016/9 

 

         246,250  

  

ஈ – விஸ் 15/2017 

 

         147,000  

  

ஈ – விஸ் 15/2017 

 

           13,800  

      1,867,918  

    

1,868,319  

      மூல ன மொனியம் – தெலவிடப்பட்டது 
   

குைிப்பு – 13 

2015 
 

மூல ன மொனியம் 

  

2016 

ரூ.  

    

ரூ. 

    281,029,508  
 

தெலவிடப்பட்ட மூல ன மொனியம் ஆைம்ப மீ ி 

 

312,998,777  

      45,981,412  
 

தெலவிடப்பட்ட மூல ன மொனியம் 

 

    45,823,265  

-     32,990,004  
 

2015 ஆண்டிற்கான கடன் இைதாக்கல் 

 

-   28,702,013  

-       4,232,887  
 

மூைதன தசைவினம் ைீண்தடழும் தன்ளையிைான -2015 -     4,724,360  

       3,049,949  
 

கடந்  ஆண்டுக்கொன ெீைொக்கல்கள்  -    

  20,160,800  
 

வாகனங்கள் திளைவசாியிலிருந்து -    

  

தைாரகஸ்முல்ை விடுதி      74,516,971  

   312,998,778  
    

399,912,640  

        தபொது ஒதுக்கம் 
   

குைிப்பு - 14  

ரூ. 
    

ரூ. 

      - 108,771,168  

 

ஆைம்ப மீ ி 

 
- 116,370,492  

      13,619,347  

 

ஏலனய ெீைொக்கல்கள் 

 
    17,711,507  

-   21,218,671  
 

வருமொனத் ிற்கு மிஞ்ெிய தெலவு மிலக -  31,183,577  

-  116,370,492  
    

-129,842,562  

         ிைண்ட  ி ியம் 
   

குைிப்பு – 15 

  

பணிப்பொளொின்  ி ியம் - PG 

  
          12,812  

           396,786  
 

பணிப்பொளொின்  ி ியம் 

  

          396,786  

  318,988  
 

அைக்கட்டலள  ி ியம்  ( அட்டவளண K)           340,855  

      20,159,661  
 

பொிெில்களும்  ன்தகொலடகளும்  ( அட்டவளண L) 19,103,331  

          137,310  
 

பிொிவு ெொர் அபிவிருத் ி  ி ி - திரவ்யகுண 

 

          137,310  

 1,280,744,416  
 

மீள்ம ிப்பீட்டு ஒதுக்கம் 

 

2,524,280,946  

            92,562  
 

பிொிவு ெொர் அபிவிருத் ி  ி ி – பட்டப்பின்படிப்பு 

 

            92,562  

             80,000  
 

 ிலணக்கள அபிவிருத் ி  ி ி 

 

            80,000  

  

 ிறுவக அபிவிருத் ி தெலவுத்  லலப்பு 

 

         272,187  

      
1,301,929,723  

    

2,544,716,789  
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 ி ிச் தெயலொற்ைல் பற்ைிய கூற்றுக்கொன குைிப்புக்கள் 
  2015 

 

குைிப்பு – 16 

 

2016 

ரூ. 

 

ஏலனய வருமொனங்கள் 
 

ரூ. 

               978,485  

 

மு லீட்டு வட்டி 

 

              1,630,246  

               734,421  

 

கடன் வட்டி 

 

                 693,433  

               300,449  

 

ஆ னங்களிருந் ொன வொடலக 

 

                 298,941  

                 28,000  

 

விலலமனுக் கட்டணம் 

 

                    54,500  

               366,375  

 

ப ிவுக் கட்டணம் (பட்ட ொொி மொணவர்) 

 

                 850,375  

                   2,800  

 

மொணவர் அலடயொள அட்லட 

 

                      2,475  

                   4,190  

 

பொீட்லெக் கட்டணம் (பட்ட ொொி மொணவர்) 

 

                      5,904  

                 48,985  

 

ெொன்ைி ழ் வருமொனம் 

 

                    55,605  

                 63,215  

 

வொெிகெொலல அபைொ ம் 

 

                    53,773  

           1,300,000  

 

MD வருைானம் 

 

                      2,000  

               250,125  

 

விடு ிக் கட்டணம் 

 

                 375,500  

                 30,271  

 

 ொனொவி  வருமொனங்கள் 

 

                 392,890  

                 12,998  

 

பலழய தெொத்துக்கள் விற்பலன க/கு 

 

                             -    

                 36,872  

 

பலழய களஞ்ெியங்ளின் விற்பலன 

 

                      3,700  

           1,079,061  

 

பட்டப்பின்படிப்பு வருமொனம் - ஆயுர்நவ ம்               1,562,540  

               415,000  

 

பட்டப்பின்படிப்பு வருமொனம் - யூனொனி 

 

                 922,899  

                 31,000  

 

ஆைொய்ச்ெி வருமொனம் 

 

                    60,000  

               585,000  

 

லபெஜ்ஜய  ிப்நளொமொ 14/16 

 

                 243,750  

               245,500  

 

உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச ைாடதநைி-2014 - வருைானம்                  733,000  

                   1,169  

 

வங்கி மூைைான வட்டி 

 

                             -    

                 25,000  

 

2வது சர்வவதச ைாநாடு – வருைானம் 

 

                             -    

                 12,000  

 

யூனானி ைாநாடு - வருைானம் 

 

                             -    

  

ஹிஜாைா சிகிச்ளச 

 

                 244,800  

  

வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச – வருைானம் (ஏ)                  131,500  

  

வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச – வருைானம் (ைி)                  131,000  

           6,550,916  

   

              8,448,831  

     

  

குைிப்பு – 17 

  

  

ைாநாடு வருைானம் 

  

  

4வது வதசிய ைாநாடு – வருைானம் 

 

                 200,050  

  

4வது சர்வவதச ைாநாடு – வருைானம் 

 

                 525,801  

    
                  725,851  

  

குைிப்பு – 18 

  ரூ. 

 

தபொது  ிருவொகம் 
 

ரூ. 

               135,304  4101041 ஆளுக்குொிய நவ னம் - A 

 

                 542,210  

         24,650,576  4101042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

           28,365,948  

                 52,300  410102 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப்படி 

 

                 313,273  

           3,283,610  410103 வழங்கல்கள் 

 

              3,883,073  

           2,204,691  410104 பைொமொிப்புக்கள் 

 

              2,087,177  

         25,250,475  410105 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

           27,876,504  
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           6,392,772  410106 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

              3,814,985  

         20,004,900  440110 மொணவர்களுக்கொன  ி ியு விகள் 

 

           29,997,750  

                   8,494  4102041 ஆளுக்குொிய நவ னம் - A 

 

                             -    

           9,845,988  4102042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

              9,945,671  

                      270  410202 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப்படி 

 

                      1,030  

               198,254  410203 வழங்கல்கள் 

 

                 284,635  

                 19,438  410204 பைொமொிப்புக்கள் 

 

                 115,837  

                 50,539  410205 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

                 138,042  

               278,975  410206 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

                 337,521  

           8,452,639  4105042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

              6,600,514  

                   1,150  410502 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப்படி 

 

                      1,500  

           1,137,240  410503 வழங்கல்கள் 

 

                 687,482  

               316,626  410504 பைொமொிப்புக்கள் 

 

                 190,076  

                           -    410505 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

                    10,310  

                   3,565  410506 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

                      5,359  

       102,287,806  
   

         115,198,897  

     2015 

   

2016 

  

குைிப்பு – 19 

  ரூ. 

 

கல்விெொர்  நெலவகள் 
 

ரூ. 

           141,623,661  4209041 ஆளுக்குொிய நவ னம் - A 

 

         156,277,824  

         23,316,827  4209042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

           26,888,496  

               515,522  420902 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப்படி 

 

                 185,911  

           2,309,527  420903 வழங்கல்கள் 

 

              2,615,072  

               459,963  420904 பைொமொிப்புக்கள் 

 

                 483,944  

                 87,024  420905 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

                 292,799  

           4,899,210  420906 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

              9,017,490  

       173,211,734  
   

         195,761,536  

  

குைிப்பு – 20 

  2015 
   

2016 

ரூ. 

 

வொெிகெொலல நெலவகள் 
 

 ரூ. 

           4,090,593  4301041 ஆளுக்குொிய நவ னம் - A 

 

              4,638,488  

           9,823,877  401042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

              9,559,651  

                      500  430102 நபொக்குவைத்தும் வொழ்க்லகச் தெலவுப்படி 

 

                             -    

               711,949  430103 வழங்கல்கள் 

 

                 385,732  

                 57,358  430104 பைொமொிப்புக்கள் 

 

                 148,593  

           1,032,758  430105 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

                 845,898  

                 20,710  430106 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

                    37,151  

         15,737,745  
   

           15,615,513  

     

  

குைிப்பு – 21 

   ரூ. 

 

விடு ிகள் 
 

 ரூ. 

                    812,714  4801042 ஆளுக்குொிய நவ னம் - NA 

 

                 956,650  

               252,798  480103 வழங்கல்கள் 

 

              1,136,336  

                 78,221  480104 பைொமொிப்புக்கள் 

 

                 136,478  

           8,846,097  480105 ஒப்பந்  நெலவகள் 

 

              2,861,948  

                 61,000  480106 ஏலனய மீண்தடழும் தெலவுகள் 

 

                    14,444  

         10,050,830  
   

              5,105,856  

 



 

51 
 

 

 

கொசுப் பொய்ச்ெல் கூற்றுக்கொன குைிப்புக்கள் 
  2015 

 

குைிப்பு – 22 

   

2016 

ரூ. 

 

ஏலனய ெீைொக்கல்கள் 

  

 ரூ. 

        4,232,886 

 

மூைதன தசைவினம் ைீண்தடழும் தன்ளையிைான 

 

          4,724,359  

258 

 

இனங்காணப்ைடாத ததாளக 

   

-                     505  

4,233,144 
      

          4,723,854  

        

  

குைிப்பு – 23 

    ரூ. 

 

கிலடக்கநவண்டியனவற்ைின் அ ிகொிப்பு 

  

 ரூ. 

