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I ක ොටස - ක ොදු 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

විශව්විද්යාලයීය ද ද්්ම  
 

“දැයේ ප්රමුඛතත  ුද්ධිම   යන්ද්රස්ථාාය  වව  ත්වී . ” 
 
 
 
 
 
 
 

විශව්විද්යාලයීය ද ක ක වර 
 

“ඉගැ්දීම්, තර්යේෂණ ස්හ යස්ේවා  ගි්ද ස් ාජ   යස්ේව  කිරී  පිණිස් 

දැනු  හා කුස්ලතා වර්ධය  කිරී .” 
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උ කුලයී ති  ණිවුඩද 

 
2015 වර්ෂයේ රුහුණ විශථවවිදයාල  ශාස්ථරී  හා තපාතාලය   ශ ශ ්ස්ථයස්ේ රන්්දත්ව ස්ථරස්ස්ා් ප්රගිය න 

ශතණ්ඩව ඉදිපා   යගය යගොස්ථ ියයේ. ය හිදී විශථවවිදයාලය   යව වය ඨය   වය තානෂණ ඨය   ස්ථාාතය  

සුවියශේෂ වය ශත් එහි තළමුඛ කණ්ඩා   එළයවය වස්් තුළදී පිළිගනු ලැයේ. 

 

ය   වර්ෂ  තුළදී උතාිම තා  ාලාව ඉන වය වැඩි ව්ප්රස්ාද ්ද ලවා ගනු වස්ථ තතැම් තා  ාලා ස්හ විෂ  

ශ්දතර් ගත ්ද ස් යශෝධය  ක්ය ලදි. ඵලදායි දැනුම් ප්රස්ා්ණ ක  දා ක ීයම්දී කෂෂි විදයා ඨය  , 

ඉ ජිය්දරු ඨය  , විදයා ඨය   කළ යාක්ණ හා ල්ලය ඨය   හ්හා විවිධ ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණ 

ස් විධායය ්ද හා ජාියක හා ජාතය්දත් ිෂෂය තර්යේෂණ ස්ැි  තැවැ්වීය ්ද ි ු  ක්ය ලද ය යහව් 

ශියවිිෂෂථ  . “IET යගෝලී  ශභිය ෝග  - 2015” ජාතය්දත් ස්ැලසුම් ත්ාාවියයේදී රුහුණ විශථවවිදයාල  

ජාතය්දත් තලයේ විජ ්රහණ වාර්තා ක් තිය ශත්, ීජජි  විදයා හා තානෂණ ස්්ස්වි  හ්හා පිපාය ය 

“වස්යර් විිෂෂථ ත  ජාතය්දත් ිෂෂය ස්ම් ාය  - 2015” ලවායගය තත. 

 

මුඛතයත  ශවස්ථාා ්ධව  වය උතාිම ප්රදායයෝ්වස්ව  ස්හ වාර්ෂික ශාස්ථරී  ස්ැි  ස්හ උතකුලතිය ස්ම් ාය උයළල 

ස්ැලසුම්ගත තපාදි ය වස්් තුළද ස්ාර්ාකව ි ු වුණි. 

 

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   ස් හා ස්ථරස් යගොඩයැගිල්ලන ඉදිකිරී  වැල්ල ඩ  තපාශ්ර  තුළ 

තපාපූර්ණ යලස් රන ාව  ත්වීය ්ද එ  ඨය   ස් හා  යවය ශවකාශ න උරු  වි . යව ය්දවාි කාගා්, 

පුස්ථතකාල යගොඩයැගිිය, ශ්රවණාගා් හා කාර්   ණ්ඩල රනල රනවාස් ඉදිකිරීම් පූර්ණ්වව   ත්වකිරීය ්ද ය   

වස්් තුළ  ටිතල තහසුකම් හා ඉගැනුම් තපාස්්  ප්රවර්ධයයේ ශකයතාව විශථවවිදයාල  ස්තුවි .  

 

ජාතය්දත් ක ුතතු  ධයස්ථාාය  (CINTA) හ්හා ජාතය්දත් දා ක්වව  රනර් ාණ   හා වැඩි දිුතණි කිරී   

ය   වස්් තුළ ගනු ලැබූ පි ව් ශනුස්ථ ්ණී  . වවදය  ධයස්ථාාය , වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශ කකක , 

නූතය භාෂා හා ිෂෂථ ාචා්  ධයස්ථාාය , ශාරීපාක ශධයාතය කකක , ස්ා ායය තපාතාලය හා ීතිය හා යල්තය 

ශ ශ හ්හා ය   වස්් තුළ විශථවවිදයාලයේ රි ාකාරී්වව   ිය්ස්ා්ව්වව දා ක වි . ප්රමුඛතත  ජාියක 

විශථවවිදයාල න යලස් රුහුණ විශථවවිදයාල  ඨය  හ්හා ි ු  ක්නු ලවය ප්රජා දා ක්වව  ශියවිශාල . උස්ස්ථ 

කළ යාකාරී්වව කි්ද ද, ස්ඵලදාය  රනර්මිත ්ද යග්ද ද ශයේනෂිත ස් වර්ධයයේ ප්රමුඛතස්ථාාය  ක්ා  ා   

විශථවවිදයාලය   තපාතාලය  විි ්ද ශභය්දත් තාර්ශවකරුව්ද උය්දු  ක්වා දිපාග්දවනු ලැීජ . 

 

 

 හාචාර්  ගාමිණී යස්ේයායා ක 

උතකුලතිය 
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 ාලයීන අධි ාරිද 
 
 
කුලයී ති - ශියපුජය ්ාජකී  තණ්ඩිත තල්ල්වත් ි පා සු ය යජෝිය හිමි 

      
 

විශ්වවිද්යාලයීකප  ාලයී  සවාව  
 
උත කුලතිය - යජයෂථ   හාචාර්  ගාමිණි යස්ේයායා ක  හතා 

රනය ෝජය උත කුලතිය - ආචාර්  ක.එම්.එ්ද. ශලගි ව්දය  හතා 

ඨය ාිමතියවරු්ද   

ඨය ාිමතිය / කෂෂිකර්  ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  එස්ථ. සුවි  හ  හතා 

ඨය ාිමතිය / ඉ ජිය්දරු ඨය   - ආචාර්  ඨය.ඩී.සී. යතයර්්ා  හතා 

ඨය ාිමතිය / ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ 

ඨය   

- ආචාර්  ආර්.ක.ව රීතාල  හතා 

ඨය ාිමතිය /  ායව ශාස්ථ්ර ස්හ ස් ාී  විදයා ඨය   -  හාචාර්  එස්ථ. වාව්වයේ  හතා 

ඨය ාිමතිය / කළ යාක්ණ ස්හ මුඛලය ඨය   -  හාචාර්  එච්.එස්ථ.ි . යතයර්්ා  හ්වමි  

ඨය ාිමතිය / වවදය ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ස්්්ව යල්කම්වස්ම්  හතා 

ඨය ාිමතිය / විදයා ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ඩේ.ී.ඩී. ධර් ්්වය  හතා 

ඨය ාිමතිය / තශථචා්ව උතාිම ශධය ය ඨය   -  හාචාර්  එල්.ඨය. ජ ියස්ථස්  හතා 

ත්වකල ස්ා ාජික ්ද - පූජය  ාියම්වඩ ඥාණායලෝක හිමි 

 - එස්ථ.ක.ශ්ද්රාහැ්දයදි  හතා 

 - යස්ේයක ස් ්ි  හ  හතා 

 - ශයශෝක ද ි ල්වා  හතා 

 - ආචාර්  ියලන ටී.්ණි  හ  හතා 

 - එච්.ී.ගුණයස්ෝ   හතා 

 - ඊ.ක.සී විදායග ච්චි  හ්වමි  

 -  හාචාර්  ශයයෝජා ප්රයා්දු  ය   

 - එම්.ජි.පු චියහේවා  හතා 

 - ශනු් දිස්ායා   හතා 

 -  හාචාර්  ආර්.එ්ද.තිය්ණ  හතා 

 - ආර්.සී. ද යස්ොයිස්ා  හතා 

 - ටී.එම්.රන ල් ද ි ල්වා  හතා 

ස්යාතය ස්භා රනය ෝජිත ්ද -  හාචාර්  එ්ද ී ද එස්ථ ශ ්ි  හ  හ්වමි   

 -  හාචාර්  පි ි පා විතායයේ  හතා 

යල්තකාිමකාපා (රනල වලය ්ද යල්කම්) - ඨය එස්ථ කලුග   හ්වමි  
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විශ්වවිද්යාලයීකප සනා න සවාව 

 
උත කුලතිය - යජයෂථ   හාචාර්  ගාමිණි යස්ේයායා ක  හතා 

රනය ෝජය උත කුලතිය - ආචාර්  ක.එම්.එ්ද. ශලගි ව්දය  හතා 
   

පීඨාධි තිවරුන්  

ඨය ාිමතිය / කෂෂිකර්  ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  එස්ථ. සුවි  හ  හතා 

ඨය ාිමතිය / ඉ ජිය්දරු ඨය   - ආචාර්  ඨය.ඩී.සී. යතයර්්ා  හතා 

ඨය ාිමතිය / ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ 

ඨය   

- ආචාර්  ආර්.ක.ව රීතාල  හතා 

ඨය ාිමතිය /  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාී  විදයා ඨය   -  හාචාර්  එස්ථ. වාව්වයේ  හතා 

ඨය ාිමතිය / කළ යාක්ණ හා මුඛලය ඨය   -  හාචාර්  එච්.එස්ථ.ි . යතයර්්ා  හ්වමි  

ඨය ාිමතිය / වවදය ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ස්්්ව යල්කම්වස්ම්  හතා 

ඨය ාිමතිය / විදයා ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ඩේ.ී.ඩී. ධර් ්්වය  හතා 

ඨය ාිමතිය / තශථචා්ව උතාිම ඨය   -  හාචාර්  එල්.ඨය. ජ ියස්ථස්  හතා 

   

පුස්ථතකාල ාිමකාරී - ආය්දද කරුණා්්වය  හතා 

යල්තකාිමකාපා - ඨය එස්ථ කලුග   හ්වමි  

   

අධ්යදනාාංශ ප්රධ්ාීනන් 

 ෘෂි ර්  පීඨද 

කෂෂි ීව විදයා  -  හාචාර්  යන එල් වස්්දත කු ා්  හතා 

කෂෂි ආර්රසක විදයා  - ක.එල්.ස්්දදික  හතා  

කෂෂි ඉ ජිය්දරු විදයා  - එස්ථ.වියේතු ග  හතා 

තශු විදයා  - ආචාර්  එ්ද වයි හිපාමුඛතුයගොඩ  හ්වමි  

යභෝග විදයා  -  හාචාර්  යන.යන.ශයි.යූ.ශරුණ කු ා්  හතා 

ආහා් විදයාව ස්හ තානෂණ  - ආචාර්  ඨය එල් එ්ද ලනෂථ ්ද  හතා 

තා ශු විදයා  - ආචාර්  බි සී වල්යතොල  හ්වමි  

 

ඉාංජිකන්රු පීඨද 

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු  - ආචාර්  ී එස්ථ වයි ද ි ල්වා  හතා 

විදු්ව හා යතෝතුරු ඉ ජිය්දරු  - ආචාර්  එස්ථ එච් යන යන ගුණවික්ර   හතා 

 ා්දත්රික ස්හ රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු  - ආචාර්  ආර් එම් ක පුෂථතකු ා්  හතා 

විෂ ා්දත් ශධය ය  - ඩේ.ටී.ී.ස් ්දත  හතා 

   

ධීවර ස  සාගර විද්යා  ා  ාම ප පීඨද 

ධීව් ස්හ ජල ීවි වගා  - ආචාර්  යන ආර් ග යේ ය   

ස්ා්ස් විදයා  - ආචාර්  එච්.ීජ.ශස්්දිය  හ්වමි                     

ස්ාග් විදයා ස්හ ස්ාග් භූ විදයා  - ආචාර්  ඨය එ්ද ්ණි  හ  හතා 
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 ානව ශාස්ත්ර  ා ස ාජීද විද්යා පීඨද 

ආර්රසක විදයා  - ආචාර්  ීජ එම් සු ය්්වය  හතා 

භූයගෝල විදයා  - ී යස්ය්්ව  හතා 

ඉියහාස්  ස්හ පු්ා විදයා   - ආචාර්  එම්.ී. ච්ද්රි පා  හතා 

තාිය ස්හ යවෞ්ධධ ශධය ය  - ජූජය ආචාර්  යූ  හි්දද හිමි 

ි  හල -  හාචාර්  ධර් ා ්ාජතනෂ  හ්වමි  

ස් ාජ විදයා  - ත්දරනලයේ උතාිය  හතා 

ඉ ග්රීි  ස්හ වාේවිදයා -  හාචාර්  ඊ.ක.ී.ය ෝදයස්ේකා  හතා 

්ාජය ප්රියත්විය  - ඊ.ී.වියේි පා  හතා 

   

 ළ නා රප ස  මූලයීය පීඨද  

ගිනුම්ක්ණ හා ල්ලය  - එච් ී ඩී ශයි ශයේවික්ර   හතා 

කල යාක්ණ හා වයවස්ා ක්වව  - ඨය ඊ ඩී ය්ධශප්රි  ද ි ල්වා  හතා 

ශයළවික්ණ - ක ි  කරුණා්්වය  හතා 
   

වවද්ය පීඨද  

කා  වයවච්යදද විදයා  - වවදය එම් ීජ ස් ්වික්ර   හතා 

වජව ්ස්ා ය විදයා  - වවදය ආර් ඨය යහේවාවාස්ම්  හ්වමි  

ප්රජා වවදය විදයා - වවදය ඨය.ී. ද ි ල්වා  හතා 

ශිමක්ණ වවදය විදයා - වවදය යූ.සී.ඨය. යතයර්්ා  හතා 

වවදය විදයා -  හාචාර්  යන ඩී තිය්ණ  හතා 

නෂු්ර ීව විදයා  - ආචාර්  ඩේ.එම්.ඩී.ී.ීජ.විජ ්්වය  හතා 

ධාත්රික භෂත හා යාපායව්ද  - යජයෂථ   හාචාර්  ශයි එම් ආර් ගුණවර්ධය  හතා 

ළ ා ය්ෝග විදයා   -  හාචාර්  යූ යන ජ ්දත  හතා 

ත්යතෝෂයව්ද   - ආචාර්  ටී සී  හතුයගොඩ  හතා 

වයාිමයව්ද  - වවදය ටී.ී.ිය යයේ  හ්වමි  

භිෂේයව්ද   - වවදය එස්ථ.එස්ථ.ජ ි  හ  හ්වමි  

කායික විදයා  - වවදය ආර් එස්ථ යේ යලයයෝ්ා  හතා 

 යයෝ වවදය විදයා  - වවදය ජි ඩී පු චියහේවා  හ්වමි  

ශලය වවදය විදයා  - වවදය ආර් ඩේ යස්යයවි්්වය  හතා 

   

විද්යා පීඨද  

උ්ධභිද විදයා  - ආචාර්  ටී.ී. ද ාය්දද  හතා  

්ස්ා ය විදයා  -  හාචාර්  ී.ඨය. ුදළුගහපිටි   හ්වමි  

තපාගයක විදයා  - ආචාර්  ටී එස්ථ ඉයල්යතරු   හතා 

ගණිත   - ආචාර්  එම් ඨය ක වියේි පා  හතා 

යභෞියක විදයා   ආචාර්  යන ඨය එස්ථ ජ ියලක  හතා 

ස්්ව්වව විදයා -  හාචාර්  යන ීජ සුීතතා ගුණවික්ර   හ්වමි  
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  ාචාර්දවරු   

යභෝග විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  ් ජි්ව යස්ේයා්්වය  හතා 

කෂෂි ීව විදයාව  පිළිවද  හාචාර්   - යජයෂථ   හාචාර්  ය්ොහා්ද ්ාජතනෂ  හතා 

කෂෂි ආර්රසක විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්   හි්දද වියේ්්වය  හතා 

තශු විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  ආර් ටී යස්ේ් ි  හ  හතා 

තශු විදයා  හාචාර්    - යජයෂථ   හාචාර්  ඩේ ඩේ ඩී ක ගුණවර්ධය  හතා 

කෂෂි ඉ ජිය්දරු විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  සී එම් යව්්වය  හ්වමි  

කෂෂි ඉ ජිය්දරු විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය එල් ක ී ශල්විස්ථ  හතා 

කෂෂි ඉ ජිය්දරු විදයා  හාචාර්  - ී.යේ.ජ ි  හ  හතා 

ආහා් විදයාව ස්හ තානෂණ  හාචාර්  -  හාචාර්  විජි්ව එස්ථ ජ  ා්දය  හතා 

ආහා් විදයාව ස්හ තානෂණ  හාචාර්  -  හාචාර්  විීතතා වියේ්්වය  හ්වමි  

කෂෂි ආර්රසක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්    ගල ද යස්ොයිස්ා  හතා 

කෂෂි ආර්රසක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ්ස්ථකා ශ ්ි  හ  හතා 

කෂෂි ආර්රසක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  එල් එම් ශයේවික්ර   හතා 

තා ශු විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  එස්ථ ඩී ව්දරනආ්ච්චි  හතා 

තා ශු විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඩී.ක.එල්.ලීල ීත  හ්වමි  

 ්වස්ය ීව විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  ඨය ආර් ටී කු ා්ණතු ග ය   

ස්ා්ස් විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ියලන ඨය.ඩී. ග යේ  හතා 

යවෞ්ධධ දර්ශය  හාචාර්  -  හාචාර්  වියල්යගොඩ ආපා ය්ධව හිමි 

යවෞ්ධධ ශධය ය   හාචාර්  -  හාචාර්  ක යේ රුහුණුයහේවා  හතා 

ි  හල  හාචාර්  -  හාචාර්  ජ ්දත ශ ්ි  හ  හතා 

ි  හල  හාචාර්  -  හාචාර්  යන ී ශ ්යස්ේක්  හතා 

භූයගෝල විදයාව  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය යහේවයේ  හතා 

