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உலகளாவிய ாீதியில் அதிகளவில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட  

அறிவுசார் நிறுவனமாக கதன் ஆசியாவில் திகழ்வதாகும். 

 

 

   

   

 
 

 

 
 

 உலக சவால்களுக்கு முகங்ககாடுக்கும் வககயில் 

ஆராய்ந்தறியும் மனனாபாவத்கதயும் அறிவு மற்றும் 

திறன்ககள விருத்தி கசய்வதகனயும் னபாசிக்கக் 

கூடியதான கதாழில்நுட்பம் மற்றும் அதனுடன் 

கதாடர்புகடய துகறகளில் கல்விகய வழங்குதல்; 

 கல்வி   வகரயகறககள விருத்திகசய்வதற்காக மற்றும் 

னதசிய கதாழில்நுட்பத் திறகமககள 

உயர்வகடயச்கசய்வதற்காக னதசிய ாீதியில் 

கபாருத்தமான மற்றும் உயர் விகளவுகள் ககாண்ட 

ஆய்விகன னமற்ககாள்ளுதல்; 

 சர்வனதச ாீதியிலான இடத்கதக் ககாண்டகதாரு 

இலங்ககப் பல்ககலக்கழகமாக நாட்டிற்கும் 

ககத்கதாழில் துகறக்கும் சமூகத்திற்கும் நிபுணத்துவ 

னசகவககள வழங்குதல்; மற்றும் 

 இலங்ககயின் நிகலத்திருக்கும், விஞ்ஞான, 

கதாழில்நுட்ப, சமூக மற்றும் கபாருளாதார 

அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றுதல்  

என்பன மூலமாக கதாழில்நுட்பம் மற்றும் அதனுடன் 

கதாடர்புகடய துகறகளில் அதிகளவில் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்ட அறிவுசார் நிறுவனமாக கதன் ஆசியாவில் 

திகழ்வதாகும். 
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 உயர் கல்வி பயிற்சி நிறுவககமன்ற வககயில் சர்வனதச 

மட்டத்திலான அங்கீகாரத்கத அகடதல். 

 உலகலாவிய அங்கீகாரத்துடன் உள்நாட்டு மற்றும் 

சர்வனதச கதாடர்புகடயதான ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கம் 

மற்றும் நிறுவக நிகலயில் உயர்நிகலகய அகடதல். 

 னதசத்தின் னதகவப்பாடுகள் மற்றும் ககத்கதாழில் 

துகறயினதும் சமூகத்தினதும் எதிர்ப்பார்ப்புககள 

நிகறனவற்றும் வககயிலான கல்விகய வழங்கும் 

முன்னனாடிப் பல்ககலக்கழமாக திகழுதல். 

 பல்ககலகழகங்கள் தமது கசயற்பாடுகளில் 

விகனத்திறகன அகடயும் வககயில் கல்வி சார் 

புலகம மற்றும் கபளதீக சூழகல உயர்த்துதல். 

 முகனப்பான பல்ககலக்கழக கட்டகமப்பின் 

நிபந்தகனககள சந்திக்கத்தக்க சிறந்த அறிவுமிக்க, 

திறகமமிகுந்த மற்றும் திருப்தியகடந்த ஆளணியினர் 

மற்றும் மாணவர்ககள உள்ளடக்கியதுமான சமூகத்கத 

உருவாக்குதல். 

 உயர் கதாழில்நுட்ப மற்றும் ஆனலாசகன னசகவககள 

வழங்குவதில் திறகமமிக்க னசகவ வழங்கும் 

முன்னனாடியாகத் திகழுதல். 

 இலங்ககயில் ஒழுக்க கநறிமுகறகள் மற்றும் உயர்/ 

கதாழில்சார் கல்வி கதாடர்பிலான னதசிய அபிவிருத்தி 

மற்றும் ககாள்கக வகுப்பில் அரசாங்கத்திற்கு 

ஆனலாசகராக கசயற்படுதல். 

 தர உறுதிப்பாடு மற்றும் விகனத்திறன் மிக்க கூட்டு 

நல்லாட்சியிகன பல்ககலக்கழக கலாசாரத்தில் 

ஏற்படுத்துதல். 

    ிறுவன இைக்குகள் 
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உத்தினயாகபூர்வ உறுப்பினர்கள்: 

 

 உப னவந்தர் (தவிசாளர்) னபராசிாியர் ஏ.னக.டபிள்யூ. ஜயவர்த்தன 
 பிரதி உப னவந்தர் னபராசிாியர் ஆர்.ஏ. அட்டைனக 

 பீடாதிபதி, கட்டடக்ககலப் பீடம் னபராசிாியர் எம்.எல்.   சில்வா 

 பீடாதிபதி, கபாறியியல் பீடம் னபராசி. யூ.ஜீ.ஏ. புஷ்கவவல (2016.02.27 வகர) 

நபராசி. நக.நக.சி.நக. சபநரரா (2016.02.28 மு ல்) 

 பீடாதிபதி, தகவல் கதாழில்நுட்ப பீடம் திரு. பீ.எம். கருணாரத்ன 

 பீடாதிபதி, பட்டனமற்படிப்பு கற்கக பீடம் னபராசிாியர் (திருமதி) எஸ்.ஏ.டீ. டயஸ் 

 

 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகணக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்:  

 

கைா ி ி  ிைக் சியம்பைாபிட்டிய (2015.04.20 முதல்) 

சக்தி பற்றிய சர்வனதச ஆனலாசகர் மற்றும் SLEMA பருவ சஞ்சிககயின் ஆசிாியர், 

இலங்கக சக்தி பற்றிய முகாகமயாளர்கள் சங்கத்தின் முன்னாள் தகலவர், இலங்கக 

கபாறியியலாளர்கள் நிறுவகத்தின் கூட்டாண்கம உறுப்பினர், வலுத் திறன் மற்றும் 

மின்சக்தி உற்பத்தி திட்டமிடல் கதாடர்பாக மின்சக்தி, வலு அகமச்சு மற்றும் இலங்கக 

மின்சார சகப ஆகியவற்றில் பணியாற்றியுள்ளார். 

சபாறியியைாளர் மங்கள பீ.பி. யாபா (2015.04.20 முதல்) 

உத்னதசிக்கப்பட்டுள்ள அபிவிருத்திற்கான முகவராண்கம நிறுவக (AfD) 

(கபயாிடப்பட்டுள்ள) முகாகமத்துவ பணிப்பாளர், கடல்சார் கபாறியியலாளர்/ கப்பல் 

நிர்மாணக்ககலஞர், பட்டய கபாறியியலாளர் மற்றும் இலங்கக கபாறியியலாளர்கள் 

நிறுவகத்தின் னதாழகம உறுப்பினர், கடல்சார் கபாறியியலாளர்கள் நிறுவகத்தின் 

உறுப்பினர் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் விஞ்ஞானியும் கதாழில்நுட்பவியலாளரும், 

இலங்கக பட்டய கதாழில்சார் முகாகமயாளர்கள் அகமப்பின் ஸ்தாபக னதாழகம 

உறுப்பினரும் ஆவார். 

சபாறியியைாளர் சன்ஜீவ நசனா ாயக்க (2015.04.20 முதல்) 

சம்பத் வங்கி பீஎல்சி, ஏசியன் ன ாட்டல்ஸ் என்ட் புகராபர்டீஸ் பீஎல்சி மற்றும் 

ன மாஸ் பார்மசுடிகல்ஸ் லிமிகடட் ஆகியவற்றின் பணிப்பாளர், சன்கடல் மற்றும் 

னநஷன் டிரஸ்ட் வங்கி ஆகியவற்றின் பணிப்பாளராகவும் ககாமஷல் னபங் ஒப் சினலான் 

நிறுவன மாற்றீட்டு பணிப்பாளராகவும் னசகவயாற்றியுள்ளார். சர்வனதச நிதிக் 

கூட்டுத்தாபனத்தின் இலங்கக மற்றும் மாகலத்தீவுகள் ஆகிய நாடுகளுக்கான 

முன்னாள் வதிவிட பிரதிநிதியும் ஆவார். 

 

பல்ககலக்கழக நிருவாக சகப 



iv 
 

சபாறியியைாளர் வஜிர குை ிைக்க (2015.04.20 முதல்) 

பிரதம நிகறனவற்று உத்தினயாகத்தர் -  NDB ககபிடல் ன ால்டிங்ஸ் லிமிகடட் (NCAP), 

தகலவர் – சவுத் ஏசியன் கபடனரஷன் ஒப் எக்னசன்ஜ்ஸ் (SAFE), னதாழகம உறுப்பினர் – 

பட்டய முகாகமத்துவ கணக்காளர்களின் நிறுவகம் – ஐக்கிய இராச்சியம் (FCMA). CFA 

பட்டயம் கபற்றவர் மற்றும் ஐக்கிய அகமாிிக்காவின் சர்வனதச அபிவிருத்திற்கான 

முகராண்கம (USAID), சம்பத் வங்கி மற்றும் CKN நிதி முகாகம உட்பட பிரதான 

மூனலாபாய பதவிகளில் னசகவயாற்றியுள்ளார். 

 ிரு. ஆஷ்நை   வூஸ் (2015.04.20 முதல்) 

இலங்கக கட்டடக்ககலஞர்கள் நிறுவகம் மற்றும் பிாித்தானியாவின் 

கட்டடக்ககலஞர்களது னறாயல் நிறுவகம் என்பவற்றின் னதாழகம உறுப்பினர். 

கட்டடக்ககல, நிலத்னதாற்ற கட்டடக்ககல மற்றும் பாதுகாப்பும் மரபுாிகமயும் சார் 

முகாகமத்துவ பயிற்சியாளர், கதால்கபாருள் ஆராய்ச்சி திகணக்களத்தின் ஆனலாசகன 

சகப உறுப்பினர் மற்றும் இலங்ககயின் வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கக பாதுகாப்பு 

சங்கத்தின் முன்னாள் தகலவர் மற்றும் ICOMOS (இலங்கக). 

 ிரு. சுநரஷ் ஷா (2015.04.20 முதல்) 

பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதம நிகறனவற்று உத்தினயாகத்தர் – சினலான் னபவனரஜ் 

ன ால்டிங்ஸ் பீஎல்சி. மற்றும் லயன் புனராவாி (சினலான்) பீஎல்சி., பணிப்பாளர் – 

கார்சன் கம்பர் கபட்ஜ் பீஎல்சி. மற்றும் புகிட் டாறாஹ் பீஎல்சி., இலங்கக வணிகப் 

னபரகவயின் கசன்ற வருடத்திற்கான தகலவர் மற்றும் இலங்கக பட்டய 

கணக்காளர்கள் நிறுவன னதாழகம உறுப்பினர். 

 ிரு. அஷ்ரப் ஒமர் (2015.04.20 முதல்) 

பிரதம நிகறனவற்று உத்தினயாகத்தர் – Brandix இலங்ககயின் ஒனர பாாிய ஆகட 

ஏற்றுமதியாளர். இலங்ககயில் ஆகடக் ககத்கதாழில் துகறயின் வளர்ச்சி சார்பான 

மூனலாபாயத்திற்கு பிரதானமாக சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய அகமப்பான கூட்டு ஆகடத் 

ககத்கதாழில் சங்க கூட்டகமப்கப (JAAF) உருவாக்குவதில் மிக முக்கிய 

காரணகர்த்தாவாக இருந்ததுடன், அவ் அகமப்பின் ஆரம்ப கால தகலவராகவும் 

பணியாற்றியுள்ளார். அத்துடன், இலங்கக ஆகட ஏற்றுமதியாளர்களது சங்கத்தின் 

முன்னாள் தகலவரும் ஆகட ககத்கதாழில் துகற சார்பாக எப்னபாதும் 

குரகலழுப்பக்கூடிய முக்கியத்தரும் ஆவார். 

 ிரு. மநனாஹர   சில்வா (2015.05.12 முதல்) 

சனாதிபதி சட்டத்தரணி, சட்ட ஆகணக்குழு மற்றும் சட்டசார் உதவி ஆகணக்குழு 

ஆகியவற்றின் அங்கத்தவர், சட்டக் கல்வி கதாடர்பான கவுன்சிலின் முன்னாள் 

அங்கத்தவர் மற்றும் கமாறட்டுகவ பல்ககலக்கழக சட்டம் பற்றிய வருககதரும் 

விாிவுகரயாளரும் ஆவார். 
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 ிரும ி கீ ாஞ்சலி ரூபிகா ரனவக (2015.08.27 முதல்) 

2012 இலிருந்து பணிப்பாளர் நாயகம் – இலங்கக னதசிய புலகமச் கசாத்துக்கள் 

அலுவலகம், னதசிய சுவடிக்கூட திகணக்களம் மற்றும் இலங்கக சுங்கத் திகணக்களம் 

ஆகியன சார் சட்டத் திருத்தம் பற்றிய முன்கமாழிவுக் குழுக்களின் அங்கத்தவர் மற்றும் 

ஏகனய அரசாங்க நிறுவனங்கள் பலவற்றிலும் குழு அங்கத்தவர் மற்றும் கடந்த 4 

ஆண்டு காலப்பகுதியில் உலக புலகமச் கசாத்துக்கள் அகமப்பின் (WIPO) ஆதரவுடன் 

னதசிய புலகமச் கசாத்துக்கள் அலுவலகத்தின் (NIPO) கருத்திட்டங்ககள நகடமுகறப் 

படுத்துவது சார்பாக பணியாற்றியுள்ளார். 

 

மூதகவயினால் கதாிவு  

கசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள்  : னபராசிாியர் எம்.எஸ். மானவடு 

 னபராசிாியர் பீ.ஜீ.ஆர். தர்மரத்ன 

 

பதிவாளர் (கசயலாளர்) :    ிரு. ஏ.எல். ஜபர் சாதிக் 

 

நிதியாளர் (அகழப்பின் னமல்) :   திரு. னக.ஏ.டீ. புஸ்பகீர்த்தி 
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பேராசி. ஆனந்த ஜயவர்தன 

 

   

   

ம ாறட்டுவவ ேல்கவைக்கழக ானது யாராலும்  றுக்க முடியாதளவிற்கு இன்று இைங்வகயில் 

எல்லா வகையிலும்  ிகச் சிறந்த ேல்கவைக்கழகம ான்மெனும் ைீர்த்திகயப் மெற்றுக் 

மைாண்டுள்ளது. கல்வி அடிப்ேவையில், ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ை உைகப் புகழ்மேற்ற 

ேல்கவைக்கழகம ான்றில் ேட்ைப்ேின் ேடிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்ைம் எதிலும் இைகுவாக அனு தி 

மேற்றுக்மகாள்ளக் கூடிய  ற்றும் கற்வககள்  ற்றும் மசயற்ோடுகள் ஆகிய இரண்டிலும் 

சர்வபதச ாீதியில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ை சிறந்த ேல்கவைக்கழம ான்றினால் உருவாக்கப்ேட்ை 

ேட்ைதாாிகவளப் போன்று சிறப்ோகச் மசயைாற்றக்கூடிய - மதாழில்நுட்ேத் துவறகளிபை “உைக 

தரம் வாய்ந்த ேட்ைதாாிகவள” உருவாக்குவதற்கு ேல்கவைக்கழகம் கடுவ யாக உவழக்கின்றது. 

அதனடிப்ேவையில், ம ாறட்டுவவ ேல்கவைக்கழகத்தின் ேிரதான இைக்கானது கற்வககள் 

சார்ோக  ிகச் சிறந்த, தன்னம்ேிக்வக ிக்க, மநகிழ்வுவைய, அதிகளவில் பவவை மேறக்கூடிய 

சர்வபதச ாீதியில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ை தரம் வாய்ந்த, ேட்ைத்கதப் மெற்றுக்மைாண்ட ெின்னர் 

மதாழில் மசய்யக் கூடிய ேட்ைதாாிகவள உருவாக்குதல்  ற்றும் அபதபோல், அவர்கள் 

ேட்ைத்வதப் மேறும்போது எ து  ாணவர்கள் அதிக ாபனார் “பவவை பதடுேவராக” அன்றி 

“பவவை உருவாக்குேவர்” எனும் நிவைக்குப் ேயிற்றுவிப்ேது ாகும். எ து அதிக ான புதிய 

ேட்ைதாாிகளின் வருைாந்த சம்ேளத்வத விைக் குவறந்தமதாரு மதாவகயான ஒரு  ாணவருக்கு 

9000 அம ாிக்க மைாைவர விைவும் குவறந்த மசைவில் ( ீண்டுவரும்) மோறியியல், 

கட்ைைக்கவை, கணிய அளவவயியல், வடிவவ ப்பு, ேட்ைணமும் நாடும் திட்ை ிைல், 

வசதியளித்தல் முகாவ த்துவம், தகவல் மதாழில்நுட்ேம்  ற்றும் போக்குவரத்தும் ஏற்ோட்டு 

முகாவ த்துவம் போன்ற துவறகளில் உயர்ந்தளவில் மதாழில்களில் அ ரக் கூடிய, உைக தரம் 

வாய்ந்த ேட்ைதாாிகவள ம ாறட்டுவவப் ேல்கவைக்கழகம் உருவாக்குகின்றது என்ேவத 

சுட்டிக்காட்டுதல் பவண்டும். 

ேல்கவைக்கழகத்தின் மூலலாோய திட்ை ிைல்  ற்றும் ேை பூர்வாங்க பவவைகவள 

அமுைாக்குதல் மூை ாக இைங்வகவய “அறிவியல் பகந்திரநிவைய ாக” ஆக்குவதற்கு 

ேங்களிப்புச் மசய்யும் அபதபவவள, எ து நாட்டினது மோருளாதார அேிவிருத்தியில் 

மசயற்ோட்டு இயக்கி ஒன்றாக ஆகுவதற்கான சிை குறிக்பகாள்கவள உருவாக்கியுள்ளது. 

 உே பவந்தாின் மசய்தி 
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2016 ஆண்டின் இறுதியில், ம ாெட்டுகவ ெல்ைகலக்ைழைத்தில், ேட்ைப்ெடிப்பு  ாணவர்கள் 

8035 லெர் இருந்ததுைன், இலத வளாைத்தில் ITUM  ற்றும் NDT ேயிலும்  ாணவர்ைள் 1050 லெர் 

இருந்தனர். 