        -226,093 

 

களஞ்ெிய முற்பணம் 

   

              176,165  

  

பட்டப்பின்படிப்பு  ிபநளொமொ (ஆயுர்நவ ம்) 

 

              217,708  

-2,259,784 

 

கடன் மற்றும் முற்பணம் 

   

-198,652 

89,403 

 

 ொனொவி  முற்பணங்கள் 

  
49,313 

-7,956 

 

கிலடக்கநவண்டிய வட்டி 

   

-120 

58,900 

 

கிலடக்கநவண்டிய மஹதபொல 

   

-161,800 

486,500 

 

UGC மூைம் கிளடக்கவவண்டிய ைாணவ உதவிப்ைணம் 

  
-1,652,300 

-2,950,000 

 

கிலடக்கநவண்டிய MD வருைானம் 

   

0 

-288,750 

 

கிலடக்கநவண்டிய லபெஜ்ஜ வருமொனம் 

  
0 

225,000 

 

கிலடக்கநவண்டிய வருைானம் - பட்டப்பின்படிப்பு-ஆயுர்நவ ம் -225,000 

270,000 

 

கிலடக்கநவண்டிய வருைானம் - பட்டப்பின்படிப்பு-யூனொனி -270,000 

1,100,510 
 

புத் கங்களுக்கொன முற்பணம் 

   

938,138 

-442,000 
 

மஹதபொல புலலமப்பொிெில் முற்பணம் 

  

-140,000 

0 
 

 ொனொவி  முற்பணம் – மொ ொடு 

  
23,000 

-56,599 
 

HETC கருத் ிட்டம் 

   
0.00 

363 
 

ைாற்ைல்கள் 

    

-363 

  

 ொனொவி  முற்பணங்கள் - MD 

  

                  5,145  

0 

 

 ொனொவி  முற்பணங்கள் - மூல னம் 

  

          1,601,675  

0 

 

கிலடக்கநவண்டிய மஹதபொல – ப.மொ.ஆ. 

  

              131,900  

-4,000,506 
      

              494,809  

        

  

குைிப்பு – 24 

    ரூ. 

 

தெலுத் நவண்டியனவற்ைின் அ ிகொிப்பு 

  

 ரூ. 

-466,550 

 

தெலுத் நவண்டிய மஹதபொல புலலமப்பொிெில் 

  

5,700 

2,700 

 

தெலுத் நவண்டிய மொணவ உ விப்பணம் 

  

-167,800 

23,025 

 

லவப்புக்கள் 

    

-6,249 

-119,370 

 

கடதகொடுத்ந ொர் – இைத்துச்தெய்யப்பட்ட கொநெொலல 

  

65,909 

26,891 

 

தெலுத் நவண்டிய பொீட்லெக் கட்டணம் 

  

-182,157 

-281,786 

 

DAFP க/கு 

   

-170,903 

-10,000 

 

விலலமனு பிலண 

    

-7,500 

-39,176 

 

 ிறுத் ிலவத் ல் – மூல னம் 

   

227,648 

3 

 

நமல ிக லவப்புக்கள் 

   

375 

-500,000 

 

MD மூலம் முற்தபறுவனவுகள் 

    -1,112,982 

 

அட்டுறு தெலவுகள் - M.D 2014/16 

  

-348,701 

7,331 

 

வைி ொன கொநெொலல 

   

-7,331 

327,469 

 

அட்டுறுச் தெலவு – PG – யூனொனி 

  

-366,335 

298,885 

 

அட்டுறுச் தெலவு – PG – ஆயுர்நவ ம் 

  

-740,347 

163,750 

 

முற்தபறுவனவுகள் லபெஜ்ஜொய - 14/16 

  

-243,750 

-142,953 

 

அட்டுறு – லபெஜ்ஜய - 14/16 

  

-142,800 
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-95,000 

 

அட்டுறு – 2 வது ெர்வந ெ மொ ொடு 

  60,000 

 

முற்தபறுவனவுகள் – PG (யூனொனி) 

  

-60,000 

5,000 

 

தசலுத்.வவண்டிய க/கு- பட்டப்பின்படிப்பு 

  

61,000 

2,800 

 

தசலுத்.வவண்டிய க/கு- ளைசஜ்ஜய 14/16 

  

0 

230,384 

 

அட்டுறு -  உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச 

  

-230,384 

120,000 

 

 ிறுத் ிலவத் ல் - விடுதி 

   

-120,000 

2,800 

 

விவசட முற்ைணம் 

   

-2,800 

1,335 

 

HECT கருத்திட்டம் 

   

0 

  

ை.வச.நி. (U.P.F.) கடன் 

   

3,000 

  

தசலுத்.வவண்டிய க/கு- பட்டப்பின்படிப்பு (யூனொனி) 

  

105,000 

  

மஹதபொலவுக்கு தெலுத் நவண்டியது 

   

71,400 

  

அட்டுறு -  உடல் ைசாஜ் சிகிச்ளச 

  

679,913 

  

அட்டுறு - வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச 

  

17,625 

  

அட்டுறு - வகாப்ளையிடல் சார் சிகிச்ளச 

  

17,260 

  

அட்டுறு - ஹிஜாைா (II) 

   

240,000 

  

மஹதபொல தெலுத் ப்படொ  

  

7,050 

  

லபெஜ்ஜயக  ிப்நளொமொ 16/18 

  

29,000 

  

வயாகா - 2016 

   

4,000 

  

ைாற்ைல் 

    

16,650 

-1,495,444 

      

-1,245,527 

        

  

குைிப்பு – 25 

    

  

அட்டுறுச் தெலவுகளில் அ ிகொிப்பு 

   

        4,592,310 

 

அட்டுறுச் தெலவுகள் - மூல னம் 

  

    -                     401  

-3,993,285 

 

அட்டுறுச் தெலவுகள் 

   

-         6,275,652  

599,025 

      

-        6,275,251  
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அட்டவளண A 

2015 

   

2016 

  ரூ. 

 

கடன் ைற்றும் முற்ைணங்கள் 

 

 ரூ. 

 
        13,729,109  

 

இடர் கடன் 

 

    13,920,943  

     1,488,072  

 

வாகன கடன் 

 

    1,253,266  

        213,860  

 

ஊழியர் கடன் 

 

       156,230  

  723,500  

 

கணினி கடன் 

 

         616,000  

          34,750  

 

ைண்டிளக முற்ைணங்கள் 

 

        41,000  

                    -    

 

விவசட முற்ைணங்கள் 

 

          3,200  

 16,189,291  

   
   15,990,639  

 
      

  

நானாவித முற்ைணங்கள் 

 

அட்டவளண B 

 ரூ.  உ.சி.இை. தையர் 

 

ததாளக ரூ. 

 

 
  

  
        27,025  1646 ஆர்.ஏ.பீ.  யனி 

          12,000  1899 எம்.டபிள்யூ.ஏ.எஸ்.ெி. விநஜசூொிய 

          10,174  1980 அைெொங்க அச்ெகம் 

            8,000  1944 நக.ஜீ. ஞொனெிைி 

          33,850  1976 ஏ.வீ.ஜீ.எஸ். ஹிதைொஷிமொ 

            1,998  1981 அைெொங்க அச்ெக  ிலணக்க. 

          33,683  
 

 ம்நைொ 

   

 
1076 நஜ.டீ. கவி ிலக்க 

 

                 -    
 

 
2757 நக.ஜீ. ஞொனெிைி 

 

           7,200  
 

 
2812 எஸ்.டீ.டீ.ஆர். குணநெக்கை 

 

         25,000  
 

 
2931 ஈ விஸ். ைிாின்டர்ஸ் 

 

           5,000  
 

 
2758 லவ.எஸ்.ஜீ. விமலெிைி 

 

         70,000  
 

 
2759 

டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.நக. 

குலதுங்க 

 

         70,000  
 

     126,730  
   

     177,200  
 

      

      

  

நானாவித முற்ைணங்கள் - ைாநாடு 

 

அட்டவளண C 

            10,000  2015/36 ஏ.ஜீ. ெமைவிக்கிைம 

 

        10,000  
 

 
125 நக.நக. வீைநெக்கை 

 

         20,000  
 

 
183 என்.வீ.பீ. நைொஹினி 

 

           2,000  
 

 
188 என்.வீ.பீ. நைொஹினி 

 

           1,000  
 

       10,000  
   

       33,000  
 

      

  

நானாவித முற்ைணங்கள் - MD 

 

அட்டவளண D 

      

 
265 எஸ்.நக.எம்.நக. ஹைபத்த னிய 

 

           5,145  
 

    

           5,145  
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நானாவித முற்ைணங்கள் - மூைதனம் 

 

அட்டவளண E 

      

 
171 ஆர்.எம்.எஸ்.ஈ. லக்மொல் 

 

         65,000  
 

 
191 தகொக்கல பீச் வஹாட்டல் 

 
       137,500  

 

 
198 எஸ்.நக.எம்.நக. ஹைபத்த னிய 

 

         80,000  
 

 
199 ஏ.பீ.ஏ. ஜயெிைி 

 

        80,000  
 

 
200 என்.டீ. தகொடிதுவக்கு 

 

         80,000  
 

 
201 நக.என்.ஏ.  ர்மநென 

 
         90,000  

 

 
217 எஸ்.பீ. தமொல்லிதகொட 

 

         71,000  
 

 
224 பி.ொீ.நக.நக. கருணொைத்ன 

 

         84,000  
 

 
223 என்.டீ.என். ஜயவர் ன 

 

       100,000  
 

 
222 வக.ஆர். வீரவசக்கர 

 

         90,000  
 

 
221 ஆர்.எச்.எஸ்.வக. த சில்வா 

 

         60,000  
 

 
225 என். ைஹைியா 

 

         75,000  
 

 
227 வக.ஆர். வீரவசக்கர 

 

       245,706  
 

 
238 எம்.டபிள்யூ.எஸ்.நஜ. குமொொி 

 

       252,380  
 

 
239 எச்.ஜீ.எஸ்.பீ. வஹவாகீகன 

 

       132,489  
 

 
240 டீ.ஏ.ஐ. முனெிங்ஹ 

 
         85,628  

 

    

    1,728,703  
 

  

ளவப்புக்கள் 

   

     

அட்டவளண F 

ரூ. 

   

ரூ. 