යවෞ්ධධ ස් ස්ථකෂිය   හාචාර්  -  හාචාර්  මිදිග  යස්ෝ්ත හිමි 

ස් ාජ විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ක යන ී ජ ි  හ  හතා 

ස් ාජ විදයා  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  එස්ථ ඩේ ශ ්ි  හ  හතා 

ආර්රසක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය විතායයේ  හතා 

ආර්රසක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය එම් ද ාය්දද  හතා 

වවදය විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  සුි පා්ව ය ්දඩිස්ථ  හතා 

කා  වයවච්යදද විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  ටී ආර් වි්රිපා   හතා 

ත්යතෝෂ විදයා  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  එම් ී ී්රිපා   හ්වමි  

ළ ා වවදය විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  සුීව ශ ්යස්ේය  හතා 

වවදය විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ියලන ී්්්වය  හතා 

කා  වයවච්යදද විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ීජ ී යායා නකා්  හතා 

කා  වයවච්යදද විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඉසු්ාණි ඉයල්යතරු   හතා 

වයාිමයව්ද   හාචාර්  -  හාචාර්  එල් ීජ යන මුඛ්ධදූව  හ්වමි  

ප්රජා වවදය විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  එස්ථ යන සී වි ලසු්දද්  හතා 
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2015 

ප්රජා වවදය විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  බියල්ෂ යතයර්්ා  හතා 

භිෂේයව්ද   හාචාර්  -  හාචාර්  එල්.එම් යහට්ටියහේවා  හ්වමි  

කායික විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය  හතා 

කායික විදයා  හාචාර්  -   හාචාර්  යන.ඩී. හි්දද  හතා 

්ස්ා ය විදයාව පිළිවද  හාචාර්  - යජයෂථ   හාචාර්  එච් එම් යන යන තිය්ණ ය   

යභෞියක විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  යන යන ක එස්ථ  ාතා  හ්වමි  

ස්්ව්වව විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  එ්ද යේ ද එස්ථ ශ ්ි  හ  හ්වමි  

ගණිත  හාචාර්  -  හාචාර්  එල් ක එල් ඩේ ජ යස්ේක්  හතා 

ගණිත  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය.ක.ජ ්දත  හතා 

ස්්ව්වව විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඨය එම් සී එස්ථ ද ි ල්වා  හතා 

උ්ධභිද විදයා  හාචාර්   -  හාචාර්  ඨය ඩී ශයේි  හ  හ්වමි  

උ්ධභිද විදයා  හාචාර්   -  හාචාර්  ස් ්ද ශයේි  හ  හතා 

ස්්ව්වව විදයා  හාචාර්  -  හාචාර්  ඩේ ටී එස්ථ ඩී යප්රේ ච්ද්ර  හ්වමි  

   

පීඨ නිකදෝජි වරු  

කෂෂිකර්  ඨය   - ආචාර්  ඉු රනල් තිය්ණ  හතා 

ආචාර්  ක  ායවඩු  හතා 

ඉ ජිය්දරු ඨය   - ආචාර්  යේ.එම්.ආර්.එස්ථ.ශේපුහාමි  හතා 

ආචාර්  එ්ද යන යහට්ටිආ්ච්චි  හතා 

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   - ආචාර්  යූ.ක.ඩී.ජ ි  හ  හතා 

 ායව ශාස්ථ්ර ස්හ ස් ාී  විදයා ඨය   - ආචාර්  ී ඩී ආර් යූ ශයේ්්වය  හතා 

ඩී.ඨය.ඨය.ී.ිය යයේ  හතා 

කළ යාක්ණ ස්හ ල්ලය ඨය   - ආචාර්  එම් ීජ එ ථ   ාි  ා  හ්වමි  

වවදය ඨය   - වවදය එස්ථ.ඨය. යහේවාවස්ම්  හතා 

වවදය එම්.ඩී.සී.එස්ථ. කුල්්වය  හතා 

විදයා ඨය   - එස්ථ ක එස්ථ යලොය්්දසුයහේවා  හතා  

ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය.ගුරුයේ  හතා 
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විශ්වවිද්යාලයීකප නිලයීධ්ාරී  ණ්ඩලයීද 
 
උත කුලතිය - යජයෂථ   හාචාර්  ගාමිණි යස්ේයායා ක  හතා 

රනය ෝජය උත කුලතිය - ආචාර්  ක එම් එ්ද ශලගි ව්දය  හතා 

පීඨදන්හි පීඨාධි තිවරුන්  

ඨය ාිමතිය / කෂෂිකර්  ඨය   -  හාචාර්  එස්ථ සුවි  හ  හතා 

ඨය ාිමතිය / ඉ ජිය්දරු ඨය   - ආචාර්  ඨය ඩී සී යතයර්්ා  හතා 

ඨය ාිමතිය / ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   -  හාචාර්  ියලන ඨය ඩි ග යේ  හතා 

ඨය ාිමතිය /  ායව ශාස්ථ්ර ස්හ ස් ාජ විදයා ඨය   -  හාචාර්  එස්ථ වාව්වයේ  හතා 

ඨය ාිමතිය / කළ යාක්ණ ස්හ මුඛලය ඨය   -  හාචාර්  එච් එස්ථ ි  යතයර්්ා  හ්වමි  

ඨය ාිමතිය / වවදය ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ස්්්ව යල්කම්වස්ම්  හතා 

ඨය ාිමතිය / විදයා ඨය   - යජයෂථ   හාචාර්  ඩේ ී ඩී ධර් ්්වය  හතා 

ඨය ාිමතිය / තශථචා්ව උතාිම ශධය ය ඨය   -  හාචාර්  එල් ඨය ජ ියස්ථස්  හතා 

   

 රි ාලයීන / මූලයීය ස  කවන්  නිළධ්ාරීන් 

පුස්ථතකාල ාිමකාරී - ආය්දද කරුණා්්වය  හතා 

යල්තකාිමකාපා - ඨය එස්ථ කලුග   හ්වමි  

වැඩ වලය මුඛලයාිමකාරී ( රනය ෝජය මුඛලයාිමකාරී ) - ක එම් ක ි පාවර්ධය  හතා 

රනය ෝජය යල්තකාිමකාපා / ීතිය ස්හ යල්තණ - ී එල් එ්්වය  හතා 

රනය ෝජය යල්තකාිමකාපා / විභාග  - සී යස්යයවි්්වය  හ්වමි  

රනය ෝජය යල්තකාිමකාපා / ස්ා ායය තාලය - ඨය එම් එස්ථ ඨය  ාතා  හ්වමි  

ප්රධාය ආ්නෂක රනලධාරී  - එච්.එ්ද.ඩ ස්ථ  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / කෂෂිකර්  ඨය   - එස්ථ යන යන මුඛදළියේ  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාපා /  ායව ශාස්ථ්ර හා 

ස් ාී  විදයා ඨය   

- 
ඨය.ක.පි ල් යර්ණුක  හතා 

වැඩ ඉ ජිය්දරු ( ි විල් ) - එස්ථ දිුතණුයේ  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / ශධය ය ආ තය - එච්.ී. රනල්දිය ය්ධවිකා  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් ශභය්දත් විගණක - ඕ එල් ී ඨය ශනු්  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / ශයධය ය ආ තය - යන ී සී ක වණ්ඩා්ියලක  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / පුස්ථතකාල යස්ේවා - ී ක ජගිය යහේ  ාලී  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / පුස්ථතකාල යස්ේවා - සී ඨය යන එදිපාි  හ  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් මුඛලයාිමකාරී / වැටුේ - යන ී ආර් විදයා්්වය  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් මුඛලයාිමකාපා / යවදය ඨය   - ක. ශනුෂා  හ්වමි  

ශධයනෂ / ශාරීපාක ශධයතය කකක  - ඨය එ්ද ී්ි හ  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් ශභය්දත් විගණක - එස්ථ ඩේ යකොඩිතුවනකු  හතා  

ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / කළ යාක්ණ හා මුඛලය ඨය   - යන ී එ්ද කු ා්  හතා 

ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / වවදය ඨය   - ී හිය්ෝෂණී පි දාස්  හ්වමි  

ස්හකා් මුඛලයාිමකාපා / ස්ැතුතම් - ීජ එච් චි්දතා  හ්වමි  
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ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා 

තානෂණ ඨය   

- 
ටී ඩී.ී. තිය්ණ  හ්වමි  

කර් ා්දත ශාලා ඉ ජිය්දරු / ඉ ජිය්දරු ඨය   - ක ී යන එම් එස්ථ ශ්රි ්දත  හතා 

ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / තශථචා්ව උතාිම ශධය ය ඨය    - ඩි එම් එච් සී දස්යා ක  හ්වමි  

ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / ඉ ජිය්දරු ඨය   - එල් ඉසුරු කල්තයේ  හතා 

ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ ශධයාතය 

කකක  

- 
ඩේ ඩේ ශනු්  හතා 

ස්හකා් මුඛලයාිමකාරී /ගිණුම් ස්හ ල්ලය - ී ී එම් ප්රි  ගිකා ය යයවි  

ස්හකා් මුඛලයාිමකාරී / ඉ ජිය්දරු ඨය   - ක එස්ථ ශයි ප්රයා්දු   හ්වමි  

ස්හකා් යල්තකාිමකාරී / ිෂෂය ක ුතතු - යේ ක එම් එස්ථ වියේ්්වය ය යයවි  

යගොවිතළ කළ ණාකරු / කෂෂිකර්  ඨය   - යූ ඨය යවල්තායගොඩ ග යේ  හතා 

ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / ස්ා ායය තාලය - ී එච් සී යදීෂාරන  හ්වමි  

ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / විදයා ඨය   - ී ඨය එම් ප්රයවෝදීත  හ්වමි  

   

පුස්  ාලයීද  

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - එ්ද. යහට්ටිආ්ච්චි  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - යූ.ක. ලාල් ත්දරනල  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - ය්වජා කුරුේපු ආ්ච්චි  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා / කෂෂිකර්  ඨය   - එස්ථ.එල්. ගම් ්දපිල  හ්වමි  

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා / ඉ ජිය්දරු ඨය   - යේ.යේ. ගරුි  හ ආ්ච්චියේ  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා / වවදය ඨය   - යන.ටී.එස්ථ. පුෂථතකු ා්  හතා 

යජයෂථ  ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - යන.එච්. ්ා යා ක  හතා 

ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - ශයි.ඩී.යන.එල්. ප්රයා්දු   හතා 

ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - ආර්.ක.ඨය.එස්ථ. යස්ේයයවි්්වය  හ්වමි  

ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - ඨය.යන. ජ යස්ේක් ය   

ස්හකා් පුස්ථතකාල ාිමකාපා - ඨය.ී.එ්ද. කු ා්  හතා 

   

කවන්  කසේවාවන්  

ශධයනෂක / වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශක කකක  -  

ශධයනෂක / ජාතය්දත් ක ුතතු  ධයස්ථාාය  -  හාචාර්  ියලන ඨය.ඩී.ග යේ  හතා 

ශධයනෂක / ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ ශධයාතය කකක  -  හාචාර්  ජ ්දත ශ ්ි  හ  හතා 

ශධයනෂක / කා ය  ණ්ඩල ස් වර්ධය  ධයස්ථාාය  -  හාචාර්  සී. එම්. යව්්වය  හ්වමි   

ශධයනෂක / ශභය්දත් ත්ව්වව ආ්නෂණ කකක  -  හාචාර්  ියලන ඨය.ඩී.ග යේ  හතා 

විශථවවිදයාල විය  තාලක -  හාචාර්  පි ි පා විතායයේ  හතා 

ස්ම්ව්දිමකා්ක / ස් ස්ථකෂියක  ධයස්ථාාය  -  හාචාර්  ජ ්දත ශ ්ි  හ  හතා 

ස්ම්ව්දිමකා්ක / නූතය භාෂා ස්හ ිෂෂථ ාචා් 

 ධයස්ථාාය  

- 
එ්ද.ක.ඩී.ජ ි  හ  හතා 
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2015 

ප්රධාය ස්ම්ව්දිමකා්ක / ස්  යස්ෞතය විදයා  - යජයෂථ   හාචාර්  ස්්්ව යල්කම්වස්ම්  හතා  

ස්ම්ව්දිමකා්ක / වවදය ්ස්ා යාගා් විදයා  - එම්.ී.ආර්.ටී.ඩී. වණ්ඩා්  හතා 

ස්ම්ව්දිමකා්ක / ඖෂධයව්දී තා  ාලාව - වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය  හ්වමි  

ස්ම්ව්දිමකා්ක / යහද තා  ාලාව - වවදය යන. ී. ඉයම්්ද්ර  හතා 

යජයෂථ  ිෂෂය උතය්ධශක -  හාචාර්  ඊ. ඨය.එස්ථ. ච්දදය  හතා 

ද්දත වවදය රනලධාරී - වවදය එස්ථ. ශතත්වතු  හ්වමි  

වවදය රනළධාපා - වවදය එම්.ඩී.මිල් ්ද  හතා 

වවදය රනළධාපා / කෂෂිකර්  ඨය   - වවදය යේ.එස්ථ.ලීලයස්ේය  හ්වමි  

වවදය රනළධාපා  - වවදය එල්.ී.එස්ථ.වයි.  ාතා  හතා 

වාහි් වවදය රනළධාපා  - වවදය ක. ී්ි  හ  හතා 

වාහි් වවදය රනළධාපා/ කෂෂිකර්  ඨය    - වවදය එම්.ී.්විි  හ  හතා 

වාහි් වවදය රනළධාපා/ ඉ ජිය්දරු ඨය   - වවදය යන.ක.ඩී. ගුණ්්වය  හතා  
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II ක ොටස -  ාර්ද  ණ්ඩලයී ක ොරතුරු 
 

 

2015 යදස්ැම්වර් 31 දිය  මුඛළු කාර්   ණ්ඩල    

 

කාර්   ණ්ඩල වයාේිය  පිියව  විස්ථත් 

       

1 අ - අධ්යදන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද පපීඨ  

 

 නතුර 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

යජයෂථ   හාචාර්  1            1    2  

 හාචාර්  5 2 5 5 2 1   4 3 2 2 12 6 5 2 35 21 

ස්හා   හාචාර්  1 1               1 1 

යජයෂථ  කරසකාචාර්  I 

යශ්රේණි  

4  
  

2    10    9  6  31  

යජයෂථ  කරසකාචාර්  II 

යශ්රේණි   

35  
2  

10    35  9  35  22  148  

කරසකාචාර්    76          12    88  

ආධුරනක කරසකාචාර්  24  4  5    54  4

1 

 58  54  240  

යජයෂථ  කරසකාචාර්  II/ 

I & ආධුරනක කරසකාචාර්   
 2  34      5 

1

3 
16 8 15 11 8 32 80 

කාර්මික ස්ථාායගත 

රනලධාරී  
1 1               1 1 

ස්ා රනක චිකි්වස්ක              1    1  

වවදය ස් තයායල්තක             1 1   1 1 

යල්තකාිමකාරී             10 10   10 10 

තර්යේෂණ ස්හකා්             1 1   1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ac - ශනු ත තයතුරු තස්ථතයම්්දතුව    
Vc - තයතුරු පු්ේතාඩු 
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2015 

1 අ - පුස්  ාලයී  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

 නතුර ප්රධ්ාන 

 ාර්දාලයී

ද 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

පුස්ථතකාල ාිමකාරී 1                  1  

යජයෂථ  ස්හකා් 

පුස්ථතකාල ාිමකාරී 
                    

ස්හකා් 

පුස්ථතකාල ාිමකාරී 
9 

 

 
  1 

 

 
        1    11   

 

 

 

1 ඇ - අධ්යදන ස ාද   ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

 නතුර ප්රධ්ාන 

 ාර්දාලයී

ද 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

විදයා්ව ක 

ස්හකා්  
1  3    2        3    9  

තපාගණක 

උතය්ධශක 
          2  5 3   12 1 19 4 

තපාගණක ත්ධධිය 

විශථයල්ෂක  

 

1 

 

 

 

1 

 

 
1  1    1  1  1  2  9  

ශාරීපාක ශධයාතය 

උතය්ධශක 
4 1   1              5 1 

ඉ ග්රිි  උතය්ධශක           9 7       9 7 

ස් ාජ යස්ේවා                1    1  

ස්හකා් ජාල 

කළ යාකරු 
    1            2  3  

ත්ධධිය ඉ ජිය්දරු   1                1  

වෂ්වීය  

 ාර්යගෝතය්ධශ 

උතය්ධශක 

6 3                 6 3 

 

 
Ac - ශනු ත තයතුරු තස්ථතයම්්දතුව    
Vc - තයතුරු පු්ේතාඩු 
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2015 

1 ඈ -  රි ාලයීන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

 නතුර  ප්රධ්ාන 

 ාර්දාලයී

ද 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

යල්තකාිමකාපා 1                  1 0 

රනය ෝජය 

යල්තකාිමකාපා 

2                  2 0 

ල්ලයාිමකාපා 1 1                 1 1 

රනය ෝජය  

ල්ලයාිමකාපා 

1                  1 0 

යජයෂථ  ස්හකා් 

යල්තකාිමකාපා 

5 3       1 1         6 4 

යජයෂථ  ස්හකා් 

යල්තකාිමකාපා  

(ීතිය හා යල්තණ) 

1                  1 0 

යජයෂථ  ස්හකා් 

ල්ලයාිමකාපා 

1    

   

           1 0 

යජයෂථ  ස්හකා් 

විගණක 

1    

   

           1 0 

ස්හකා්  

යල්තකාිමකාපා 

5  1 
 1  

1 

   1  1  1  1  12 0 

ස්හකා්  

යල්තකාිමකාපා  

/පුස්ථතකාල යස්ේවා 

2   

   

 

           2 0 

ස්හකා්  

ල්ලයාිමකාපා 

3 1 1 

 
1  

 

       1    6 1 

ස්හකා්  

ශභය්දත්  

විගණක 

1    

  