2015 உ./த.  ாணவர் மதாகுதி மூலம் 2016 நவம்ெர்  ாதத்தில் ம ாெட்டுகவ 

ெல்ைகலக்ைழைத்திற்கு 1575  ாணவர்ைள் லேர்த்துக்மைாள்ளப்ெட்டதுடன், அது, ைாலப்ெகுதி 

ோர்ந்த ேிக்ைல்  ற்றும் ொாிய இடப்ெிரச்ேிகன என்ெவற்கெ ைவனத்தில் மைாள்ளாது 

ம ாெட்டுகவப் ெல்ைகலக்ைழை ானது புதிய அனு திைளுக்ைான ைல்வி நடவடிக்கைைகள 

ஆரம்ெிப்ெது மதாடர்ெில் ஏகனய ெல ெல்ைகலக்ைழைங்ைகள விடவும் முன்னனியில் 

இருந்து ாகும். 

எ து ேட்ைதாாி நிகழ்ச்சித்திட்ைத்திற்கான  ாணவர்களினதும், அவர்களின் மேற்பறார்களினதும் 

அதிகாித்த பகள்விவய எதிர்மகாள்வதற்காக ெல்ைகலக்ைழை ானது ைடந்த ெத்து ஆண்டுைளில் 

வருடாந்த  ாணவர் உள்வாங்கவை சகை விதத்திலும் 39% இற்கு ப ைாகவும் தகவல் 

மதாழில்நுட்ே பீை உள்வாங்கல் 180% ஆலும் அதிகாித்துச் மசன்றுள்ளது என்ேவத இங்கு 

குறிப்ேிட்டுக் கூறுதல் பவண்டும். 

ைடந்த ெத்தாண்டுைளில் வருடாந்த உள்வாங்ைல்ைள் குெிப்ெிடத்தக்ைளவில் அதிைாித்து 

இருப்ேதுைன், வகரயறுக்ைப்ெட்ட வேதிைளுடன் ம ாெட்டுகவப் ெல்ைகலக்ைழைம் எல்லாப் 

ேட்ைதாாிகவளயும் ஏற்றவவகயிலும் தரத்திலும் தைங்களின்றிப் பேணிச் மசல்வவதயிட்டும் 

ப ம்ேடுத்தியுள்ளகதயிட்டும் மேரு ிதம் அவைகின்றது. 

2016 இல் இறுதிப் ோீட்வசக்குத் பதாற்றிய 1318 ம ாத்த  ாணவர் எண்ணிக்வகயில் 1250 

(94.8%) பேர் விதிக்கப்ேட்ை குவறந்தேட்ச காைவவரயவறக்குள் த து முதாைவது ேட்ைத்வதப் 

மேற்றுக்மகாண்ைார்கள். 2016 ஆண்டு மோதுப் ேட்ை ளிப்புவிழாவில் ேட்ைல ற்ேடிப்பு 

ேட்ைங்கவளயும் உள்ளைக்கி ம ாத்த ாக வழங்கப்ேட்ை 1611 ேட்ைங்களில் 1299 இள ாணிப் 

ேட்ைங்களும், 312 ேட்ைல ற்ேடிப்பு ேட்ைங்களும் உள்ளைங்கியிருந்தன. இது கைந்த 

வருைங்களுைன் ஒப்ெிடுகையில் முதனிவை ேட்ை ெட்டதாாிகளில் 9% வளர்ச்ேியும் 

ெட்டல ற்ெடிப்பு ெட்டதாாிைளில் 24% வளர்ச்ேியு ாகும். 

ம ாெட்டுகவ ெல்ைகலக்ைழைம் 2016 ஆண்டில் ெணியாளர்ைளினதும்  ாணவர்ைளினதும் 

விகனத்திென் ிக்க மசயைாற்றல் ைாரண ாை லதேிய ாீதியில்  ற்றும் உலைளாவிய ாீதியில் ெல 

துகெைள் ோர்ொை அங்ைீைாரம் ைிகடத்ததன் ஊடாை மதாடர்ந்தும் ேிெப்ொன 

முன்லனற்ெங்ைகள மெற்று வருைின்ெது. 

ம ாறட்டுவவ ேல்கவைகக்கழகம் 2016 ஆண்டு காைப்ேகுதியிலும் மதாைர்ந்து 

சர்வபதச யப்ேடுத்துவதற்காக அதிகளவு கவனத்வதச் மசலுத்தியது. 
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அரசாங்கமும், உயர் கல்வி, மநடுஞ்சாவைகள் அவ ச்சும்  ற்றும் ேல்கவைக்கழக  ானியங்கள் 

ஆவணக்குழுவும் ம ாறட்டுவவப் ேல்கவைக்கழகம் மசன்ற ேை வருைங்களில் அவைந்த 

குறிப்ேிைத்தக்க சாதவனகவள கணக்கிமைடுத்து, அதன் மசயல்நுணுக்க முகாவ த்துவ 

திட்ைத்தின் குறிக்பகாள்கவளயும், பநாக்கங்கவளயும், அதன் தூரபநாக்கான “உைகளாவிய 

ாீதியில் அதிகளவில் ஏற்றுக் மகாள்ளப்ேட்ை  கல்வி நிறுவக ாக மதன் ஆசியாவில் 

திகழ்வதாகும்” என்ேவத அவையவும் உதவிபுாியும ன  னப்பூர்வ ாக எதிர்ோர்க்கின்பறாம். 

 

 

பேராசிாியர் ஆனந்த ஜயவர்தன 

உேபவந்தர் 

ம ாறட்டுவவப் ேல்கவைக்கழகம், இைங்வக 
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அட்டவணை 1- ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழக 

பீடங்கள்  ற்றும் திணைக்களங்கள் 
 

ப ொறியியல் பீடம் 

இரசொயன மற்றும் பசயல்முறற ப ொறியியல் 

திறைக்களம் 

சிவில் ப ொறியியல் திறைக்களம் 

கைினி விஞ்ஞொன, ப ொறியியல் திறைக்களம் 

நில மூலவளங்கள் ப ொறியியல் திறைக்களம் 

மின் ப ொறியியல் திறைக்களம் 

இலத்திரைியல், பதொறலத்பதொடர்பு ப ொறியியல் 

திறைக்களம் 

பதொழில்நுட் ம் சொர் முகொறமத்துவ திறைக்களம் 

ப ொருட்கள் விஞ்ஞொனம் மற்றும் ப ொறியியல் 

திறைக்களம் 

இயந்திரப் ப ொறியியல் திறைக்களம் 

கைிதவியல் திறைக்களம் 

புடறவயும் ஆறட பதொழில்நுட் மும் 

திறைக்களம் 

ப ொக்குவரத்து மற்றும் பதறவ ஒழுங்கறமப்பு 

விநிபயொக முகொறமத்துவ திறைக்களம் 

பமொழிகள் திறைக்களம் 

கட்டடக்கறல பீடம் 

கட்டடக்கறல திறைக்களம் 

 ட்டைமும் நொடும் திட்டமிடல் திறைக்களம் 

கட்டட ப ொருளியல் திறைக்களம் 

ஒருங்கிறைந்த வடிவறமப்பு திறைக்களம் 

தகவல் பதொழில்நுட்  பீடம் 

தகவல் பதொழில்நுட்  திறைக்களம் 

கைிப்பீட்டு கைிதவியல் திறைக்களம் 

 ல்துறறசொர் கற்றககள் திறைக்களம் 

 ட்டபமற் டிப்புக் கற்றககள் பீடம் 
 

 

 

 

   

   

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகமொனது (UOM), 1960ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்ட  ிரத்திபயக 

பதொழில்நுட்  நிறுவகம் மற்றும் 1966ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்ட   இலங்றகத் பதொழில்நுட் க் 

கல்லூொி ஆகியவற்றறத் பதொடர்ந்து, 1972ஆம் ஆண்டு மபப்பிரவொி  ொதம் 15ஆம் திகதி முதல் 

கட்டுப த்றதப்  ல்கறலக்கழகமொகச் பசயற் ட ஆரம் ித்தது. 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்கப்  ல்கறலக்கழகச் சட்டத்தின் ஏற் ொடுகளுக்கறமய 

கட்டுப த்றதப்  ல்கறலக்கழகமொனது, அதன் தற்ப ொதய ப யரொன “இலங்றக பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகம்” எனும் ஒரு சுயொதீனப்  ல்கறலக்கழக அந்தஸ்றதயும் ப ற்றுக்பகொண்டது. 

2016 ஆண்டில் இறுதியில், பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகமொனது கட்டடக் கறல, ப ொறியியல், 

தகவல் பதொழில்நுட் ம்  ற்றும் பட்ட ம ற்படிப்புக் கற்ணககள் ஆகிய நொன்கு பீடங்கறளக் 

பகொண்டிருக்கிறது. பட்டம ற்படிப்பு கற்ணககள் 

பீடம், பட்டம ற்படிப்பு  ற்றும் ஆய்வுசொர் 

பட்டங்கணள அதிகொிக்கச் மசய்வதற்கொக 2015 

சனவொி  ொதம் உருவொக்கப்பட்டது. 2016 

இறுதியின் ப ொது பல்கணைக்கழகத்தின் 

மூமைொ ொய முகொறமத்துவத் திட்டத்திற்கிைங்க 

புதிதொக வியொ ொர பீடபமொன்றற உருவொக்க 

நடவடிக்றககள் பமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளன. 

 ல்கறலக்கழக மொனியங்கள் ஆறைக்குழுவின் 

(UGC) மூைம் பதொிவு பசய்யப் ட்ட மொைவர் 

களுக்கொன  திபனொரு (11) இளமொைிப்  ட்டப் 

 ொடபநறிகறள வழங்கும் கல்விசொர் பீடங்கள் 

இரு து (20) ( ொர்க்க: அட்டவறை - 1) 2016 

ஆண்டின் இறுதியில் பல்கணைக்கழகத்தில் 

கொைப்பட்டன. மசைணவ  ீட்கும் அடிப்பணட 

யில் இந்த 20 திணைக்களங்களும் ஐம்பதற்கும் 

(50) ம ற்பட்ட பட்டம ற்படிப்பு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கணள நடொத்துகின்றன. அதில், 2016 

ஆண்டில் 44 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள நடொத்தி 

யுள்ளதுடன், புதிய  ட்டபமற் டிப்பு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் சில உட் ட 22 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 ற்றிய புதிய உள்வொங்கல் பசயற் ொட்றட 

பமற்பகொண்டுள்ளது. 

இப்  ின்னைியுடன் இந்த  ீளொய்வொனது, 

ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழகத்தில் உயர் கல்வி 

1.  ல்கறலக்கழக பசயற் ொடுகள் சொர் மீளொய்வு 
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மபற்றுக்மகொள்ளல் அதிகொிக்கப்பட்டது சொர்பொகவும், அணதயடுத்து 2016 ஆம் ஆண்டில் 

பமொறட்டுறவ   ல்கறலக்கழகத்தின் அறடவுகள் மற்றும் அங்கீகொரங்கள் பதொடர் ொக முதலில் 

பநொக்குகின்றது. அதன்  ின்னர் அது, மூமைொ ொயத் திட்டமிடல் அம்சங்கள், முதலீட்டுச் 

பசலவுகள், புத்தொக்கமும் மதொழில்முணனவுசொர் தன்ண யும் மகொண்ட பட்டதொொிகணள 

உருவொக்குதல்,  ல்கறலக்கழக-றகத்பதொழிற்றுறற ஒத்துறழப்புக்கள், தர உத்தரவொதம் 

என்பவற்றுடன் ஆய்வு விவரக்குறிப்பு  ற்றும் சர்வமதச யப்படுத்தல் சொர்பொக முன்மனற்றும் 

எ து முயற்சி ப ொன்றவற்றற பநொக்குகின்றது.  ல்கறலக்கழகத்தின் மூமைொ ொய 

அ ிவிருத்திக்கு இறடயூறொக அறமந்த  வணரயணறகள்  ற்றிய ஒரு சுருக்கமொன  கூற்றுடன் 

ஆய்வு முடிவறடகின்றது. 

 

1.1  ல்கறலக்கழக கல்வி ப ற்றுக்பகொள்வறத அதிகொித்தல் 

2000 ஆம் ஆண்டில் பமொறட்டுறவப்   ல்கறலக்கழகமொனது,  ல்கறலக்கழகத்தினொல் 

தனிபவறொக பதசிய பதொழில்நுட்  திப்பளொமொறவ (NDT) வழங்குவதற்கொக பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகத்தின் பதொழில்நுட்  நிறுவகத்றத (ITUM) உருவொக்கியதுடன், இது அப்மபொது 

மபொறியியல் பீடத்தின் ஒரு பகுதியொக இருந்தது. அதன்ப ொது 2300 மொைவர்கறளக் பகொண்ட  

ப ொறியியல் மற்றும் கட்டடக்கறல ஆகிய இரண்டு பீடங்கபள இப்  ல்கறலக்கழத்தில் 

கொைப் ட்டன.  என்டீொீ   ொடபநறியில்  1050 திப்பளொமொ மொைவர்கள் இருந்தனர். ப ொறியியல் 

பீடமொனது, ப ொறியியல் பி.எஸ்சி. எனும்  ட்டத்திணன ஒன் து துறறகளில் வழங்கிய 

அபதபவறள, கட்டடக்கறல பீடமொனது கட்டட சூழல்  ி.எஸ்சி. மற்றும் கைிய அளறவயியல் 

 ி.எஸ்சி. ஆகிய இரண்டு  ட்ட நிகழ்ச்சிகணள வழங்கியது. 

2015 ஆண்டின் இறுதியில், ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழகத்தில்,  ட்டப்படிப்பு மொைவர்கள் 

7794 மபர் இருந்ததுடன், இமத வளொகத்தில் ITUM  ற்றும் NDT  யிலும்  ொைவர்கள் 1050 மபர் 

இருந்தனர். ப ொறியியல் பீடமொனது மூன்று  ட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள வழங்குகின்றது. 

அறவ,  ி.எஸ்சி. மபொறியியல் (விபசடமொன கற்றகப்  ிொிவுகள்  த்து),  ி.எஸ்சி. ப ொக்குவரத்து 

 ற்றும் மதணவ விநிமயொக ஒழுங்கண ப்பு முகொறமத்துவம், பீ. வடிவறமப்பு - நவநொகொீக 

வடிவறமப்பு  ற்றும் உற் த்தி அ ிவிருத்தி என் னவொகும். 

கட்டடக்கறலப் பீடம் ஆறு பட்ட நிகழ்ச்சிகறள வழங்குகின்றது. அறவ, பீ. கட்டடக்கறல, பீ. 

வடிறமப்பு,  ி.எஸ்சி. கைிய அளறவயியல்,  ி.எஸ்சி. வசதிகள் முகொறமத்துவம்,  ி.எஸ்சி. 

 ட்டைமும் நொடும் திட்டமிடல் மற்றும்  ி.எஸ்சி. நிலத்பதொற்ற வடிவறமப்பு கட்டடக்கறல 

 ட்டங்களுமொகும். தகவல் பதொழில்நுட்  பீட ொனது,  ி.எஸ்சி. தகவல் பதொழில்நுட் ம்  ற்றும் 

 ி.எஸ்சி. தகவல் பதொழில்நுட் மும் முகொறமத்துவமும் ஆகிய இரண்டு  ட்ட 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள வழங்குகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யொவும் 4 வருடங்கள் 

மகொண்ட மகௌரவ பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களொகும். இதற்கு பமலதிகமொக, தகவல் 

பதொழில்நுட் ப் பீடம் தனது  ங்கொளி நிறுவனங்களின் உதவியுடன் இறைந்து பவளிவொொியொக 

வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டமொக தகவல் பதொழில்நுட்  இளமொைி (BIT) நிகழ்ச்சித்திட்டத்றத 

வழங்குகின்றது. 
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2016 நவம்பர்  ொதத்தில் 2015 உ./த.  ொைவர் மதொகுதியிலிருந்து ம ொறட்டுணவ 

பல்கணைக்கழகத்திற்கு 1575  ொைவர்கள் மசர்த்துக்மகொள்ளப்பட்டதுடன், அது, கொைப்பகுதி 

சொர்ந்த சிக்கல்  ற்றும் பொொிய இடப்பிரச்சிணன என்பவற்ணற கவனத்தில் மகொள்ளொது 

ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழக ொனது புதிய அனு திகளுக்கொன கல்வி நடவடிக்ணககணள 

ஆரம்பிப்பது மதொடர்பில் ஏணனய பை பல்கணைக்கழகங்கணள விடவும் முன்னனியில் 

இருந்து ொகும். இவ்வொறு தொமதித்து பசர்த்துக்பகொள்ளல் அரச  ல்கறலக்கழக முறறறமக்பக 

அச்சுறுத்தலனொது என் துடன், தொமதங்கறள தவிர்த்துக் மகொள்ளவும் மற்றும் 2016 உயர் தர 

மொைவர் உள்வொங்கறல 2017 ஆகஸ்ட்/மசப்மரம்பர் மொதமளவில் பமற்பகொள்ளவும் 

 ல்கறலக்கழக மொனியங்கள் ஆறைக்குழுவுடன் இறைந்து நடவடிக்றகள் எடுக்கப் 

 டுகின்றன. 