 
                 1,000  

 

விளைைனு ளவப்பு (ைீைைிப்பு) (உை அட்டவளண F1)              1,000  

          50,155  

 

விடு ி லவப்புக்கள் (உை அட்டவளண F2)            50,155  

          11,250  

 
பொதுகொப்பு லவப்பு (உை அட்டவளண F3)           10,000  

           4,999  

 

 ொனொவி  லவப்புக்கள் (உை அட்டவளண F4)                      -    

          48,000  

 

ெிற்றுண்டிச்ெொலல லவப்பு (உை அட்டவளண F5)           48,000  

      115,404  

   
        109,155  

 

      2015 

   

2016 

 

  

DAFP கணக்கு 

  

அட்டவளண I 

              64,267  

 

DAFP/2006/07 - ளவத்தியர் எதிாிவீர            64,267  

          29,295  

 

DAFP/2010/12- ளவத்தியர் அவனாைா சைரவிக்ரை            29,295  

          15,333  

 

DAFP/2010/03 - ளவத்தியர் ஜீவனீ 

 

15,333  

               300  

 

விநெட  ி ியம் - லவத் ியர் அநனொமொ ஜயெிைி                 300  

      171,314  

 

UGC/Ph.D லவத் ியர் எம்.எஸ். பல்ளி                 411  

        280,509  

   

   109,606  
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 அட்டவளண G 

 

  

வைி ொன கொநெொலலகள் 

  2015 
    

2016 

 

திகதி விைரம் சுட்டுதல் ததாளக 

 

              63,460  2014.01.01 R24500 
                297  2014.02.17 R25313 
 

சி.ாீ.சி. ஈகல் 

           2,228  2014.08.25 R27020 407274 
               500  2014.08.22 R27019 454763  ிலொனி தலொக்குதஹட்டி 

              500  2014.08.22 R27019 454764 தெனைத் த ன்னநகொன் 

          1,000  2014.08.25 R27019 454717 ஐைொ  ொப்று 

       151,200  2014.08.25 R27018 455171 
            1,000  2014.08.25 R27018 455195 ஐைொ  ொப்று 

           1,000  2014.08.25 R27018 455196 நைனுகொ ஜய ிஸ்ஸ 

              950  2014.08.25 R27018 455202 
               100  2014.08.25 R27018 455247 
            1,950  2014.08.25 R27018 455336 
            1,500  2014.08.25 R27018 455340 
            1,550  2014.08.25 R27018 455342 
            1,500  2014.08.25 R27018 455343 
            1,450  2014.08.25 R27018 455345 கிஹொன்  ி ெிகர்ஸ் 

           1,764  2014.08.25 R27018 455558 
  

 
2014.08.25 R27018 455610 ஏ.எம். இந் ிைல ொ 

           5,000  2014.08.25 R27018 455635 
               244  2014.08.25 R27018 454670 நஜ.ஏ.பீ. ஜயசூொிய 

           5,400  2014.08.25 R27018 455784 யுலனடட் பிொின்டர்ஸ் 

              806  2014.08.25 R27018 488239 டொடொ தடக்ஸ் 

           2,940  2014.08.25 R27018 488431 ஏ. கிருஷ்னபிள்லள 

         13,000  2014.12.22 R29255 ,034072 உயர் கல்விக்கொன ந ெிய  ிலலயம் 

          6,000  
 

R29255 454861 எம்.  ிெொ ொயக்க 

         15,000  
 

R29255 454861 
            1,000  

 
R29255 454861 

            3,050  2015.11.02 R34421 039987 எம்.டீ.எம் ஜயவர் ன          3,050  

          2,000  2015.11.02 R34421 049248 எம்.இஸட். ெமீஹொ          2,000  

          1,220  2015.11.02 R34421 049251 ஏ.பீ.எம். விபுலெிைி          1,220  

          1,900  2015.11.02 R34421 066834 தைர்கூாீ ஸ்நடஷனொி          1,900  

             160  2015.11.06 R34468 034096 யூ.நக.எஸ்.  ிலுஷொ             160  

             320  2015.11.06 R34468 034126 நக.ொி.யூ. ெில்வொ             320  

          2,207  2015.11.06 R34467 488516 ெிலிங்நகொ கொப்புறு ி          2,205  

          5,000  2015.11.06 R34467 027202  ிைன் அபிவிருத் ி  ி ியம்          5,000  

          8,500  2015.11.06 R34467 027355  ிைன் அபிவிருத் ி  ி ியம்          8,500  

          9,000  2015.11.06 R34467 039481 டீ.டபிள்யூ.ஏ. மு லிநக          9,000  

          3,000  2015.11.06 R34467 039968 தமொடர்ன் ஏயுர் கன்டிஷன்          3,000  

          4,350  2015.11.06 R34467 039985 டீ.பீ.நக. கயொமநக          4,350  

          2,000  2015.11.06 R34467 049243 பி.எச். வீைவர்ன          2,000  

  
R34467 049243 பி.எச். வீைவர்ன               75  

      

 
2016.03.30 c32501 065520 எச்.பீ.எச்.எம். ைத்திரண             630  

  
c32501 097640 நக.ஐ.வீ. ெில்வொ             480  

 
2016..03.30 R32501 084088 எம்.ஏ.டீ.வக. ைனுரத்ன             600  

 
2016.06.06 R32721 097667 தஜயா புத்தக நிளையம்          7,789  

 
2016.06.06 R32722 128763 தர்ஷன சிைிவசன          5,000  
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2016.09.09 R35314 138819 எல்.டைிள்யூ. ைத்ைசீலி          2,140  

 
2016.09.09 R35314 138628 நலின் குணசிங்ஹ          1,800  

 
2016.09.09 R35314 109550 எல்.டீ.ஏ.எம். அரவுவை          6,613  

 
2016.11.10 R35653 

  

         3,000  

 
2016.11.10 R35653 197174 ராவஜந்திர ைிரசாத்          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197176 கைல் நயன்          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197157 ைி. ைக்வஹாைட்யாய          9,000  

 
2016.11.10 R35653 197159 நீரு தநதானீ          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197162 வஜ.எஸ். திருப்ைதி          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197164 ஹவ்ஸ் நரசிம்ைா          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197166 அஜய குைார்          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197168 ைிரசன்ன          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197170 ஐ.பீ. வதய்          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197172 ஷில்ைா திங்கா          3,000  

 
2016.12.29 R36036 097660 ைசன் சில்வா             160  

 
2016.12.29 R36036 138327 சுவிடீஸ் டிவரடிங்        83,250  

 
2016.12.29 R36035 109600 ஷைிைா சங்கீத்          1,000  

 
2016.12.29 R36035 138505 ரஹல் அையரத்ன             500  

 
2016.12.29 R36035 138510 எம்.எஸ்.எம் அஸ்ைியா             500  

 
2016.12.29 R36035 138525 ஏ.எம். விதானவக          3,000  

 
2016.12.29 R36035 138613 ைிராந்திய வங்கி-ததல்ததனிய        12,400  

 
2016.12.29 R36035 138629 ஜயந்த ஜயதிச்ச             750  

 
2016.12.29 R36035 138816 எம்.ஏ. ஜலீல்             360  

 
2016.12.29 R36035 138883 காப்புறுதி கம்ைனி          1,764  

 
2016.12.29 R36035 173851 எக்ஸ்ைிரஸ் என்வயர்ைன்ட்      159,512  

 
2016.12.29 R36035 174059 சுகந்திகா சுவரஷ்          1,000  

 
2016.12.29 R36035 174175  ிைன் அபிவிருத் ி  ி ியம்        10,000  

            324,119  
  

தைாத்தம் 

 
     390,028  

       

    

 அட்டவளண H  

2015 தசலுத்தைடாத ைாீட்ளச கட்டணங்கள் 2016 

 

திகதி சுட்டுதல் விைரம் ததாளக 

       120  
 

11870 வக.ஆர். வீரவசக்கர 

        240  
 

11870 எச்.ஜீ.எஸ்.பீ. வஹவாகீகன 

        240  
 

11870 ஏ.எச். லீனா 

        360  
 

11870 வக.ஐ.டைிள்யூ.வக. வசாைரத்ன 

        200  
 

11870 ஈ.ஆர்.எச்.எஸ்.எஸ். எதிாிவீர 

        240  
 

11870 ஐ.ஜீ.பீ.ஆர். குைநாத 

        360  
 

11871 ஏ. சைரவிக்ரை 

         120  

 

11871 என்.டீ. தகாடிதுவக்கு 

         120  

 

11871 என்.எம். முனாலிப் 

         200  

 

11871 ஆர்.எஸ். ஜயவர்தன 

         120  

 

11871 ளவ.எஸ்.ஜீ. விைைசிைி 
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        120  

 

11871 வஜ.எம். தஹநாயக்க 

         400  

 

13793 கருணாதிைக்க 

         120  

  

எம்.யூ.இசட்.என். ைர்ஸனா 

         360  

  

என்.டீ. தகாடிதுவக்கு 

         200  

  

எஸ்.வீ. கைல் 

         360  

  

எச்.ஜீ.எஸ்.பீ. வஹவாகீகன 

         200  

  

ாீ.டீ.என். கருணாரத்ன 

         200  

  

டைிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.வக.குைதுங்க 

         200  

  

ைஹீஸ் 

         360  

 

13799 உதுைாதைப்வை 

         200  

 

13800 டைிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.வக.குைதுங்க 

         480  

  

வக.ஆர். வீரவசக்கர 

         720  

  

உதுைா தைப்வை 

         720  

  

என்.டீ. தகாடிதுவக்கு 

         400  

  

தசய்னுதீன் 

         200  

  

ாீ.டீ.என். கருணாரத்ன 

         400  

 

13800 எதிாிவீர 

      2,932  

 

14614 ஈ.ஆர்.எச்.எஸ்.எஸ். எதிாிவீர 

        853  
 

14614 என்.டீ. தகாடிதுவக்கு 

       829  
 

14614 எச்.ஏ.எஸ். ஆாிவன்ச 

    1,188  
 

14614 எச்.ஏ.எஸ். ஆாிவன்ச 

      875  
 

14614 எம். தசய்னதீன் 

        896  
 

14614 எஸ். தைௌைியா 

        482  
 

14614 எஸ்.எம். ரசுதீன் 

        469  
 

14614 எம்.எம்.எச். ாிைாய் 

     1,656  
 

14615 எம்.எம்.எச். ாிைாய் 

        464  
 

14615 எம். தசய்னதீன் 

        224  
 

14615 எம்.யூ.இஸட்.என். ைர்ஸானா 

     3,602  
 

14930 ஜயதிஸ்ஸ 

     1,015  
 

14931 எம்.எல்.யூ. சல்ைா 

        245  
  

ஏ.எம். முனாலிப் 

        315  
  

எம்.ஏ.ஏ. சிராஜுதீன் 

        115  
  

எஸ்.எம். ரயிசுதீன் 

     1,168  
 

14932 எல்.யூ. முனாலிப் 

     2,449  
 

14933 டீ.ஏ.ஆர். சகுந்தைா 

     1,830  
  

எச்.ஏ.எஸ். ஆாிவன்ச 

     2,730  
  

என்.டீ. தகாடிதுவக்கு 

        400  
  

ஏ.டைிள்யூ.எஸ். தைௌைியா 

     1,300  
 

16789 எல்.ஏ.பீ. கருணாதிைக்க 

     1,334  
 

16858 எம்.டைிள்யூ.எஸ்.எஸ். குைதுங்க 

       992  
  

ஈ.ஆர்.எச்.எஸ்.எஸ். எதிாிவீர 

     1,119  
  

ாீ.டீ.என். கருணாரத்ன 

        348  
  

வக.ஐ.டைிள்யூ.வக. வசாைரத்ன 

    108  
  

டைிள்யூ.வக.ஆர்.டீ.எஸ். தைர்னாந்து 

       216  
  

டைிள்யூ.எஸ். தைௌசியா 
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       292  
  