            1 0 

ප්රධාය  ාෂල් 1 1                 1 1 

උතකුලතියයේ 

යජයෂථ  යතෞ්ධගියක 

යල්කම් 

    

  

            0 0 

ප්රධාය 

ආ්නෂක රනලධාපා 

1    
  

            1 0 

ශාරීපාක  1                  1 0 

Ac - ශනු ත තයතුරු තස්ථතයම්්දතුව    
Vc - තයතුරු පු්ේතාඩු 
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 නතුර  ප්රධ්ාන 

 ාර්දාලයී

ද 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

ශධයාතය ශධයනෂ 

ශධයනෂ                   0 0 

ශධයනෂ 

(යකෝද්රා්ව) 

    
  

            0 0 

යගොවිතළ 

කළ යාකරු 

  1  
  

            1 0 

උදයාය තාලක 1 1 1                2 1 

යතෞ්ධගියක  

යල්කම් 

1 1   
  

            1 1 

වැඩ ඉ ජිය්දරු 2 2                 2 2 

වැඩ ඉ ජිය්දරු 

(ි විල්) 

1    
1 1 

            2 1 

කර් ා්දත ශාලා 

ඉ ජිය්දරු 

    
1  

            1 0 

 

 

 

1 ඉ - අනධ්යදන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

 නතුර  ප්රධ්ාන 

 ාර්දාලයී

ද 

 ෘෂි 

විද්යා 

ඉාංජිකන්

රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ශ්චා්  

උ ාධි 

 ානව 

ශාස්ත්ර  ා 

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ 

නා ර

ප 

වවද්ය විද්යා එ තුව 

Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc Ac  Vc 

කාර්මික 

රනලධාරී්ද 

18 3 14 2 20 3 6 2 - - 2 - - - 47 3 25 5 132 18 

ියපිකා් හා 

ස් ා්දත් යස්ේවා 

142 20 12 - 33 1 3 - - - 21 1 10 1 49 2 8 2 278 27 

කණිෂථ  යශ්රේණි 268 37 63 5 43 2 10 - 1 - 13 - 7 - 74 6 49 6 528 56 

 

 

 

 

 

 

 

Ac - ශනු ත තයතුරු තස්ථතයම්්දතුව    
Vc - තයතුරු පු්ේතාඩු 
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 ාර්ද  ණ්ඩලයීද කවනස්වීම් ප ් කිරීම්/ උසස් කිරීම්/  ාරුවීම් දනාදිද  

 

2015 වර්ෂ  තුළ ි ු  වූ මුඛළු කාර්   ණ්ඩල යවයස්ථීම් ස් තයාව  

 

ස්වවාවද සා ාජි  සාංඛ්යාව 

අධ්යදන අධ්යදන ස ාද  රි ාලයීන අනධ්යදන 

යව ත්වීම් 16  03 13 

ස්ථරස් කිරීම් 26   33 

උස්ස්ථීම් 30   20 

 ාරුීම්    6 

යස්ේවා දීර්ඝ කිරීම්  1  66 

විශ්රා  ගැීතම් 3   15 

ඉල්ලා ශස්ථී ම් 6 1   

තයතු් ශ්වහැ්  ා  2   1 

ස්ේත වාර්ෂික රනවාඩු 23 N/A  N/A 

ශධය ය රනවාඩු 25 1   

ශධය ය රනවාඩු දීර්ඝ කිපා  58 1   

ස්ම් ්ද්රණ/ස්ම්යම්ලය/පුහුණු රනවාඩු 99 N/A N/A N/A 

වියව්ක රනවාඩු 75    

ස්ේත වාර්ෂික රනවාඩුයව්ද තසු ආතසු තැමිණී  22    

වියශේෂ රනවාඩු  1   

යස්ේවය ්ද 

මුඛදා හැපා  

ස්ථරස් ව 

1    තාවකාියක ව 

මි  ාම් 1   3 

යස්ේවය ්ද ඉව්ව කිරීම්    3 

  N/A – කනොකදකේ  
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III ක ොටස - ශි ය  ටුතතු 

 

සිසුන් ඇතුළ්   ර ග්ීන / කන්වාසි ාගාර   සු ම් ස් ය  / මූලයීය   සු ම් ස් ය  / ශි ය සාංගම්/ සමිති 

පිහිටුවී  

 

ප්රවර්ගද 

පීඨද 

ස  

කසෞඛ්ය 

විද්යා 

ස ස්ථද  ෘෂි 

විද්යාව 
ඉාංජිකන්රු 

ධීවර ස  

සාගර 

විද්යා  ා 

 ාම ප 

 ානව 

ශාස්ත්ර 

ස  

ස ාජීද 

විද්යා 

 ළ නා

 රප 
වවද්ය විද්යා 

ිෂෂය ප්රයව්ශ /යව 

තතුළ්ව ක් ගැීතම් 

213 229 37 467 307 162 256 65 1736 

යත් වර්ෂ  ස් ග 

ස්ැස්දීයම් දී ිෂෂය 

ප්රයව්ශ ප්රියශත  

වැඩිවි  

0.94% 0.88% -22.91% 5.42% -3.45% 0.00% -13.22% 6.56% -1.64% 

මුඛළු ිෂෂය ස් තයාව 765 903 188 1745 1529 777 860 318 7085 

ස්ත ය ලද 

ය්දවාි කාගා් 

තහසුකම්  

534 

436 

94 680 285 701 412 92 3234 

ස්ත ය 

ලද ල්ලය 

තහසුකම්  

 හයතොළ 230 255 54 462 260 238 122 148 1769 

ිෂෂයාධා් 165 79 
35 973 459 63 118 57 1949 

ිෂෂය ස් ගම්/ස්මිිය 

ස් තයාව 

1 
01 

1 1 1 1 1 - 7 

විෂ  ස්ම්ව්දධතා හා 

යවය්ව ස්මිිය 

ස් ාගම් ස් තයාව 

7 

12 

4 15 5 7 10 - 60 

 

 

ශි ය  ටුතතු සම්නන්ධ්  ් වීම්  

 

 නතුර සාංඛ්යාව 

විය  තාලක 1 

රනය ෝජය විය  තාලක 7 

යජයෂථ  ිෂෂය උතය්ධශක 7 

ිෂෂය උතය්ධශක 56 

ශාලාිමතිය 8 

උත ශාලාිමතිය 15 
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උ ාධි ප්රද්ාකනෝ් සවද 

 

22 වැරන වාර්ෂික උතාිම ප්රදායයෝ්වස්ව  2015  ැයි  ස් 22 හා 23 වය යදදිය තුල තැවැ්වවුණි.  

 

ප්රද්ානද  ළ උ ාධිද  උ ාධිලයීාභීන් සාංඛ්යාව 

තශථචා්ව උතාිමධාරී්ද   

දර්ශය විශා්ද    07 

දර්ශයතිය    05 

වයාතා් තපාතාලයතිය    07 

       හපාත තානෂණ  පිළිව  විදයාතිය    01 

ආහා් විදයාව හා තානෂණ  පිළිව  විදයාතිය    02 

ආර්රසක විදයාව පිළිව  ශාස්ථ්රතිය  130 

වවදයයව්දී හා ශලය වවදයයව්දී  129 

විදයායව්දී  275 

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයාව පිළිව  විදයායව්දී    29 

කෂෂි විදයායව්දී  119 

වයාතා් තපාතාලයයව්දී  314 

ඉ ජිය්දරු විදයායව්දී  188 

යහද විදයායව්දී     29 

වවදය ්ස්ා යාගා් විදයාව පිළිව  විදයායව්දී     28 

තපාගණක  විදයාව පිළිව  විදයායව්දී   20 

ශාස්ථ්රයව්දී 392 

ස ස් ද 1675 

 

 

  ක ොළ  ා ශි යාධ්ාර  ්ර පකවන්   ශි ය් ව 

 

ඉ ජිය්දරු ඨය   

 

ඕස්ථයේිය ායව් ඉ ජිය්දරුව්දයේ ස් ග   (ASLES) හ්හා වස්්ක  ත පාකානු යඩොලර් 400 වැගි්ද 

ිෂෂයාධා් ලවායදය ිෂෂය්වව ්ධවි්වව න ඨය    ින්ද ස් විධාය  යකරුණි. සී ාස්හිත යහොල්ි ම් ල කා 

ස් ාග  හා ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු ශධය යා ශය හි ගිවිසු ක  ශනුව ශවශයතා ස්හිත ි සු්ද   ාි කව 

රු.2500 වැගි්ද  ාස් 12 න පු්ා ල්ලය   ආධා් ලවා යදය ිෂෂය්වව 0  න සී ාස්හිත යහොල්ි ම් ල කා 

යතෞ්ධගියක ස් ාග  හ්හා ලවාය්ධ. 

 

 ස්ක  රු. 2500/- වැගි්ද  ාස් 10 න පු්ා ල්ලය ආධා් ලවායදය ිෂෂය්වව 03 ක  RACEE (රුහුණ 

විශථවවිදයාල ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු ආදි ිෂෂය ස් ග  )  ින්ද ශනු්රහ  දනවනු ලැීජ .  

 

සී ාස්හිත ල වා යතෞ්ධගියක ස් ාග  හ්හා  ස්ක  රු.2500/- වැින්ද  ාස් 10 න පු්ා ල්ලය   ආධා් 

ලවායදය ිෂෂය්වව 10 න ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු ශධය යා ශ   ින්ද ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. 

 

යතෞ්ධගියක ශනු්රාහක ්ද හ්හා ල්ලය   ශවශයතා ස්හිත ි සු්ද හ   ස්ක  රු.1000/- වැින්ද  ාස් 12 න 

පු්ා ආධා් ලවායදය ිෂෂය්වව 20 න ඨය   තුළ ස්ැලසුම් ක්ය ලදි. 
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ය    ශ ත්ව,  ස්ක  රු.1500/- වැින්ද  ාස් 10 න පු්ා ල්ලය   ආධා් ලවායදය ිෂෂය්වව 04 න 

ඉ ජිය්දරු ඨය  ිෂෂය්වව තදය   ින්ද පිපාය ය ලදි. 

 

විශථවවිදයාලය   ස්ැලසුම් වල  ශනුලවලව  ාත් යවෝිම ආ්නෂක ස්භාව  ින්ද ිෂෂය ්ද ියයදයයකු  ිෂෂය්වව 

පිපායැමුඛණි එය ්ද  ිෂෂය ්ද යදයදයයකු   ස්ක  රු.2500/- වැින්ද  ාස් 10 ක  ල්ලය   ආධා් ලවායදය 

“ජ මිණි ස් ්ී්” ශීෂය්වව පිපාය ය ලද ශත්,  ස්ක  රු.500/- වැින්ද  ාස් 12 න පු්ා ල්ලය   ආධා් 

ලවායදය “එ්දි යා වික්ර යස්ේක්”  ිෂෂය්වව  පිපාය ය ලදි. එන ිෂෂය කු හ   ස්ක  රු.1000/- වැින්ද  ාස් 

12 ක  ල්ලය   ආධා් ලවායදය “ච්ද්රතාල ී්යකෝ්ද” ිෂෂය්වව  ලවාු ණි. 
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IV ක ොටස - විශ්වවිද්යාලයීකප විකශේ  සිේධීන්   
 

01. අධ්යදන ස්සි  ා උ කුලයී ති ප්රද්ාන 
 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ 12 වය ශධය ය ස්ැි   හා 11 වය උතකුලතිය ප්රදාය උ්වස්ව  “ස් වර්ධය 

ශභිය ෝග ්දහි තර්යේෂණ භූමිකාව”  ය ය්ව ාව   ය්ව ශීෂය්වව ලාභී්ද ශත් කරසකාවන යගොඩයැගීයම් 

ශ්මුඛණි්ද  හාචාර්  එල්.ඨය.ජ ියස්ථස්  හතා (ස්භාතිය), ආය්දද කරුණා්්වය  හතා, යන.ටී.එස්ථ.පුෂථතකු ා් 

 හතා (ස්ම්ව්දධීකා්ක යල්කම්)  ය වි්ධවතු්දයේ ස්ම්ව්දිමක්ණ    ය්ව 2015  ාර්තු  ස් 04 වය දිය 

තැවැ්වවුණි. යජයෂථ   හාචාර්  ගාමිණී යස්ේයායා ක  හතා (උතකුලතිය), ආචාර්  ක.එම්.එ්ද.ශලගි ව්දය 

 හතා (රනය ෝජය උතකුලතිය), ඨය ාිමතියවරු, ප්රදාය ය්ධශක ස්හ ශයයකු්ව ස්හභාගීව්දය්දයේ 

ස්ම්ප්රාේියය ්ද උයළල ත්ඹුණි. යේ්ායදණි  විශථවවිදයාලයේ පුස්ථතකාල ාිමකාරී ආචාර්  ප්රදීත වියේතු ග 

 හතා විි ්ද ප්රධාය ය්ධශය  ි ු  ක්ය ලද ශත්, කෂෂි විදයා ඨය යේ තා ශු විදයා ශධය යා ශයේ  හාචාර්  

ඩී.ක.එල්.ලීල ීත  හ්වමි  විි ්ද ය්ධශය  ි ු ක්ය ලදි. 

 

11 වය උතකුලතිය ප්රදාය උයළයල් ස්ම් ාය ලාභී්ද 

 

01. විිෂෂථ ත  වි්ධවතා 

 හාචාර්  යන.යන.ක.යූ. ශරුණ කු ා්  හතා, 

යවෝග විදයා ශධය යා ශ , 

කෂෂිකර්  ඨය  . 

02. විිෂෂථ ත  තරුණ තර්යේෂක ා 

ආචාර්  යන.  ාස්යකෝ්ාල, 

උ්ධභිද විදයා ශධය යා ශ , 

විදයා ඨය  . 

03. විිෂෂථ ත  කාර්   ණ්ඩල රනතැුතම්කරු / යයවෝ්වතාදක 

ශ ු ම්ක් යයො ැත 

04. විිෂෂථ ත  ිෂෂය රනතැුතම්කරු / යයවෝ්වතාදක 

ශ ු ම්ක් යයො ැත 

05. ඉහළ  ප්රදාය ප්රියලාභි 

ආචාර්  ල කා ්ණවක  හ්වමි , 

කෂෂි ීව විදයා ශධය යා ශ , 

කෂෂි විදයා ඨය  . 

06. විිෂෂථ ත  ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණ කැ වුම්කරු/ ජාතය්දත් ස්ව තා ප්රවර්ධක 

 හාචාර්  ියලන ඨය.ඩී.ග යේ  හතා, 

ස්ා්ස් විදයා ශධය යා ශ  

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   

 

 

02. ප්රද්ර්ශන 
 

 2015 යයොවැම්වර්  ස් 30 ස්ථ වය දිය විදයා ඨය    ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද “යයවෝ්වතාදය හා යව 

රනතැුතම්” ප්රදර්ශය  විදයා ඨය  භූමිය හි තැවැ්වවුණි.  
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 ධීව් හා ස්ාග් විදයා තානෂණ ඨය ය හි “ ෂු  කුස්ලතා” ස් ග    ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද 

“යස්ේ ායලෝචය” ශ්දතර් ඨය  ඡා ාරූත ප්රදර්ශය  2015 ුනරන  ස් 10 වය දිය පුස්ථතකාල තපාශ්රයේහි 

තැවැ්වවුණි.  

 

 භූයගෝල විදයා යදතාර්තයම්්දතුයවහි GEO 4203 (ප්රවාහය  හා ස් වර්ධය ) තා  ාලාව හදා්ය 

ශවස්්ද වස්් ි සු්ද විි ්ද ස් විධාය  ක්ය ලද “ප්රවාහය  හා තපාස්් ”  ්දය ය්ව ා යකො ග්ව 

ප්රදර්ශය න 2015 යදස්ැම්වර් 22 වය දිය ශධය යා ශය හි තැවැ්වවුණි.  

 

 

03.  ලයීා උකළලයී / කවන්  උ් සව 
 

 “ි තුම් ි  වැල්”  ය ය්ව ායව්ද වවදය ඨය    ගි්ද යතවැරන ව් ්ව තව්වවය ලද කලා උයළල 

2015 ්නයතෝවර්  ස් 31 වය දිය තැවැ්වවුණි. 

 “ස්ථව් ් ග” ස් ස්ථකෂියක දැන  ධීව් හා ස්මුඛ්ර විදයා තානෂණ ඨය ය හි ශ්රවණාගා් යගොඩයැගිල්යල් 

2015 ුනරන 30 වය දිය ස්ාර්ාකව ි ු යකරුණි. 

  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය ය හි ප්රා  වස්් ි සු්ද විි ්ද ස් විධාය  ක්ය ලද “ගිම්හායය ්ද 

වස්ථස්ාය  ” යර්ාය, ගා ය කුස්ලතා එළි දැනී  2015 ුනිය  ස් 3 වය දිය විශථවවිදයාලය   

එළි හ්ද ් ග ඨය ය හි තැවැ්වවුණි.  