எமது  ட்டதொொி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கொன மொைவர்களினதும், அவர்களின் ப ற்பறொர்களினதும் 

அதிகொித்த பகள்விறய எதிர்பகொள்வதற்கொக பல்கணைக்கழக ொனது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் 

வருடொந்த  ொைவர் உள்வொங்கறல சகல விதத்திலும் 39% இற்கு பமலொகவும் தகவல் 

பதொழில்நுட்  பீட உள்வொங்கல் 180% ஆலும் அதிகொித்துச் பசன்றுள்ளது என் றதக் இங்கு 

குறிப் ிட்டுக் கூறுதல் பவண்டும். கடந்த பத்து  ொைவர் உள்வொங்கல்கள் மதொடர்பொகவும் 

மூன்று பீடங்களுக்கும் பட்டதொொி அமபட்சகர்கள் உள்வொங்கப் ட்ட முறறயிறன உரு-1 

பவளிக்கொட்டுகிறது. Z-புள்ளி  ற்றிய பிரச்சிணனயின் விறளவொக மொைவர்களுக்கு 

இறழக்கப் ட்ட அநீதிறய சொி பசய்யும் வறகயில் வழங்கப் ட்ட நீதிமன்ற தீர்ப் ின் கொரைமொக 

 ல்கறலக்கழகமொனது ப ரும் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் பமலதிக மொைவர்களுக்கு வசதிகறள 

ஏற் டுத்திக் பகொடுக்கபவண்டிபயற் ட்ட 2011/2012 கல்வியொண்டு விபசடமொன ஆண்டொக 

அறமந்தது.  

 

 

 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகம் 2006ம் ஆண்டில் அதனது திறந்த பதொறலக் கல்வி (ODL) 

முறறயிலொன முதலொவது பவளிவொொி இளமொைி நிகழ்ச்சித்திட்டமொன தகவல் பதொழில்நுட்  

இளமொைிப்  ட்டத்றத (BIT) ஆரம் ித்தது. பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகத்தின்  ிரதொன 

உரு 1 – கடந்த பத்து ஆண்டுகள் சொர்பொக பீடங்களுக்கொன வருடொந்த உள்வொங்கல்  

உள்வொங்கல் 

ம
ொ
ை
வ
ர்
க
ள
ின்
 எ
ண்
ை
ிக்
ற
க

 

கட்டடக்கணை 

இயந்திரவியல் 

தகவல் 

மதொழிைநுட்பம் 
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திட்டத்தின் ஊடொக இந்த திறந்த மற்றும் பதொறலக்கல்வி முறறயொனது உயர் தரத்தில் 

தகுதிமபற்ற, குறிப் ொக கிரொமபுர  ிரபதசத்றதச் பசர்ந்த அதிக எண்ைிக்றகயொன 

மொைவர்களுக்கு இப்  ல்கறலக்கழகத்தினொல் வழங்கப் டும் உயர் தரத்றதக் பகொண்ட 

கல்விறயப் ப ற்றுக்பகொள்வதற்கொன வொய்ப் ிறன குறிப் ிடத்தக்களவு அதிகொிக்கின்ற 

முறறபயொன்றொக இனம் கொைப்பட்டுள்ளது. திறந்த மற்றும் பதொறலக் கல்வி நிறலயத்தின் 

(CODL) பதொழிற் ொடு மற்றும் நிர்வொக தரத்திறன உயர்த்தும் எதிர் ொர்ப்புடன் 2012 ஆண்டு 

பசம்பரம் ர் மொதம் இரு த்பதொரொம் நூற்றொண்டுக்கொன உயர் கல்வி (HETC) திட்டத்தின் கீழ் 

வழங்கப் ட்ட ரூ. 20 மில்லியன் மொனியத்துடன் திறந்த மற்றும் பதொறலக் கல்வி நிறலய 

பசயற் ொடுகள் விொிவு டுத்தப் டுத்தப் ட்டன. இம் மொனியத்தின் மூலம் ப ற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட 

நிதிகள் அதிகமொக 2014 - 2016 ஆண்டுகளில் பசலவிடப் ட்டது. இந்த BIT நிகழ்ச்சித் 

திட்ட ொனது, பிரதொன ொக அங்கீகொரம் மபற்ற பங்கொளி நிறுவனங்களின் ஊடொக வழங்கப் 

படுவதுடன், இந்த முன் ொதிொியொனது ஏணனய பை பல்கணைக்கழகங்கள் மூைம் மவளிவொொி 

பட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முணறணய விட  ொறுபட்டுக்கொைப்படுவது அதன் தர 

உத்தரவொதப்படுத்தல்  ற்றும்  ொைவர் எண்ைிக்ணக சொர் கட்டுப்பொடும் ஆகும். 2016 ஆண்டின் 

மபொது இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ணத மதொடருவதற்கொக 280 மபர் மசர்த்துக்மகொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், 

2016 ஆண்டின் இறுதியில் 369 பதிவுமசய்யப்பட்ட  ொைவர்கள் இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ணத 

மதொடர்ந்து மகொண்டிருந்தனர். 

 

1.2 அறடவுகள் மற்றும் அங்கீகொரங்கள் 

 

கடந்த பத்தொண்டுகளில் வருடொந்த உள்வொங்கல்கள் குறிப்பிடத்தக்களவில் அதிகொித்து 

இருப் துடன், வணரயறுக்கப்பட்ட வசதிகளுடன் ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழகம் எல்ைொப் 

 ட்டதொொிகறளயும் ஏற்றவறகயிலும் தரத்திலும் தடங்களின்றிப் ப ைிச்பசல்வதனொலும் 

பமம் டுத்தியுள்ளதனொலும் ப ருமிதம் அறடகின்றது. 2016 இல் நடொத்தப் ட்ட  ட்டதொொிகளின் 

பதொழில் தன்றமகள்  ற்றிய டிரஷர் ஆய்வில் (Tracer surveys) பமொறட்டுறவப் 

 ல்கறலக்கழகப்  ட்டதொொிகள் றகத்பதொழில்களொலும், அதன் பதொழில் வழங்குநர்களொலும் 

ப ொிதும் பவண்டப் டுகின்றொர்கள் என் றதக் சுட்டிக்கொட்டும் வறகயில் அவர்களின் 

 ட்டமளிப்பு விழொவின் ப ொது சகல  ட்டதொொிகளும் 94.3% மும், ப ொறியில்  ட்டதொொிகள் 

95.5% மும், கட்டடக்கறல  ற்றும் கைிய அளறவயியல் பட்டதொொிகள் 100% மும், தகவல் 

பதொழில்நுட் ப்  ட்டதொொிகள் 97.4% மும் பதொழிறலப் ப ற்றுள்ளனர் எனும் தகவல் 

ப றப் ட்டுள்ளது. உரு-2 ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழகத்தினொல் நடொத்தப்படும் பட்டப் டிப்பு 

பொடமநறிகள் ஒவ்மவொன்றினதும் மதொழில்வொய்ப்புத்திறன் வீதத்றதக் கொட்டுகிறது. 
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2016 இல் இறுதிப்  ொீட்றசக்குத் பதொற்றிய 1318 பமொத்த மொைவர் எண்ைிக்றகயில் 1250 

(94.8%) ப ர் விதிக்கப் ட்ட குறறந்த ட்ச கொலவறரயறறக்குள் தமது முதொலவது  ட்டத்றதப் 

ப ற்றுக்பகொண்டொர்கள். 2016 ஆண்டு ப ொதுப்  ட்டமளிப்புவிழொவில்  ட்டம ற் டிப்பு 

 ட்டங்றளயும் உள்ளடக்கி பமொத்தமொக வழங்கப் ட்ட 1611  ட்டங்களில், 1299 இளமொைிப் 

 ட்டங்களும், 312  ட்டம ற் டிப்பு  ட்டங்களும் உள்ளடங்கியிருந்தன. இது கடந்த 

வருடங்களுடன் ஒப்பிடுணகயில் முதனிறல  ட்ட பட்டதொொிகளில் 9% வளர்ச்சியும் 

பட்டம ற்படிப்பு பட்டதொொிகளில் 24% வளர்ச்சியும் ஆகும். 

2016 ஆண்டில் பைியொளர்களினதும்  ொைவர்களினதும் விணனத்திறன்மிக்க பசயலொற்றல் 

கொரை ொக மதசிய ொீதியில்  ற்றும் உைகளொவிய ொீதியில் பை துணறகள் சொர்பொக அங்கீகொரம் 

கிணடத்ததன் ஊடொக மதொடர்ந்தும் ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழகம் சிறப்பொன 

முன்மனற்றங்கணள மபற்று வருவதுடன், குறிப்பிடத்தக்க சிை விடயங்கள் கீமழ 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

சர்வமதச விருதுகள்: 

 கட்டடக்கணைஞர் கைொநிதி என். மபமரரொ அவர்களொல் ஆசியொ கட்டடக்கணைஞர்களது 

பிரொந்திய கவுன்சிலின் மூைம் வழங்கப்படும் வளர்ந்துவரும் கட்டடக்கணைஞர் – 2016 

கட்டடக்கணை ஆசியொ விருணத மவன்மறடுத்தொர். அத்துடன், 2016 ஆண்டுக்கொன 

இந்தியொவின் AD- ARCHITECTURAL DIGEST நிறுவனத்தின் மூைம் வழங்கப்படுகின்ற 

கட்டடக்கணை  ற்றும் வடிவண ப்பு பற்றிய  ிகவும் மசல்வொக்குள்ள மபயர்களில் 

ஒருவரொக அவர் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டொர். 

பட்டதொொி மதொழில்வொய்ப்பு - 2016 
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ொ
. 

ப
ம
ொ
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உரு 2 – பல்மவறுவணகயொன பொடமநறிகள் சொர்பொன மவணைவொய்ப்புத்திறன் வீதம் 
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 மபரொசி. ஏ.மக.டபிள்யூ. ஜயவர்தன அவர்கள், 2016 ஆண்டின் CMO கவுன்சில் உடன் 

உைக கல்வி கொங்கிரஸ், CMO ஆசியொ  மூைம் வழங்கப்படுகின்ற 7 ஆவது ஆசியொவின் 

கல்விசொர் சிறந்த விருணத மவன்மறடுத்தொர்.  

 கைொநிதி ஆர். ஹல்வதுர அவர்கள், Energy Globe பவுன்மடஷன் மூைம் வழங்கப்படும்   

2016 ஆண்டின் Energy Globe மதசிய விருணத மவன்மறடுத்தொர். 

 முதன்முணறயொக பங்குபற்றிய ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழகத்தின் (UOM) 

அைிமயொன்றினொல் மூன்று விருதுகள் மவன்மறடுக்கப்பட்டன. ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் 

எந்திர மபொறியியொளர்கள் நிறுவகத்தின் மூைம் 2016 ஆண்டின் இைண்டன் நகர் IMechE 

 ொைவர்களது மபொர்முைொ கொர் மபொட்டியில் சிறந்த ஓட்டுநர், சிறந்த புதுமுகம்  ற்றும் 

சிறந்த அைி ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 கைொநிதி ணவ.டபிள்யூ.ஆர். அ ரசிங்ஹ அவர்களின் 

ஆமைொசணனப்படி மூன்று  ொைவர்கணளக் மகொண்ட 

குழுமவொன்றினொல் ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் எந்திர 

மபொறியியொளர்கள் நிறுவகத்தின் மூைம் நியூசிைொந்தில் 

நடொத்தப்பட்ட மசவிப்புைன் மகொளொறுணடய 

ஆட்களுக்கொன 2016 ஆண்டின் IMechE ஆசியொ பசுபிக் பிரொந்திய வடிவண ப்பு 

மபொட்டியின் மதற்கொசிய பிரொந்திய இறுதிப் மபொட்டியில் முதைொம் இடம் 

மவன்மறடுக்கப்பட்டது. 

 “Bit Masters” மபயருணடய  ொைவர் குழுமவொன்றின் 

மூைம் ண க்மரொமசொப்ட் நிறுவனத்தினொல் வழங்கப் 

படும் ண க்மரொமசொப்ட் இம ஜின் கிண்ை – 2016 

உைக  ட்ட இறுதிப் மபொட்டியின் புதுண யொக்க 

பிொிவில் 2 ஆவது இடம் மவன்மறடுக்கப்பட்டது.   
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  ொைவர் அைிமயொன்றின் மூைம் IIT கொண்பூர் 

வருடொந்த மதொழில்நுட்ப  ற்றும் மதொழிலுொிண த்துவ 

விழொவொன சர்வமதச தன்னியக்க மரொமபொடிக்ஸ் 

சவொல் - IARC 2016 நிகழ்வில் 1 ஆம் இடம் 

மவன்மறடுக்கப்பட்டது. 

 ஸ்ணபனில் உள்ள  ிகப் மபொிய மபொது க்கள் ஆய்வு அண ப்பொன மகொன்மசமஜொ 

சுபீொீயர் தி இன்மவஸ்டிமகஷன்ஸ் ணசன்டிபிகொஸ் (Consejo Superior de investigaciones 

Cientificas) (CSIC) நிறுவனத்திற்குொிய ஆய்வுசொர் குழுவொன Cybermetrics 

ஆய்வுகூடத்தின் மூைம் ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கழகத்தின் டிஜிடல் பொதுகொப்பகம் 

இைங்ணகயிலுள்ள 1 ஆம் நிணை பொதுகொப்பக ொக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

மதசிய விருதுகள்: 

 பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகம், இைங்ணக மபொறியியைொளர்களது நிறுவனத்தின் 

வருடொந்த TECHNO மபொறியியல் கண்கொட்சியில் பிரதொன ொக மபொறியியல் பீடத்தின் 

ஆய்வு  ற்றும் அபிவிருத்தி மசயற்பொடுகணள மசய்துகொட்டி பல்கணைக்கழக பிொிவில் 

சிறந்த விற்பணனக் கூடத்திற்கொன தங்கப் பதக்கத்ணத மவன்மறடுத்தது. 

 மபரொசி. (திரு தி) ஜயசிங்ஹ அவர்கள், 2016 ஆண்டின் மபொறியியல், கட்டடக்கணை, 

கைிய அளணவயியல்  ற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்பம் உட்பட மதொழில்நுட்பம்  ற்றும் 

அது சொர்ந்த விஞ்ஞொனங்கள் பற்றிய துணறகளில்  ிகச் சிறந்த சிமரஷ்ட 

ஆய்வொளருக்கொன CVCD சிறந்த விருணத மவன்மறடுத்தொர். 

 கைொநிதி ஆர். ஹல்வதுர அவர்கள், 2016 ஆண்டின் மபொறியியல், கட்டடக்கணை, கைிய 

அளணவயியல்  ற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்பம் உட்பட மதொழில்நுட்பம்  ற்றும் அது 

சொர்ந்த விஞ்ஞொனங்கள் பற்றிய துணறகளில்  ிகச் சிறந்த இளம் ஆய்வொளருக்கொன CVCD 

சிறந்த விருணத மவன்மறடுத்தொர். 
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   அங்கீகொரம் சொர் பயைம் 

  ொைவர்கள் குழுமவொன்றின் மூைம் ம ொபிமடல் ஸ்ரீைங்கொ நிறுவனத்தினொல் 

நடொத்தப்படும் Google IO Extended Hackathon – 2016 மபொட்டியில் 1 ஆவது 

இடத்துக்கொன விருது மவன்மறடுக்கப்பட்டது. 

  ொைவர்கள் அைிமயொன்றின் மூைம் இைங்ணக கைினி அவசர தயொர்படுத்தல் குழு 

ஒருங்கிணைப்பு நிணையத்தின் (CERT/CC) மூைம் இைங்ணக பல்கணைக்கழக 

 ொைவர்களுக்கு நடொத்தப்படும் CSE 2016 – தகவல் பொதுகொப்பு வினொவிணட 

மபொட்டியில் 1 ஆவது இடம் மவன்மறடுக்கப்பட்டது. 

  ொைவர்கள் குழுமவொன்று ண க்மரொமசொப்ட் நிறுவனத்தின் மூைம் நடொத்தப்படும் 

ண க்மரொமசொப்ட் இம ஜின் கிண்ைம் 2016 – இைங்ணக மபொட்டியின் கைினி மகம்ஸ் 

பிொிவில் 1வது இடம் மவன்மறடுக்கப்பட்டது. 

 எ து  ொைவர்கள் hackX 2k 16 – பல்கணைக்கழகங்களுக்கு இணடயிைொன Hackathon – 

2016 மபொட்டியில் சம்பியன்ஸ் ஆகினர். 

  ொைவர்கள் குழுமவொன்று ண க்மரொமசொப்ட் நிறுவனத்தின் மூைம் நடொத்தப்பட்ட 

இம ஜின் கிண்ைம் 2016 – இைங்ணக மபொட்டியின் உைக பிரணஜ பிொிவில் 3 ஆம் 

இடத்ணத மவன்மறடுத்தது. 

  ொைவர் குழுமவொன்று BCS இைங்ணக பிொிவின் மூைம் நடொத்தப்பட்ட மதசிய சிறந்த தர 

ICT விருது - NBQSA 2016 மபொட்டியில் மூன்றொம்நிணை (மதொழில்நுட்ப) பிொிவில் தங்கப் 

பதக்கத்ணத மவன்மறடுத்தது. 

ஐக்கிய இரொச்சியத்தின்  ட்டய 

அளறவயிலொளர்கள் பறொயல் நிறுவகத்தின் 

பவளிவொொி  ொீட்றசயொளர்கள், கைிய 

அளறவயியல்  ட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்றதத் 

பதொடர்ந்தும் “உலகின் மிகவும் சிறந்த கைிய 

அளறவயியல்  ட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் 

ஒன்று” என மதிப்பீடு பசய்துள்ளனர். இந் 

நிகழ்ச்சித்திட்டமொனது, சர்வபதச ொீதியில் 

அங்கீகொிக்கப் ட்ட உலகப் புகழ்ப ற்ற மூன்று 

நிறுவனங்கள் உட் ட பதொழிற்றுறற சொர்ந்த 

நொன்கு நிறுவனங்களொல் அங்கீகொிக்கப் ட்டுள்ளது.  ட்டத்றதப் ப ற்றுக்பகொண்ட  ின்னர் 

பவகுசீக்கிரமொக 100% பதொழில்வொய்ப் ிறனப் ப ற்றுக்பகொள்வதன் ஊடொக இந்த 

நிகழ்ச்சித்திட்டதின் தரமொனது  ிரதி ளிக்கப் டுகிறது. 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகத்தின் சீரொன கல்விசொர் நடவடிக்றககளின் விறளவொகவும், 

அதன் றகத்பதொழிலிறன அடிப்றடயொகக் பகொண்ட ஆய்வு, தொக்கச் பசயல்கள், சொதறனகள் 

ஆகியவற்றினொல், றகத்பதொழிலில் ஈடு ட்டுள்ளவர்கள்,  ல்கறலக்கழக முறறறமயிலுள்ள 

கல்விசொர் சமூகங்கள், மொைவர்கள் ஆகிபயொர்களிறடபய பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகம் 

இலங்றகயில் “மிகவும் சிறந்தபதொரு  ல்கறலக்கழகம்” என்னும் பதொற்றப் ொட்டிறன 

ஏற் டுத்தியுள்ளது. 
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1.3  ிரதொன திட்டம் மற்றும் பசயல்நுணுக்க முகொறமத் திட்டம் 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலகழகத்தின் 2020, 2030ஆம் ஆண்டுக்கொன  ிரதொன திட்டம் 

கட்டடக்கறல பீடத்தின்  ைியொட்படொகுதி உறுப் ினர் குழுபவொன்றினொல் தயொொிக்கப் ட்டது. 