தைௌைியா 

        434  
  

எம்.எச்.எம். ஹல்ப் 

        120  
  

முனாலிப் 

        334  
 

16864 ஏ.ஜீ. சைரவிக்ரை 

          80  
  

தைௌசியா 

     1,268  
 

16865 எஸ்.டீ. ஹபுஆரச்சி 

        185  
  

பீ.ஆர். கருணாரத்ன 

        320  
  

ஏ.எம். முனாலிப் 

        522  
 

17058 முனாலிப் 

       832  
  

பீ.ஆர். வராததன்ன 

        195  
  

எம். விைைசிைி 

        464  
  

எம்.ஐ. ைனுஹா 

          80  
  

எஸ்.எஸ். தைௌைியா 

        240  
  

ைஸ்லுல் ஹக் 

        272  
  

ாிஸ்னியா 

        827  
  

ஏ.எம். முனாலிப் 

        500  
  

எம்.எல்.யூ. சல்ைா 

        320  
 

19050 19050 
     3,565  

 
19051 19051 

     3,450  
 

19733 எம்.ஐ. ைனுஹா 

     1,500  
  

ஐ.எல். ைர்ஷானா 

     1,500  
  

எம்.எப்.இஸட். ைர்ஷானா 

     2,600  
 

19734 எதிாிவீர 

     1,400  
  

ஏ.ஜீ. சைரவிக்ரை 

     2,200  
  

எம்.எப்.வஜ. ைர்சானா 

     1,000  
  

ைி.யூ. நஜீப் 

        250  
  

எச்.எம்.பீ. தைர்னாந்து 

   16,159  
 

21228 R21228 
     2,600  

 
21785 R21785 

     1,000  
 

23088 R23088 
     1,040  

 
23089 R23089 

     1,509  
 

23099 R23099 
     3,276  2014 24924 Dr. எம்.எஸ்.எஸ். ைர்சியா 

     8,492  
 

24925 Dr. எம்.எஸ்.எஸ். ைர்சியா 

   11,916  
 

24925 ைி.எம்.எஸ். அைரஜீவ 

     1,200  
 

25102 ைி.எம்.எஸ். அைரஜீவ 

     1,200  
 

25111 ைி.எம்.எஸ். அைரஜீவ 

        833  
 

25589 Dr. எம்.எஸ்.எஸ். ைர்சியா 

     2,242  
 

26868 Dr. இஸட்.எப்.எம். கவ்ஷிக் 

     1,000  
 

27313 Dr. எல்.பீ.ஏ. கருணாதிைக்க 

       420  
 

29253 Dr. எஸ்.வீ. கைல் 

     6,200  
 

29253 Dr. எல்.பீ.ஏ. கருணாதிைக்க 

    2,610  
 

29253 Dr. சைரவிக்ரை 

   12,074  
 

29254 Dr. என்.என்.என். சுளைர் 

     3,430  
 

29254 Dr. ஏ.எல்.யூ. இஷான் 

   11,200  
 

29278 ஆயு. விாிவுளரயாைர் 

 2,800 2015-02-20 29674 டீ.ஏ.ஜீ. சைரவிக்ரை 
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200 
 

29674 ஏ.எல்.எம். இஷான் 

 1,559 
 

29684 டீ.ஏ.ஜீ. சைரவிக்ரை 

 1,780 
 

29684 எம்.எஸ். தைௌசியா 

 525 
 

29688 டீ.எஸ். தைர்னாந்து 

 550 2015-05-11 30573 இசட்.எப்.எம். ததௌபீக் 

 800 2015-10-16 34307 ாி.எஸ்.டீ. த சில்வா 

 800 
 

34307 எச்.எஸ்.ஆர். ைத்திரண 

 1,600 
 

34307 எச்.ஏ.டீ.வக. ைடுரத்ன 

 1,600 
 

34307 எஸ்.ஏ.ஏ. ஹபீப் 

 1,250 
 

34308 எல்.எல். சைரவசக்கர 

 1,250 
 

34308 எல்.எல். சைரவசக்கர 

 1,250 
 

34308 எல்.எல். சைரவசக்கர 

 5,078 2015-11-04 34434 ைனிகா கைவதவத்த 

 
4,076 2015-12-04 34675 Dr. ைி.எம். நபீட் 

 
722 2015-12-08 34689 Dr. எச்.எஸ்.ஏ.பீ. வஹவகீகனவக 

5,052 
 

34689 Dr. ஜயதிஸ்ஸ 

 182,157 
     

 

 

நிறுத்திளவத்தல்  அட்டவளண J  

     2015 
   

2016 

     

 

உ.சீ.இை. விைரம் ததாளக 

         22,940  57 அநெொக தவல்டிங்               22,940  

         22,935  68 ஆெிைி கன்ஸ்ைக்ஷன்ஸ்               22,935  

       219,795  69 ஏெிஈ லங்கொ            219,795  

         12,849  97 கிைொப்ட் 

 

              12,849  

          38,397  2013-------124 ஏ.ொீ.ஏ. இன்டர்த ஷனல்                  38,397  

        62,733  134 டீ.பி. கங்தகொட அநெொெிநயட்                 62,733  

        23,913  2014-       12 அக்பர் பொமசுடிகல்                 23,913  

           5,544  89 நஜொன் மிைர்                   5,544  

          7,111  119 லினஸ் இைக்ாிகல்                           -    

        23,744  142 லினஸ் இைக்ாிகல்                           -    

         15,674  213 லீமொ கிொிநயநஷன்                 15,674  

        6,657  
 

தநக்தரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்                   6,657  

        52,449  
 

உ ொை லங்கொ தடவதலொப்மன்ட                 52,449  

         28,231  
 

ஷானக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்                 28,231  

          7,964  
 

லினஸ் இைக்ாிகல்                   7,964  

     122,612  
 

எஸ் & ஆர் ைில்டர்ஸ்               122,612  

        44,783  
 

எஸ் & ஆர் ைில்டர்ஸ்                 44,783  

       26,592  
 

லினஸ் இைக்ாிகல்                 26,592  

         42,112  
 

எஸ் & ஆர் ைில்டர்ஸ்                 42,112  

        24,250  2015---56 தசாப்ட்தைாஜிக் இன்தைாவைஷன்                      -    

         22,234  90 லினஸ் இைக்ாிகல் -90                      -    

         14,470  107 உ ொை லங்கொ - 107               14,470  
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         13,120  113 சுமுது என்டர்பிலைெஸ் - 113                      -    

         21,690  
 

ஜயைினி ஸ்ட்ாீல் -118                      -    

         19,520  126 சுமுது என்டர்பிலைெஸ் - 126                      -    

      113,605  149 கார்வகாவசவ் ஷிப்ைிங்             113,605  

         37,185  153 டாடா தைவனஜ்ைன்ட் சிஸ்டம்                      -    

         64,831  162 லினஸ் இைக்ாிகல்                      -    

         55,944  165 தடல்வைஜ் Forsyth & கம். லிைி.                      -    

         77,897  165 எக்தசல் டிவரடிங்                      -    

           8,180  184 லீைா கிாிவயஷன்ஸ் (ைிளர) லிைி.                 8,180  

       124,000  199 C199- வஜான் கீல்ஸ்                      -    

         89,813  189 C189- அைான்ஸ் plc                      -    

         24,000  187 C187- வஜான் கீல்ஸ்                      -    

       21,568  201 சதர்ன் தைர்னிஷர்ஸ் (ைிளர) லிைி.               21,568  

     180,000  206 நிைல் தஹட்டிஆரச்சி             180,000  

      126,810  207 தசாப்ட்தைாஜிக் இன்தைாவைஷன்                      -    

 
2016----18 லினஸ் இைக்ாிகல்               38,138  

 
63 லீைா கிாிவயஷன்ஸ் (ைிளர) லிைி.               33,287  

 
64 ஜயைினி ஸ்ட்ாீல்                 3,795  

 
66 சதர்ன் தைர்னிஷர்               15,511  

 
87 துைங்கா அவசாஸிவயடட் 

 

 
94 கல்ஹ◌ாரா ைில்டர்ஸ்               59,324  

 
98 லினஸ் இைக்ாிகல்               56,183  

 
100 டாடா தடக் 

 

              12,011  

 
115 லினஸ் இைக்ாிகல்               64,624  

 
143 லினஸ் இைக்ாிகல்               91,479  

 
144 லினஸ் இைக்ாிகல்               49,215  

 
148 ருவண் டிவரட் தசன்டர்               69,098  

 
114 நிவ் இன்ாீயுர்                 2,831  

 
120 நில்கைல் 

 

              23,226  

 
142 சுமுது என்டர்பிலைெஸ்                 2,820  

  
2016/10 

 

              26,213  

  
2016/9 

 

              56,319  

 
76 ஜயைினி ஸ்ட்ாீல்                 4,265  

 
202 தைட்வராதைாலிடன்               29,250  

 
205 எஸ் & ஆர் ைில்டர்ஸ்               16,650  

 
230 தசாப்ட்தைாஜிக் 

 

            273,000  

 
241 சதர்ன் தைர்னிஷர்                 5,094  

 
236 ஜயைினி ஸ்ட்ாீல்               29,464  

    1,826,152  
 

தைாத்தம் 

 
          2,055,800  

      

 

 

 



 

61 
 

2015 

    

2016 
      

     

 அட்டவளண K 

ரூ. 

 

அைக்கட்டளை நிதி ரூ. 

       

                   -    

 

தகாந்தசிங்ஹ 

 
                           

                    -    

 

சரத் ரணசிங்ஹ 

 
                     -    

          10,050  

 

ைாணகை 

 
           10,050  

          33,857  

 

எதிாிசிங்ஹ 

 
           35,726  

 

  

லக்ஷ்மன் சில்வா 

 

                     -    

        275,081  

 

திரட்டு நிதியம் 

 

         295,079  

 
       318,988  

   
         340,855  

 

      ரூ. 