 2015 ශ්දතර් ඨය  යර්තය හා ස්ාහිතය ත්ාාවිය  ්නයතෝවර්  ස් 14 වය දිය  ායව ශාස්ථ්ර හා 

ස් ාී  විදයා ඨය  ශ්රවණාගා්ය හි තැවැ්වවුණි.  
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V ක ොටස - පීඨ වාර් ා 

 

 ෘෂි විද්යා පීඨද 

 
පීඨාධි ති ප්ර ාශද    

 

රුහුණු විශථවවිදයාලය   කෂෂි විදයා ඨය    ින්ද විවිධ්වව කි්ද ුත්ව විෂ  කකක හ්හා ශධයාතරනක හා වැඩිු ් 

තර්යේෂණ රි ාකාරී්ද ස්ම්තාදය ක්මි්ද, ල කායව් ස් වර්ධය විෂය හිලා ස්ම්ව්දිමත ගැ ලු විෂ ාශ්රිතව 

රන්ාක්ණය ්ද ස් වර්ධය   ශවශය ව්දයාවූ තර්යේෂණ හා දැනුම්  ණ්ඩල ශනිය ්ව ක්නු ලවයි. හුයදන 

රැකි ා යස්ො ්දය්ද යයොව රැකි ා රනර් ාණ  ක්්දය්ද ස්ම්තාදය  ශ්මුඛණු යකො ගරනම්්ද ිෂෂය යන්දද්රී  

ඉගැනුම් රි ාවිය න හා රැකි ා යැඹුරු තා  ාලා ස්ැලසු ක  ශනුගතව ශත විි ්ද ස්ාර්ාක යලස් උතාිම 

තා ා ාලා ත්රි්වව න හඳු්දවා දී ියයේ. හවුල්කරුව්දයේ ස්හ සුවස්ාධය ්දහි ශනුශාස්ය  ල්ව සී ාවාි ක 

පුහුණු විය්ධශ ශධයාතය   යාදිය ්ද ස්ැවෑ යලෝක   ස්පාලය පිපාස්න ැයි විශථවාස්ීත ්වවය ්ද ප්රකාශ කළ 

හැකි උතාිමදාපා්ද පිපාස්න බිහිකිරීය ්ද, ස් ාජ  හා යස්ේවාය ෝජක ්ද ශත් ශත යගොඩයාායගය ත්වය්ව 

ශනිය ්ව ස්ම්ව්දධතාව කි. 

 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය කකක  හ්හා ශධය ය කාර්   ණ්ඩලය හි ඉගැ්දීම් ස්හ ශයයකු්ව කුස්ලතා 

ප්රවර්ධය  පිණිස් තව්වවනු ලවය විවිධ ශධය ය කාර්   ණ්ඩල වැඩස් හ්ද ස්හිත ය   ඨය ය හි ශධය ය 

කාර්   ණ්ඩලයේ  ඉගැ්දීම් හා තර්යේෂණ ක ුතතු විිෂෂථ  ත්වව ක තවීය. ජාියක  ට් යම් කමිටු 

රි ාකාරී්වවය ්දද ජාියක හා ජාතය්දත් ත්වවයේ ප්රදාය ්ද හා යවය්ව රි ාකාරී්වව ්ද ්ස්ථයස්ේද ස්ැලකි  

ුතතු  ට් යම් දා ක්වව න ආ තරනක හා ජාියක ස් වර්ධයය හි ශනිය ්වභාව   ්වුහු ලවාදී ියයවිය.  

 

ඨය    ප්ර ාණව්ව  ට් මි්ද ඉගැනුම් තපාස්් න යගොඩයැඟී  හා උස්ස්ථ ත්වවයේ උතාිමදාපා්ද බිහිකිරීයම් 

ශකයතාව තැවතුණි. ිෂෂය සුවස්ාධය තහසුකම් ද ස් වර්ිමත . උදාහ්ණ න යලස් ගතයහෝව ය   වස්් තුළ 

ිෂෂය ්ද 400 ක  ත ණ යවාතැ්ද තහසුකම් ලවාදි  හැකි යව ය්දවාි කාගා් න ද ස්ම්තාදිත . ශ්දතර් ඨය  

ක්රීඩා ත්ාාවියයේ විිෂෂථ  ශූ්තාව ලවා ගැීත   ඨය ය ්ද ලැබි ශනු්රහ  යයො   . ශත ආදිිෂෂයයි්ද ප්රමුඛත 

ස් ාගම් හා ආ තය ්දහි යස්ේව  ක්මි්ද විවිධ රැකි ා ස්ථා් හ්හා යලෝක   ්වු්දයේ යස්ේව  ලවා යදමි්ද 

ි ටී. ඨය ය හි දැනු  ප්රජාගත කිරී  ස් හා ශතණ්ඩව ි ු ක්නු ලවය වයාතෂිය, දැනුව්ව කිරීම් හා යවය්ව 

වැඩස් හ්දහි ප්රියඵල න යලස් යව තානෂණ  උතය ෝගී ක්ගැීත  හා විදයා්ව ක ප්රයව්ශ ්ද  ශනුලවලව 

ක ුතතු කිරීයම්දී යත්මුඛණ ගැීතය ්ද, ය්ධශී  යගොවි ා හා ශත ශත් වර්ිමත ස්මීතස්ථා වැඳි ාවකි.  

ඨය ාිමතිය වශය ්ද 2015 වර්ෂය හි ඨය  කාර්   ණ්ඩලයේ ස්හ ිෂෂය ප්රඡාවයේ ජ ්රහණ ස්ම්ව්දධව 

ප්රහර්ෂ   ත්වයවමි. එය ්ද  ඨය ය හි ශධය ය ශයධය ය කාර්   ණ්ඩල, ිෂෂය ප්රඡාව, ආදි ිෂෂය ්ද හා 

්වු්දයේ තවුයල් ස්ා ාජික ්දහ  වස්් පු්ාව   ඨය ය හි ස් වර්ධය   ි ු  ක්ය ලද ිය්ස්ා්ව්ව 

දා ක්වව   හා ස්හය ෝග   ස්ථතූිය පූර්වක යවමි.  
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 ාර්ද  ණ්ඩලයී සම්නන්ධ්වීම් ස  ජදග්ර ප 

 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  සට න ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ස් ාජ ස්්වකා් i.  හතු වගා පුහුණුව 

ii. විකල්ත යතොයහෝ ස්ම්ව්දධ 

දැනුව්ව  කිරීම් වැඩස් හය 

යගොී්ද කෂෂිකර්  රනලධාපා්ද 

හා යගොවි ්ද  

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද 

i. විශථවවිදයාල විභාග තරීනෂණ 

ල්ියක තගය ම් 

ii.  ාර්යගෝතය්ධශය  හා 

උතය්ධශය  ලවායදය ආකා්  

iii. ආතිය කළ යාක්ණ  ස් හා 

ස් ගීත චිකි්වස්ාව 

ස්ෂුන ප්රියලාභදාරී්ද ශධය ය 

කාර්   ණ්ඩල   

වක්ර ප්රියලාභදාරී්ද ිෂෂය ප්රඡාව 

ජාියක ස් වර්ධය හිලා 

දා ක්වව  

i.   A/L කෂෂි විදයා විෂ  රනර්ය්ධශ 

පුයරීනෂණ ක ුතතු ස් හා ස්ම්ත්ව 

දා ක්වව  

ii   ප්රමිියගත යතොයහෝ ස්ැකසීයම් 

ජාියක කමිටු ස්ා ාජික්වව  

ිෂෂය ප්රඡාව 

 

 

යගොී්ද 

ප්රියතාදය ලැීජයම් (ශ්මුඛණු හා 

ප්ර ාණ ) 

- ජාියක 

- ශ්දතර්ජාියක  

i.   NSF: මිිය ය 2.0 

ii.  NARP 

iii. NRC ප්රියතාදය 

iv. යහයිවා යකජි ා තදය  

ප්රා  උතාිම ශයේනෂකයි්ද  

 

තශථචා්ව උතාිම ශයේනෂකයි්ද  

 

ියළිණ / යේ ්දට් වලත්ර / 

වියශේෂ ඡ ්රහණ 

i.  තර්යේෂණ විශථෂථ තාව ස් හා 

ජයාිමතිය ස්ම් ාය 

ii.  සුවියශේෂ තශථචා්ව උතාිම තර්යේෂණ 

ස් හා හි්ා්ද ියලක්්වය වියශේෂ 

තයාග  

 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ 

තර්යේෂය ස්ැි   

(ජාියක හා ශ්දතර් ජාියක) 

i.  යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ “යත්වබිම් 

තා ශු” වැඩස් හය ස් හා 

දා ක්වව  

තර්යේෂක ්ද  

ප්රා  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

ස්ම්ව්දිමකා්ක වැඩස් හ්ද  i.  ධය  තපාස්් ශිමකාපා  ස් ා 

කුඩා යකොම්යතෝස්ථට් ස්ැකසීයම් 

වයාතෂිය  

ඨය  යගොවිතළ  

ප්රා  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

යගොී්ද 

 

ප්ර ාශන ස  ද්්නුම් වයාතතිද 

 

ප්රවර්ග  ස් තයාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 
12 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 

17 

 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 29 
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මුඛද්රිත වාර්තා වල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා  26 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත 14 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත  11 

යතෝව 05 

යතෝවවල තපාච්යදද  

යවය්ව ප්රකාශයවල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  ියපි 01 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   01 

 

 

ඉාංජිකන්රු පීඨද 

 

පීඨාධි ති ප්ර ාශද    

 

ඨය ාිමතිය වශය ්ද 2013 ජයවාපා තළමුඛ වයදා ි   යස්ේව  ක්ය ලද ආචාර්  P.D.C. යතයර්්ායේ 

යා ක්වව    ය්ව 2015 වස්යර් ඉ ජිය්දරු ඨය ය හි රි ාකාරී්වව   ැයවි්ද ි ු වි . 

“ඉ ජිය්දරු නයෂේ්රය හි විිෂෂථ ්වව  ළාාක් ගැීත  ස් හා තර්යේෂණ ”  ය ය්ව ාව රැග්ව 2 වය 

තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ  (ARS - 2015) 2015 ජයවාපා 2  වය දිය ඨය ය හි ස්ාර්ාකව තැවැ්වවුණි. ය යලස් 

වාර්ෂිකව ස් විධාය  ක්නු ලවය තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණය හි ශ්මුඛණ වූයේ තර්යේෂණ ශයාව්ණ ්ද 

ශධය ය කාර්   ණ්ඩල, ිෂෂය ප්රඡාව හා විවිධ ස් විධාය ්දහි කැඨය යතයයය තර්යේෂණ ්ද ශත් ශ්දතර් 

හුව ාරුවයි. 

“ි විල් ඉ ජිය්දරු නයෂේය්රේ ත්ව ප්රවණතාව ”  ය ය්ව ාව රැග්ව උතාිම ශයේනෂක ්දයේ 4 වැරන 

තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ  2015 ජයවාපා  ස් 20 වය දිය තැවැ්වවුණි. තවද “ිය්ස්් ස් වර්ධය  ස් හා ි විල් 

හා ඉ ජිය්දරු රි ාකාරී්වවය හි ප්රියලාභය”  ය ය්ව ාව රැග්ව 3 වැරන ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණ  (ACEPS-

2015) 2015  ාර්තු  ස් 9 වය දිය ඉ ජිය්දරු ඨය යේදී ය්ධශී  හා විය්ධශී  රනය ෝජිත ්දයේ 

ස්හභාගී්වවය ්ද තැවැ්වවුණි.  

2015 ජයවාපා  ස් 29 වය දිය 229  ක ිෂෂය ස් තයාවකි්ද ුතතු 1  වැරන ඉ ජිය්දරු ිෂෂය කණ්ඩා   ඨය    

තතුළ්ව ක්ග්දයා ලදී. ස් වර්ධය වැඩස් හය යතව්වාපා 2 වය දිය ආ්ම්භ වූ ශත් ිෂෂයයි්දයේ ප්රා  

ස් ාි ක ශධය ය වැඩස් හය 2015 ශයප්රේල් 27 වය දිය ආ්ම්භ වි . තසුගි  වර්ෂය හි ලවායදය ල්ලය ආධා් 

්ස්ථයස්ේ ස්ම්පූර්ණ ක්ය ලද කා ් ි   කි්ද ුතතු ය්දවාි කාගා් යගොඩයැගිල්ල 2015 ශයප්රේල් 23 වය දිය 

විවෂත ක්ය ලදී. තපාපූර්ණ ක්ය ලද යව පුස්ථතකාල  ස්හ ශ්රවණාගා්  2015 ජූිය 23 වයදා විවෂත ක්ය ලදී. 

 හල් රනවාස් 0 කි්ද ස් ්දවිත යකො ස්ථ 2 කි්ද ුත්ව ශධය ය රනල රනවාස්  ඉදිකිරී  හා පි ත රනලරනවාස් 

ප්රියස් ස්ථක්ණ   යා ප්රගිය කි්ද ුතතු වි . ශ්රී ල කායව් විවිධ කර් ා්දතාශ්රිතවූ, ජාියක ආධුරනක්වව හා 

කර් ා්දත පුහුණු ශිමකාපාය හි ස්හය ෝග ද ස්හිතව ඉ ජිය්දරු ශධයාතය  ධයස්ථාාය  2 වය  හා 3 වය වස්් 

ඉ ජිය්දරු ි සු්ද ස් හා යත ස්ක කර් ා්දත පුහුණුවන ලවාදී   ක ුතතු ස්ලස්ය ලදී. ි විල් හා තාපාස්පාක 

ඉ ජිය්දරු ි සු්ද විි ්ද 2015 ශයගෝස්ථතු  ස් වාපා ාර්ග ක ුතතු යදතාර්තයම්්දතුයවහි ස්හය ෝග ද ස්හිතව 

වැල්ලවා  ප්රය්ධශයේදී ස්මීනෂණ ක වු්න තැවැ්වී   ක ුතතු ය ු ණි.  

2015 වස්යර්දී ඉ ජිය්දරු ඨය  ිෂෂය ස් ග    ගි්ද ඨය  කාර්   ණ්ඩල ්දහි  ාර්යගෝතය්ධශය    ය්ව ශවුරුු  

උ්වස්ව , රිකට්, වැට්මි්ද ්ද හා ශ්වත්දු  ත්ාාවිය , ස් ගීත වැඩස් හ්ද වාර්ෂික ස්මුඛගැීතයම් උ්වස්ව  හා 

ය්වතල් කැය්ොල් ගීත වැඩස් හය වැරන විවිධ රි ාකා්කම් ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. 2015 ස්ැේතැම්වර්  ස් 
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0 වය දිය ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු ස් ග    ින්ද “යකෝදක්රීට් මිශ්ර රනර් ාණ ත්ාාවිය ” තව්වවය ලද 

ශත් 2015 ුනරන 27 වය දිය “ස්ථතායගට්ටි තාලම්” ත්ාාවිය ද ඨය  තපාශ්රය හිදී තැවැ්වවි . විශථවවිදයාලය   

ි විල් ඉ ජිය්දරු උතාිම ශයේනෂක ්ද හා උස්ස්ථ ශධයාතය ආ තය ්දහි ි සු්ද යම් ස් හා ස්හභාගී වි . 

ස් ග    ින්ද තවු ් ්ව ආ්ාිමත ය්ධශය ස්හ රැකි ා යවළ තළන 2015 වර්ෂය හි ඨය   තුළ තව්වවය ලදී. 

විු ිය ඉ ජිය්දරු ස්හ යතෝතුරු ස්්දරනයව්දය ිෂෂය ස් ග    ින්ද “X BOTX 2015” ය්ොයවෝ ත්ාාවිය  IEE 

ිෂෂය කණ්ඩා  , IET රුහුණ කණ්ඩා   ස්හ  ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු ස් ග ය හි ස්හය ෝග  

ස්හිතව 2015 යයොවැම්වර්  ස් 14 වය දිය තව්වවය ලදී. ය    උතාිම ශයේනෂක ්ද ස්හ තාස්ල් ි සු්ද 

ගණයාවන  ස්හභාගී වි . 

2015 ්නයතෝම්වර්  ස් වණ්ඩා්යා ක ස්ම් ්ද්රණ ශාලායවහි තව්වවය ලද “Techno 2015” ජාියක 

ඉ ජිය්දරු ස්හ තානෂණ ප්රදර්ශය   ඨය  ස්හභාගී්වව  ි ු වි . ය හිදී ඨය  ප්රදර්ශය කුටි  යහො   විශථවවිදයාල 

ප්රදර්ශය කුටි   හිමි පාදී තදනක  දියාග්දයා ලදී. ප්රදර්ශය   ස් ගාමීව විවිධ ත්ාාවිය තැවතුණ ශත් එහිදී 

ශත ි සු්දයේ රි ාකාරී ස්හභාගී්වව න තැවිය ශත් එහදී ශත ි සු්දයේ රි ාකාරී ස්හභාගී්වව න තැවිය ශත් 

 ා්දත්රික ඉ ජිය්දරු ි සු්ද ස් හා වූ CAD ත්ාාවියය හි ප්රා , යදවය හා යතවය ස්ථාායද ස්ථතායගට්ටි තාල  

ත්ාාවිය හි (ි විල් ඉ ජිය්දරු ි සු්ද ස් හා) යදවය ස්ථාාය ද යකෝදක්රීට් මිශ්ර රනර් ාණ ත්ාාවියය හි 

යතවය ස්ථාාය ද හිමි වූයේ ශත ඨය  ි සු්ද  . ඉ්දදි ානු උස්ස්ථ යකොමිෂ්ද ස්භායව් ශනු්රහ  ස්හිතව 

ස් විධාය  ක්ය ලද විශථවවිදයාලය   ශ්දතර් ඨය  ස්ාහිතය හා යර්තය ත්ාාවිය   රි ාකාරීව ස්හභාගී වූ ශත 

ි රිහු යේ  තද ්චයය හි ප්රා , යදවය හා යතවය ස්ථාායද යස්ෝයලෝ යර්තය ශ ශය ්ද යදවය ස්ථාාය ද 

ලවා ග්වහ. ශවස්්ද වස්් ි රිහු ියයදයයකුයග්ද ුතතු කණ්ඩා  න “IET යගෝලී  ශභිය ෝගතාව - 2015” 

රනර් ාණ ස්ැලසුම් ත්ාාවිය   ස්හභාගී වූ ශත් යදවය ස්ථාාය  ලවාග්දයා ලදී. ය   ත්ාාවිය  එ ගල්දත 

ඉ ජිය්දරු හා තානෂණ ආ තය   ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලදී. ය   කණ්ඩා   ් වල් 157 ක රනර් ාණ  

ස්ැලසුම් 250 න ස් ා ත්ායකො  “The icooler”  ය ස්ථවස්ැලසු  ස් හා යදවය ස්ථාාය  ලවා යගය තත.  

පුයර්ජයීත  වලශනිය  හා යතෝතුරු තානෂණ   ය නයෂේ්රවල  ශනුව්ධධ තශථචා්ව උතාිම ිෂෂය්වව 

ශේඩ(ර්) විශථවවිදයාල  යයොර්යව් කරනටු ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  ස් හා 2015 වස්ය්හි දි ියළිණ ක්ය ලදී. 