 ல்கறலக்கழகத்தின் தற்ப ொறதய சகல ப ௌதிக அ ிவிருத்தி பசயற் ொடுகளும் இந்த  ிரதொன 

திட்டத்திற்கும் பசயல்நுணுக்க முகொறமத் திட்டத்திற்கும் (SMP) 2014-2018 ஏற்  

பமற்பகொள்ளப் டுகிறது.  ல்கறலக்கழகம் சொர் துொித விொிவொக்கத்துடன், 2020 மற்றும் 2030 

பதொடர் ொன திருத்தப் ட்ட  ிரதொன திட்டங்கள்  ல்கறலக்கழகத்தின் சகல பீடங்கறளயும் 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் நிபுைத்துவக் குழுபவொன்றின் மூலம் பதசிய அ ிவிருத்தித் திட்டம் 

மற்றும் உயர் கல்வி அறமச்சினதும்  ல்கறலக்கழக மொனியங்கள் ஆறைக்குழுவினதும் 

கூட்டுத்திட்டம் ஆகியவற்றுடன் இறைந்ததொக பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகத்தின் 

உட்கட்டறமப்பு வசதிகள் சொர் ொன துொித அ ிவிருத்தி திட்டங்கள் உள்ளடக்கப் ட்டு 

பமம் டுத்தப் டுகின்றது. 

முன்றனய 2010–2015 கூட்டுத் திட்டம் திருத்தியறமக்கப் டுவதன் மூலம், பசயல்நுணுக்க 

முகொறமத் திட்டம் (SMP) 2014-2018 அ ிவிருத்தி பசய்யப் ட்டதுடன், 2013 ஆண்டின் 

 ிற் குதியில் அதன்  ங்கொளிகள் எல்பலொருடனும்  ரந்தளவில் கலந்துறரயொடியதன்  ின்னர், 

2014 மொர்ச் மொதத்தில்  ல்கறலக்கழக நிருவொக சற யினொல் அங்கீகொிக்கப் ட்டது. 

பசயல்நுணுக்க முகொறமத்துவத் திட்டத்றத (2014-2018) மீளொய்வு பசய்தல் மற்றும் வருடொந்த 

பசயற் ொட்டுத் திட்டத்றத (2015/2016) அ ிவிருத்தி பசய்தல் பதொடர் ொக சகல  ிரதொன 

 ைியொளர்களினதும்  ங்கு ற்றலுடன் இரண்டு நொள் வதிவிட பசயலமர்பவொன்று 2015 யூன் 

மொதத்தில் நடொத்தப் ட்டது. 

2014-2018 பசயல்நுணுக்க முகொறமத்துவத் திட்ட (SMP) மீளொய்வின் ப ொது, பமொறட்டுறவப் 

 ல்கறலக்கழகத்தினொல் நிதித் பதறவப் ொடுகள் ப ருமளவு அவசியமற்ற அதன் இலக்குகள் 

மற்றும் பநொக்கங்கள் ப ரும் ொலொனவற்றற தற்ப ொது அறடந்துள்ளது என் றதயும் எஞ்சிய 

இலக்குகறளயும் அறடந்துபகொள்ளும் பசயற் ொடுகளில் ஈடு ட்டுள்ளது என் றதயும் 

பவளிக்கொட்டியது. 2017 – 2021 சொர் ொன பசயல்நுணுக்க முகொறமத்துவத் திட்டத்றத (SMP) 

இற்றறப் டுத்துவதற்கொக மற்றுபமொரு சிந்தறனகிளறல் பசயலமர்பவொன்று 2017 சனவொி மொதம் 

நடத்தப் டவுள்ளது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 மூலதன முதலீடுகள் 

 

பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகம் அதன் ப ளதிக உட்கட்டறமப்பு வசதிகறளள அ ிவிருத்தி 

பசய்வதற்கொக மிக விபசட நிதிகறளப் ப ற்றுக்பகொண்டது. பமொறட்டுறவப் 

 ல்கறலக்கழகத்தின் கல்விசொர் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் விொிவொக்கத்திற்கு இறைவொக கடந்த 

ஐந்தொண்டு கொலப் குதியினுள் பூர்த்திபசய்யப் ட்ட நிர்மொைக் கருத்திட்டங்கள்  ற்றிய 

வி ரங்கறள அட்டவறை-2 கொட்டுகிறது. 

SMP மசயை ர்வு 2017 சனவொி 
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2016 ஆண்டின் மபொது  ல்கறலக்கழக மொனியங்கள் ஆறைக்குழு (UGC) ஊடொக 

திறறபசொியிலிருந்து மூலதன முதலீடொக கட்டட நிர்மொனிப்புக்கொக ரூ. 361 மில்லியன் 

கிறடத்ததுடன், மூலதனச் பசொத்துக்கறள புனரண ப்புச் பசய்வதற்கொக ரூ. 82 மில்லியனும், 

 ல்கறலக்கழக குடியிருப்புக் கருத்திட்டத்திற்கொக ரூ. 40 மில்லியனும், மனித மூலதன 

அ ிவிருத்தி கருத்திட்டத்திற்கொக ரூ. 2.3 மில்லியனும், ஆய்வு வலுவூட்டுதல் சொர் ொக ரூ. 34.7 

மில்லியனும் மற்றும்  ல்கறலக்கழக வரலொற்றிபல கூடிய பதொறகயொன - நிறலயொன 

பசொத்துக்கறள ணகமயற்பதற்கொக ரூ. 843 மில்லியனும் ப றப் ட்டன.  ல்கறலக்கழக 

மொனியங்கள் ஆறைக்குழுவின் (UGC) மூலம் வழங்கப் ட்ட நிதி ஒதுக்கீடுகறள 

 ல்கறலக்கழகம் முழுறமயொகப்  யன் டுத்திய ப ொதிலும், பசலவிடப் ட்ட ரூ. 191.5 

மில்லியறன திறறபசொி பதொழிற் ொடுகள்  ிொிவினொல் விடுவிப்புச் பசய்யப் டவில்றல. இதற்கு 

பமலதிகமொக,  ிற மூலங்கள் மற்றும்  ல்கறலக்கழக அ ிவிருத்தி நிதி, திறைக்களம் சொர்ந்த 

அ ிவிருத்தி நிதி ஆகியவற்றிலிருந்து கிறடத்த ரூ. 34.8 மில்லியறன ப ொது நிர்வொக 

சுற்றுநிரு ம் இல. 380 இன்  ிரகொரம் 2016 ஆண்டில் புதிய மூலதன உ கரைங்கறள 

பகொள்வனவு பசய்வதற்கொக  ல்கறலக்கழகத்தின் மூலம் முதலீடு பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2 – கடந்த 5 வருடத்திைொன மூைதன உட்கட்டண ப்பு அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் 

கருத்திட்டம் ப றுமதி 

(ரூ.மில்லியன்) 

தற்ப ொதய நிறல 

 தன்ஜீத் மதற். நீர் முகொ. நிணை.(மவளிவொொி நிதியிடல்) 50 2012 ல் பூ.பச. ட்டது 

புட. ஆணட பதொ.நு.திணை.வட.கிழ. விொிவொக்கம் 83 2012 ல் பூ.பச. ட்டது 

மபொக்குவரத்தும் ஏற்பொட்டு முகொண . கட்டடம் 148.2 2014 ல் பூ.பச. ட்டது 

கட்டடக்கறல பீடம் – கட். II ( ட்டைமும் நொடும் திட்டமிடல்) 140 2015 ல் பூ.பச. ட்டது 

மொைவ நிறலயம் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சொறல விொிவொக்கல் 57 2015 ல் பூ.பச. ட்டது 

பநடுஞ்சொறல சொர்  ொிபசொதறன ஆய்வுகூடம் - கட்டம் I 6.7 2015 ல் பூ.பச. ட்டது 

விடுதி கருத்திட்டத்தின் கீழ் விடுதிக் கட்டடம் - 1       

(Pre-fabricated) (உயர் கல்வி அண ச்சின் மநரடி நிதியளி.) 

196.4 2016 ல் பூ.பச. ட்டது 

விடுதி கருத்திட்டத்தின் கீழ் விடுதிக் கட்டடம் - 2  

(Pre-fabricated) (உயர் கல்வி அண ச்சின் மநரடி நிதியளி.) 

196.4 2016 ல் பூ.பச. ட்டது 

தகவல் பதொழில்நுட்  பீடக் கட்டடம் - கட்டம் II 205 2016 ல் பூ.பச. ட்டது 

கட்டடக்கறல பீடம் – கட்டம் III (ஒருங்கிறைந். வடிவறமப்பு) 110 90% பூ.பச. ட்டுள்ளது 

கட்டடக்கறல பீடம் – கட்டம் IV (கட்டடக்கறல) 150 98% பூ.பச. ட்டுள்ளது 

நிருவொக அலகுக் கட்டிடத்பதொகுதி 282 90% பூ.பச. ட்டுள்ளது 

கட்டடக்கறல பீட விொிவுறர அறற கட்டடம் (உருக்கு) 164 85% பூ.பச. ட்டுள்ளது 

ப ொறியியல் பீட  லபநொக்குக் கட்டடம் (உருக்கு) 184 85% பூ.பச. ட்டுள்ளது 

ப ண்கள் விடுதி (400  ொைவிகளுக்கொனது) 194 நறடப றுகின்றது 

விடுதி கட்டடம் 3 (Pre-fabricated) விடுதிக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் 

(உயர் கல்வி அண ச்சின் மநரடி நிதியளி.) 

196.4 நறடப றுகின்றது 

பநடுஞ்சொறல சொர்  ொிபசொதறன ஆய்வுகூடம் - கட்டம் II 23.7 நறடப றுகின்றது 

கட்டட ப ொருளியல் திறைக்கள கட்டடம் 75 நறடப றுகின்றது 

ப ொருட்கள் விஞ். மற்றும் ப ொறியியல் திறைக்க. கட்டடம் 439 நறடப றுகின்றது 

புடறவயும் ஆறட பதொழில்நுட் மும் திறைக்கள கட்டடம் 307 நறடப றுகின்றது 

 

 



11 

 

 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழக பதொழில்நுட்  நிறுவகத்திற்மகன (ITUM) தியக  பகுதியில் 

புதிதொக ணகமயற்புச் மசய்யப்பட்ட கொைியில் நிர் ொைிக்கப்படவுள்ள கட்டடத்மதொகுதி 

சம்பந்த ொக 2013 ஆகஸ்ட்  ொதத்தில் அடிக்கல் நொட்டப்பட்டதன் பின்பு, நிதியிணனப் 

மபற்றுக்மகொள்வதற்கும் கருத்திட்டத்ணத மசயற்படுத்துவதற்கும் பொொியளவு முயற்சிகள் 

ம ற்மகொள்ளப்பட்டண க்கொன கொரைம், அது பல்கணைக்கழகத்தின் சொந்த ொன சூழணை 

மபணுவது  ற்றும்  ொைவர் உள்வொங்கணை அதிகொிப்பது எனும் முக்கிய ொன விடயங்களினொல் 

ஆகும். ஆரம்பத்தில் இக் கருத்திட்ட ொனது சீனொவின் எக்சிம் வங்கியின் (Exim Bank) நிதியளிப்பு 

மூைம் CATIC எனும் சீன ஒப்பந்தக்கொரணரக் மகொண்டு நிர் ொைிக்கப்பட இருந்தமபொதிலும், அது 

பின்னர் ணகவிடப்பட்டது. இக் கருத்திட்ட ொனது இன்டர்மநஷனல் கன்ஸ்ட்மரக்ஸன் 

கன்ஸ்மஸொடியம் (International Construction Consortium) (ICC) எனும் நிறுவனத்திடம் 

ஒப்பணடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ம ொத்தக் கருத்திட்டத்திற்கு ொன மசைவு ரூ. 10.3 பில்லியன் 

ஆகும். இதில், 75% உள்நொட்டு வங்கிகள் மூை ொக ICC நிறுவனமும், 25% திணறமசொியும் 

நிதியளிப்புச் மசய்யும் மூைங்களொக உள்ளன. இவ் அ ிவிருத்தியிறன பதொடர்ந்து 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகத்திற்கு அதன் உள்வொங்கலிறன பமலும் அதிகொித்துக்பகொள்ள 

இயலுமொவதுடன், பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழக பதொழில்நுட்  நிறுவகத்திற்கும் (ITUM) 

அதன் வருடொந்த உள்வொங்கணை கருத்திட்டம் முடிவணடந்ததன் பின்னர் தற்மபொதய 

எண்ைிக்ணகயொன 350 இலிருந்து 1000 வணர அதிகொித்துக்மகொள்ளைொம். இதணன  ிகவும் 

குறிப்பிடத்தக்கமதொரு சொதறனபயொன்றொக கருதைொம். 2016 ஆண்டு கொலப் குதி முழுவதும் 

நிர்மொைிப்பு பவறலகள் பசய்யப் ட்டுவருவதுடன், 2017 ஆண்டின் முற் குதியில் ITUM நவீன 

அறமப் ிலொன  ிரதொன கட்டடத்திற்கு இடமொற்றம் பசய்ய எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றது. 

உலக வங்கி மூலம் நிதியளிப்பு பசய்யப் ட்ட கருத்திட்டமொன இரு த்பதொரொம் 

நூற்றொண்டிற்கொன உயர் கல்வி திட்டத்தின் (HETC)  ல்கறலக்கழக அ ிவிருத்தி மொனியம் 

(UDG), பவளிவொொிப்  ட்டமொைி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (EDP) மற்றும் தரம், புத்தொக்க மொனியம் 

(QIG) எனும் அம்சங்களின் அடிப் றடயில் நிதிறயப் ப ற்றுக்பகொள்வதற்கும், மனித வள 

அ ிவிருத்தி விடயத்தின் கீழ் கல்விசொர்  ைியொட்படொகுதி உறுப் ினர்களுக்கு உள்நொட்டு 

மற்றும் பவளிநொட்டு  ல்கறலக்கழகங்களில் பீஎச்டீ (PhD) மற்றும் ஆய்விறன அடிப் றடயொகக் 

பகொண்ட முதுநிறல தரொதரங்கறளப் ப ற்றுக்பகொள்ளும் புலறமப்  ொிசில்கறள ப றுவதில் 

பவற்றியீட்டியுள்ளது. 

பதொழில்நுட்  நிறுவகம் - பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகம் 
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 IT பீட கட்டடம் நிருவொக கட்டடம் 
மபண்கள் விடுதி 

அத்துடன், தகவல் மதொடர்பொடல் மதொழில்நுட்ப (ICT) பதர்ச்சிகறள உயர்த்துதல், ஆங்கில 

பமொழித் பதர்ச்சிறய பமம் டுத்துதல், பமன்ப ொருள் பதர்ச்சியிறன வலுப் டுத்துதல் மற்றும் 

இன ஒற்றுறமறய பமம் டுத்துதல் ஆகிய 4 பசயற் ொடுகளின் கீழ் உத்பதச  ங்கு ற்றறல 

நிறறபவற்றுவதற்கொக  ல்கறலக்கழக அ ிவிருத்தி மொனிய (UDG) திட்ட Iஆவது சுற்றின் கீழ் 

ரூ. 40 மில்லியறன  ல்கறலக்கழகம் ப ற்றுக்பகொண்டது. இக் கருத்திட்டம் 2011 யூறல மொதம் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டது. அத்துடன், புத்தகங்கள், கற் ிப் தற்கொன பமன்ப ொருள் மற்றும் 

இலத்திரைியல் மூலவளங்கள் ஆகியவற்றறக் பகொள்வனவு பசய்வதற்கொக HETC 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 9.0 மில்லியன் மொனியமும்  ல்கறலக்கழகத்திற்கு கிறடத்ததுடன், அந் 

நிதி முழுறமயொக  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது. QIG  ொனியத்தின் கீழ் நொன்கு திணைக்களங்கள் 

 ொனியங்கணளப் மபற்றுக்மகொள்வதில் திறண யொகச் மசயற்பட்டன - முதைொவது சுற்றில் 

புணடணவ, ஆணடத் மதொழில்நுட்பத் திணைக்களம்  ற்றும் பட்டைமும் நொடும் திட்ட ிடல் 

திணைக்களம் என்பனவும், இரண்டொவது சுற்றில்  ின்னணு, மதொணைத்மதொடர்பு மபொறியியல் 

திணைக்களம்  ற்றும்  ின் மபொறியியல் திணைக்களம் என்பனவும் ஒவ்மவொன்றும் ரூ. 25 

 ில்லியன் மபறு தி மகொண்ட  ொனியத்ணதப் மபற்றன. முன்ம ொழிவுக் கட்டப் மபொட்டியில் 

பல்கணைக்கழக அண ப்பு முழுவதிலும் அதிகபட்ச புள்ளிகணளப் மபற்று இத் திணைக்களங்கள் 

இப் பொிசில்கணள மவன்றதுடன், இரண்டொவது சுற்றில் இரு விமசட பொிசில்கணளயும் 

மபற்றுக்மகொண்டன என்பணத குறிப்பிடுதல் மவண்டும். 

ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழக ொனது ஆண்டுக்கொன அதன் ஒதுக்கீடுகணள முழுண யொக 

பயன்படுத்தியுள்ளது என்பது 2016 ஆண்டுக்கொன மூைதன கருத்திட்டங்களின் மசயற்பொடுகள் 

மதொடர்பொன  ீளொய்வு கைந்துணரயொடலின் மபொது மதொியவந்தது. கட்டடங்களினதும் 

நிர் ொைிப்புக்களினதும் புனரண ப்புக்கள்  ற்றும் ம ம்படுத்தல்கள் என்பவற்றுக்கொக 

பொதீடுபடுத்தப்பட்ட ரூ. 75  ில்லியனில், 109% ஆன மதொணக மசைவிடப்பட்டுள்ளது. 

நிணையொன மசொத்துக்கணள ணகமகொள்வதற்கொக ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்ட ரூ. 809  ில்லியனில் 

97% இற்கும் அதிக ொக மசைவிடப்பட்டுள்ளது. ஒதுக்கப்பட்ட மூைதன நிதி ரூ. 1,364 

 ில்லியனில் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்ட சகை நிதியும் 2016 ஆண்டின் மபொது மசைவிடப்பட்டன. 

 

1.5 புதுறமயொக்க, பதொழிலுொிறமத்துவ  ட்டதொொிகறள உருவொக்குதல் 

 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகமொனது, மூன்று வருடங்களுக்கொக பதசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கியின் நிதி உதவியுடன்  ல்கறலக்கழக முறறறமயில் முதன்முதலொக ஏற் டுத்திய 

றகத்பதொழில் ஆதரவு தறலறமத்துவத்துடன் கூடிய “பதொழிலுருறமத்துவம்  ற்றிய NDB 
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வங்கியின் அறக்பகொறடயுடனொன ப ரொசிொியர்/உறுப் ினர்” எனும் பகளரவ  தவிறய 

உருவொக்கியுள்ளது. இதன் கீழ் முதலொவது அறக்பகொறடயுடனொன ப ரொசிொியர் 2010 ஆண்டு 

அக்மடொபொில் நிய ிக்கப்பட்டதுடன், இதன் கீழ் எடுக்கப்பட்ட மதொழில்முணனமவொர் சொர் 

முன்மனடுப்புக்களொல் பிரதொன ொக இளம் மதொழில்முணனமவொர் ஸ்ரீைங்கொ (YESL) 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன், பல்கணைக்கழக மதொழிலுொிண த்துவ கைொச்சொரம் குறிப்பிடத்தக்க 

வணகயில் ம ம்படுத்தப்பட்டதுடன், மபொறியியல் பட்ட பொடவிதொனத்துக்கு 

மதொழிலுொிண த்துவம் மதொடர்பொக சிறு விமசடத்துவம ொன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

பல்கணைக்கழகத்தினொல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  ற்றும ொரு முக்கிய ொன மசயற்றிட்டம், 

மூன்றொண்டு கொைப்பகுதியினுள் ரூ. 16  ில்லியனுக்கும் கூடுதைொன மதொணகயுடன் 

ணகத்மதொழிற்துணற நிதிசொர் மசணவகள் (IFS) மூை ொன முதலீட்டுடன் “புத்துருவொக்கம்  ற்றும் 

மதொழிலுொிண த்துவம்” பற்றிய அறக்மகொணடயுடனொன பதவிமயொன்று உருவொக்கப்பட்டது. இந் 

மநொக்கத்திற்கொக 2014 நவம்பொில் உடன்படிக்ணக ஒன்று ணகச்சொத்திடப்பட்டதுடன், 

புத்துருவொக்கம்  ற்றும் மதொழிலுொிண த்துவம் மதொடர்பொன சிமரஷ்ட மதொழண  

உறுப்பினமரொருவொின் நிய னத்துடன், 2015 மசப்மரம்பொில் புதிய மதொழிலுொிண த்துவம் 

பூர்வொங்க மசயற்பொடுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள், புத்தொக்கம்  ற்றும் மதொழிலுொிண த்துவம் ஆகியவற்றுக்கொன 

வசதிகணள ஏற்படுத்துவதற்கொன மபொறிமுணறணய உருவொக்குதல்  ற்றும் பல்கணைக்கழக 

 ொைவர்கள், பைியொளர்கள் ஆகிமயொர்கள் இணடமய மதொழிலுொிண த்துவம் பற்றி அறிவுசொர் 

பண்பொமடொன்ணற ஊக்குவித்தல் மதொடர்பொன பல்கணைக்கழகத்தின் மூமைொபொயத்தின் 

அடிப்பணடயில் 2016 ஆண்டின் மபொது முக்கிய ொன நடவடிக்ணககள் பை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ொைவர்களின்  ற்றும் பைியொளர்களின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வணகயில் 

பைிப்பொளர்/ மதொழிலுொிண த்துவம் கீழ் 2015 கொைப்பகுதியில் “மதொழில்முயற்சியொண்ண ” – 

புத்தொக்கம், கருவொக்கம்  ற்றும் மதொழில்முணைவு பற்றிய நிணையம் (“The Enterprise” – Centre for 

Innovation, Incubation and Entrepreneurship) உருவொக்கப்பட்டது, ணகத்மதொழிற்துணற நிதிசொர் 

மசணவகள் (IFS) சிமரஷ்ட மதொழண யினது வழிகொட்டுதலின் கீழ் அதன் மசயற்பொடுகணள 

மதொடரும் அமதமவணள ணகத்மதொழில்துணறயின் உதவியுடன் அபிவிருத்தி மசய்யப்படும் 180 

சதுர  ீற்றர் விஸ்தீரைத்துடன் உகந்த மபௌதிக இடத்ணத வழங்குவதற்கு நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கருத்துக்களுக்கு வடிவண த்தல், வியொபொர முன்ம ொழிவுசொர் அபிவிருத்தி மபொன்ற பல்மவறு 

மதொழிலுொிண த்துவம் சொர் விடயங்கள் மதொடர்பொன அதிதி மசொற்மபொழிவுத் மதொடர்கள், 

பல்கணைக்கழகம் முழுவதும் பல்மவறுபட்ட பதொணககள்  ற்றும் சுவமரொட்டிகள் மூைம் 

கண்கொட்சிப்படுத்தி விழிப்புைர்வூட்டல் மசயற்பொடுகள், மூமைொபொய பங்குதொரர்களுடன் 

ஒத்துணழப்புக்கணள ஏற்படுத்துதல் மதொடர்ந்து மசயற்படுத்தப்படுகின்றன. 
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Lion’s Den Start Ups Pitch நிகழ்ச்சித்திட்டத்ணத 

மதொடர்ந்து மசயற்படுத்தியதுடன், 30 முயற்சிகணள 

உருவொக்கும் மநொக்கத்மதொடு “Mora Ventures” புதிய 

முயற்சியொனது 2016 ஆண்டில்  ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2015 

ஆண்டில் உருவொக்கப்பட்ட மதொழிலுொிண த்துவ சங்கம் 

சொர் இம் முயற்சிகளுக்கு மபரு ளவு உதவி 

வழங்கப்பட்டது. 2018 ஆண்டளவில் அம . மடொ. 1 

 ில்லியன் வணரயிைொன மபறு திக்கு குணறந்தபட்சம் இம் முயற்சிகள் 10 ஐ மகொண்டு மசல்ை 

முடியும ன சங்கம் நம்புகின்றது. 2016 ஆண்டினுள் பல்கணைக்கழகம் புதிய ஆக்கவுொிண  

சொன்றிதழ்கள் 4 மதொடர்பொக மதசிய புைண ச்மசொத்து அலுவைகத்திற்கு (NIPO) 

விண்ைப்பங்கணள ச ர்ப்பித்துள்ளதுடன், அதில் 2 ஆக்கவு ொிண  சொன்றிதழ்கள் 2016 ஆண்டில் 

வழங்கப்பட்டன. இவற்றுடன் மசர்த்து NIPO அலுவைகத்தினொல் 13 விண்ைப்பங்களுக்கு 

ஆக்கவுொிண  சொன்றிதழ் வழங்கணை ம ற்மகொண்டுள்ளது. 

மதொழிலுொிண த்துவம் சொர் சூழமைொன்ணற உருவொக்குவதற்கொன பல்கணைக்கழகத்தின் முயற்சி 

மதொடர்பொன மசயற்பொடுகள் ஊடொக ஏற்கனமவ அண க்கப்பட்டுள்ள புைண ச் மசொத்து பற்றிய 

ஆமைொசணன குழு (IPAC), பல்கணைக்கழக ணகத்மதொழில்துணற இணைப்புக் குழு (UIIC), 

கருவொக்கல் சொர் திணைக்களங்கள்  ற்றும் பீடங்களில் உள்ள கருவொக்கல்சொர் நிறுவனங்கணள 

வலுவூட்டிப் பொதுகொக்கும். இவ் அறனத்து அடிப் றட அம்சங்களும் குறிப் ொக எமது 

 ட்டதொொிகள் “பவறல பதடு வரொக அல்லொது பவறல உருவொக்கு வர்” எனும் நிறலறய 

உருவொக்கவும்  ற்றும் எ து பைியொட்மடொகுதி உறுப்பினர்களுக்கு வைிக யப்படுத்தக்கூடிய 

அவர்களின் புத்தொக்கங்களுக்கு ஆக்கவுொிண  சொன்றிதணழப் மபற்றுக்மகொள்வதற்கும் இம் 

முயற்சிகள்  ங்களிப்புச் பசய்யும் என் தில் எவ்வித ஐயமுமில்றல. 

1.6  பல்கறலக்கழக - றகத்பதொழில் இறைப்பு 

பயனுறுதி ிக்க பல்கணைக்கழக – ணகத்மதொழில் பிணைப்பு ம ொறட்டுணவ பல்கணைக்கத்தின் 

பைம்வொய்ந்த கொரைிகள் ஒன்றொகும். மபொதுமுயற்சிகள் ணகத்மதொழில்துணறயில் 

உள்மளொர்களுக்கொன பகுதிமநர பட்டப்பின்படிப்பு பொடமநறிகள், குறுங்கொை குறுங்கால 
பாடநெறிகள், பயிற்சியும் நதாடர் நதாழில்சார் அபிவிருத்தி (CPD) 
பாடநெறிகள், கருத்தரங்குகள், நசயலமர்வுகள், ஆலலாசனை மற்றும் 
பொிமசொதணன ஒப்பனடகள், னகத்நதாழில் ெிதியிடப்பட்ட ஆய்வு மற்றும் 
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அபிவிருத்தி (R & D) ஆய்வுகூடங்கள், அறக்நகானடயுடைாை தணைண கள், 
திணைக்கள னகத்நதாழில்துனற ஆலலாசணன சனபகள், பீட னகத்நதாழில் 
ஆலலாசணன சனபகள் மற்றும் கூட்டினைந்த சமூக நபாறுப்பு 
ெடவடிக்னககள் மூலமாக நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழகம் ணகத்மதொழில் 

துணறகளுடனும், சமூகத்துடனும் குறிப்பிடத்தக்க வனகயில் பரஸ்பர 

மசயற்பொடுகணள ம ற்மகொள்கின்றது. னகத்நதாழிலுடனும் சமூகத்துடனும் 

கொைப்படும் பரஸ்பர இனைப்புக்கள் மூலம் ணகத்மதொழிற்சொணைகளின் முன்மனற்றம் 

 ற்றும் அதற்மகற்ப நொட்டின் மபொருளொதொர அபிவிருத்திணய ம ற்மகொள்ளல் என்பதுடன், 

அதற்கு ம ைொக அதனூடொக பல்கணைக்கழக பைியொட்மடொகுதி உறுப்பினர்களுக்கும், 

 ொைவர்களுக்கும் மற்றும் அதற்கு இணையொக ெிறுவகத்திற்கும் பொொிய நன்ண கள் 

மபரு ளவில்  கிணடப்பதனொல் இந்த பரஸ்பர மசயற்பொடுகள் பல்கணைக்கழகத்திற்கு 

தீவிரமாக ஊக்கமளிக்கின்றது. 

ணகத்மதொழில்துணற மூைம் நிதியளிக்கும் ஆரொய்ச்சி ண யங்கள் மவற்றிகர ொன பல்கணைக்கழக 

ணகத்மதொழிற்துணற ஒத்துணழப்பு சொர்  ற்றும ொரு முக்கிய ொன மபொறிமுணறயொகும். சு ொர் ஒரு 

தசொப்தத்துக்கு முன் அண க்கப்பட்ட நதாடர்பாடலுக்காை டயநலாக் - UoM 
ஆய்வுகூடம், நதானலத்நதாடர்பாடல் துணறயினுள் ணகத்மதொழில் அடிப்பணடயிைொன 

ஆய்வு  ற்றும் உற்பத்தி அபிவிருத்தி மதொடர்பொன  ிகவும் மவற்றி மபற்ற  ொதிொியொக 

அண ந்துள்ளது. இந்த ஆய்வுகூட மவற்றியொனது, இலத்திரைியல் சொர்ந்த புதிய 

நதாழில்நுட்பங்களுக்காை “Zone 24X7 UoM ஆய்வுகூடம்”, இறப்பர் மற்றும் லதால் 
உற்பத்திப் நபாருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் நசயன்முனற அபிவிருத்திக்காை 
“SIL-UOM ஆய்வுகூடம்”, உயிரியில் மருத்துவ நதாழில்நுட்பத்துக்காை “Premium 

International - UoM”, எழுதுமபொருள் மதொழில்நுட்பத்துக்கொன சிமைொன் மபன்சில் மகொப்பமரஷன் 

ATLAS - UoM  ற்றும் மபொருட்கள் ஆய்வுக்கொன INSEE – UOM,  ொைவர்கறள 

ணகத்மதொழிற்துணறயில் அ ர்த்துதல்  ற்றும் மவளிநொட்டு பயிற்சி உட்பட பயிற்சியளிப்பு, 

ஆய்வு, வடிவண ப்பு  ற்றும் மதொழில்நுட்பத் திறன்கள் என்பவற்ணற வலுவூட்டுதல், உற்பத்தி 

அபிவிருத்தி  ற்றும் வருடொந்த நவநொகொீக வடிவண ப்புக் கண்கொட்சிக்கு ஆதரவளித்தல் 

என்பவற்றுக்கொக Textured Jersey ஐ அண ப்பதற்கு இயலுமொகியுள்ளது. “Epic-UOM 

புதுண யொக்க ஆய்வுகூடம்” அண ப்பதற்கொன அத்தணகய  ற்றும ொரு முயற்சிமயொன்று 2016 

ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டது. 

கல்விசார் பைியாளர் உறுப்பினர்கள் 
அரச, ென்நகானட முகவர்கள் 

 ற்றும் னகத்நதாழில் ஆகியவற்றின் 
சார்பாக புத்தொக்க ஆய்வு, 
ஆலலாசனைத் திட்டங்கள் 

மதொடர்ந்தும் மபொறுப்மபற்று, லதசிய 
அபிவிருத்திக்கு பாரியளவில் 
பங்களிப்புச் மசய்வதுடன், EPIC ஒத்துணழப்பு 
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பல்கனலக்கழகத்திற்கும் வருமாைத்ணத ஈட்டித்தந்துள்ளார்கள். அவ்வாறாை 
விலசட லசனவகனளப் நபற்றுக்மகொள்வதற்கு ஆர்வமுள்ள பிொிவினொின் அதி உச்ச 

கவனத்ணத நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழகம் மபற்றுள்ளது. 

சகல  ைியொட்படொகுதி உறுப் ினர்களும்  ல்கறலக்கழக துறற, றகத்பதொழில்  ரஸ் ர 

இறைப்பு நடவடிக்றககளில் ஈடு டுகின்ற அபதபநரம், அரசொங்க திரட்டு நிதியிலிருந்து 

 ல்கறலக்கழக மொனியங்கள் ஆறைக்குழுவின் ஊடொக வழங்கப் டும் நிதி ஏற் ொடுகளுக்கொக 

அவர்கள் கல்வித்துறற சொர் ொக ப ொறுப்புக் கூறுவறத உறுதிப் டுத்துவதற்கொக அவர்களொல் 

 ட்டதொொி கல்விச் பசயற் ொடுகள் பதொடர் ொக தம்மீது ஒப் றடக்கப் ட்ட கல்வி பவறல 

 ைிகள் மற்றும் கல்விசொர் அலுவல்கறளயும் நிறறபவற்றுவதறன உறுதிப் டுத்துதல் 

 ல்கறலக்கழக நிருவொக சற யின் பகொள்றகயொகும்.  ட்டதொொி மொைவர்களுக்கொன உயர் 

 யிற்சி மற்றும் தரொதரங்கறள பமம் டுத்துவதற்கொக வழங்கப் டும்  ொடபநறிகள், அறிவு 

மற்றும் பதொழில்நுட்  விருத்திபசய்யவும் மொற்றம் பசய்யவும் நடொத்தப் டும்  யிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், CPD  ொடபநறிகள், ஆய்வு மற்றும் அ ிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள், 

கருத்தரங்குகள், பசயலமர்வுகள் மற்றும் ஏறனய கல்விசொர் ஒப் றடகள், றகத்பதொழிலுக்கொன 

ஆபலொசறன மற்றும் ஆய்வு ஒப் றடகள் மற்றும் கூட்டிறைந்த சமூக ப ொறுப்பு 

நடவடிக்றககள் ஆகியன ப ொது நிதிச் சுற்றுநிரு ம் இல. 380 இற்கு இைங்க பசலவு மீட்பு (சுய 

நிதியிடல்) அடிப்றடயில் பசயற் டுத்தப் டுகின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டங்களொகும். அதற்பகற் , 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழக சமூகம், றகத்பதொழில் சொர்ந்து கொைப் டும் அதன் 

கடற் ொடுகறள அரசொங்கத்திற்கு எவ்வித பசலவுமின்றி நிறறபவற்றி வருகின்றது. 

இச் மசயற்பொடுகள் மூைம் 2016 ஆண்டில் ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழகம் தனது செலவு 
மீட்பு (சுய ெிதியிடல்) மசயற்பொடு  ற்றும் நதாழிலுரினமத்துவ ெடவடிக்னககள் 

ஆகியவற்றுக்கொன தனது னகத்நதாழில் முன்மனடுப்பின் ஊடொக 2016 ஆண்டினுள் ரூ. 