 

ைாிசில்களும் நன்தகாளடகளும் ரூ. அட்டவளண L 

       444,159  

 

நூைக புத்தகங்கள் 

 

        444,159  

       112,400  
 

அலுவைக உைகரணம் 

 
       112,400  

     6,999,800  

 

Lash உைகரணம் 

 

      6,999,800  

       266,969  

 

வகுப்பு அளை 

 

         266,969  

               500  

 

காசு 

 

                500  

        840,000  

 

ைசுளை இல்ைம் (1999) 

 

         840,000  

            4,846  

 

2000 நூைக புத்தகங்கள் 

 

             4,846  

          23,762  

 

2001 நூைக புத்தகங்கள் 

 

           23,762  

         88,399  

 

2004 நூைக புத்தகங்கள் 

 

           88,399  

          80,085  

 

2005 நூைக புத்தகங்கள் 

 

           80,085  

           1,840  

 

2006 நூைக புத்தகங்கள் 

 

             1,840  

          12,520  

 

2007 நூைக புத்தகங்கள் 

 

           12,520  

        652,626  

 

2007 அலுவைக உைகரணம் 

 

         652,626  

        146,500  

 

2007 வாகனம் 

 

         146,500  

          16,255  

 

2008 நூைக புத்தகங்கள் 

 

           16,255  

    10,820,387  

 

2010 Irque உைகரணம் 

 

     10,820,387  

        529,134  

 

2010 புத்தகங்கள் 

 

         529,134  

 
    1,818,698  

 

2012 HECT கருத்திட்டம் 

 

     1,818,698  

            5,048  

 

2013 - புத்தகங்கள் 

 

             5,048  

     2,654,080  

 

2014 HECT கருத்திட்டம் – கணினி, அச்சிடல் இயந்திரம்       2,654,080  

        694,872  

 

2014 HECT கருத்திட்டம் – அலுவைக உைகரணம்          694,872  

            9,170  

 

2014- புத்தகங்கள் 

 

            9,170  

            6,889  

 

2015 – புத்தகங்கள் 

 

             6,889  

        116,640  

 

2015 – புத்தகங்கள் 

 

         116,640  

        136,300  

 

2015- கணினி 

 

         136,300  

 -   3,049,949  

 

வதய்ைானம் 2014 

 

-     3,049,949  

 -   3,272,269  

 

வதய்ைானம் 2015 

 

-     3,272,269  

 

  

2016- புத்தகங்கள் 

 

           34,770  

 

  

வதய்ைானம் 2016 

 

-     1,091,100  

 
  20,159,661  

   

    19,103,331  
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 உை அட்டவளண "F-1"  

2015 

   

2016 

 

விளைைனு ளவப்பு - ைீைைிக்கக்கூடியது 

 

 

திகதி சுட்டுதல் விைரம் 

      

      1,000   2013.01.16   R 18948 டீ.ஏ.எஸ்.எஸ்.பீ.வக. தைவரரா                         1,000  

      1,000  
   

                        1,000  

     

 

விடுதி ளவப்பு உை அட்டவளண "F-2" 

 

திகதி சுட்டுதல் விைரம் 

 2015 

   

2016 

    18,680  2013.04.04 19731 விடுதிக்காப்ைாைர்- I.I.M                 18,680  

      8,450  2013.04.26 19761 விடுதிக்காப்ைாைர்- I.I.M                   8,450  

      3,200  2014.03.04 24890 விடுதிக்காப்ைாைர்                   3,200  

      3,100  2014.03.11 24832 விடுதிக்காப்ைாைர்                   3,100  

      1,700  2014.04.08 25132 விடுதிக்காப்ைாைர்                   1,700  

      1,400  2014.04.22 25149 விடுதிக்காப்ைாைர்                   1,400  

        600  2014.04.29 25181 விடுதிக்காப்ைாைர்                     600  

    13,025  2015.05.07 30551 விடுதிக்காப்ைாைர்                 13,025  

    50,155  

   

                50,155  
     

 

ைாதுகாப்பு ைிளண ளவப்பு உை அட்டவளண "F - 3" 
     

2015 திகதி சுட்டுதல் விைரம் 2016 

     

    1,250  2014.08.22 R27014 லீனஸ்                                -    

  10,000  2015.07.15 R33576 ைக்ஜய                       10,000  
     

  11,250  
   

                      10,000  

     

 

 நானாவித ளவப்புக்கள் உை அட்டவளண "F-4" 

2015 

   

2016 

 

திகதி சுட்டுதல் விைரம் 

     1,000  2012.01.13 R14702 

      3,000  2013.11.26  R 23262  IIM 

       999  2013.11.28  R 23272  

      4,999  

         

 

சிற்றுண்டிச்சாளைக்கான ளவப்பு உை அட்டவளண "F - 5" 

2015 
   

2016 

 

திகதி சுட்டுதல் விைரம் 

   10,000  2010.08.16 REC 8838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,000  

  10,000  2011.10.13 REC 13777 என்.பீ. உயனவஹவா                       10,000  

  10,000  2012.05.03 R14990 எம்.ஈ.சி. தைவரரா                       10,000  

  15,000  2013.03.04 R 19022 ஏ.டீ.எஸ். சைரசிங்ஹ                       15,000  

    1,000  2014.02.25 R24840 வக.டீ. விக்ரைசிங்ஹ                         1,000  

    1,000  2014.02.26 R24860 டீ.ஏ.சி. புத்திக                         1,000  

    1,000  2014.03.13 R24952 ஏ.வீ.எஸ். சைரசிங்ஹ                         1,000  

  48,000  
   

                      48,000  
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       உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகம் - தகொழும்பு பல்கலலக்கழகம் 

வைவுச் தெலவுத்  ிட்ட ஏற்பொடுகள் மற்றும் உள்ளபடியொன தெலவினம் – 2016 

  

  

குைியீட்டு 

இைக்கம் 

  

  

அனுைதித்த 

வரவு தசைவுத் 

திட்டம் 2016 

உள்ைைடி 

2016 

  

ைிளக/ 

ைற்ைாக்குளை 

  

காரணங்கள்  

  

2015 

    

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

              

222,760,673 1 ஆளுக்குாிய வவதனங்கள் 243,225,000 243,775,453 -550,453 ைணிக்தகாளட தகாடுப்ைனவுகள் தசலுத்தியளை. 

              

569,742 2 ைிரயாணச் தசைவு 746,000 501,714 244,286 தவைிநாட்டு ைிரயாணம் குளைவளடந்தளை. 

              

7,893,378 
 
 

3 
 
 

வழங்கல்களும்  நுகர்வுகளும் 

 

 

5,929,000 
 
 

8,992,330 
 
 

-3,063,330 
 
 

தைாருட்கைின் சந்ளதப் தைறுைதி அதிகாித்தளை 

ைற்றும் அதிக ைாவளண. 

              

3,136,297 4 ைராைாிப்புக்கள் 4,836,000 3,162,105 1,673,895 ைராைாிப்பு வவளைகள் குளைவளடந்தளை. 

              
35,266,893 5 ஒப்ைந்த வசளவகள் 35,731,000 32,025,501 3,705,499 ைாதுகாப்பு ைற்றும் சுத்திாிப்பு வசளவகைின் சிட்ளடகள் 

குளைவளடந்தளையும் ைின்சாரம், நீர், ததாடர்ைாடல் 

ைற்றும் அஞ்சல் தசைவினக் கட்டுப்ைாடும். 

              

11,656,232 6 ஏளனய ைீண்தடழும் தசைவு 14,423,000 13,226,950 1,196,050 ஏளனய ைீண்தடழும் தசைவினக் கட்டுப்ைாடு. 

        
 

    

281,283,215   தைாத்த ைீண்தடழும் தசைவு 304,890,000 301,684,053 3,205,947   
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குைியீட்டு 

இைக்கம் 
  

  

அனுைதித்த 

வரவு தசைவுத் 

திட்டம் 2016 

உள்ைைடி 

2016 

  

ைிளக/ 

ைற்ைாக்குளை 

  

காரணங்கள்  

  
      

1 2 3 4 5  (3-4) 6 

            

1 புனரளைபுக்களும் வைம்ைடுத்தல்களும் 23,000,000 24,820,409 -1,820,409 அவசர புனரளைப்பு வவளைகள் பூர்த்திதசய்யப்ைட்டளை. 

            

2 

நிளையான தசாத்துக்கள் தகாள்ைல் 

 
123,500,000 

 
14,477,976 

 
109,022,024 

 

காணி வாங்க ஒதுக்கீடு தசய்யப்ைட்டளத ையன்ைடுத்த 

இயைாளை. 

            

3 

ைனித மூைதன அைிவிருத்தி 

 
3,500,000 

 
1,664,888 

 
1,835,112 

 

ைதிப்பீடப்ைட்டளத விடவும் ையிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

சார் தசைவு குளைவளடந்தளை. 

            

4 வலுவூட்டுதல் ைற்றும் ஆய்வு 7,000,000 5,138,820 1,861,180 ைல். ைா. ஆ. மூைம் தாைதைாக ஒதுக்கீடு தசய்யப்ைட்டளை. 

      
 

    

  தைாத்த மூைதன தசைவு 157,000,000 46,102,093 110,897,907   
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2016.12.31 ஆம் திகதியில் முடிவளடந்த ஆண்டின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குைிப்புக்கள். 

1. முக்கியமொன கணக்கீட்டுக் தகொள்லககள் 

1.1. தபொதுவொன தகொள்லககள் 

1.1.1 அைிக்லகயிடும் அ ிகொைம் 

தகொழும்புப் பல்கலலக்கழகத் ின் உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகமொனது 1978 

ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க பல்கலலக்கழகங்கள் ெட்டம் மற்றும் 67/14 ஆம் இலக்கக் 

கட்டலளச் ெட்டம் என்பவற்ைின் மூலம் 1980.01.01 ஆந்  ிக ி கூட்டிலணக்கப்பட்டது. 

 ிறுவகத் ின்  ி ிக்கூற்றுக்கள் தெொத்துக்கள், தபொறுப்புக்கள், ந ைிய தெொத்துக்கள், 

வருமொனங்கள், தசைவினங்கள் மற்றும் ஏலனய தகொடுக்கல் வொங்கல்கலளப் 

பிை ிபலிக்கின்ைன. 

இந்   ி ிக் கூற்றுக்கள், 1985 ஆண்டின் 7ஆம் இைக்க பல்கலலக்கழகங்கள் (திருத்தச்) 

சட்டம் ைற்றும் அதன் ைின் திருத்தப்ைட்ட ைிாிவு 106 (1), (2)  மற்றும் 107(ஆ) மற்றும் 1971 

ஆண்டின் 38 ஆம் இைக்க  ி ிச் ெட்டம் உள்ளடங்கலொன ெட்டங்களின் ஏற்ைாடுகளுக்கு 

இணங்க  ி ி  ிருவொகப் பிொிவினொல்  யொொிக்கப்படுகின்ைது. 

1.1.2 ைிரதான ததாழிற்ைாடுகளும் தசயற்ைாடுகைின் தன்ளையும் 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகமொனது (IIM) ஆயுைநவ ம், யூனொனி மற்றும் சுந ெ 

மருத்துவ முலைலமகளில் இளமொணிப் பட்டப் படிப்லபயும் முதுமொணிப் பட்டப் 

படிப்லபயும் வழங்கும் இலங்லகயிலுள்ள முன்நனொடி உயர் கல்வி  ிறுவனமொகும். 

ஆயுர்வவதக் கல்லூாியாக இைங்ளகயில் முதைாவதாக ஆரம்ைிக்கப்ைட்ட இது, ைின்பு 

1977 ஆம் ஆண்டு உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி நிறுவகைாக தரமுயர்த்தப்ைட்டு, 

தகாழும்புப் ைல்களைக்கழகத்துடன் இளணப்புச் தசய்யப்ைட்டது. 

 

உண்ணொட்டு மருத்துவக் கல்வி  ிறுவகமொனது, ஆரம்ை உடல் நைம், தைாது உடல் நைப் 

ைிரச்சிளனகள், சுகாதார வைம்ைடுத்தல்கள் ைற்றும் வநாய்சார் ைாதுகாப்பு வைான்ை சவால் 

ைிகுந்த வதளவப்ைாட்டிளன எதிர்தகாள்ைக்கூடிய ைருத்துவத் ததாழில்வாண்ளையாைர் 

களை உருவாக்குகின்ைது. 