2015 වර්ෂය හි ඨය    ින්ද වාපා  ාර්ග යදතාර්තයම්්දතුව ස් ා තානෂණ ස්හය ෝගතාව ස් හාද ශධය ය 

හුව ාරුීම්, යයෝර්යව් ස්ථ ාව්දග(ර්) විශථවවිදයාල  හා ජතායයේ “  යාෂි ” විශථවවිදයාල  ස් ාද ගිවිසුම් 

ශ්වස්්ද යකරුණි.  

 ාර්ද  ණ්ඩලයී සම්නන්ධ්වීම්  ා ජදග්ර ප 

 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

යවය ස්ථාපිත තා  ාලා ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව CES255 - ු ්ස්ථා 

ස්්දරනයව්දය  හා GIS 

 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව ME 5113 - තානෂණික 

වාර්තා ්චය  

 

ME6213 - තර්යේෂණ ක්ර යව්ද  හඳු්දවාදී . 

 

ME 3111 - ඉ ජිය්දරු ස්ැලසුම් ක්ර යව්ද  

උතාිම ශයේනෂකයි්ද  

 

 

තානෂණ ියීය හි කුස්ලතාව 

DMME උතාිම 

ශයේනෂකයි්දයේ වර්ධය  

DMME උතාිම 

ශයේනෂකයි්දයේ 

තර්යේෂණ කාර්  ය හි 

කුස්ලතා ප්රවර්ධය   

DMME උතාිම 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

විු ිය හා යතෝතුරු තානෂණ 

යදතාර්තයම්්දතුව 

 

EE – 8159 – දෂඪා ග විස්ථත් භාෂාව 

හඳු්දවාදී .  

 

EE 8160 – දෂශය දර්ශය ස්ම්ඨයඩය  හා 

ස්්දරනයව්දය  

 

EE 8161 - ුද්ධිම ්ව ත්ධධිය ඉ ජිය්දරු විදයාව 

ශයේනෂකයි්දයේ ල්ියක 

ස්ැලසුම් කුස්ලතාව 

ප්රවර්ධය  

 

 

උතාිම ශයේනෂකයි්ද 

ස් ාී  ස්්වකා් විු ිය හා යතෝතුරු තානෂණ ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව SOS ළ ා ගම් ායය හි 

ගණිත විෂ  ඉගැ්දීම් ක ුතතු 

 

2015  ැයි  ස් 12 ස්ථ වය දිය ගාල්ල 

විදයායලෝක විදයාලයේ ි රි්ද හ  ය්ොයවෝ 

නයෂේ්ර  හු ්දවාදීයම් ශර්ධ දිය වැඩමුඛළුව 

 

උ/යතළ තානෂණ විෂ  ධා්ාව   ය්ව තාස්ල් 

ි සු්දහ  තැවිය එන දිය වැඩමුඛළුව 

 

 

 

 

විදයාලය හි ඉල්ලී   ත 

වැඩමුඛළුව තව්වවය ලදී.  

 

 

විෂ  රනර්ය්ධශගත ප්රාය ෝගික 

කුස්ලතා වර්ධය  ල්ියක 

ශ්මුඛණ වි . වැඩමුඛළුව, 

ශනුරූත තාස්ල් ඉල්ලී   ත 

ස් විධාය  යකරුණි.  

විෂ   ාලා ස් වර්ධය  

(විෂ  ත්ධධිය වැඩි දිුතණු 

කිරී .) 

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව 

CE 4302 – භූගර්භ ඉ ජිය්දරු විදයාව හා තා ශු 

 ා්ද්රණ  

CE 6305 - භූ තානෂණ ඉ ජිය්දරු විදයාව  

 

 

 

 

උතාිම ශයේනෂක ා 

 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හය 

යව ව වා ගැීතම් ි ු ක්ය ලද ශධය ය 

ස්ා ාජික ්ද SDC  ින්ද ය යහ වය ලද 

CCPDHE වැඩස් හස්ය ස් හා ස්හභාගී වි . 

යවක ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල ස්ා ාජික ්ද 

පුස්ථතකාලයේ දා ක්වව  ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව 

 

ස් වර්ධය ක ුතතු ඉ ජිය්දරු නයෂේ්ර  - ආචාර්  H.P. 

රිපා ආ්ච්චි 

SLSI තමුඛණුයම් උයේත ප්රමිියගත ශ්රී ලා යන  

ආ තය ස් හා දා ක්වව . 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාද ඉ ජිය්දරු ශධය යා ශ  

 

ශ්රී ල කා ඉ ජිය්දරු කමිටුව 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

- ආචාර්  H.C.P. කරුණායස්ේය ජාලගත ක්ර  

හා ප්රාය ෝගික භාවිත  - ස් තයා්ව ක ආකෂිය 

රනර් ාණ ්දයේ යව ප්රවණතා විෂය හි 

ඉ ජිය්දරු ගැ ලු,  ා්දත්රික ඉ ජිය්දරු 

කමිටුව (MESC) ශ්රී ල කා ඉ ජිය්දරු 

ආ තය  (IESL)  ින්ද 2015 යතව්වාපා 24 

වය දිය ස් විධාය  ක්ය ලද ආ්ාිමත යතොු  

ය්ධශය  IESL  ා්දත්රික ඉ ජිය්දරු කමිටුයවහි 

ස් ා්ාධයය ්ද ආචාර්  ස් ීව විතා්ය 

 හතා IESL වි ලසුයර්්ද්ර ශ්රවණාගා්ය හි 

2015 යතව්වාපා 24 වය දිය ය්ධශය න 

තව්වවය ලදී. ඉදිපාත්ව කිරීය හි ය්ව ා තා   

වූයේ “තාත ඉ ජිය්දරු විදයා යැයයෝ 

තානෂණ ”  ්දයයි. IESL යවේගත ක්ය 

ලද ීඩිය ෝ ත   යූටූේ ඡාල  හ්හාද 

ප්රචා්ණ  වි . 

 

ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව  

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව - ආචාර්  G.H.A.C. ි ල්වා 

ASCE – IPWE ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණය හි 

(යකොළඹ, ශ්රී ල කාව) ස් විධාය  කමිටු 

ස්ා ාජික 

ආචාර්  තුෂා්ා මි  

APNC ආි  ානු තැි පින යගෝලී  යවයස්ථකම් 

තර්යේෂණ ජාල ) කර්තෂ  ණ්ඩල උතය්ධශක 

කමිටු ස්ා ාජික - APN 
 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

ශධය යා ශ   - ආචාර්  R.M.A. පුෂථතකු ා් 

එ ගල්දත  ා්දත්රික ඉ ජිය්දරු ආ තය  

විි ්ද ස් විධාය  ක්ය ලද දකුණු ආි  ානු 

කලාඨය  තානෂණ ස්ැලසුම් ත්ාාවියයේ 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් ත්වීම් ලැව ියයේ. 

ත්ාාවිය  උතුරු යැයගයහි් ආි  ාක් 

කලාත , ගිරනයකොණ දිග ආි  ානු කලාත  

දකුණු ආි  ාක් කලාත  හා ඕි  ානු 

කලාත   ය කලාත 4 ශත් තවීය.  

 

ජාතය්දත් හා ජාියක තලයේ 

200 කයේ ත ණ 

ස්හභාගී්වව . 

කමිටු හා ප්ර ාණා්ව ක 

ස්ා ාජික ස්ම්ව්දධ ීම් 

ඉ ජිය්දරු ඨය   ණ්ඩල  - 51 

රනවාස් කමිටුව - 7 

යහෝ ල් කමිටුව - 23 

ආතයශාලා කමිටුව - 23 

ආග්දතුක රනවාස් කළ යාක්ණ කමිටුව - 7 

තර්යේෂණ කමිටුව - 0 

ඨය ය හි ි  ලු කාර්  

 ණ්ඩල හා උතාිම 

ශයේනෂක ්ද 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

ඉ ජිය්දරු ඨය  ශධය ය  ණ්ඩල  - 19 

ICT කළ යාක්ණ කමිටුව -   

යගොඩයැගිිය හා භූමි කමිටුව - 7 

ශධය ය ස්ැි  ස් විධාය කමිටුව - 1 

ක්රීඩා උතය්ධශය කමිටුව - 2 

UGC හපාත යගොඩයැගිිය කමිටුව - 1 

රුහුණු විශථවවිදයාලය   ස් ස්ථකෂියක 

 ධයස්ථාාය  - 1 

 

ප්රියතාදය ලැීජම් (ශ්මුඛණු 

හා ප්ර ාණ )  

- ජාියක 

- ශ්දතර්ජාියක 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

ශධය යා ශ  - ආචාර්  H.C.P. කරුණායස්ේය 

ශ්රී ලා යන  ජාියක තර්යේෂණ ස්භා ප්රදාය  

(වි ර්ශක ය යහ ීම් ආශ්රිත තර්යේෂණ 

ප්රදාය - ප්රදාය  ID : NRC 15 – 116 ) දී යා 

යලස් දර්ශයතිය තර්යේෂණය හි ල්ලය 

ආව්ණ ප්රවාහය ශිමතා්ග යතා තපාගණක 

රනෂථතාදය ප්රාේධය ආය ෝජය  ස් ස්ථත 

ප්රදායය හි වටියාක  මිිය ය 1.5  (වස්් 2 

න පු්ා තවීය) 2015 – 2017 

 

1.5  මිිය ය ක ල්ලය 

වටියාක  ්ස්ථයස්ේ දර්ශයතිය 

දී යා හා DMME ස් හා උස්ස්ථ 

තපාගණක කාර්  ස්ාධය 

ආව්ණ . 

ආචාර්  සුමි්ව වු යේ හා ආචාර්    ුනල 

වික්ර ි  හ  ය වි්ධවතු්ද දනෂිණ ප්රාය්ධශී  

වාපා ාර්ග යදතාර්තයම්්දතුව හා ස්ම්ව්දිමත 

තර්යේෂණ වයාතෂිය ස් හා තර්යේෂණ 

ප්රදාය  යලස් 1,577.040 මුඛදලන පිපාය ය 

ලදී. 

 

කර් ා්දත ස්හය ෝගී 

වයාතෂිය . 

ියළිණ / යේ ්දට් වියශේෂ 

ජ ්රහණ 

ි ව්වය වස්් යජ්ව ශන්ම් හා රනර් ාරන 

්ණ්චායගොඩ, තනු්  ාිය ග  ය ත්රි පු්ධගල 

කණ්ඩා   “IET යගෝලී  ශභිය ෝග 2015” 

ස්ැලසුම් ත්ාාවිය   ස්හභාගී යදවය 

ස්ථාාය  දියා ග්දයා ලදී. එ ගල්දත 

ඉ ජිය්දරු හා තානෂණ ආ තය   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද ය   ත්ාාවිය   

් වල් 157 ක රනර් ාණ ස්ැලසුම් 250 න 

ඉදිපාත්ව ක් ියුදණ ශත් එහිදී “i cooler” 

ස්ැලසු  යදවය ස්ථාාය  දියාග්දයා ලදී. 

 

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු 

යදතාර්තයම්්දතුව - ආචාර්  චම්පික 

එල්ලාවල - 

“2013 විදයා්ව ක ප්රකාශය” ජයාිමතිය 

පු්ධගල ව්ධධ හා ස් ාජය   
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

ස්ම් ාය  2015 යයොවැම්වර් 0 වයදා ලවා 

ග්දයා ලදී.  

 

ආචාර්  N.H. ප්රිදාං ර - ක ොඳ   ර්කප ප 

 ත්රි ා සම් ානද ACEPS 2015 - යහො   

තර්යේෂණ තත්රිකා ස්ම් ාය  - වයාතෂිය දිය 

ත්ාාවිය  - ස් විධා ක SLGS 

 

තහත ිෂෂය ිෂෂයාව්ද විි ්ද Techno – 2015 

“ස්ථතායගට්ටි තාලම්” ත්ාාවියය හි 

ජ ්රහණ ලවා ග්දයා ලදී.  

ප්රා  ස්ථාාය  - “ස්ථතා ්දස්ථ” කණ්ඩා    

H.M.P. භාසු් 

T.M.S. ආ්ච්චි 

H.L.M.S. වණ්ඩා් 

H.D.D.B. ද ා්්වය 

O.V.N. ු ල්වි්ද 

R.M.K.S. කරුණා්්වය 

 

යදවය ස්ථාාය  - “ස්ථතායගට්ටි” ත්ාකරුයවෝ 

P.J. යස්යයවි්්වය 

H.T.S.M.යස්ොයිස්ා 

L.A.R. ස්  ාිය 

R.M.S.M. ්්වයා ක 

N.H.L.K. යහේ තාල 

H.A.I. ීව්දත 

 

ශ්දතර් විශථවවිදයාලය   යකෝදක්රීට් මිශ්ර 

ස්ැලසුම් ත්ාාවිය  - යදවය ස්ථාාය  

A.G.D. යප්රේ ලාල් 

K.G.M. ප්රණී්ව 

M.A.P. ධයයස්ේක් 

M.K.S.A.C. කරුණා්්වය  

 

යතවය ස්ථාාය  

W.A.M.T.C.W. ශ්වතයා ක 

A.W.A.R.S. යස්ේයා්්වය 

W.D.L.S. වණ්ඩා් 

S.K. විදායග යේ 

 

විු ිය හා යතෝතුරු තානෂණ ඉ ජිය්දරු 

ශධය යා ශ  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 

 

29 

2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

“උ්වතාදය  ස්ම්යප්රේෂණ  හා යවදාහැරී    

වහු ශ්දතර් ස්ම්ව්දිමත ස්ථව  ක්රී  නෂු්ර 

ත්ධධිය ක ස්ථව   රි ාකාරී ජාලය හි 

ස් ා්දත් ශනිය යවදාහ්ය  තපාවර්ියත 

ප්රාාමික තාලය  ට්  ”  ය තර්යේෂණ 

තත්රිකාව ස් හා 2015 වාපාක ස්ම් ාය  ලවා 

ගැීත . 

 

IET ශ්රී ල කා 2015 ස්ැේතැම්වර්  ස් 5 වය දිය 

යකොළඹදී තව්වවය ලද 22 වැරන වාර්ෂික 

ස්ම් ්ද්රණය හි යහො   තත්රිකාව  හිමි 

ියළිණ  G.T.C. ගුණ්්වය, P.V.M. ජ ්්වය, 

S.S.P. ස් මිණි, D.S. ද ි ල්වා විි ්ද දියා ගනු 

ලැීජ . තත්රිකා  ාතෂකාව වූයේ “ආතදා ස් හා 

රැහැ්ද ්හිත Ad – hoc ආකෂිය ”  ්දයයි. 

 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

ශධය යාශ   

ආචාර්  H.C.P. කරුණායස්ේය නී්දස්ථල්දඩ් 

තානෂණ විශථවවිදයාලයේ (QUT - ඕස්ථයේිය ා 

- 2014) 5%ක ත ණ ශියස්ාර්ාක ආචාර්  

උතාිමලාභී්ද ශතුය්හි ස්ථාායගතයවමි්ද 

තර්යේෂණ විෂය හි විිෂෂථ  දා ක්වව න හා 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව න ලවා දී  ස් හා වය 

විිෂෂථ  ආචාර්  උතාිම තර්යේෂණ රනව්දධ 

ියළිණ  දියාගැීත . 

 

 

 

පිළිගැීත  

 

 

 

 

 

පිළිගැීත  

 

 ආචාර්  H.C.P. කරුණායස්ේය නී්දස්ථල්දඩ් 

තානෂණ විශථවවිදයාලයේ (QUT - ඕස්ථයේිය ා 

- 2014) ආචාර්  උතාිමය හි විිෂෂථ  ශධය ය 

ඉදිපාත්ව කිරීම් ස්හිතව විිෂෂථ ත  උස්ස්ථ 

තා  ාලා තර්යේෂක ා  හිමි තයාග  දියා 

ගැීත . 

 

පිළිගැීත  

 

 

Techno – 2015 ප්රදර්ශය   ස් ගාමීව තැවිය 

CAD ත්ගාවියයේදී තහත ි සු්ද ජ ්රහණ 

ලවා ග්දයා ලදී. 

 ප්රා  ස්ථාාය  

Y.C.M. කරුණාියලක හා I.K.T.D. නණ්ඩාර 

 යදවය ස්ථාාය   

P.C.J. රන්වලයී  

 යතවය ස්ථාාය  

M. ශ්වි්දත්ද 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

 

යජයෂථ  කරසකාචාර්  ආචාර්  රුව්ද 

ගාල්ලයේ විි ්ද J.S.A.P. තර්යේෂණ තත්රිකා 

තයාග  දියාග්දයා ලදී. තර්යේෂණ තත්රිකාව  

“Challenge to the synthesis of a” – Fe16N2 

compound nanoparticle with high 

saturation magnetization for Rare Earth 

Free New permanent Magnetic Material” 

තයාග කි්ද හා ස්හියක ත්ර කි්ද ස් ්දවිත 

වූ ශත් ස් රු තදනකම් ප්රදාය  ජතායයේ 

යභෞියක විදයා ස් ග    ගි්ද ි ු  යකරුණි. 

එ  2015 ස්ැේතැම්වර් 13 වය දිය දැනුම් 

යදය ලදී.  
 

 

ආචාර්  N.K. යහට්ටිආ්ච්චි තශථචා්ව ආචාර්  

උතාිම තර්යේෂණ ශිමිෂෂය්වව  ස් හා 

ඕස්ථයේිය ායව් දනෂිණ නී්දස්ථල්දඩ් 

විශථවවිදයාල   ගි්ද යතෝාග්දයා ලදී. 

- 

ආචාර්  R.M.A. පුෂථතකු ා් තශථචා්ව ආචාර්  

උතාිම  ස් හා ඕස්ථයේිය ායව් නී්දස්ථල්දඩ් 

දනෂිණ විශථවවිදයාල   යතෝාග්දයා ලදී. 