638.17  ில்லியன் மதொணகணய உருவாக்கியுள்ளதுடன், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப் ிடுறகயில் 
67% அதிகொிப் ொகும். நபாது ெிதி சுற்றுெிருபம் இல. 380 இன் பிரகாரம் 
உருவாக்கப்பட்ட வருமாைம் இைொப ற்ற அடிப்பணடயில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

1.7 தர உத்தரவொதம் 

 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழத்தின் தர உத்தரவொதம் அதன் பசறவகள் மற்றும் உற் த்திகள் 

ஆகியவற்றின் தரம் பதொடர் ொக மொைவர்கள்,  ைியொட்படொகுதி உத்திபயொகத்தர், ஊழியொா்கள் 

மற்றும் பமொத்தச் சமூகம் ப ொன்றவற்றுக்கும் உத்தரவொதப் டுத்துவதற்கொக அதன் கற்றலுக்கொன 

உள்ளீடுகள், கல்விப் ப றுப றுகள், ஆரொய்ச்சிக்கொன தளம், பசயற்றிறன் மதிப் ிடல், நிருவொக 

கட்டறமப்ற  பகொண்ட மொைவர் பசறவகள் மற்றும்  ொடவிதொனங்களுக்கு அப் ொற் ட்ட 

பசயற் ொடுகறள உள்ளடங்கிய  ிரதொன நடவடிக்றககளின் தரம், பவளிப் றடத்தன்றம, 

திறனொற்றல், நம் ிக்றகமிகு அறடவுகள் எனும் வறகயில் பசயலுறுதிப் டுத்தியதொக 

 ல்கறலக்கழக முகொறமத்துவத்தின் பசயற் ொடு அறமயப் ப ற்றுள்ளது.  ல்கறலக்கழகத்தின் 

QA பகொள்றக மூலம் நிறுவகத்தின் கீழ்வரும் கல்விசொர், கல்விசொரொ மற்றும் நிருவொகம் சொர் சகல 

 ைியொட்பதொகுதி உறுப் ினர்கள்  அபதப ொல் மொைவர்கள் ஆகிபயொர்களொல் 

ஏற்றுக்பகொள்ளத்தக்க QA அடிப் றடயிலொன கலொச்சொரபமொன்றற அ ிவிருத்திபசய்து 

கறடப் ிடிப் தற்கு உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ளது.  

தர உத்தரவாத உபொயம் (QAS) மூலம் பல்கனலக்கழகத்தின் மசயல்நுணுக்க 

முகொண த்துவ திட்டத்தில் (SMP) குறிப்பிடப்பட்ட மதொணைலொக்கு  ற்றும் மசயற்பைி 

ஆகியவற்றுடன் இறைந்ததொக பசல்கின்றது. SMPஐ நசயற்படுத்தும் லபாது, 
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பல்கனலக்கழக முகானமத்துவம் அதன் லசனவகளும் உற்பத்திகளும் அவற்றுக்கு 

ஏற்படுத்தப்பட்ட வணரயணறகள்  ற்றும் இைக்குகள் சொர் அதிசிறந்த தரத்ணத உத்தரவாதம் 

மசய்யத் லதனவயாை முனறனமகள், மசயற்பொடுகள்  ற்றும் கண்கொைிப்பு 

மபொறிமுணறகள் ஆகியவற்ணற ஸ்தொபிக்கின்றது. அதற்கிைங்க, SMP இல் விமசட ொக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிக்லகாள்கள் தரம் சொர் நகாள்னகளாக மாற்றம் 
நசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அனவ பல்கணைக்கழக உள்ளக தரம் சொர் அைகின் (IQAU) 

தணைண யின் கீழ் லொக்கங்களாக வடிகட்டப்பட்டு, லமலும் அனவகள் 
ஒவ்நவான்றும் முதன்னமச் மசயற்பொடுகளொக பிரிக்கப்பட்டுள்ளை. இவ் 
ஒவ்நவாரு மசயற்பொடுகணள முன்லைற்றச் நசய்வதற்குப் நபாறுப்பாை 
உத்திமயொகத்தர்/ பங்காளர் அனடயாளம் காைப்பட்டுள்ளதுடன், தர உறுதிப்படுத்தல் 

 ற்றும் ஒப்பணடத்தல் சணபயின் (QAAC) வழிகொட்டுதல் அம்சங்களுக்கு இைங்க 

நிய ிக்கப்பட்ட கொைப்பகுதிகளில் மவளிவொொி  ற்றும் உள்ளக  ீளொய்வு முணறகள் மூைம் 

மதொடர்ச்சியொக கண்கொைிக்கப்படுகின்றது. பல்கணைக்கழக மசனட் சணப  ற்றும் நிருவொக 

கவுன்சில் மூைம் அவர்களது  ொதந்த கூட்டங்களில் IQAU மசயற்பொடுகள்  திப்பொய்வு 

மசய்யப்படுகின்றன. 

 

நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழகத்தில் அதன் முதன்னம ஆர்வ ிக்க பங்கொளர்கள், 
ஆளைியிைர்  ற்றும் மாைவர்கள் ஆகிலயார்களுக்கு  ிகப் பயனளிக்கத்தக்க 

அனுபவத்னதப் மபற்றுக்மகொடுப்பதற்கு பல்கணைக்கழகம் மசயைொற்றுவதுடன், தர 

உத்தரவொத உபொயம் (QAS) மூைம் அதன் கருத்துப் பற்றிய 
வனரவிலக்கைத்னதயும் வழங்குகின்றது. அது, சர்வமதச  ட்டத்திைொன 

 திப்பு ிக்கநதாரு பல்கனலக்கழகத்தில் மபற்றுக்மகொள்ள இயலு ொன சிறப்பாை 
கற்பித்தல், கற்றல் என்பன யொமதன்பது பற்றி மதளிவொகப் படம் பிடித்துக் 
காட்டுகின்றது. தர உத்தரவொத உ ொயம் (QAS) மூைம் பட்டம ற்படிப்பு  ற்றும் ஆய்வு 

உட்பட கற்பித்தலின் உள்ளடீுகள்  ற்றும் கற்றலின் நவளியடீுகள் ஆகியவற்றின் 
நவளிவாரி  ற்றும் உள்வாரி அம்சங்கனள லொக்குவதுடன், அதன் மூலம் தர 
நிய ங்கணள ம ம்படுத்தவும் மபைிச்மசல்ைவும் பீட  ட்டத்தில் புதிய மபொறிமுணறணயயும் 

அதனூடொக விபொிக்கின்றது. தனியொன கல்விசொர் திணைக்களங்கள்  ற்றும் பிொிவுகள் வணர 

விொிவணடயும் அதன் வணையண ப்புடன் இது மதொடர்பொக பீட  ட்டத்தில் தர உத்தரவொத 

குழுவுடன் (QA Cells) இணைந்து மசயைொற்றுகின்றது. 

 

அமதமபொல், பல்மவறு பின்புைத்தில் வரும் ஆளைியினர்களுக்கும்,  ொைவர்களுக்கும் 

கிணடக்கக்கூடிய வொய்ப்புக்களின் சொதகங்கணளப் மபறவும், கல்விசொர்ந்த வணகயிலும் 

ஆளுண யிலும் சிறப்பணடயவும் அமதமபொல், உைகைொவிய சவொல்களுக்கு ஏற்றவணகயில் 

அவசிய ொன அறிவுசொர்  ற்றும் திறன்கள் சொர் அபிவிருத்தியின் ஊடொக மதொழிலுக்கும் பரந்த 

உைகின் பைிசொர் மவற்றிக்குப் பங்களிக்கவும்  ற்றும் பட்டம ற்படிப்பு தணகண   ற்றும் ஆய்வு 

ஊடொக மதொழிமைொன்ணற மதடிச்மசல்ை முடியு ொக இருந்தொல், அவர்களுக்கு மதணவப்படுவது 
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யொமதன்பது பற்றி தர உத்தரவொத உபொயம் (QAS) தன் கவனத்ணதச் மசலுத்துகின்றது. கற்றலின் 

தரம், ஆய்வு, வழிகொட்டல்  ற்றும் அதன்  ீது நிறுவகம் ணவக்கின்ற ப றுமதியும் இதன் 

பகுதியொவதுடன், பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகச் மசயற்பொடுகள் இது மதொடர்பொகவுள்ள 

துணறசொர்ந்த சிறப்பணடதலுக்கு இணைந்ததொக உள்ளமதன்பணத உறுதிப்படுத்த, 

திட்ட ிடுவதற்கொன மசயற்பொடு தர உத்தரவொத உபொயத்தில் (QAS) உள்ளடங்குகின்றது. 

லமலும், கற்பித்தலின் உள்ளடீுகள், கற்றலின் நவளியடீுகள், நசயற்றிறன் 
மதிப்படீு, ஆய்வு, புலனமப்பரிசில்  ற்றும் நதாழில்முயற்சி என்பன 

ஒன்றுக்மகொன்று இனைந்த அம்சங்கள் எனவும் அனவகளின் உள்வாரி 
நதாடர்பினைப் பற்றித் நதளிவாை லொக்கினை ெிறுவதற்கும் உதவுகின்றது எனவும் 

தர உத்தரவொத உபொயம் (QAS) கருதுகின்றது. உைகைொவிய சவொல்கணள எதிர்மகொள்ளும் 

வணகயில் அதிகரித்துவரும் லபாட்டி மிகுந்த சூழலில், தைி ெபர்களிைதும், 
சமூகங்களிைதும் லதனவ யாநதை அறிந்து, அனவகனள வழங்குவதற்காக 
வளர்ச்சியனடயும் அழுத்தங்களுடன், லபாட்டியாளர்களிடமிருந்து 
ெிறுவகத்னத லவறுபடுத்தி இனங் கொணுவதற்கொக பிொிவுகணள வணகப்படுத்திக் கொட்டும் 

நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழகத்தின் மசயற்பைியின் நவவ்லவறு தரங்கனள 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்தவும் தர உத்தரவொத உபொயம் (QAS) உதவுகின்றது. குறிப் ொக 
மதிப்பீட்டுத் தரம் மற்றும் சகல கல்விசொர் ஆவைங்கறள பமம் டுத்தும் பநொக்கத்துடன் 

ஆவைக் கருத்து திருட்டுடன் பதொடர்பு ட்டதொக பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகம் இச் 

சந்தர்ப் த்தில் சம் ந்தப் ட்ட  ல பகொள்றககறள அ ிவிருத்திபசய்ததது. அது, எப்லபாதும் 
ெீடித்து ெினலத்திருக்க கூடிய மதிப்புடனும் பல்கனலக்கழக 
மாற்றங்களுடனும்  ிகச் சிறப்பாக நசயலாற்றுவதற்கு சந்லதகத்திற்கு 
இடமின்றி வழியனமக்கும். 

உைகைொவிய அங்கீகொரம் மபற்ற பல்கணைக்கழக ொகும் எ து மதொணைமநொக்கின் மபொருட்டு, 

நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழகம் உைக தரப்படுத்தலில் ம மை மசல்வதற்கு முயற்சி 

எடுத்து வருவதுடன், 2016 இல் நமாறட்டுனவப் பல்கனலக்கழக ொனது, இைங்ணகயில் 

 ிகச் சிறந்த மூன்றொவது நிணைணய தக்கணவத்துக்மகொண்டு, மதற்கொசியொவில் 56 வது ஆகவும், 

2016 திசம்பொில் உைக பல்கணைக்கழகங்கள் சொர் மவமபொம ற்றிக்ஸ் (Webometrics) 

தரப்படுத்தலில் உைக ொீதியொக 2401 ஆவது (உயர் 20%) நிணைணயயும் மபற்றுக்மகொண்டது. 

மவமபொம ற்றிக்ஸ்  திப்பீட்டு அளவுமகொள்களின் தன்ண  கொரை ொக ம ொறட்டுணவ 

பல்கணைக்கழகத்ணதப் மபொன்ற நடுத்தர அளவிைொன பல்கணைக்கழகம ொன்றுக்கு தனது 

நிணைணய ம ம்படுத்துவது கடின ொனதொகும். 

இது, CILT, IMechE, CText, IChemE, RIBA, RICS, CICES, PAQS மபொன்ற பை பட்டதொொி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு சர்வமதச அங்கீகொரத்ணத மபைிச்மசல்வதற்கு ம ைதிக ொனதொகும். 

மபொறியியல் கல்விசொர் தணகண களுக்கொன அங்கீகொரத்ணத வழங்கும் நிறுவன ொன இைங்ணக 

மபொறியியைொளர்களின் நிறுவனத்துடன் (IESL) 2014 யூனில் மவொசிங்டன் உடன்பொட்டின் 

(Washington Accord) முழுண யொன அங்கத்துவத்ணதப் மபற்றுக்மகொண்டு, தற்மபொது 
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ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழகத்தினொல் வழங்கப்படுகின்ற மபொறியியல் பட்ட பொடமநறிகள் 

யொவும் தர ொீதியில் உைகின் சிறந்த பல்கணைக்கழகங்களினொல் வழங்கப்படுகின்ற அத்தணகய 

பட்ட பொடமநறிகளுக்கு இணையொனதொக கருதப்படுகின்றது. 

முக்கியமாக தற்லபாது நபற்றுக்நகாண்டுள்ள அங்கீகாரங்கனள புதுப்பித்துக் 
நகாள்வதற்காக 2016 ஆண்டு காலப்பகுதியில் பல அங்கீகாரங்கள் 
நதாடர்பாக ெடவடிக்னககள் லமற்நகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், புதிய 
அங்கீகாரங்கள் சில நபற்றுக்நகாள்ளப்பட்டை. இலங்னக 
நபாறியியலாளர்களின் ெிறுவகம் (IESL) நபாறியியல் தினைக்களம், கைிைி 
விஞ்ஞாை மற்றும் நபாறியியல் தினைக்களம், மின் நபாறியியல் 
தினைக்களம், இலத்திரைியல் மற்றும் நதானலத்நதாடர்பு நபாறியியல் 
தினைக்களம் மற்றும் எந்திரப் நபாறியியல் தினைக்களம் ஆகியவற்றின் 
மூலம் வழங்கப்படுகின்ற நபாறியியல் சார் பி.எஸ்சி. பட்ட 
ெிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சார்பாக மீள் அங்கீகாரத்திற்கு/ அங்கீகாரத்திற்கு 
உட்படுத்தியது. 

உ  பவந்தொின் தறலறமயில்,  ல்கறலக்கழக அதிகொொிகள் மற்றும் சகல பதொழிற்சங்க 

 ிரதிநிதிகள் ஆகிபயொர்களிறடபய மொதொந்தம் நடொத்தப் டும் “ சுவி ரம” கலந்துறரயொடல் 

2006 மொர்ச் மொதத்திலிருந்து நடொத்தப் ட்டு வருவதுடன்,  ல்கறலக்கழகத்தின் பநொக்கங்கறள 

அறடந்து பகொள்ளும் ப ொருட்டு  ல்கறலக்கழகத்தினதும்  ைியொட்படொகுதியினரதும் 

உற் த்தித்திறறன பமம் டுத்தும் வழிவறககள் மற்றும் முறறகள் அதில் கலந்துறரயொடப் டும். 

பமலும், சம் ந்தப் ட்ட மொதத்தினுள் தீர்க்கப் டபவண்டிய மொைவர் சமூகம் பதொடர் ொன 

முக்கிய  ிரச்சிறனறள கலந்துறரயொடுவதற்கொக உ பவந்தொின் தறலறம வகிக்கும் 

 ல்கறலக்கழக அதிகொொிகள் மற்றும் எல்லொ மொைவர் சங்கங்களின் குழு உறுப் ினர்கள் 

ஆகிபயொர் இறடபய நடொத்தப் டும் இறைப்புக் கூட்டபமொன்றும் ஒவ்பவொரு மொதமும் 

நடொத்தப் டுகிறது. அத்துடன், பீட மட்டத்தில் நிலவும் மொைவர்களின்  ிரச்சிறனகறள 

கலந்தொபலொசித்து தீர்ப் தற்கொக பீடொதி தியின் தறலறமயில் ஆளைியினர், மொைவர் 

பதொடர்புக் கூட்டம் மொதொந்தம் பீட மட்டத்தில் சகல பீடங்களிலும் நடொத்தப் டுகின்றது. இக் 

கூட்டங்கள் யொவும்  ல்கறலக்கழகத்தின் வருடொந்த நொட்கொட்டி திட்டத்திலுள்ள 

விடயங்களொகும். 