 

 ிறுவகமொனது பிை ொனமொக அைெ  ி ியிநல தெயற்படுகின்ைது. 

 

1.1.3 தயார்ைடுத்தலுக்கான அடிப்ைளட 

 

(i) இணக்கப்ைாட்டுக் கூற்று 

 ி ிக் கூற்றுக்கைானது,  ி ி  ிலலலமக்கூற்று,  ி ிச் தெயைாற்றுளகக்கூற்று, ந ைிய 

தெொத்துக்களில் ஏற்பட்ட மொற்ைல் ைற்ைிய கூற்று, கொசுப் பொய்ச்ெல் கூற்று மற்றும்  ி ிக் 
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கூற்றுக்களுக்கொன குைிப்புக்கலள உள்ளடக்கியுள்ளன. இந்  ி ிக் கூற்றுக்கள் இலங்லகப் 

பட்டயக் கணக்கொளர்  ிறுவகத் ினால் தவைியிடப்ைட்ட இலங்லகக் கணக்கீட்டு 

 ியமங்களின் (SLAS) படி  யொொிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(ii) அைவீட்டிற்கான அடிப்ைளட 

 

 ி ிக் கூற்றுக்கள் வைலொற்றுக் கிைய அடிப்பலடயில்  யொொிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 

குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ை சந்தர்ப்ைங்களைத் தவிர ைணத்தின் தைறுைதி ைாற்ைம் கவனத்தில் 

தகாள்ைப்ைடுவதில்ளை. கிரயைானது தசாத்துக்கள் ளகைாற்ைப்ைடும் வைாதுள்ை 

நியாயைான சாதாரண தபறுைானம் அடிப்ைளடயிைானதாகும். 

 

(iii) தசயற்ைாட்டு ைற்றும் சைர்ப்ைிக்கும் நாணயம் 

 ி ிக் கூற்றுக்கள் நிறுவகத்தின் த ொழிற்பொட்டு மற்றும் அைிக்லகயிடல் தெய்யும் பண 

அலகொன இலங்லக ரூபொவில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1.2. தசாத்துக்கள் ைற்றும் அதன் விளைைதிப்பு அடிப்ைளடகள் 

1.2.1 ஆதனங்கள், தைைாடங்கள், தைாைி ைற்றும் உைகரணங்கள் 

 

 ிறுவகத் ின் அலுவலகம், ஆய்வுகூடமும் கற்ைல் உைகரணங்களும்,  ளபொடங்களும் 

தபொருத் ிகளும் ைற்றும் வொகனங்கள் என்ைன 2016.01.01 ஆம்  ிக ியிலிருந்து 

தெல்லுபடியொகுமொறு மீள்ைதிப்பீடு தசய்யப்ைட்டு கணக்குகைில் அலடயொளம் 

கொணப்பட்டுள்ளது. குைித்  கொலப்பகு ியில் தகொள்வனவு தெய்யப்பட்ட ஆ னங்கள், 

தைைாடங்கள், தபொைியும் உபகைணங்களும், வொெிகெொலலப் புத் கங்கள் மற்றும் 

தகொங்ொீட் இருக்லககள் என்பன கிையப் தைறுைதியில் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 ிர்மொணித் ல் நவலலகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் பூர்த் ிதெய்யப்பட்ட கொைணத் ினொல் 

தமொைகஸ்முல்ல தபண்களது பு ிய விடு ிக் கட்டடம் கிையப் தைறுைதியில் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

ந ய்மொனமொனது மீள்ைதிப்ைிடப்ைட்ட தைறுைதியின் அடிப்ைளடயில்  ி ிச் தசயற்ைாட்டு 

அைிக்ளகயில் காட்டப்ைட்டுள்ைதுடன், தகாள்வனவுக் கிரய அடிப்ைளடயில் ைின்வரும் 

வருடாந்த வீதத்தில் கணக்கிடப்ைடுகிைது. 

கட்டடம்          5% 

 ளபொடமும் தபொருத் ிகளும்      10% 

அலுவலக ஆய்வுகூடம் மற்றும் கற்ைித்தல் உபகைணங்கள்  20% 

கணினிகள்        20% 

வைாட்டொர் வொகனங்கள்      20% 
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வாெிகெொலலப் புத் கங்கள்      20% 

விளையாட்டுத்துளை உைகரணங்கள்     20% 

தைாைி ைற்றும் இயந்திரம்      20% 

ைகுதி நிரந்தர விாிவுளர ைண்டைம்     20% 

தகாங்ாீட் இருக்ளககள்      20% 

 

2016 ஆம் ஆண்டுக்காக ரூ. 43.7 மில்லியன் த ொலக ந ய்மொனத் ிற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2016.01.01 ஆம்  ிக ியன்று   ிலலயொன தெொத்துக்கள் 

மீள்ம ிப்பீடு தெய்யப்பட்ட ன் கொைணமொக அது  ரூ. 5.7 மில்லியனால் 

குளைவளடந்துள்ளது. 

 

(அரச ைானியங்கைின் மூைம் தகாள்வனவு தசய்யப்ைட்ட, 2016.01.01 ஆம் திகதியில் 

ைீள்ைதிப்பீடு தசய்யப்ைட்ட, ைாிசில் ைற்றும் நன்தகாளடயாக தைற்றுக்தகாண்ட) சகை 

நிளையான தசாத்துக்கைின் வதய்ைானம் இைதாக்கல் தசய்யப்ைட்டுள்ைது. 

 

2016 ஆண்டு காைப்ைகுதியில் ைிரதானைாக வசர்த்துக்தகாள்ைப்ைட்டவற்ைின் காரணைாக 

உட்கட்டளைப்பு வசதி, தைாைிகள் ைற்றும் உைகரணங்கள் ஆகியவற்ைின் தைறுைதி ரூ. 

11.4 ைில்லியனால் அதிகாித்துள்ைது. 

 

கொணி மற்றும் கட்டடம் 2016.01.01 அன்று  ிலலயொன தெொத்துக்கள் பிை ொனமொக 

மீள்ம ிப்பீடு தெய்யப்பட்ட ன் கொைணமொக ரூ.1,311.2 மில்லியனால் குைிப்ைிடத்தக்கைவு 

அதிாித்துள்ளது. 

 

1.2.2 இருப்புக்கள் 

 

இருப்புக்கள் கிையப் தைறுைதியிவை ைதிப்ைிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இருப்புக்களின் தபறும ி 2015 ஆம் ஆண்லட விடவும் ரூ. 0.2 மில்லியனொல் ெிைி ளவு 

அ ிகொித் ல  அவ ொனிக்க முடிந் து. 

 

1.2.3 தைைவவண்டியளவகள் ைற்றும் முற்தகாடுப்ைனவுகள். 

 

தபைநவண்டியலவகள் அவற்ைின் ம ிப்பிடப்பட்ட ந ைிய தபறும ிகளிநல 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

தபைநவண்டியலவகளும் ரூ. 0.3 மில்லியனொல் ெிைி ளவு அ ிகொித்துள்ளது. 

 

முற்தகொடுப்பனவுகள் ரூ. 0.8 மில்லியனொல் குலைவலடந்துள்ளது. 
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1.2.4 குறுகியகாை முதலீடுகள் 

 

ெில மு லீடுகள் அ ன் வட்டியுடன் ைீைப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

நிளையான ளவப்புக்கைின் வட்டிளய ைீள் முதலீடு தசய்ததன் காரணைாக முதலீடுகள் ரூ. 

106 ைில்லியன்கைால் அதிகாித்துள்ைது. 

 

1.3. தைாறுப்புக்களும் ஏற்ைாடுகளும் 

 

2016.12.31 இல் உள்ளவொைொன ெகல அைியப்பட்ட தபொறுப்புக்களும்  ி ிக் கூற்றுக்களில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இருப்ைதாக அைியப்ைட்ட வைாதிலும் தைறுைானத்ளத 

வழுவின்ைி ைதிப்பீடு தசய்ய முடியாத தபொறுப்புக்களுக்காக நபொ ியளவு ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்ைட்டுள்ளன. 

 

நகொொிக்லகயின் அடிப்பலடயில் அல்லது ஓைொண்டுக்குள்  தெலுத்  நவண்டிய 

கடப்பொடுகள்  லடமுலைப் தபொறுப்புக்களொக  ி ி  ிலலலமக் கூற்ைிநல 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. ஓைொண்டின் பின் தெலுத் நவண்டிய கடப்பொடுகள்  ி ி  ிலலலமக் 

கூற்ைில்  லடமுலைெொைொ தபொறுப்புக்களொக கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

2016.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ைைடி நிறுவகத்திற்கு எதிராக நீதிைன்ை வழக்குகள் மூன்று 

இருந்ததுடன், அவ் வழக்குகள் சம்ைந்தைாக தசலுத்துவதற்கு ைதிப்பீடு தெய்யப்ைட்டுள்ை 

ததாளக ரூ. 1.05 ைில்லியனாகும். 

 

1.3.1 உதவுததாளககளுக்கான கணக்கீடு 

நிறுவகத் ிவைற்ைடும் தெலவுகளுக்கொக ஈடுதெய்யப்படும் உ வுத ொலககள் வருமொனமொக 

அலடயொளப்படுத் ப்பட்ட அந  கொலப்பகு ியில்  ி ிச் தெயலொற்றுலகக் கூற்ைில் 

தெலவுகளொக அலடயொளப்படுத் ப்படும்.  ிறுவகத் ின் தெொத்ததான்ைினது கிையத் ிற்கு 

ஈடுதெய்யப்படும் உ வுத ொலககள் குைித்  தெொத் ின் பயனுள்ள ஆயுட்கொலத் ினுள் 

முலையொக  ி ிச் தெயலொற்றுலகக் கூற்ைில் அலடயொளப்படுத் ப்படும். 

 

1.3.2 ஊழியர் நைன்கள் 

விவொிக்கப்பட்ட  ன்லமத்  ிட்டமொனது ஊழியதைொருவர் ஓய்வு தபறுலகயில் தபறும் 

 ன்லமயின் அளவொனது விவொிக்கப்பட்ட  லன்கள், தபொதுவொக வயது, நெலவக் கொலம் 

மற்றும் இழப்பீடு நபொன்ை கொைணிகளின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

 

 ி ி  ிலலலமயில் தபொறுப்பொகக் கொட்டப்பட்டுள்ள விவொிக்கப்பட்ட  ன்லமத்  ிட்டங்கள் 

2017.12.31 ஆம் திகதியன்று உள்ளவொைொன கடப்பொடுகளின் ெந்ல ப் தபறும ியொகும். 
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1.4. வருைானத்ளத அளடயாைங்காணுல் 

வருமொனமொனது  ிறுவகத் ிற்கு வழங்கும் தபொருளொ ொரப் ையன்கைானது பொய்ச்ெல்கைின் 

அளவில் வருமொனமொனது அலடயொளப்படுத்  ப்பட்டுள்ளது. 

 

2016 ஆண்டு ெொர்பொக மீண்டுவரும் தசைவுகளுக்கான தைாத்த அரச ைானியம் ரூ. 299.0 

மில்லியனொகும். 