- 

 ආචාර්  R.M.A. පුෂථතකු ා් විි ්ද 

තය පාකායව් යවොෂි්ද ්ද ප්රා්දත ස්්ස්වි  

ස් හා ෆුල්ේ්යිට් ශිම ිෂෂය්වව  දියා ග්දයා 

ලදී. 

- 

ආචාර්  ස් ීව විතා්ය ශ්රී ල කා IEEE හි 

ස්භාතිය වශය ්ද යතෝ්ා ග්දයා ලදී. 

(201 /2017 කාලවකවානුව ස් හා) එය ්ද  

ය තු ා ය   තයතු්  UOR යවිය්ද 

යතෝ්ාග්දයා ලද ප්රා  (ශධය ය) වි්ධවතාද 

යව්. 

ශ්දතර් විෂ  ඉයගනුම් ශධය යා ශ  -  

ආචාර්  D.M.K.N. යස්යයවි්්වය චීයයේ 

“වුහා්ද” විශථවවිදයාලයේ ආර්රසක විදයා 

තාස්යලහි විිෂෂථ ත  ිෂෂය ා (2012/2013) 

හා වස්යර් විිෂෂථ ත  උතාිමලාභි ා 

(2014/2015) යලස් යතෝ්ාග්දයා ලදී.  

 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ / 

තර්යේෂණ  ස්ැි  

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු ශධය යා ශ  

ආචාර්  G.S.Y. ද ි ල්වා 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

(ජාියක හා ජාතය්දත්) 
ඨය ය හි 2015  ාර්තු  ස් තව්වවය ලද 13 

වය ACEPS ජාතය්දත් තර්යේෂණ 

ස්ම් ්ද්රණයේ ස්  ස්භාතිය. 

2015 යදස්ැම්වර්  ස් 13 වය දිය තව්වවය 

ලද වුහා්ව ක ඉ ජිය්දරු විදයාව හා 

ඉදිකිරීම් කළ යාක්ණ  ස්ම්ව්දධ   වය 

ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණය හි (ICSECM–

2015) ස් ස්භාතිය ස්හ විදයා්ව ක කමිටුයවහි 

ස්ා ාජික්වව . 

2015 ශයගෝස්ථතු  ස් 24, 2  දිය ්දහි 

තව්වවය ලද වුහා්ව ක ඉ ජිය්දරු විදයාව 

ස්ම්ව්දධ ස්ම් ්ද්රණය හි ස්ම් ්ද්රණ 

කමිටුයවහි ස්ා ාජික්වව   

යජයෂථ  කරසකාචාර්  ආචාර්  T.N. 

වික්ර ා්ච්චි මි  ස් විධාය  ක්ය ලද “ි විල් 

ඉ ජිය්දරු විදයායවහි ත්ව ප්රියලාභය”  ය 

ය්ව ාව රැග්ව උතාිම ශයේනෂක ්ද ස් හා 

තව්වවය 4 වය තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ  

2015 ජයවාපා 2  වය දා ඉ ජිය්දරු ඨය ය හි 

තැවැ්වවුණි.  

යජයෂථ  කරසකාචාර්  ආචාර්  G.G.T. චමි්දද 

 හතා 2015 ්නයතෝවර්  ස් 20 – 23 දනවා 

යකොපා ානු ජය්ජයේ Inchecn ජාියක 

විශථවවිදයාලයේ තැවිය 5 වැරන A. NERGY-

2015 තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ   ස්හභාගී 

වි . 

විු ිය ඉ ජිය්දරු හා යතෝතුරු තානෂණ 

ශධය යා ශ  -  

I. HETC වයාතෂිය  / MOHE  ින්ද 

ස් වර්ධය  ක්ය ලද 2015 යදස්ැම්වර් 

 ස් 9 වය දිය යකොළඹදී තැවිය “SLQF 

ය යහ වය ආකා් ”  ය ය්ව ා්ව ක 

එනදිය වැඩමුඛළුව  ආචාර්  N.D. 

ජ සු්දද්  හතා ස්හභාගී වි . 

II. කර් ා්දතය හි තානෂණික ශවශයතා 

ස්ම්ව්දධව ස්විඥාරනක කිරීයම් ශ්මුඛණි්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ම් ්ද්රණ රි ාතටිතාටි  

මුඛද්රිත  (ස්ාර්ාකව තර්යේෂණ 

ස්ම්පූර්ණ ක්ය ලද ිෂෂයයි්ද 

39 කයේ විස්ථතෂත තර්යේෂණ 

ස්ා්ා ශ උයේත . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල / වාහි් ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

්ි ක ්යී් හා හර්ෂ වල්පි   ය 

 හතු්ද වැඩමුඛළු කිහිත න 4 වැරන හා   

වැරන ස් ාි ක ි සු්ද ස් හා තව්වවනු 

ලැුදණි. එ  ්වු්දයේ ඉදිපා කර් ා්දත 

පුහුණුව ස් හා යත් රිදාය කි. 

III. HETC වයාතෂිය  හා රුහුණු විශථවවිදයාල  

 ගි්ද ස් විධාය  ක්ය ලද 

“විශථවවිදයාල  ස් හා ශභය්දත් ත්වව 

ස්හියක න” වැඩමුඛළුව  ශ ශාිමතිය 

ස්හභාගී වය ලදී. 

IV. විවෂත විශථවවිදයාල (OUSL) උතාිම 

ශයේනෂක ්ද ස් හා (ශිමයවෝල්ටී තා 

ඉ ජිය්දරුක්ණ    ය්ව) එන දිය 

වැඩමුඛළු   න ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. 

V. “ප්රියඵල තාදක ශධයාතය ”  ැය ්ද 

2015 ුනරන  ස් 3, 4 දිය යකොළඹ තැවිය 

IESL  ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද 

වැඩමුඛළුව  ආචාර්  ්ාජිත උඩවල්යතොල, 

R.P.S. ච්ද්රයස්ේය ය  හතු්ද ස්හභාගී 

වය ලදී.  

VI. 2015 ශයප්රේල්  ස් 23 වය දිය LECO 

 ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද විු ිය වල 

යවදාහැරීම් ශ ශයේ ස්ාර්ාක්වව  හා 

ශභිය ෝග  ය ය්ව ාව ස්හිත 

ස්ම් ්ද්රණ  ස් හා ශ ශාිමතිය ප්රමුඛත 

R.P.S.  ච්දය්රස්ථය, එ්්දද ජ තු ග  ය 

 හ්වවරු ස්හභාගී වූහ. 

VII. උස්ස්ථ ශධයාතය ශ ාතයා ශ   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද “විශථවවිදයාල 

වයවස්ා ්ද බිහි කිරී  ස් හා 

වයාවස්ා ක්වව උතාිමදාපා්ද බිහිකිරී  හා 

වයවස්ා ක්වව යයා  ත්ර ”  ය 11 – 

13 යතදිය පුහුණු වැඩස් හය  ාර්තු  ස් 

තැවැ්වවුණි. එ   යජයෂථ  කරසකාචාර්  

(DEIE) E.H. ජ තු ග  හතා ස්හභාගී වි . 

VIII. තපාගණක වැඩස් හ්දක්ණ , 

ය යහුතම් ත්ධධිය  හා තපාගණක ද්වත 

ඡාලක්ණ   යා ශ උයේත ස් වර්ධය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ස් ාජ  
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන  

වැඩස් හය  ස්හභාගී වුණා. 

IX. උස්ස්ථ ශධයාතය ශ ාතයා ශ   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද “විශථවවිදයාල 

වයවස්ා ක ්ද බිහි කිරී  ස් හා 

වයවස්ා ක්වව උතාිමදාපා්ද බිහිකිරී  හා 

වයවස්ා ක්වව යයා  ත්ර ”  ය 11 – 

13 යතදිය පුහුණු වැඩස් හය  ාර්තු  ස් 

තැවැ්වවුණි. එ   යජයෂථ  කරසකාචාර්  

(DEIE) E.H. ජ තු ග  හතා ස්හභාගී වි . 

 

විස්ථතෂත රි ාකා්කම්  ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

ශධය යා ශ  - 

ආචාර්  H. C. P. කරුණායස්ේය 

ිෂෂය  ැදිහ්වීම් ප්රමුඛත කර් ා්දත - 

විශථවවිදයාලය   ස්ම්ව්දධ ස්ැලසුම් 

වයාතෂිය කි. 

(ලාල්ද ්වර් (Pvt.) Ltd, Hayleys  Fibre PLC, 

Ansell Lanka (Pvt.) Ltd., MAS Asialine 

(Pvt.) Ltd) 

 

 

 

 ්ද්ර ස්ැලසුම්, යදෝෂ 

රන්ාක්ණ  ්ද්ර හා 

රි ාවිය  ස්ථව  ක්රී  

 ා්ද්රණයේ පිපා ස්ැකසු  හා 

එකලස්ථ කිරී . 

ස්ම්ව්දධීකා්ක 

වැඩස් හ්ද 

 ා්දත්රික හා රනෂථතාදය ඉ ජිය්දරු 

ශධය යා ශ  

ආචාර්  H. C. P. කරුණායස්ේය 

වාහි් හුව ාරු - නී්දස්ථල්දඩ් තානෂණික 

විශථවවිදයාල  (QUT), ේපාස්ථයේ්ද, 

ඕස්ථයේිය ාව (2014-2015) 

 

 

 

 

කකාව්ධධ තර්යේෂණ ස් හා 

තහසුකම් ස්ත යි. 

 

ප්ර ාශන  ා ද්්නුම් වයාතතිද 

 

ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ 

යකටි ස්්දරනයව්දය 
08 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා 

යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 
01 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය  06 

මුඛද්රිත වාර්තාවල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා 44 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස්ායේනෂ 21 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත 02 

යතෝව  
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ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

යතෝවවල තපාච්යදද 01 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  ියපි 01 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   

ශ්රී ල කා ඉ ජිය්දරු 

ආ තයයේ තර්යේෂණ 

ස්ැි  වල  ශදාල තත්රිකා 

ස් ායලෝචය  

 

 

 

ධීවර ස  සාගර විද්යා  ා  ාම ප පීඨද 

 

පීඨාධි තිකේ ප්ර ාශද / ස ාකලයීෝචනද 

 

2015 වර්ෂ  වූ කලී 2005 වර්ෂය හි ස්ථාාපිත ධීව  ්හා ස්ාග් විදයා තානෂණ ඨය ය හි දස්වය වස්්යි. ඨය   

හ්හා යම් වය වි ්ව කණ්ඩා ම් තහක උතාිමදාරී්ද ධීව්, ජලජ ීී වගා, ස්ා්ස් විදයාව, ස්ාග් විදයාව, ස්ාග් 

භූ විදයාව  ය විෂ  නයෂේ්ර හ්හා ස් ාජගත ක් ියයේ. විදයා ඨය ය හි ඨය  ස් කීර්ණය හි වස්් 10 න පු්ාව  

ස්ථාාපිතව ියබූ ඨය    ස්ථථී් යගොඩයැගිල්ලන වැල්ල ඩ  තපාශ්ර  ආශ්රිතව ප්රා  ව්  2015 වර්ෂා්ම්භයේදී  

උරු  වි . වර්ග මී ් 500 කි්ද ත ණ වූ ඉදිකිරී ාශ්රිත යව යගොඩයැගිල්ල, ඨය  කාර් ාල , ත්රි්වව ය්ධශය 

ශාලා හා තර්යේෂණාගා්, කි ීම් ශාලාවකි්ද ය ්ද  යකෞතුකාගා් කි්ද තපාස් ාේත . ඉදිකිරීම් ශදි ් II හි 

වැඩස් හයද එ  වස්් තුළ ආ්ම්භ   ඨය   භාගයව්ව වි . ශවශයතාව්ද ස්ැලකිල්ල  ගරනමි්ද ඨය   ශදි ් IV 
උතාිම ශයේනෂක ්ද ස් හා යව තා  ාලා ය ොඩිුතල ්ධව න හඳු්දවාු ්ද ශත් තා  ාලා ය ොඩිුතල ශ න 

 ාව්වකාලීය ක්නු ලැුදණි. ්ය හි ශයාගත ශභිවෂ්ධිම  උයදස්ා ඨය    ින්ද (FMST) ස්ාග් හා තවි්ර ජලවිදයා 

වියශේෂණයව්දී BSC උතාිම ප්රදාය යව උතාිම තා  ාලාය හි පූර්ණ විෂ   ාලාව උස්ස්ථ ශධයාතය 

ශ ාතයා ශය හි ශනු ැිය  ලවා ගනු වස්ථ ඉදිපාත්ව ක් ියයේ. තවු ් ්ව ඨය යේ ස්ා්ස් විදයා ශධය යා ශය හි 

ය  “ස්ා්ස් විදයා හා ජල තානෂණ ” වශය ්ද ස් යශෝධය   ය ෝජයාවන ඉදිපාත්ව ක්ය ලදී. යජයෂථ  

කරසකාචාර්  (යශ්රේණි  II) තයතු්  ඨය    ින්ද ආචාර්  උතාිම ස්හිත යව ශධය ය ස්ා ාජික ්ද ්ධව න 

ව වා ගනු ලැුදණි. ශධය ය කාර්   ණ්ඩල ස්ා ාජික ්ද ජාතය්දත් තමුඛණුම් ස්හිත තර්යේෂණ තත්රිකා 4 නද 

තමුඛණුම් ්හිත තත්රිකා 2 නද 15 ක  වැඩි තර්යේෂණ තත්රිකා ගණයනද මුඛ්රණ  ක්මි්ද ශධය ය හා 

තර්යේෂණ රි ාවිය   දා කව තත. ඨය  ස්ා ජික ්ද ප්රජා ස්්වකා් රි ාකාරී්වවය හි ය යදය ශත් වජව 

ස්මීනෂණ හා තතල්, ස්මුඛ්ර දූෂණ වැළැනීයම් ශිමකාපා  වැරන ආ තය ස් ා තවියය වැඳි ාවද වර්ිමත . 

ය    ශ ත්ව විශථවවිදයාභය්දත් හා තපාවාහි් වියශේෂ කමිටු ස්ා ාජික ්ද වය ්වු්ද විවිධාකා් ශභාලාෂ 

උයදස්ා රි ාකාරීව දා ක යව්. 

 

 ාර්ද  ණ්ඩලයී සම්නන්ධ්වීම් ස  ජදග්ර ප 

 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 

සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර 

 

ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

යවය හඳු්දවායදය 

ලද උතාිම තා  ාලා 

I. OCG4162 - ස්්දිම ස්හ කලපුක්ණ  

 

II. OCG 4171 - වජව යභෞියක විදයාව හා ස්ාග් විදයාව 

ශදි ් IV උතාිම 

ශයේනෂක ්ද 

ප්රජා ස්්වකා් I. FMST යස්ේවා තර්යේෂණාගා් න තව්වවායගය  ා  ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 

සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර 

 

ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

( ධය  තපාස්් ශිමකාපායේ ිය ාතදි චි වය ලද) ස්ා්ස් 

ශධය යා ශ  

 

විෂය  ාලා 

ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක / 

විෂ  ්ද වැඩි දිුතණු 

කිරී .) 

I. ජලජ ත්ධධිය ආශ්රිත භූගර්භී  හා භූයගෝලී  ශ ග  

(LIM4122) 

II. ජල ස්ම්ත්ව කළ යාක්ණ  (LIM4132) 

III. ශභය්දත් ජලජ ත්ධධිය කළ යාක්ණ  හා 

ස් ්නෂණ  (LIM 4112) 

IV. ස්ාග් විදයාව හඳු්දවාදී  (OCG1112) 

V. භූ චලය හා ස්ාග් ය්රෝණි (OCG 2141) 

VI. භූ ශමුඛ්රවය හා ස්ැලසුම් (OCG3212) 

VII. හයියරොකාව්ද ස්හ තරනජ ස්ම්ත්ව (OCG4122) 

VIII. භූ රි ාවිය  හා රූතක විශථයල්ෂණ  (OCG4112) 

 

 

 

 

ිෂෂයය ෝ 

 

 

 

 

ජාියක 

ස් වර්ධයය හිලා 

දා ක්වව  

I. ව්ා  වජව විදයා්ව ක ස්මීනෂණ ස්හභාගී්වව  

(ගාල්ල, හම්ව්දයතො  හා ත්රිකුණා ල ව්ා ) ස්ාග් 

තපාස්් ස් ්නෂණ ශිමකාපාය හි (MEPA) 

ස්හය ෝගී්වවය ්ද  ආචාර්  H.B. ශස්්දිය හා ආචාර්  

R. A. ව රීතාල  

II. ජාියක භූ ්ස්ා රනක ි ිය ම්ක්ණ වැඩස් හය, භූ 

විදයා්ව ක ස්මීනෂණ හා තතල් කාර්  ශයේ 

ස්හය ෝගී්වවය ්ද , ආචාර්  යාලක 

III. ජාියක යව්ළවඩ භූ විදයා්ව ක ි ිය ම්ක්ණ 

වැඩස් හය, භූ විදයා්ව ක ස්මීනෂණ හා තතල් 

කාර්  ශයේ ස්හය ෝගී්වවය ්ද, ආචාර්  යාලක 

 

ප්රජාව 

කමිටු හා ස්ා ාජික 

ස්හභාගි්වව ්ද 

I. ශධයනෂක ජාතය්දත් ස්ම්ව්දධතා  ධයස්ථාාය  

(CINTA) රුහුණ විශථවවිදයාල ,  හාචාර්  ියලන 

ග යේ. 

II. ශධයනෂක, ශභය්දත් ගුණා්ව ක තනයස්ේරු කකක . 

(IQAU) රුහුණ විශථවවිදයාල ,  හාචාර්  ියලන ග යේ. 