2016 ஆண்டின் ப ொது, முறறறமசொர் பமம் டுத்தல்களுக்கொக இன்னும்  ல முயற்சிகள் 

பமற்பகொள்ளப் ட்டன. மொைவர்  திவு, ப றுப றுகறள தயொொித்தல்,  ிரதிகறள வழங்கல், 

மொைவர் நலன்புொி, வழங்கல் பசயற் ொடுகள், வொகன முன் திவுகள், பசொத்து முகொறம, ஆவைக் 

கட்டுப் ொடு, தொ ன விடயங்கள்,  ைியொளர் அ ிவிருத்தி விடயங்கள் ப ொன்ற நிருவொகம் 

சொர்ந்த  ைிகளுக்கொன முகொறமத்துவ தகவல் முறறறமறய அ ிவிருத்தி பசய்வதன் 

முக்கியத்துவம் இதில் உள்ளடங்குகின்றது. 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சில பமொடியூல்கள் 

 யன் டுத்தப் ட்டிருப் துடன், ஏறனயறவ அ ிவிருத்திபசய்தல், அமுல் டுத்துதல் மற்றும் 

பசொதறனபசய்தல் பசயல்முறறகளில் இருந்தன. ஏறனய முயற்சிகளில் முதன்முறறயொக 653 

கல்விசொரொ  தவியைி  ைியொளர் அங்கத்தவர்களது முழுறமயொன பதொழில் விவரம்,  ல்பவறு 

நிருவொக  ைிகள் சொர் நறடமுறறகள்  ற்றிய றகபயடு, சகல புதிய நிருவொக மற்றும் கல்விசொரொ 

 ைியொளர்களுக்கொன திறசமுகப் டுத்தல்  யிற்சி மற்றும் ஏறனய அதுப ொன்ற நடவடிக்றககள் 

உள்ளடங்கியுள்ளன. 
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1.8 ஆய்வு பசயற் ொடுகள் 

பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகமொனது சகல கல்விசொர்  ைியொளர்களுக்கும் ஆய்வு 

அத்தியொவசியமொன பசயற் ொபடொன்றொக கருதுகின்றது. 2015 ஆண்டினுள் பைிப்பொளர்/ஆய்வு 

அலுவலகம் மூலம் ஆதரவு பதொிவிக்கப் ட்ட குறிப் ொக ஆய்வு பசயற் ொடுகளுக்கொக கவனம் 

பசலுத்தி  ட்டபமற் டிப்பு கற்றககள் பீடபமொன்று உருவொக்க முடிந்தறம  ல்கறலக்கழக 

ஆய்வு நடவடிக்றககள் மற்றும் ஆய்வு கலொச்சொரம் குறிப் ிடத்தக்க வறகயில் 

பமம் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

பல்கணைக்கழக ொனது மூன்று ஆய்வு பட்ட கற்ணககணள வழங்குகின்றது. விஞ்ஞொன முது ொைி 

(ஆரொய்ச்சிணய பிரதொன கூறொகக் மகொண்டு), தத்துவவியல் முது ொைி (MPhil)  ற்றும் தத்துவக் 

கைொநிதி (PhD) ஆகியவற்ணற கட்டடக்கணை, மபொறியியல்  ற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்ப (IT) 

பீடங்களின் மூைம் வழங்குகின்றது. 

FGS இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிருவொக நறடமுறறகறள ஒருமுகப் டுத்துதல், உயர் 

தரத்திலொன மொைவர்கறள ஈர்த்பதடுத்தல், புதிய ஆரொய்ச்சி  ங்கொளர்கள் மற்றும் நிதியிடல் 

வொய்ப்புக்கறள கண்டறிதல் மற்றும்  ல்கறலக்கழகத்தினுள் ஆரொய்ச்சி திறறன உயர்த்துதல் 

சொர் ொக மூபலொ ொயங்கள் மூலம் இந் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள அதிகொிக்க முற் டுகின்றது. FGS 

இம் முயற்சிகளில் ஆரொய்ச்சி அலுவலகம் மற்றும் சர்வபதச உறவுகள் அலுவலகம் 

ஆகியவற்றுடன் பநருக்கமொகச் பசயற் டுகின்றது. 2016 ஆண்டில் 13 கலொநிதி (PhD)  ட்ட 

மொைவர்கள் உட் ட 87 புதிய ஆய்வு மொைவர்கள் பசொா்த்துக்பகொள்ளப் ட்டனர். 

பவளிநொட்டு  ல்கறலக்கழகங்களுடன் கூட்டு கலொநிதி (PhD)  ட்டங்கறள வழங்குவதற்கு PhD 

சட்டதிட்டத்தின் கீழ் புதிய ஒழுங்குவிதிறய உருவொக்கும்ப ொது FGS கருவியொக  இருந்தது. இந் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் முதலொவது கலொநிதி  ட்டத்திற்கொன அப ட்சகர் பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகம் மற்றும் அவுஸ்திபரலியொவின் பவொல்பலொங்பகொங்  ல்கறலக்கழகம் 

ஆகியவற்றின் மூலம் வழங்கப் டும் கூட்டு கலொநிதி  ட்டத்திற்கு 2016 ஆண்டில் 

பசொா்த்துக்பகொள்ளப் ட்டொர். 

2016 ஆண்டில் பமலும் ஆய்றவ அதிகொிப் து மற்றும் ஆய்வு விறளவுகறள  ரப்புதல் சொர் ொக 

ஏறனய  ல முயற்சிகள் பமற்பகொள்ளப் ட்டன. 

இவற்றில் உள்ளடங்குவன: சர்வபதச மொநொடுகறள ஒழுங்குபசய்வதற்கொன மொனியங்கள் 

( ட்டபமற் டிப்பு கற்றககள் பீடத்தின் ஊடொக வழங்கப் ட்ட ரூ. 5 மில்லியன்); கீர்த்திமிக்க 

பவளிநொட்டு கல்வியொளர்கறள வரவறழத்து உ சொிப் தற்கொன மொனியம் ( ட்டபமற் டிப்பு 

கற்றககள் பீடத்தின் ஊடொக வழங்கப் ட்ட ரூ. 3.5 மில்லியன்); மொநொடுகளுக்கு 

 ங்கு ற்றுவதற்கொக உ  பவந்தரவர்களின் திட்டம் மற்றும் உருவொக்கப் ட்ட நிதிறயப் 

 யன் டுத்தி திறந்த அணுகுதல் பவளியீடு (பசனட் ஆய்வு குழுவின் ஊடொக); மற்றும் 

பமம் டுத்தப் ட்ட தரப்புள்ளிகளுடன் மற்றும் தனி வருட பசயல்திறன் அடிப் றடயில் 

திருத்தப் ட்ட விருதுகள் திட்டம். இது தவிர, 2016 ஆண்டின் ப ொது ஆய்வு நிருவொகம் மற்றும் 

முகொறமத்துவ முறறறம பமம் டுத்துதல், கல்வியொளர்களது ஆய்வு மற்றும்  ரப்புதல் திறன் 

ஆகியவற்றற அதிகொிப் தற்கொக பசயலமர்வுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள்  ல நடொத்துதல் 

உட் ட  ல்கறலக்கழக ஆய்வு கலொச்சொரத்றத பமம் டுத்துவதற்கொக FGS மூலம்  ல முயற்சிகள் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டன. 

சர்வபதசொீதியொக மற்றும் உள்நொட்டுொீதியொக எனும் இரண்டிலும் பவளிவொொி நிதியிடல் 

முகவரொண்றமகள் மூலம் ஆய்வுக்கொன நிதியளிப்ற   ொதுகொப் தற்கு கல்வியொளர்கள் 
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ஊக்குவிக்கப் டுகின்றர். 2016 ஆண்டில்  ல்கறலக்கழகமொனது பவளிவொொி நிதியளிப்பு 

முகவரொண்றமகள் மூலம் ரூ. 23.3 மில்லியறன ப ற்றுக்பகொண்டதுடன், இது கடந்த 

வருடத்துடன் ஒப் ிடுறகயில் மிகவும் குறிப் ிடத்தக்க வளர்ச்சியொகும். இது தவிர, பசனட் சற  

ஆய்வு குழு (SRC) மூலம் கல்விசொர்  ைியொளர்களது  ல்கறலக்கழக ஆய்வு 

கருத்திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பு பசய்யப் ட்டது. 2016 ஆண்டின் ப ொது SRC மூலம் 32 

குறுங்கொல மொனியங்களும், 23 நீண்டகொல மொனியங்களும், 8 பதசிய அ ிவிருத்தி 

மொனியங்களும் மற்றும் 1 ஊக்கப் டுத்தல் மொனியமும் உட் ட பமொத்தம் ரூ. 64 மில்லியன் 

வழங்கப் ட்டது. 

59 விருதுகளில் 21 அதிவிபசட விருதுகளுடன் ஆய்வு சிறப்பு விருதுகளின் அதிகொிப்பு மூலம் 

பமலுள்ள முயற்சிகள் மற்றும் பசயற் ொடுகள் ஆய்வு பசயலொற்றறல குறிப் ிடத்தக்கவறகயில் 

பமம் டுத்தியுள்ளது. அத்துடன், 2013 ஆண்டில் 12 இல் இருந்து 2014 ஆண்டில் 21, 2015 

ஆண்டில் 40, 2016 ஆண்டில் 61 வறர (கடந்த வருடத்துடன் ஒப் ிடுறகயில் 65%  அதிகொிப்பு) 

சூசிறக டுத்தப் ட்ட சஞ்சிறககளில் உயர் தர பவளியீடுகள் பமம் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

பவளியீடுகளின் பமொத்த எண்ைிக்றகயும் 2015 ஆண்டில் 140 இல் இருந்து 2016 ஆண்டில் 240 

வறர அதிகொித்தது (71% அதிகொிப்பு). 

இம் முயற்சிகள் மற்றும் பசயற் ொடுகள் ஆய்வு பவளியீடுகளில் – ஆய்வு  ட்டங்கள் மற்றும் 

 ிரசுரங்களின் எண்ைிக்றக, ஆய்வுகள் மற்றும்  ிரசுரங்களின் தரம், ஆய்வு நிதியிடல் மற்றும் 

ஆய்வு ஒத்துறழப்புக்கள் என் வற்றில் குறிப் ிடத்தக்க துொித அதிகொிப்ற  உண்டொக்குபமன 

எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றது. 

 

1.9 சர்வபதசமயப் டுத்துதல் 

பமொறட்டுறவ  ல்கறலகக்கழகம் 2016 ஆண்டு கொலப் குதியில் சர்வபதசமயப் டுத்துவதற்கொக 

அதிகளவு கவனத்றத பதொடர்ந்தும் பசலுத்தியது. பமொறட்டுறவ  ல்கறலகக்கழகம் சொர் ொன 

சர்வபதச  ொர்றவறய அதிகொிப் தற்கொக  ல்பவறு வழிமுறறகறள  யன் டுத்துவதற்கு 

கவனத்றதச் பசலுத்தும் பநொக்கத்துடன் 2015 பசப்பரம் ர் மொதம்  ைிப் ொளர்/ சர்வபதச 

உறவுகள் எனும்  தவிக்கொன நியமனத்றத பமற்பகொண்டது. கூட்டு  ட்டங்கறள ஆரம் ித்தல், 

சர்வபதச மொைவர்கறள கவர்ந்திழுத்தல், சர்வபதச சுற்றுப்  யைங்களுக்கு ஏற் ொடு பசய்தல், 

எமது மொைவர்களுக்கு சர்வபதச  ல்கறலக்கழகங்களில் இறைவதற்கு உதவியளித்தல், 

சர்வபதச  ல்கறலக்கழகங்களுடன் ஒப் ந்தங்கள் மற்றும் புொிந்துைர்வு உடன் டிக்றககள் 

(MOUs) என் வற்றில் ஈடு டுதல் ப ொன்ற முயற்சிகள் எடுக்கப் ட்டுள்ளன. 2016 ஆண்டின் 

ப ொது சில பசயற் ொடுகளுக்கு சொத்தியமொன ஒத்துறழப்புசொர் முயற்சியொக பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகத்திற்கு சர்வபதச  ல்கறலக்கழகங்கள் 15 இல் இருந்து  ொர்றவயிட 

வருறகதந்தறம மற்றும் சர்வபதச உறவுகள்  ற்றிய  ைிப் ொளரது 11  ல்கறலக்கழகங்களுக்கு 

 ொர்றவயிட பசன்றறம உள்ளடங்குகின்றது. தற்ப ொது பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகத்திடம் 

சர்வபதச  ல்கறலக்கழகங்களுடன் 21 ஒப் ந்தங்களும் 09 புொிந்துைர்வு உடன் டிக்றககளும் 

(MOU) கொைப் டுவதுடன், அவற்றில் சில மிகுந்த பசயலூக்கமுறடயதொகும். 

2016 ஆண்டில்,  ல்கறலக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவகங்கள் 10 உடன் புொிந்துைர்வு 

உடன் டிக்றககளில் றகச்சொத்திட்டுள்ளது. குறிப் ிடத்தக்க பசயலூக்கமுள்ள 

ஒத்துறழப்புக்களொக, பமக்கொபரொனிக்ஸ்  ிொிவு சொர் ொன விஞ்ஞொனம் மற்றும 

பதொழில்நுட் வியல்  ற்றிய ஷன்படொங்  ல்கறலக்கழகம்; லட்வியொ நொட்டின் பதொழில்நுட் ம் 

 ற்றிய றிகொ நிறுவகத்துடனொன  ட்டப் டிப்பு மற்றும்  ட்டபமற் டிப்பு மொைவர்கள் 
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 ொிமொற்றத் திட்டம்; அவுஸ்திபரலியொவின் பவொபலொங்பகொங்  ல்கறலக்கழகம் மற்றும் 

பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகம் ஆகியவற்றுக்கிறடயிலொன கூட்டு கலொநிதி (PhD) 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்றத உருவொக்குதல்; கட்டட ப ொருளியல் திறைக்களம் மற்றும் லிவர்பூல் 

ப ொன் மூவர்ஸ்  ல்கறலக்கழகம் ஆகியவற்றுக்கிறடயிலொன ஒத்துறழப்பு; பவஸ்டர்ன் 

அவுஸ்திபரலியொ  ல்கறலக்கழகத்துடன் கழிவு  ிளொஸ்டிக் ப றுமதி கூட்டுதல் கருத்திட்டம்; 

 ிரபயொக விஞ்ஞொனம் சொர் முன்ஸ்டர்  ல்கறலக்கழகத்துடன் மொைவர் மற்றும்  ைியொளர் 

 ொிமொற்றத் திட்டம் என் ன 2016 ஆண்டின் ப ொது பமற்பகொள்ளப் ட்ட சில நடவடிக்றககளொக 

உள்ளடங்குகிறது. 

2016 ஆம் ஆண்டில் அரசொங்கத்தினொல் வழங்கப் ட்ட புறலறமப் ொிசில் திட்டத்தின் கீழ் 

மொைவர்கள் 5 ப ொா் மற்றும் கட்டைம் அறவிடும் அடிப் றடயிலொன மொைவர்கள் 03 ப ொா் உட் ட 

சர்வபதச மொைவர்கள் 8 ப ொா் ப ொறியியல் பீடத்திற்கு பசொா்த்துக் பகொள்ளப் ட்டனர். பமலும், 

 ல்கறலக்கழகத்தினொல்  ட்டபமற் டிப்பு கற்றககள் சொர் ொக சர்வபதச மொைவர்கள் 08 ப ொா் 2016 

இல் பசொா்த்துக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளனர். தற்ப ொது பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகத்தில் முழுபநர 

சர்வபதச மொைவர்கள் 35 ப ருக்கும் அதிகமொபனொர் கல்வி கற்றுவருகின்றனர். இது தவிர,  ல்பவறு 

மொைவர் மொற்றல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் சர்வபதச மொைவர்கள் பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகத்தில் குறுங்கொல  ொடபநறிகறள கற் தற்கொன சில நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் 

பசயற் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

 

 
 

1.10 விணளயொட்டு  ற்றும் மபொழுதுமபொக்கு நடவடிக்ணககள் 

 

2016 ஆண்டின் ப ொது பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகமொனது 2016 - இலங்றக  ல்கறலக்கழக 

விறளயொட்டுப் ப ொட்டியில்  ல சம் ியன்ஷிப் விருதுகறள பவன்பறடுத்ததுடன், 

 ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன  ட்மின்டன் ஆண்கள் சம் ியன்ஷிப்,  ல்கறலக்கழகங்க 

ளுக்கிறடயிலொன கரம் ஆண்கள் சம் ியன்ஷிப்,  ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன கரொத்பத 

ஆண்கள் சம் ியன்ஷிப்,  ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன  டபகொட்டுதல் ஆண்கள் 

சம் ியன்ஷிப்,  ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன  டபகொட்டுதல் ப ண்கள் சம் ியன்ஷிப் 

மற்றும்  ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன றக் ி கொல் ந்து சம் ியன்ஷிப் என் ன 

உள்ளடங்குகின்றது. இது தவிர, 2016 ஆண்டில் ப ொறியியல் பீடத்தின் மொைவபரொருவர் 

ரஷ்யொவில் நறடப ற்ற உலக  ல்கறலக்கழக ப ட்மின்டன் சம் ின்ஷிப் ப ொட்டியில் 

இலங்றக  ல்கறலக்கழக ப ன்மின்டன் அைிறய  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தியதுடன், 

ப ொறியியல் பீடத்தின் மொைவர்கள் இருவர் 2016 இல் ஐக்கிய அரபு இரொச்சியத்தில் 

நடொத்தப் ட்ட உலக  ல்கறலக்கழக பசஸ் (சதுரங்க) சம் ியன்ஷிப் ப ொட்டியில் இலங்றக 

 ல்கறலக்கழக பசஸ் அைிறய  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தினர். ப ொறியியல் பீடத்தின் 

மொைவபரொருவர் 2016 இல் ப ொர்த்துக்கல் நொட்டில் நடொத்தப் ட்ட உலக  ல்கறலக்கழக பசஸ் 

சம் ியன்ஷிப் ப ொட்டியில் இலங்றக  ல்கறலக்கழக பசஸ் அைிறய  ிரதிநிதித்துவப் 



23 

 

 டுத்தியதுடன், பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழக மொைவிபயொருவர் 2016 இல் பதற்கொசிய 

கரொத்பத ப ண்கள் சம் ியன்ஷிப் ப ொட்டியில்  ங்கு ற்றியதுடன், பவண்கலப்  தக்கத்றதயும் 

பவன்பறடுத்தொர். 

 

‘UMiSF’,  ொடசொறல வயது  ிொிவு ப ொட்டித்பதொடருடன் பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழக 

சர்வபதச ஷட்டலர்ஸ் ப ஸ்ட்  ட்மின்டன் சம் ியன்ஷிப் ப ொட்டி மற்றும் 

 ல்கறலக்கழகங்களுக்கிறடயிலொன தனி ந ர் ப ொட்டி மற்றும் குழு சம் ியன்ஷிப் 2016, MORA 

அறழப்புொீதியொன கூறடப் ந்து ப ொட்டித்பதொடர் 2016, அறழப்புொீதியொன சர்வபதச 

 ல்கறலக்கழக கிொிக்கட் அறுவர் அைி ப ொட்டித்பதொடர் உட் ட அதிக எண்ைிக்றகயிலொன 

விறளயொட்டு நிகழ்வுகள். 