 

1.5. தசைவினங்கள் 

ஏற்பட்ட கிையங்கள் மற்றும் குைித்துளரக்கப்ைட்ட விடயங்ககள் 

என்பவற்றுக்கிலடயிைான ந ைடித் த ொடர்புகளின் அடிப்பலடயில் நிதிச் தசயைாற்றுளக 

அைிக்லகயில் தெலவுகள் இனங்கொணப்படுகிைது. நிறுவகத்ளத நடாத்திச் 

தசல்வதற்காகவும் மூைதனச் தசாத்துக்களை வைணிச்தசல்வதற்காகவும் ஏற்ைடுகின்ை 

எல்லொச் தெலவுகளும் வருைானத் ிலிருந்து அைவிடப்பட்டு ஆண்டிற்கொன 

ைிளக/ைற்ைாக்குளைலய வந் லடந் லவயொகும். 

 

1.6. ஒப்பீட்டு ாீதியிைான தகவல்கள் 

இயலுைான சகை இடங்கைிலும் ஒப்பீட்டு ொீ ியிலொன ததாளககள் கூற்றுக்கைில் 

தவளிக்கொட்டப்பட்டுள்ளன. 
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தகாழும்பு ைல்களைக்கழகத்துடன் இளணந்த உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகத்தின் 2016 

திசம்ைர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவளடயும் ஆண்டுக்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் ததாடர்ைாக 1978 ஆம் 

ஆண்டின் 16 ஆம் இைக்க ைல்களைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் 108 (1) உை ைிாிவின் ைிரகாரம் 

கணக்காய்வாைர் தளைளை அதிைதியின் அைிக்ளகக்கான ைதில்கள். 

2.2.1 இவ் விளையாட்டு உைகரணங்கைது தகாண்டுதசல்லுதல் தைறுைதி குளைவளடந்தளை ைீள் 

ைதிப்பீட்டு ைற்ைாக்குளையாக கணக்கைிக்ளககைில் இனங்காணப்ைட்டுள்ைது.  

2.2.2 (அ) கணக்கு அைிக்ளககைின் குைிப்புக்கைில் வதய்ைான வீதம் 20% தவைான  முளையில் 

உள்ைடக்கப்ைட்டிருப்ைது இதற்குாிய காரணைாக அளைந்துள்ைது. 

(ஆ)   இந் நிளைளை திருத்தியளைக்கப்ைட்டுள்ைது. 

(இ)   இதளன திருத்தியளைப்ைதற்கு நடவடிக்ளக எடுக்கப்ைட்டுள்ைது. 

(ஈ) இக் காணாைல்வைான ததாளகயினது தைறுைதிளய சம்ைந்தப்ைட்ட ைிாிவினா◌ிடைிருந்து 

அைவீடு தசய்து கணக்குகைில் சீராக்கல் தசய்யப்ைட்டுள்ைதுடன், கணக்காய்வு மூைம் 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டள்ைவாறு அப் தைறுைதிளய தசைவினதைான்ைாக காட்டப்ைடாளை 

வைான்ை வழுக்களை எதிர்காைத்தில் தவிர்த்துக் தகாள்வதற்குத் வதளவயான 

ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

2.2.3 இத்தளகய குளைைாடுகளை எதிர்காைத்தில் தவிர்த்துக் தகாள்வதற்குத் வதளவயான 

ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

2.3 நிறுவகத்தின் கணக்காய்வு குழுவினது ஆவைாசளனயின் ைடி தற்வைாது இந்த 

விாிவுளரயாைர் வசளவயாற்றும் வைராததனிய ைல்களைக்கழகத்தின் உை வவந்தாிடம் இந் 

நிளைளைளய ததாிவித்து, அத் ததாளகளய அைவீடு தசய்வதற்குத் வதளவயான 

ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

2.4 (அ) நட்டம் ைற்ைிய அைிக்ளக சம்ைந்தப்ைட்ட வகாளவயில் உள்ைடக்கப்  ைட்டுள்ைதுடன், 

நிதி ஒழுங்குவிதி 110 இன் கீழ் இந் நட்டம் ைற்ைிய அைிக்ளக தயாாிக்கப்ைட்டுள்ைது. 

(ஆ) காைாண்டு ைாத நிதி தசயைாற்ைல் அைிக்ளக உாிய காைாண்ட்டின் இறுதியில் நிரல் 

அளைச்சுக்கு சைர்ப்ைிக்கப்ைட்டுள்ைது. 

(இ) ஆய்வுகூட உைகரணங்களை தகாள்வனவு தசய்வதற்கான அக் தகாள்வனவு 

நடவடிக்ளகயில் விடய வளகப்ைடுத்தல் சுைார் 43 இருந்ததனால் அளவ ததாழில்நுட்ை 

ைதிப்பீட்டுக் குழுவின் மூைம் ைதிப்பீடு தசய்வதற்கும் அவதவைால் தகாள்வனவு 
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தீர்ைானத்ளத வழங்குவதற்காக அதிக காைம் எடுக்கப்ைட்டுள்ைது. இருப்ைினும் 

எதிர்காைத்தில் இந் நிளைளைகளை தவிர்த்துக் தகாள்வதற்குத் வதளவயான 

ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

   ஆய்வுகூட உைகரணங்கள் தகாள்வனவு தசய்வதற்காக ைல்வவறு விடய வளககள் சுைார் 

43 வழங்குநர்கள் 05 வைர்கைிளடவய ைிாிந்து தசன்ைதனால் இக் தகாள்வனவு தசய்தல் 

சார்ைாக தாைதம் ஏற்ைட்டுள்ைது. இருப்ைினும் எதிர்காைத்தில் இவ்வாைான தாைதங்களை 

தவிர்த்துக் தகாள்வதற்குத் வதளவயான ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

எவ்வாைிருப்ைினும் தற்வைாது எல்ைா உைகரணங்களும் நிறுவகத்திற்கு கிளடக்கப்தைற்று 

ைணம் தசலுத்தப்ைட்டு சகை தசயற்ைாடுகளும் பூர்த்திதசய்யப்ைட்டுள்ைது. 

 

4.1  (அ) வசர்த்துக்தகாள்ைப்ைடவவண்டிய ைாணவர் தையர்ப் ைட்டியல் ைல்களைக்கழக 

ைானியங்கள் ஆளணக்குழுவின் (ை.ைா.ஆ.) மூைம் நிறுவகத்திற்கு தைற்றுத் 

தரப்ைடுவதுடன், ைின்பு ைாடதநைிளய விட்டுச்தசல்ைல், வவறு ைாடதநைிகளுக்கு 

உயர்த்தப்ைடுதல் ைற்றும் தவற்ைிடங்களுக்கு வைாதுைானைவு ைாணவர்கள் ததாளக 

ை.ைா.ஆ. வுக்கு கிளடக்காளை என்ைவற்ைினால் இக் குளைைாட்ளட 

தவைிக்காட்டுகின்ைது. 

(ஆ)  ைட்டத்ளத பூர்த்திதசய்வதற்காக 10 வருட காைம் வழங்கப்ைடுவதன் காரணைாக  

இவ்வாறு வைைதிக ைாீட்ளசகள் அதிக எண்ணிக்ளகயானளவ நடாத்தப் 

ைட்டுள்ைதுடன், இது சித்தியளடயாளை வீதம் அதிகாிப்ைதற்கும் காரணைாகியுள்ைது. 

எவ்வாைிருப்ைினும், நிறுவகத்தின் கற்ளக சார் சளையின் மூைம் இவ் ஆண்டு 

எண்ணிக்ளகளய குளைப்ைதற்கு ததாடர்ச்சியாக வைச்சுவார்த்ளத நடாத்தப்ைட்டுள்ை 

வைாதிலும், இது ததாடர்ைாக ைாணவர்கைது எதிர்ப்பு காணப்ைடுவதனால் 

ைாற்றுவதற்கு முடியாதுள்ைது. 

4.2 காணி உாிளையாைர்கைின் தரப்ைினரால் ஏற்ைட்ட நிறுவகத்தினால் கட்டுப்ைடுத்த முடியாத 

காரணங்கைின் இக் தகாள்வனளவ வைற்தகாள்ை முடியாததனால் நிதி ைீண்டும் 

திளைவசாிக்கு அனுப்புதல் இடம்தைற்றுள்ைது. 

சம்ைந்தப்ைட்ட தகாள்வனவு நளடமுளை ததாடர்ந்து நிகழ்ந்ததனால் ைத்திாிளக விைம்ைரம் 

ைற்றும் காணிப் ைதிவுபுத்தக ைாிசீைளன என்ைவற்றுக்காக நிதி தசைவிடுவதற்கு 
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ஏற்ைட்டுள்ைதுடன், அரசாங்க விளை ைதிப்பீட்டு திளணக்கைத்தின் மூைம் விளை ைதிப்பீடு 

தசய்யப்ைட்டுள்ைதனால் விளைைதிப்பீட்டுக்காக நிதி தசைவிடப்ைட்டுள்ைது. 

4.3 (அ)  2016 ஆண்டில் நளடமுளைப்ைடுத்தப்ைட்ட வவளை ஒப்ைந்தங்கள் அளனத்தும் சார்ைாக 

ஒப்ைந்தங்கள் ளகச்சாத்திடப்ைட்டதன் ைின்பு ஒப்ைந்த வவளை ஒப்ைளடப்புக்கள் 

தசய்யப்ைட்டுள்ைன. 

(ஆ) நிறுவகத்தின் தற்வைாதுள்ை ைளழய கட்டடங்கைின் தன்ளைகள் சார்ைாக அவற்ைிலுள்ை 

விாிவுளர ைண்டைங்களுக்கு வைி சீராக்கி தைாைிகளை தைாருத்துைாறு 

ைாணவர்கைிடைிருந்தான ைாாிய வகாாிக்ளகக்வகற்ைவும் அலுவைகம் ைற்றும் 

ஆய்வுகூடம் ஆகியவற்றுக்காக வைி சீராக்கி தைாைிகளை ஏற்ைடுத்தித் தருைாறு 

கல்விசார் ைற்றும் கல்விசாரா ைணியாைர்கைால் விடுக்கப்ைட்ட வகாாிக்ளகக்கு 

ஏற்ைவும் இப் தைாைிகளை தகாள்வனவு தசய்யவவண்டிவயற்ைட்டதுடன், இதன் 

காரணைாக தைாத்த நிளையான தசாத்துக்களை ளகதகாள்ைல் சார்ைான ஒதுக்கீடுகள் 

அதிகாிக்கவில்ளை. 

தைைாடம் ைற்றும் தைாருத்துகைின் கீழ் விடுதி சார்ைாக புதிதாக அலுைாாி ைற்றும் 

ஆய்வுகூடத்திற்கான கதிளரகள் சார் அவசர வதளவப்ைாடுகள் எழுந்ததனால் இது 

நிகழ்ந்துள்ைதுடன், இதன் மூைம் தைாத்த நிளையான தசாத்துக்கள் சார்ைான 

ஒதுக்கீடுகள் அதிகாிக்கவில்ளை. 