 

 

ප්රජාව 

 

විශථවවිදයාල  

ප්රදාය ්ද (ශ්මුඛණ 

හා ප්ර ාණ  

-  ජාියක  

-  ශ්දතර් ජාියක 

I.  ස්ාග් විදයාව ස්ම්ව්දධ දකුණු චීය ස්ාග් ආ තය  

ස් ා තර්යේෂණ ස්හය ෝගී්වව  (SCSIO)  හාචාර්  

ියලන ග යේ 

 

තයාග / යේට්ර්දට් / 

වියශේෂ ජ ්රහණ 

චීය විදයා තකඩමි  හ්හා චීය ශ්රී ලා කික තර්යේෂණ 

ස්ම්ව්දධීක්ණ  ධයස්ථාායයේ ස්  ශධයනෂක යලස් 

ත්වීම් ලැීජ . (SCISO):  හාචාර්  ියලන ග යේ  

 

“වස්යර් වයාතෂිය ” වශය ්ද තය පාකානු වලශනිය 

යදතාර්තයම්්දතුව හ්හා තයාගලාභී්වව , ආචාර්  යාලක 

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල  

හා විශථවවිදයාල  
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 

සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර 

 

ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

්ණි  හ 

 

විදයා්ව ක තරීනෂණ ස් හා ජයාිමතිය ස්ම් ාය,  හාචාර්  

P.R.T. කු ා්තු ග ය යවි , ග ්දත යකොඩිකා්   ා 

 

විස්ථතෂත 

රි ාකා්කම් 

යව්ළ තවි්රක්ණ වැඩස් හය යදෝද්ර  ්වස්ය ව්ාය හි 

ය යහ ී . ස්ාග් විදයා හා ස්ාග් විදයා ශධය යා ශ  

ප්රජාව 

 

ප්ර ාශන ස  ද්්නුම් වයාතතිද 

 

ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 
08 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 
03 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය  01 

මුඛද්රිත වාර්තාවල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා - 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස්ායේනෂ 19 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත 03 

යතෝව 01 

යතෝවවල තපාච්යදද 01 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  ියපි - 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   05 

 

 

 

 ානව ශාසත්්ර  ා ස ාජීද විද්යා පීඨද 
 

පීඨාධි ති ප්ර ාශද / ස ාකලයීෝචනද  
 

 ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   රුහුණ විශථවවිදයාලයේ තවියය විශාලත  ිෂෂය ගහණ කි්ද ුත්ව ඨය  යි. 

ශධය යා ශ 0 කි්ද ද ඉ ග්රීි  භාෂා ඉගැනුම් කකක කි්දද, ICT කකක කි්ද නූතය භාෂා හා ිෂෂථ ාචා් 

 ධයස්ථාාය කි්දද ස් ස්ථකෂියක ශධය ය හා ගැටුම් ශධය ය  ධයස්ථාාය ්දයග්දද ශත ඨය   තපාස් ාේත . 

යදොයළොස්ථ හ් ්ද   ය්ව ස් ාි ක තාදක තා  ාලා කකක ස්ැලසු ක  ශනුචිතව, ඨය   වියශේෂයව්දී හා 

ස්ා ායයයව්දී උතාිම තා ා ාලා ය යහ වනු ලවයි. ඩිේයලෝ ා, MA, MPhil හා PhD ප්රදාය ්ද ලවායදය 

ත්මි්ද ඨය ය හි ඉගැනුම් හා තර්යේෂණ විෂ  තා  විස්ථතෂත . වාහි් උතාිම වැඩස් හ්ද හා ඩිේයලෝ ා, 

ස්හියක ත්ර තා  ාලා ප්රජායවහි ශවශයතානුලවලව ඨය   හ්හා ය යහ යවයි. ඨය   ඉතැ්ණි ය්ෝහණ 

ය්ධශය හි තැවිය ස්ශ්රීක්වව  යැවත චි්රණ   තවිය්දයාවූ ස්ම්ත්ව උතය ෝගීව උ්වසුකව රි ාකාරී යව්. ස් ාජ 

විදයාව්දහි හා  ායව ශාස්ථ්ර ්දහි තවියය හ් ත්ධධිය ශවයවෝධ ක්වමි්ද ස් ස්ථකෂියක ශවයවෝධයේ තපායස්ේවිත 

වෂ්වීය  ග ්ද තා විව් ක්වමි්ද ඨය   ිෂෂය ීවිත ිය්ස්ා්ව්ව ක්වයි.  
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 ාර්ද  ණ්ඩලයී සම්නන්ධ්වීම්  ා ජදග්ර ප   

 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

යවය ස්ථාාපිත උතාිම තා  ාලා ICT උතාිම තා  ාලා විෂ න යලස් හඳු්දවාදී  

ඉ ග්රීි  ස්ා ායය වියශේෂයව්දී විෂ න යලස් හඳු්දවා 

දී  හා වියශේෂ උතාිම  ලවය වස්යර් ත්යේ. 

350 ත ණ ි සු්ද 

යවය ස්ථාාපිත තා  ාලා  ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  - 1  

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ  - 3 

ස්ාග් භූයගෝල විදයාව - භූයගෝල විදයා 

ශධය යා ශ  

“ි  හල” ශධය යා ශ  

1. SLS4103 තා  ාලා ශධය ය  හඳු්දවාදී . 

2. ස්ථවාධීය තර්යේෂණ රනව්දධ 

3. ජයස්්දරනයව්දය හා ජය  ාධය ශධය ය   

 
“ඉියහාස්” ශධය යා ශ     

1. යදවය ස් ාි ක  ස් හා ප්රශථයත්ර 04 න 

හඳු්දවාදී . (ඉියහාස් ) 

2. යදවය ස් ාි ක  ස් හා ප්රශථය ත්ර 03 න 

හඳු්දවාදී . (පු්ාවිදයාව) 

යතෝතුරු තානෂණ කකක  තහත තා  ාලා කකක 

හඳු්දවා දී ියයේ.  

1. ICT1101 - ල්ියක තපාගණක ස්ැලසුම්ක්ණ  

හා ජාලක්ණ  

2. ICT1201 - ද්වතයගොනු කළ යාක්ණ  හා 

ශ්මුඛණු තාදක ආකෂියක්ණ  

3. FDN32610 - වහු ාධය තානෂණ 

 

40 න ි සු්ද  

30 න ි සු්ද 

 

 

 

50 න ි සු්ද 

 

 

 

 

ිෂෂය ්ද 100  

 

 

 

 

 

ිෂෂය ්ද 75 

ු ්ස්ථා ශධයාතය 

වැඩස් හ්දකරුව්ද යහෝ 

වයාේිය තා  ාලා 

ි  ලු  ශධය යා ශ BA (වාහි්) උතාිම 

වැඩස් හයයහි ඉගැ්දීම් ස්ම් ්ද්රණ හා විභාග 

ක ුතතු ස් ා ස්හස්ම්ව්දධීත .  

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ වාහි් ප්රජාව ස් හා ඉ ග්රීි  

තා ා ාලාව ශතණ්ඩව යගය නු ලැව තත. 

500 න ත ණ ි සු්ද 

හා  250 ත ණ 

වාහි් ප්රජාව 

ගාස්ථතු ශ  ක්ය තා  ාලා ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  01 – PDS MA 

ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ  ආර්රසක විදයාව MA 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ   

වෂ්වියක ්ද ස් හා ඉ ග්රීි  ප්රීණතාව 

 

25  

 

100 න ිෂෂයයි්ද 

 

දකුණු තළා්ව ප්රජාව 

ප්රජා යස්ේවා 

 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ   ින්ද ධර්  ය්ධශය 

තව්වවනු ලැුදණි.  

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ  ගුරු පුහුණු 

වැඩස් හයන තව්වවනු ලැුදණි.  

දකුණු තළා්ව ප්රාජාව 

 

200 න ගුරුවරු 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ිෂෂය පුහුණු වැඩස් හය  

ඉියහාස්  ශධය යා ශ  ය්ධශය ්ධව න තව්වවය 

ලදී.  

ි  හල ශධය යා ශ  වැඩස් හ්ද 10 න තව්වවය 

ලදී. 

75 න ත ණ ිෂෂය ්ද 

100 න ි සු්ද 
 

දකුණු තළා්ව ප්රජාව 

 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය  

(විෂ  ්ද / තා  ාලා, කකක 

ප්රවර්ධය ) 

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ . 

PDSBA MA තශථචා්ව උතාිම  හඳු්දවායදය ලදී.  

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  BA  

වියශේෂණයව්දී ඉ ග්රීි  තා  ාලාව ආ්ම්භක්ණ ලදී.  

BA (ස්ා ායයයව්දී) ඉ ග්රීි  තපාපූ්ක / ශියයර්ක ඉ ග්රීි  

තා  ාලා 

120 

 

ිෂෂය ්ද 50  

ිෂෂය ්ද 30  

ඉ ග්රීි  

ශධය යා ශයේ 

ි සු්ද හා වාේ 

විදයාව හා ශයයන 

ඨය  ිෂෂය ්ද  

 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්දකරුව්ද 

ස් ාජ විදයාව ශධය යා ශ  එන ස්ා ාජික කු 

 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ  ය්ධශය ාලාවන 

තව්වවනු ලැුදණි.  

 

ි  හල ශධය යා ශ  වැඩස් හ්ද ්ධව න තව්වවනු 

ලැුදණි. 

01 

 

ස්හභාගීවූව්ද 

10 යදයයන 

 

ස්හභාගීවූව්ද 

15 යදයයන 

ජාියක ස් වර්ධයය හිලා 

දා ක්වව  

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  දැනුම් යවදාහ්ණ  

ය යහ වය ලදී. (යතොු  ය්ධශය ) 

ි  ලු  ශධය යා ශ වල ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  

A/L ප්රශථය ත්ර තරීනෂණ ්ද  දා ක වි .  

ි  හල භාෂා ශධය යා ශය හි ස්ා ාජික ්ද ්ධව න 

්ාජය භාෂා යකොමිෂය හි ස්ා ාජික ්ද යලස් 

යස්ේවය හි ය ු ණි. 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  හ්හා තහත වැඩස් හ්ද 

ය යහ වය ලදී.  

 

1. යැයගයහි් විශථවවිදයාලයේ ශාස්ථ්රයව්දී උතාිම 

තා  ාලායව් ඉ ග්රීි  විෂ   ශදාළ වාහි් හා 

ශභය්දත් වැඩස් හ්ද යකය්හි ස්හය ෝගී්වව  

 
2. තර්යේෂණ ස්ා්ා ශ හා තත්රිකා ස් ායලෝචය  

දකුණු තළා්ව ප්රජාව 

 

 

 

විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

 

යැයගයහි් 

විශථවවිදයාලයේ 

වාහි් හා ශභය්දත් 

ි සු්ද 

 

ජාතය්දත්තලයේ දා ක්වව  
තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ  භාවයා ත ිය 

තව්වවය ලදී.  

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  තහත වැඩස් හ්ද ය යහ වය 

විය්ධිෂක ්ද 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ලදී. 

ඉ්දදි ානු විශථවවිදයාල (භා්ීය ර්, යතෝදදියචය් හා 

 ැඩ්රාස්ථ) ආචාර්  උතාිම රනව්දධ තරීනෂණ  

 

ස්ා ාජික  ැදිහ්වී  හා කමිටු 

 

ඉියහාස් ශධය යා ශය හි ස්ා ාජික ්ධව ක කමිටු 

ස්ා ාජික්වව   

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශය හි ස්ා ාජික ්ධව න 

කමිටු 5 ක  ඉදිපාත්ව ී . 

ි  හල ශධය යා ශය හි ස්ා ාජික ්ද හත් 

යදයයකු කමිටු 4 න රනය ෝජය   

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශය හි ස්ා ාජික ්ද 5 ස්ථ 

යදයයකු විවිධ කමිටු ස් හා යස්ේව  

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  

ප්රදාය ්ද (ශ්මුඛණ ස්හ 

ප්ර ාණ )  

-  ජාියක 

-  ජාතය්දත් 

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  UGC හා NORHEAD 

හ්හා ප්රදාය 2 න ලවා ගැීත . 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ  UGC – PhD 

ප්රදාය ්ද ලවා ගැීත . 

ස්ා ාජික ්ද 2 

 

එන ස්ා ාජික කු 

තයාග / යේට්්දට් / වියශේෂ 

ජ ්රහණ 

ි  හල ශධය යා ශ  “ල්ියක ි  හල” ය්ධශය  

තැවැ්වී  2015 ුනරන දකුණු ආි  ාියක ග්රීෂථ  

ශයගෝස්ථතු 2015 භාෂා ආ තය  Wisconsine 

විශථවවිදයාල  තය පාකාව 

විය්ධිෂක ්ද 50 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ / 

තර්යේෂණ ස්ැි   

(ජාතය්දත් හා ජාියක) 

ි  හල ශධය යා ශ   1 

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ   1 

350 

100 

තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ / 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ / 

තර්යේෂණ ස්ැි  තැවැ්වී  

ඨය    ගි්ද එන තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ න 450 

විස්ථතෂත රි ාකා්කම් යැත.  

ස්ම්ව්දධීකා්ක වැඩස් හ්ද ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ   1 

ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ    

යයෝර්යව් Agder විශථවවිදයාලයේ උතාිම ස්හ 

තශථචා්ව උතාිම වැඩස් හ්ද. 

06 

 

 

ප්ර ාශන  ා ද්්නුම් වයාතතිද 

ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ 

තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  01     01 

ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ   05 

ඉියහාස් ශධය යා ශ  02 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල 

ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 
තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ   01 
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ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ     06 

ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ   05  

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  01 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ      05 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය  

ඉියහාස් ශධය යා ශ        06 

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ   02 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ    04 

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ     12 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ   02 

මුඛද්රිත වාර්තාවල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා 
ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ   02 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  01 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස්ායේනෂ 

ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ   05  

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  06 

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ     13 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  08 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත යැත 

යතෝව 

ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ   01 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ   01 

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ     01 

ඉියහාස් ශධය යා ශ        02 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  01  

යතෝවවල තපාච්යදද ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ  01 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  ියපි 

ඉියහාස් ශධය යා ශ        06 

තාිය හා යවෞ්ධධ ශධය යා ශ   07 

භූයගෝල විදයා ශධය යා ශ     01 

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ    02 

ඉියහාස් ශධය යා ශ        03 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   
ස් ාජ විදයා ශධය යා ශ  04  

ඉ ග්රීි  ශධය යා ශ    03 

 

 

 

 ළ නා රප  ා මූලයීය පීඨද 
 

පීඨාධි ති ප්ර ාශද / ස ාකලයීෝචනද 

 

ශ්රී ල කායව් කළ යාක්ණ ශධය ය නයෂේය්ර හි යා ක්වව  ද්මි්ද රුහුණ විශථවවිදයාලය   වයාතා් 

තපාතාලයයව්දී (BBA) උතාිම තා  ාලාව ස්ථාාපිතව තත. ිෂෂය ්දයේ ශධය ය විෂය හිලා  යහෝතකාරී වය 

ශත උතාිම තා  ාලාව ්වු්දයේ යතෝ්ාගැීතම් තාර්ශවයේ ප්රධාය ස්ථාාය න ගීත. වයාතා් තපාස්්  ුතහුව 

විතපාවර්තය ක  ලනව්දයකි. එයහයි්ද ශපි ය හිලා උයේත ශධය ය වැඩස් හ්ද විෂය හිලා 
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ප්රමිියගතක්ණ ක  ඉති ිය්ද කැතී ත්වයතමුඛ. ශත විෂ   ාලාව ස් කාලීය වයාතා් ශවශය තැය  ශනුලවලව 

ස් යශෝධය  වය ශත් ඕයෑ  ස් ාජ ක ආර්රසක ස් වර්ධයය හි ස්ාධක සුචිත වයාතා් ශධයාතය න 

ස්ම්ව්දධව ි සු්ද ස්විඥාරනක ක්ී  ද ි ු යව්. යම් ශනුව වයාතා් ශධයාතය  ස් ාජගත වයවස්ා ක්වව 

ස් වර්ධය  ස්ම්ව්දිමත රිනෂ  දෂෂථඨි න විව්ණ  ක්වයි. වයාතා් යලෝකයේ ශභිය ෝග ්ද ශබි ස් 

 ාව්වකාලීය වය දැනු කි්ද පූර්ණිත ශත ි සු්දයේ භූමිකාව යා ක්වව කුස්ලතාව්දයග්ද යහබි ධයා්ව ක 

වූවන වැව්    විශථවාස් ක්මි. දැඩිත් කැතී කි්ද රුහුණ විශථවවිදයාලයේ කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය   

ශධය ය කාර්  ස්ාධය  හා ඵලදායි  ායව ප්රාේධය න ස් ාජ දා ාද  ශභීෂථ ාර්ායකො  යගය තත. 

 

 ාර්ද  ණ්ඩලයී සම්නන්ධ් වීම්  ා ජදග්ර ප 

 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ගාස්ථතු ස්හිත තා  ාලා  ආචාර්  P.A.P.S. කු ා් හා ආචාර්  T.S.L.W. 

ගුණවර්ධය ශාස්ථ්රතිය වයාතා් තපාතාලය  උතාිම 

තා  ාලාව ස් හා රුහුණ විශථවවිදයාලය   ල්ලය හා 

කළ යාක්ණ ඨය ය හිදී ය්ධශය තව්වවනු ලැුදණි. 

 

 ආචාර්  P.A.P.S.කු ා්, ආචාර්  T.S.L.W. 

ගුණවර්ධය, A.C. කරුණා්්වය   ා හා G.P.K. 

රනෂාදි මි  තරීනෂක ්ද හා උතය්ධශක ්ද යලස් 

රුහුණ විශථවවිදයාලය   ශාස්ථ්රතිය වයාතා් තපාතාලය 

රනව්දධ ආශ්රිතව ක ුතතු ක්ය ලදී.  

 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   ශාස්ථ්රතිය තා  ාලායවහි 

ස්ා   හා ස් වර්ධය ශධය ය නයෂේ්ර   ශදාළව 

WMR ලනි පා   ා ය්ධශය තව්වවු ලැුදණි.  

 

 ආචාර්  P.A.P.S. කු ා්, ආචාර්  T.S.L.W. 

ගුණවර්ධය, A.C.Karunaratna   ා, G.P.K. රනෂාදි 

මි , P.K.C. දිය්දෂා මි  ස්හ T.R. වියේසු්ද්ර ශයලවි 

කළ යාක්ණ ඩිේයලෝ ාව  ශනුචිත ය්ධශය 

දා ක්වව  ලවා ු ණි.  