 

MORA கிண்ை சர்வபதச  ல்கறலக்கழக கொல் ந்துப் ப ொட்டித்பதொடர் – 2016, இந் நிகழ்வில் 

 ங்களூர் PESIT  ல்கறலக்கழகம் 2016 இல்  ங்கு ற்றியது, MORA கிண்ை அறழப்புொீதியொன 

 ல்கறலக்கழக அறுவர் அைி ப ொக்கி ஆண்கள் மற்றும் ப ண்கள் ப ொட்டித்பதொடர் – 2016, 

13வது கல்விசொர் றக் ி ஏழுப ொா் ப ொட்டி 2016,  ொடசொறல வயது  ிொிவு ப ொட்டித்பதொடருடன் 

‘MORA Smashes’ பட ல் படன்னிஸ் சம் ியன்ஷிப் ப ொட்டி மற்றும்  ல்கறலக்கழகங்களுக் 

கிறடயிலொன தனி ந ர் மற்றும் குழு சம் ியன்ஷிப் – 2016, ‘UOM படன்னிஸ் ப ஸ்ட்’ வயது 

 ிொிவு படன்னிஸ் சம் ியன்ஷிப் 2016 ப ொட்டி மற்றும் பகமுனு ரத்நொயக்க ஞொ கர்த்த 

அறழப்புொீதியிலொன  ல்கறலக்கழக கரப் ந்தொட்ட சம் ியன்ஷிப் – 2016 ஆகிய விறளயொட்டு 

நிகழ்வுகளில் மொைவர்களது  ங்களிப்ற  அதிகொிப் தற்கொக பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழகத்தின் மூலம் ஒழுங்குபசய்து நடொத்தப் ட்டன.    

 

படொஸ்மொஸ்டர்ஸ் இன்டர்பநஷனல் நிறுவனத்தின் ஒத்துறழப்புடன் பமொறட்டுறவ 

 ல்கறலக்கழக பகவல் கழகத்தின் மூலம் ஆரம் ிக்கப் ட்ட பகவல் மொநொடு – 2016 நிகழ்வு 200 

இற்கும் பமற் ட்ட மொைவர்களின்  ங்கு ற்றலுடன் பவற்றிகரமொக நடொத்தப் ட்டது. 

 

1.11  கட்டுப் டுத்தல்கள் 

 

2010-2015 கூட்டிறைந்த திட்டத்தின் 1-8  குறிக்பகொள்களின் அதிகமொன பநொக்கங்கள் 

கைிசமொனளவு அறடயப் ட்டுள்ளன. ஆயினும், பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகம் அரசொங்க 

நிதிகளில் தங்கியிருக்கும் விடயங்களில், மற்றும் தீர்மொனம் எடுக்கும் தன்னொட்சி அதிகொரம் 

இல்லொததனொல், குறிக்பகொள்களும், பநொக்கங்களும் முழுறமயொக இன்னும் அறடயப் ட 

பவண்டியுள்ளது. 

 
 

 ஊதியங்கள் மற்றும் ஏறனய ஊக்கப் டுத்தல் பகொடுப் னவுகள் குறறவு கொரைமொக 

கருத்திட்ட முகொறமயொளர் மற்றும் பவறல ப ொறியியலொளர் ஆகிய  தவிகளுக்கு 

தறகறமப ற்ற மற்றும் திறனுள்ள பதொழில்வொண்றமயொளர்கறள ஆட்பசொா்த்துக்பகொள்வது 

சொர் ொக  ல்கறலக்கழகத்திற்கு அதிக சிக்கல்மிக்கதொக இருப் தனொல் கருத்திட்ட முகொறம 

மற்றும்  ரொமொிப்பு  ைிகள் என் வற்றற  யனுறுதிமிக்க வறகயில் நிறறபவற்றுவது  ொொிய 

சிரமமொகவுள்ளது. இபத நிறல மின் பமற் ொர்றவயொளர் ப ொன்ற துறை  தவிகளுக்கும் 

ப ொருந்தும்.  ல முயற்சிகளின்  ின்னரும் கூட  ல்கறலக்கழகத்தினொல் ஆட்பசொா்ப்புச் 

பசய்யயியலொது ப ொனதுடன், இதற்கொன தீர்விறனக் கொணுவது கட்டொயமொனதொகும். 
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 உயர் கல்வித் துறறயில் மொறிவரும் சூழ்நிறலகறள எதிர்பகொள்வதற்கொக அரச 

 ல்கறலக்கழங்களில் ஏற் டும் பதறவகறள பூர்த்திபசய்ய புதிய  தவியைியினறர 

அறிமுகப் டுத்துவது அத்தியொவசியமொனதொகும்.  ல்கறலக்கழக வியொ ொர பதொடர்புகள், 

ஏற் ொட்டுவசதிகள் முகொறமத்துவம், தகவல் பதொடர் ொடல் பசறவகளும் தறலறமத்துவமும், 

ஈ-கற்றல் ஊக்குவிப்பு, சந்றதப் டுத்தல் மற்றும் ஊடக அலுவல்கள் ப ொன்ற புதிய  ைிகள் 

சொர் ொக திறன்வொய்ந்த பதொழில்வொண்றமயொளர்களின் பதறவ இதில் உள்ளடங்குகின்றது. 

இவ்வொறு ஏற் டும் பதறவகள் சொர் ொக  ல்கறலக்கழகம் அத்தறகய  தவியைியினர் 

இன்றி  ல்கறலக்கழகம் திைறி வருவதுடன் அலுவல்சொர் அங்கீகொிப்புச் பசயற் ொடுகளும் 

வலி மிகுந்ததொகவுள்ளது. 

 

 பகொள்வனவு முறற சம் ந்தமொன  ிரச்சிறனகள் மற்றும் ஒப் ந்தக்கொரர்களின் பமொசமொன 

பசயற் ொடுகள் கொரைமொக  ல கட்டட நிர்மொைிப்பு கருத்திட்டங்கள் குறிப் ிடத்தக்களவு 

 ின்னறடந்துள்ளன.  ல்பவறு  ிரச்சிறனகள் கொரைமொக திறறமயொன நிர்மொை 

ஒப் ந்தக்கொரர்களது பசறவறயப் ப ற்றுக்பகொள்ளல் கடினமொகவுள்ளது. 

ஆபலொசறனயொளர்களும் திறறமயற்றவர்களொக உள்ளனர்.  ல்கறலக்கழகத்தின் தரப் ில் 

நல்ல கருத்திட்ட முகொறமயொளபரொருவர் இல்லொததனொல்  ிரச்சிறனகள் குவிந்துள்ளதுடன், 

தவிர்க்க முடியொத கொலதொமதங்களும் விறளவுகளொக உள்ளன. 

 தங்குமிட விடுதிகறள அதிகொிப் து  ொரொட்டத்தக்க விடயமொகும். எனினும், சகல 

மீண்டுவரும் பதறவகறள நிறறபவற்றுவதற்கு  ல்கறலக்கழகங்களுக்கு வழங்கப் டும் 

மீண்டுவரும் நிதி ப ொதுமொனதொக இல்றலபயன் துடன், நியம நிறலகளுடன் விடுதிகறள 

 ரொமொிப் தற்கொக ப ொதுமொனளவு பசயல் ொட்டு மற்றும்  ரொமொிப்பு நிதி இருத்தல் 

அவசியமொகும். அரசொங்கத்தினொல் அவ்வொறொன நிதி வழங்கப் டொவிட்டொல், அத்தறகய 

 ரொமொிப்பு பதறவகளுக்கொக குறறந்த ட்சம்  குதியளவு நிதிறய பூர்த்திபசய்து 

பகொள்வதற்கொக ஓரளவு விடுதிக் கட்டைங்கறள உயர்த்துவதற்கு 

அதிகொரத்றதயுறடபயொர்களொல் கூட்டு தீர்மொனபமொன்றற எடுப் து அவசியமொகும். 

 

 பல்கணைக்கழக ொனது ம ொறட்டுணவயிலுள்ள கட்டுப்மபத்ணதயில் 53 ஏக்கர் கொைியில் 

அண ந்துள்ளது. பை வருடங்களொக நணடமபற்றுவரும் விொிவொக்கல் நடவடிக்ணககளினொல் 

இக் கொைியின் இடவசதி நிணறவணடயும் நிணையில் உள்ளது. இடவசதி மதொடர்பொக 

கொைப்படும் சங்கடங்கணள நிவர்த்தி மசய்வதற்கொக பல்கணைக்கழகம் நிணைக்குத்தொன 

கட்டடங்கணள நிர் ொைிக்கும் உபொய முணறணய மசயற்படுத்த முயற்சிமயடுத்துள்ளது. 

பல்கணைக்கழகத்தின் உகந்த சூழலிணன மபைிச்மசல்வதற்குத் மதணவயொன சூழ்நிணையின் 

கீழ் இவ் உபொய முணறயொனது அப்பிரச்சிணனக்கு முழுண யொன தீர்மவொன்றிணன 

வழங்கும ன எதிர்பொர்க்க முடியொது. இவ்வொறு விடுதி வசதிகள் விொிவொக்கம் மசய்தல்  ற்றும் 

கல்விச் மசயற்பொடுகள் இரண்டிலும் ம ொறட்டுணவப் பல்கணைக்கழகத்திற்கு புதிதொக கொைி 

சுவிகொிப்புச் மசய்தல் அத்தியொவசியத் மதணவயொகும். 2014இன் ஆரம்பத்தில் 

பல்கணைக்கழகத்திற்கு அண்ண யிலுள்ள 125 மபர்ச் சிறிய கொைித் துண்ணட அயரொத 

முயற்சியின் பயனொக விடுதிக்கொக மகொள்வனவு மசய்துமகொள்ள பல்கணைக்கழகத்திற்கு 

இயலு ொக இருந்ததுடன், இதற்கொக உயர் கல்வி அண ச்சு, அண ச்சரணவ  ற்றும் மபொதுத் 

திணறமசொி என்பற்றுக்கு நன்றிணயத் மதொிவித்துக்மகொள்கிறது.  கல்விசொர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் விொிவொக்கல் சம்பந்த ொக குணறந்தது 10 -15 ஏக்கர் பரப்பளவு 

மகொண்ட மபொியமதொரு கொைிமயொன்று மநருங்கிய சுற்றுவட்டொரத்தில் மதணவப்படுகிறது. 
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 2016 ஆண்டில் அங்கீகொரம் சொர் பதறவப் ொடுகறள எதிர்பகொள்வது சொர் ொக 

உ கரைங்கறள பமம் டுத்துவதற்கொக ப ொறியியல் பீடத்திற்கு உ கரைங்கறள 

பகொள்வனவு பசய்ய ரூ. 500 மில்லியன் விபசட நிதியளிப்பு ஒதுக்கீட்றட 

பமற்பகொண்டதற்கொக பமொறட்டுறவ  ல்கறலக்கழகம் அரசொங்கத்திற்கு நன்றிணயத் 

மதொிவித்துக்மகொள்கிறது. எனினும், உலக தரத்திலொன பல்கணைக்கழகபமொன்றொக 

ஆகுவதற்கு அவசியமொன சர்வபதச அங்கீகொரத்றத தக்கறவத்து உறுதிபசய்து 

பகொள்வதற்கொக இவ்வொறொன நிதிறயப் ப ைிச்பசல்லுதல் பவண்டும். 2017 இல் மூலதன 

நிதிசொர் ஒதுக்கீடுகள் குறிப் ிடத்தக்களவு வீழ்ச்சியறடந்துள்ளதொல், வசதிகள் சொர் 

இற்றறப் டுத்தறலச்பசய்து  ரொமொிப் து கடினமொகியுள்ளது. அபதப ொல், பசயல்நுணுக்க 

முகொறமத்துவ திட்டத்திற்கு ஏற்   ல்கறலக்கழகத்தின் முன்பனற்றத்றத தொமதப் டுத்தவும் 

இது கொரைமொகியுள்ளது. 2011 இலும் (ரூ. 100 மில்லியன்) மற்றும் 2012 இலும் (ரூ. 75 

மில்லியன்) பமொறட்டுறவப்  ல்கறலக்கழகத்றத உண்றமயொன சர்வபதச 

 ல்கறலக்கழகமொக  டிப் டியொக மொறுவதற்கொக வழங்கப் ட்ட பமலதிக நிதியளிப்பு, 

அதறனத் பதொடர்ந்து வந்த ஆண்டுகளில் பமலதிகமொக வழங்கப் டவில்றல. 

எதிர் ொர்க்கப் ட்ட இலக்குகறள அறடந்துபகொள்வதற்கு  அத்தறகய பமலதிக நிதியளிப்பு 

அத்தியொவசியமொனதொகும். 

 துொித ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொன உ ொயங்களொக துவக்க நிணைகணள புதுறமயொக்குதல், 

அதமனொடு இணைந்த பதொழில்நுட் ங்கறள அ ிவிருத்தி பசய்தல், வைிகமயமொக்குதல் 

 ற்றும் பமம் டுத்துதல் மதொடர்பொக  ல்கறலக்கழகங்களுக்கு சர்வபதச புகழ் மபற்ற ஏணனய 

 ல்கறலக்கழகங்களில் உள்ளவொறு வளர்ச்சிண யங்கள் நிறுவக் கூடியதொக இருத்தல் 

பவண்டும். பல்கணைக்கழகங்களில் உள்ள வளர்ச்சிண யங்களுக்கு நட்டங்கறள ஏற்க 

முடியொத டியொல் அவற்றுக்கு சட்டபூர்வமொக அனுமதி தரப்படுவதில்றல. வித்து நிதிகள் 

 ற்றும் பவற்றிகள் மதொடர்பொன உத்தரவொதமில்லொமல் ஆதரவு, பசொந்த உடறமக்கொன 

சட்டப்ப ொறி ஆகியன வளர்ச்சிறமயங்களுக்குத் பதறவயொகவுள்ளன. இலங்றக 

கண்டு ிடிப் ொளர்கள் ஆறைக்குழு மொத்திரபம இடர்கறள ஏற்கலொம். அபதப ொல், 

 ல்கறலக்கழகங்கள் அறவகளின் பசொந்த வைிகமயமொக்கப் ட்ட பதொழில்நுட் ங்கறளக் 

பகொண்டு வைிகமுயற்சி பைிகளுக்கு பல்கணைக்கழகங்கமள   ங்கொளரொக இருக்கமுடியொது. 

அவ்வொறொன கண்டு ிடிப்புகளுக்கொன உொிறமக் பகொடுப் னறவப் ப றபவொ அல்லது 

பதொழில்நுட் ங்கறள விற்கபவொ மட்டுபம அறவகளொல் முடியும். புதிய  ிரதொன முன்பனற்ற 

குறிகொட்டிகளொக மபரு ளவொன ஆக்கவுொிறமகள், வைிகமயப் டுத்தப் ட்ட பதொழில்நுட் ம் 

 ற்றும் வைிகங்கறள ஆரம் ித்தல் என்பன  ல்கறலக்கழகத்தினொல் மசயற்படுத்தப் 

பட்டதனொல் பகொள்றக ொீதியொன மொற்றம ொன்று அவசிய ொகும். 

 விமசட ொக ஆய்வு  ற்றும் அ ிவிருத்தி நடவடிக்ணககணள அடிப் றடயொகக்பகொண்ட 

ஆய்வுகணளயும், அ ிவிருத்தி நடவடிக்ணககணளயும் பமற்பகொள்ள  ல்கறலக்கழகங்களொல் 

ஊக்கப்படுத்தப் டுகின்றன. றகத்பதொழில்  ிரச்சிறனகளுக்கொன தீர்வுகறள இலக்கொகக் 

பகொண்ட ஆய்வுகளுக்கும், அ ிவிருத்திகளுக்கும் அதிகமொன பகள்விகள் உள்ளன. 

எவ்வொறிருப் ினும்,  ல்கறலக்கழகங்கள் அபநகமொக தொமதங்களுக்கொக விமர்சிக்கப் 

 டுவதுடன், சில சந்தர்ப் ங்களில் உொிய பநரத்தில் விநிபயொகிப் தில் ஏற் டும் 

சிக்கல்களினொல் அவ்வொறொன கருத்திட்டங்கள்  ல்கறலக்கழகங்களுக்கு றகயளிக்கப் 

 டுவதில்றல. அதிகமொன பநரத்றத எடுக்கும் அரசொங்க பகொள்வனவு பசயல்முறறறமகறள 

கறடப் ிடித்தல் இதற்கொன கொரைங்களில் ஒன்றொகும். ஆய்வு மசயற்பொடுகளுக்கொன 
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பகொள்வனவுகறள முன்னபர திட்டமிட முடியொத டியொல், அதணன அச்சந்தர்ப்பங்களில் 

பகொள்வனவு பசய்வதற்கொன பதறவபயற் டுகின்றது. வழறமயொன வழிகொட்டல்களிலிருந்து 

விைகிச் மசயற்படுவதனொல் அதிகமொன கைக்கொய்வு விசொரறைகள் மதொன்றுகின்றன. 

ஆய்வு மசயற்பொடுகளுக்கு மகொள்வனவு மசய்வதற்கொன விமசட வழிகொட்டல்கள் பை 

நொடுகளில் கொைப்படுகின்றன. இந்தப் பிரச்சிணனணய தீர்ப்பதற்கொக ம ொறட்டுணவப் 

பல்கணைக்கழகம் தனித்துவ ொன மகொள்வனவு வழிகொட்டல் நிய ங்கணள நிதி, திட்ட ிடல் 

அண ச்சின் அங்கீகொரத்திற்கொக ச ர்ப்பித்ததுடன், பின்பு இவ் வழிகொட்டல் முணறணய 

 ீளொய்வு மசய்து, சு ொர் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு பல்கணைக்கழக  ொனியங்கள் 

ஆணைக்குழுவொனது இப் பிரச்சிணனணய தீர்ப்பதற்கொக மவறு முன்ம ொழிமவொன்ணற 

முன்ணவத்துள்ளது. இத்தணகய தொ தங்கணள தவிர்ப்பதற்கொக அவ்வொறொன தடங்கல்கள்  ிக 

விணரவில் நீக்கப்படும ன நம்பிக்ணகயுடன் எதிர்பொர்த்திருக்கிறது. 
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