கல்விசார் ைற்றும் கல்விசாரா ைணியாைர்கைால் தசய்யப்ைட்ட வைைதிக வகாாிக்ளகக்கு 

ஏற்ை இக் கணினியும் அச்சிடல் இயந்திரமும் தகாள்வனவு தசய்யப்ைடவவண்டி 

ஏற்ைட்டதுடன், ரூ. 4.3 ைில்லியன் ததாளக தைாத்த நிளையான தசாத்துக்களை 

ளகதகாள்ைல் சார் ஒதுக்கீடுகைின் எல்ளைக்கு உட்ைட்டதாகவவ உள்ைது. 

(இ) இக் கருத்திட்டங்கள் 05 இல் 2016 ஆண்டினுள் கருத்திட்டங்கள் 03 

ஆரம்ைிக்கப்ைட்டுள்ைதுடன், எஞ்சிய கருத்திட்டங்கள் 02 நிரந்தர ைின் ைற்றும் சிவில் 

தைாைியியைாைதராருவர் இல்ைாததன் காரணைாக ஏற்ைட்ட தாைதத்தினால் 2017 

ஆண்டில் ததாடங்கவவண்டிவயற்ைட்டுள்ைது. விைரம் ைின்வருைாறு. 

ஒப்ைந்தவவளை  ததாடங்கப்ைட்ட நாள்  பூர்த்திதசய்யப்ைட்ட நாள் 

AA1/3/2016/05                         2016/05/11                                    2016/06/08 

AA1/3/2016/12                         2016/11/21                                    2017/01/10 
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AA1/3/2016/13                         2016/11/21                                    2017/01/10 

AA1/3/2016/14                         2017/02/02                                    2017/05/02 

AA1/3/2016/15                         2017/01/28                                    2017/02/27 

(ஈ) ஒரு வருடத்ளத விட வைைதிகைாக நளடதைற்றுவரும் வவளைகைில் உாிய வருடத்தினுள் 

சைர்ப்ைிக்கப்ைடும் சிட்ளடகளுக்காக அவ் வருடத்தின் ஏற்ைாடுகைிலிருந்து தகாடுப்ைனவு 

தசய்யப்ைடுவதுடன், அதன் ைின்பு எதிர்வரும் ஆண்டில் சைர்ப்ைிக்கப்ைடும் 

சிட்ளடகளுக்காக அவ் எதிர்வரும் ஆண்டின் ஏற்ைாடுகள் மூைைாக தகாடுப்ைனவு 

தசய்யப்ைடுவதனால் இந் நிளைளை எழுந்துள்ைது. இக் கருத்திட்டங்கைில் 

உள்ைடங்கியுள்ை நூைகத்துடன் சம்ைந்தப்ைட்ட ‘தகாஹர’ தைன்தைாருளை உருவாக்கி 

நளடமுளைப்ைடுத்துவது ததாடர்ைான ைணியாைர் ையிற்சி நடவடிக்ளககள் ததாடர்ந்து 

வைற்தகாள்ைப்ைட்டு வருவதுடன், நிறுவகத்தின் விளையாட்டு ளைதானத்ளத 

அைிவிருத்தி தசய்தல் கருத்திட்டம் தற்வைாது பூர்த்திதசய்யப்ைட்டு, விளையாட்டு 

ளைதானம் ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைது. 

 

(உ) இக் கருத்திட்டங்கைில் சிை 2016 ஆண்டில் வவறு கருத்திட்டப் தையர்கைில் 

நளடமுளைப்ைடுத்தப்ைட்டு நிளைவவற்ைப்ைட்டுள்ைதுடன், இக் கருத்திட்டங்கள் சார் 

சாியான ைதிப்பீடுகளை தயாாிப்ைதற்குத் வதளவயான தைாைியியல் ததாழில்சார் வசளவ 

நிறுவகத்திடம் இல்ைாததன் காரணைாக எஞ்சிய கருத்திட்டங்களை ஆரம்ைிப்ைதில் 

தாைதம் ஏற்ைட்டுள்ைது. எனினும், 2015 ஆண்டில் இக் கருத்திட்டங்கள் 

நளடமுளைப்ைடுத்தப்ைடாததனால் ரூ. 20 ைில்லியன் மூைதன நிதி ைல்களைக்கழக 

ைானியங்கள் ஆளணக்குழுவின் மூைம் தைாது திளைவசாிக்கு திருப்ைி 

அனுப்ைப்ைட்டுள்ைது. 

 

(ஊ) நிறுவகத்தின் தற்வைாதுள்ை ைளழய கட்டடங்கைின் தன்ளைகள் சார்ைாக அவற்ைிலுள்ை 

விாிவுளர ைண்டைங்களுக்கு வைி சீராக்கி தைாைிகளை தைாருத்துைாறு 

ைாணவர்கைிடைிருந்தான ைாாிய வகாாிக்ளகக்வகற்ைவும், அலுவைகம் ைற்றும் 

ஆய்வுகூடம் ஆகியவற்றுக்காக வைி சீராக்கி தைாைிகளை ஏற்ைடுத்தித் தருைாறு 

கல்விசார் ைற்றும் கல்விசாரா ைணியாைர்கைால் விடுக்கப்ைட்ட வகாாிக்ளகக்கு ஏற்ைவும் 

இப் தைாைிகள் தகாள்வனவு தசய்யவவண்டிவயற்ைட்ட அவதவவளை இப் தைாைிகளை 
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தைாருத்துவதற்கு வைாதுைானைவு ைின் வழங்கல் நிறுவகத்திடம் இல்ைாததன் 

காரணைாக இவ் வைி சீராக்கி தைாைிகளை நிறுவகத்திற்கு தைற்றுக்தகாள்வது 

சம்ைந்தைாக தாைதப்ைடுத்தல் வைற்தகாள்ைப்ைட்டுள்ைது. இருப்ைினும் தற்வைாது ைின் 

வழங்களை அதிகாிப்ைதற்குத் வதளவயான நடவடிக்ளககள் ஆரம்ைிக்கப்ைட்டு, ைணிகள் 

பூர்த்திதசய்யப்ைட்டு வருகின்ைன. 

 

4.4 2016.12.31 ஆம் திகதியில் மூைதன ைானிய கணக்கின் ைீதியில் ரூ. 101 ைில்லியன் 2017 

சனவாி ைாதம் திளைவசாிக்கு திருப்ைியனுப்ைப்ைட்டுள்ைதுடன், எஞ்சிய ததாளக 2016 இன் 

முடிவுைாத வவளை ததாடர்ைாக 2017 இல் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. 

 

5.1 நிறுவகத்தின் வருடாந்த வரவு தசைவுத்திட்ட ஆவணத்துடன் தைாழிப்புளர தசயற்ைாட்டுத் 

திட்டதைான்று தயாாிக்கப்ைடும் அவதவவளை, விாிவான தசயற்ைாட்டுத் திட்டதைான்ளை 

தயாாிப்ைதில் தாைதம் ஏற்ைட்டுள்ைது. எதிர்காைத்தில் இத் தாைதத்ளத தவிர்ப்ைதற்குத் 

வதளவயான ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

 

5.2 (அ) நிறுவத்தினது தைாருட்கள் ைற்றும் வசளவகள் தகாள்வனவு தசய்தல், ஒப்ைந்த வவளை 

ைற்றும் நிர்ைாணிப்பு ைணிகள் ததாடர்ைாக கவனத்தில் தகாள்ளும் வைாது 03 வருட 

காைத்திற்கு ஒன்ைாக தகாள்வனவு திட்டதைான்ளை சைர்ப்ைிப்ைது அவ்வைவு 

ைிரவயாகைற்ைதனால் இவ்வாறு ஓராண்டுக்கு ைாத்திரம் தயாாிக்கப்ைட்டுள்ைது. எனினும், 

2016 ஆண்டுக்கான ைிரதான தகாள்வனவு திட்டம் தயாாிக்கப்ைட்டு, முகாளைத்துவ 

சளையின் அங்கீகாரம் தைற்றுக்தகாள்ைப்ைட்டுள்ைது. 

 

(ஆ) ைை வழங்குநர்கள் ைற்றும் ஒப்ைந்தக்காரர்கள் திட்டைிடப்ைட்ட தினங்கைில் தைாருட்கள் 

ைற்றும் வசளவகளை வழங்காளை, ஒப்ைந்த வவளைகளை உாிய காைப்ைகுதியில் 

பூர்த்திதசய்யாளை, அவதவைால் நிரந்தர தைாைியியைாைதராருவர் நிறுவகத்திற்கு 

இல்ைாளை ஆகியவற்ைினாைான தாைதம் இதற்கு காரணைாகியுள்ைது. ஆனால், 

எதிர்காைத்தில் இந் நிளைளைகளை சாி தசய்வதற்குத் வதளவயான ஆவைாசளனகள் 

வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 
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(இ)  கடந்த வருடத்தில் நிளைவவற்ை முடியாத வவளை ைகுதிகள் அடுத்த ஆண்டின் வைாது 

புதிய கருத்திட்டதைான்ைாக ஆரம்ைிக்கப்ைடும் சந்தர்ப்ைமும் உள்ைதுடன், கணக்காய்வு 

மூைம் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ைவாறு இவ்வாைான வவளை ைகுதிகளை எதிர்காைத்தில் 

முடிவுைாத வவளையாக தகாள்வனவுத் திட்டத்தில் உள்ைடக்குவதற்குத் வதளவயான 

ஆவைாசளனகள் வழங்கப்ைட்டுள்ைது. 

 

6.     (அ)  நிளையான தசாத்துக்கள் ைதிவவட்டின் ைணிகளுக்காக தனியாக ஊழியதராருவர் 

நியைிக்கப்ைட்டுள்ைதுடன், அதற்வகற்ை அதளன இற்ளைப்ைடுத்துதல் முளையாக 

வைற்தகாள்ைப்ைடுகின்ைது. 

(ஆ) கடன்தீர்நிதி சாியாக ைதிப்பீடு தசய்தல் ைற்றும் தைாதுத் துளை கணக்கீட்டு நியைங்கள் 

ையன்ைடுத்துதல் ததாடர்ைாக நிதிப் ைிாிவு உத்திவயாகத்தர்கள் ைற்றும் ஊழியர்கள் 

ஆகிவயாருக்குத் வதளவயான ையிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைில் ைங்குதைைச்தசய்து 

அைிவிளனப் தைற்றுக்தகாடுப்ைதற்கான நடவடிக்ளககள் வைற்தகாள்ைப்ைட்டுள்ைன. 

 

 

 

………………………………………… 

சிவரஷ்ட வைராசிாியர் பீ.ஏ. ைரணகை 

ைணிப்ைாைர் 

உண்ணாட்டு ைருத்துவக் கல்வி நிறுவகம் 

 