 

 A.C. කරුණා්්වය   ා විි ්ද රුහුණ 

විශථවවිදයාලය   විදයා ඨය ය හි ශ්දතර් විෂ  

ඉයගනුම් තා ා ාලාව්ද  ආ්ාිමත ය්ධශක කු 

වශය ්ද දා ක වි . 

 

 H.V.D.I. ශයේවික්ර    ා වැඩස් හ්ද 

ස්ම්ව්දධීකා්කව් කු යලස් PDBA\MBA 

වැඩස් හයයහිද තා ා ාලා ස්ම්ව්දධීකා්කව් කු 

වශය ්ද PDBA\MBA 102 කළ යාක්ණ ීය්ණ 

ස් හා ගිණුම්ක්ණ  තා  ාලායවහිද ක ුතතු ක්ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ලදී. 

 

 H.V.D.I. ශයේවික්ර   හතා වාහි් 

කරසකාචාර් ව්ය කු වශය ්ද ECN ආ තරනක 

ල්ලය, ආර්රසක විදයා ශධය යා ශ  හා FSC 3122 

ගිණුම්ක්ණ, විදයා ඨය    ය නයෂේ්ර ආශ්රිතව 

ක ුතතු ක්ය ලදී.  

 

  ආචාර්  T.M.A. යත්දයයකෝ්ද වාහි් 

කාාකාචාර් ව් කු වශය ්ද PDBA/MBA 

වැඩස් හයයහිද තා  ාලා ය්ධශක කු වශය ්ද 

PDBA.MBA 201 ල්ලය කළ යාක්ණ  හා  

PDBA/MBA 102 කළ යාක්ණ ීය්ණ ස් හා 

ගිණුම්ක්ණ   ය නයෂේ්ර ශළලා ක ුතතු ක්නු 

ලවයි. 

 

 M.S. යායා නකා් මි  වාහි් කරසකාචාර් වපා ක 

වශය ්ද PDBA/MBA වැඩස් හයයහිද (ල්ලය  හා 

කළ යාක්ණ ඨය ය හි.) යස්ේව  ක්නු ලවයි.  

 

 M.S. යායා නකා් මි  වාහි් කරසකාචාර් වපා ක 

වශය ්ද BPharm උතාිම තා  ාලායවහි වවදය 

ඨය    ශනුචිතව යස්ේවය හි ය ය්ධ. 

 

 A.G. දීතාල්   ා තා  ාලා කරසකාචාර් ව්ය කු 

වශය ්ද PDBA/MBA 102 කළ යාක්ණ ීය්ණ 

ස් හා ගිණුම්ක්ණ  නයෂේ්ර  ස් හා යස්ේව  ක්නු 

ලවයි. 

 

 ආචාර්  M.K. ව්දරනආ්ච්චි වාහි් කාාකාචාර්  

ව්ය කු වශය ්ද PDBA\MBA වැඩස් හයයහිද 

තා  ාලා ස්ම්ව්දධීකා්ක ව් කු යලස්  MBA 201 

ල්ලය කළ යාක්ණ  නයෂේ්ර  ස් හාද රි ාක්නු 

ලැුදණි.  

 

 G.A.N. දර්ශී මි  වාහි් කරසකාචාර්  වපා ක 

වශය ්ද ශාස්ථ්රතිය වයාතා් තපාතාලය  (MBA) 

උතාිම තා  ාලාව  දා ක යව්. (ල්ලය හා 

කළ යාක්ණ ඨය  , රුහුණ විශථවවිදයාල ) 

 

 GAN දර්ිෂ මි  වාහි් කරසකාචාර්  වපා ක වශය ්ද 

වවදය ඨය    ින්ද ය යහ වනු ලවය BPram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

උතාිම තා  ාලාව  ශදාලව ක ුතතු ක්නු ලැුදණි.  

 

 G.K.C. ීව්දත වාහි් කරසකාචාර්  ව් කු වශය ්ද 

ඉ ජිය්දරු ඨය ය හි BSC තා  ාලාව  (IS 5311 - 

ල්ලය කළ යාක්ණ ) දා ක වි . 

ප්රජා ස්්වකා්  සුළු තපා ාණ කා්දතා වයවස්ා කයි්ද ස් හා 

 ්වස්ය රනෂථතාදය නයෂේ්රය හි වටියාක  හා 

යවළ ක්ණ කුස්ලතා ස්විවලගැ්ද   ය  ැය ්ද 

යවළ ක්ණ ශධය යා ශ  වැඩමුඛළු කිහිත න 

ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. 

 ශා්දත යතෝ ස්ථ විදයාලය හි ිෂෂයයි්ද හ  

“යා ක්වව කුස්ලතා”  ය ය්ව ා්ව ක ය්ධශය  

A.C. කරුණා්්වය විි ්ද තව්වවය ලදී. 

 “ඵලදාය  ිෂෂය කු වව  ත්වවය ආකා් ”  ය 

 ැය ්ද තලල්ල - උතුරු  හා විදයාලයේ ි සු්ද 

හ  A.C. කරුණා්්වය  හතා විි ්ද ය්ධශය න 

තව්වවනු ලැුදණි.  

 “තාපායභෝගික හැි රීම්”  ය  ැය ්ද කෂෂි විදයා 

ඨය  ි සු්ද ස් හා A.C. කරුණා්්වය ය්ධශය න 

තව්වවය ලදී.  

 P.K.C. දිය්දෂ  හතා ප්රධාය ආ්ාිමත යලස් 

තල්පිටි  ආය්දද  ධය විදයාලයේ වාණිජ දිය   

ස්හභාගී වි .  

 ස්වු්වල්දඩ් කා්දතා විදයාලයේ (ගාල්ල) විගණක 

යලස් M.S. යායා නකා් මි  යස්ේව  ක්නු ලවයි. 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ි  ලු ශධය ය ස්මිිය 

ස් ගම්වල (යදතාර්තයම්්දතු හා ඨය  ආශ්රිත) විගණක 

යලස් A.G. දීතාල්  හතා යස්ේව  ක්යි. 

ප්රජාව 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක හා 

විෂ   ස් වර්ධය 

ක ුතතු ස් හා) 

 

 BBA උතාිම තා  ාලා විෂ  ාලා පුයරීනෂණ  තහත 

වි්ධවතු්ද එකී කාර්    

1. ආචාර්  P.A.P.S. කු ා්  

2. ආචාර්  T.S.L.W. ගුණවර්ධය  

3. G.P.K. රනෂාදි මි  

4. W.M.R. ලනි පා මි   

5. A.C. කරුණායස්ේය   ා 

6. M.N.M. රනස්ථමි   ා 

7. P.K.C. දිය්දෂා මි  

8. W.T.M. ද ි ල්වා   ා 

 

 වයාතා් තපාතාලයයව්දී උතාිම තා  ාලාව  ශනුචිත 

විෂ  රනර්ය්ධශ ස් වර්ධය ක ුතතු වල  (ල්ලය හා 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

කළ යාක්ණ ඨය ය හි) H.V.D.I. ශයේවික්ර  

 හතා දා ක වි .  

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ල්ලය හා කළ යාක්ණ 

ඨය ය හි PDBA/MBA උතාිම තා  ාලායවහි විෂ  

 ාලා ස් වර්ධයය හිලා H.V.D.I. ශයේවික්ර   හතා 

දා ක වි . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ල්ලය හා කළ යාක්ණ 

ඨය ය හි PDBA/MBA උතාිම තා  ාලායවහි 

විෂ  ාලා ස් වර්ධයය හිලා ආචාර්  T.M.A. 

යත්දයයකෝ්ද මි  දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   Y.A.M.B. 

 ායව ශ දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   M.S. 

යායා නකා් මි  ස්හභාගී වි . 

 M.S. යායා නකා් මි  MBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධයය හි 

ස්ා ාජිකාවක යලස් රි ාකළා . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ල්ලය හා කළ යාක්ණ 

ඨය ය හි BBA හා MBA උතාිම තා  ාලාවල 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය   ආචාර්  M.K. 

ව්දරනආ්ච්චියේ දා ක වි . 

 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි PDBA/MBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය ක ුතතු වල  

A.G. දීතාල්   ා දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා ා ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය ක ුතතු වල  

A.G. දීතාල්   ා දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි විෂ  ාලා 

ස් වර්ධය ක ුතතුවල  ශදාළව G.A.N. දර්ශී මි  

රි ා කළා . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි ශාස්ථ්රතිය වයාතා් 

තපාතාලයයව්දී (MBA) උතාිම තා  ාලායවහි 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය   G.A.N. දර්ිෂ මි  දා ක 

වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   K.G.P.V. 

ගුණ්්වය   ා දා ක වි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   H.A.C. 

ීව්දිය මි  දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   T.A.N.R. 

ජ ්්වය මි  දා ක වි . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි BBA උතාිම 

තා  ාලායවහි විෂ  ාලා ස් වර්ධය   G.K.C. 

ීව්දත දා ක වි . 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

කාර්   ණ්ඩල 

ස් වර්ධය වැඩස් හ්ද 
 A.C. කරුණා්්වය   ා CCPDHE හි ය ොඩිුතල 

යදකන (ය ොඩිුතල 9 හා 10) ස්ම්ව්දධීක්ණ  

ක්ය ලද ශත් ය ොඩිුතල වල  ශදාල වැඩමුඛළු 

ස් විධාය  ක්ය ලදී. 

  රුහුණ විශථවවිදයාලයේ කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය යේ 

ශයධය ය කාර්   ණ්ඩල   ගි්ද ස් විධාය  

ක්ය ලද ය්ධශය   ස්ම්ත්ව දා ක්වව  Y.A.M.B. 

 ායව්දශ  හතා විි ්ද ලවා යදය ලදී. 

 විශථවවිදයාලය   ශයධය ය කාර්   ණ්ඩල   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද ය්ධශය   A.G. දීතාල්  හතා 

ස්ම්ත්ව දා ක්වව  ලවා ු ණි.  

 

විශථවවිදයාල   

ජාියක ස් වර්ධයය හි 

දා ක්වව  
  හාචාර්  P.A.P.S. කු ා්, ආචාර්  T.S.L.W. 

ගුණවර්ධය, G.P.K. රනෂාදි මි  හා A.C. 

කරුණා්්වය   ා උ/යතළ වයාතා් ශධය ය 

විෂය හි ප්රධාය තරීනෂකවරුයලස් යස්ේව  කළහ. 

 ගිණුම්ක්ණ විෂ  (ශ.යතො.ස්. උ/යතළ) ස් හා තහත 

වි්ධවතු්ද ප්රධාය තරීනෂකවරු යලස් යස්ේවයේ 

ය ු ණි.  

 Y.A.M.B.  ායව ශ   ා 

 H.V.D.I. ශයේවික්ර    ා 

 M.S. යායා නකා් මි  

 A.G. දීතාල්   ා 

 G.A.N. දර්ිෂ මි  

 K.G.P.V. ගුණ්්වය   ා 

 R.R.P.K. ගුණ්්වය 

 H.V.D.I. ශයේවික්ර    ා ශ.යතො.ස්. උ/යතළ 

විභාගයේ පුයර් තරීනෂණ රි ාකා්කම් ස් හා 

ස්හභාගී වි .  

 Y.A.M.B.  ායව ශ  හතා ප්රධාය තාලක තරීනෂක 

යලස් ශ.යතො.ස්. උ/යතළ විභාගයේ  ාත් 

දිස්ථත්රිනකය හි 2015 වස්ය්හි යස්ේව  කයළේ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

 ශ.යතො.ස්. උ/යතළ ස් හා ජාියක ශධයාතය ආ තය  

 ින්ද ය යහ වය ලද වැඩමුඛළුවක  M.S. 
යායා නකා් මි  දා ක්වව  ස්ැතුතවා . 

 M.S. යායා නකා් මි  ශ.යතො.ස්. උ/යතළ 

විභාගයේ පුයර්තරීනෂණ ක ුතතු ස් හා දා ක වි .   

 2015 ගාල්ල දිස්ථත්රිනකයේ ප්රධාය තාලක තරීනෂක 

යලස් ශ.යතො.ස්. උ/යතළ විභාගයේ දී A.G. දීතාල් 

 හතා යස්ේව  කයළේ . 

  ආචාර්  M.K. ව්දරනආ්ච්චියේ ශ.යතො.ස්. උ/යතළ 

විභාග  ස් හා වූ ගිණුම්ක්ණ  හා වයාතා් 

ශධය ය  විෂ ්ද  ශදාළ වැඩමුඛළුවක  දා ක වි . 

 විභාග යදතාර්තයම්්දතුව  ින්ද තව්වවය ලද 

ගිණුම්ක්ණ  විෂ  ප්රශථය ත්ර (ශ.යතො.ස්. උ/යතළ) 

G.A.N. දර්ිෂ මි  ස්හභාගී වි . 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව  
 ස්ේත වාර්ෂික රනවාඩු කාල තපාච්යදදයේදී  හාචාර්  

P.A.P.S. කු ා් වයාතා් හා ආර්රසක විදයාව 

ස්ම්ව්දධ ෆිජි විහථවවි දතාලය   තාස්යලහි (ෆිජි 

දිවයි්ද) යස්ේව  ක්ය ලදී. 

 ඉ්දදි ානු හා ව ගලාය්ධශ රනය ෝජිත ්දහ  රුහුණ 

විශථවවිදයාල  ස්ම්ව්දදව ඉදිපාත්ව කිරීම් ්ධව න A.C. 
කරුණා්්වය විි ්ද ි ු ක්නු ලැුදණි.  

 “යවළ  යස්ේව ” ස්ම්ව්දධ ජාතය්දත් ස්ා්ායවහි 

(Emerald) ශ්වපි ත්ව A.C. කරුණා්්වය   ා 

විි ්ද ස් ායලෝචය  ක්නු ලැුදණි.   

 ආචාර්  M.K. ව්දරනආ්ච්චියේ ජාතය්දත් ස්ා්ා 

හා තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ තත්රිකා රැස්න 

ස් ායලෝචය  ක්නු ලැුදණි. 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W.M.R. ලනි පා   ා FUTA විධා ක කමිටු 

ස්ා ාජික්වව  

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි ගුරු සුවස්ාධය 

ස් ග ය හි ස්භාතිය යලස් ආචාර්  T.S.L.W. 

ගුණවර්ධය  හතා යස්ේව  ක්ය ලදී. 

 එ  ස් ග යේ යල්කම් වශය ්ද  හාචාර්  

P.A.P.S. කු ා් යස්ේව  ක්ය ලදී. 
 රුහුණ විශථවවිදයාලය   කළ යාක්ණ හා ල්ලය 

ඨය ය හි MBA උතාිම වැඩස් හයයහි ස්ා ාජික 

කමිටුයවහි  හාචාර්  P.A.P.S. කු ා් ස්හ ආචාර්  

T.S.L.W. ගුණවර්ධය යස්ේව  ක්නු ලවයි. 

     රුහුණ විශථවවිදයාලය   ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

කමිටු හා ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශධයාතය කකකය හි ඨය  ස්ම්ව්දිමකා්ක යලස් 

ආචාර්  T.S.L.W. ගුණවර්ධය යස්ේව  ක්ය ලදී. 

 කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය කකකය හි ඨය  

ස්ම්ව්දිමකා්ක යලස් A.C. කරුණා්්වය යස්ේව  

ක්නු ලැුදණි. 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   කළ යාක්ණ හා ල්ලය 

ස්ා්ායවහි කර්තෂ  ණ්ඩල ස්ා ාජික්වව  

ආචාර්  T.S.L.W. ගුණවර්ධය ද්නු ලවයි. 

 කළ යාකණ හා ල්ලය ඨය ය හි ස්ා්ායවහි 

කර්තෂ  ණ්ඩල ස්ා ාජික්වව   හාචාර්  P.A.P.S. 

කු ා් ද්නු ලැීජ .  

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි තර්යේෂණ ස්හ 

ස් වර්ධය කමිටු ස්ා ාජික්වව  A.C. 

කරුණා්්වය ද්නු ලැීජ . 

 A.C. කරුණා්්වය ඨය  ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය කකකය හි ක ුතතු 

ක්ය ලදී. 

 යවළ  කවය හි යජයෂථ  භාණ්ඩාගාපාක A.C. 

කරුණා්්වය   ා යස්ේව  කයළේ . 

 HETC වයාතෂිය ස් ්චක UDG-ICT හි ඨය  

ස්ා ාජික්වව  H.V.D.I. ශයේවික්ර  දැරී .  

 කළ යාක්ණ හා ල්ලය ඨය ය හි තර්යේෂණ 

ය ෝජයා තගය යම් කමිටු ස්ා ාජික්වව  H.V.D.I. 

ශයේවික්ර   හතා දැරී . 

 H.V.D.I. ශයේවික්ර  විශථවවිදයාලය   ිෂෂය්වව 

කමිටුයවහි යස්ේව  කයළේ . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය 

කකකය හි ඨය  ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් ආචාර්  

යත්දයයකෝ්ද මි  රි ාක්යි. 

 ආචාර්  යත්දයයකෝ්ද මි  රුහුණ 

විශථවවිදයාලය   ශධය ය ස්ැි  ්දහි ඨය  

ස්ම්ව්දධීකා්ක්වව  ද්යි. 

 ආචාර්  T.M.A. යත්දයයකෝ්ද ICME-2015 

කර්තෂ  ණ්ඩල ස්ා ාජික්වව  ද්නු ලැීජ . 

  Y.A.M.B.  ායව ශ   ා ස්භාතිය යලස් ICME- 

2015 ල්ලය කමිටුයවහි රි ා ක්යි. 

 4 වැරන ICME – 2015 ය යහුතම් කමිටුයවහි M.S. 

යායා නකා් මි  ස්ා ාජික්වව  ද්නු ලවයි. 

 ය ොණ්ාගල දිස්ථත්රිනකයේ වාණ්ජය  ණ්ඩලය හි 

2015 යහො   වයවස්ා ක ා ය්වරීයම් විරනශථච  

කමිටුයවහි M.S. යායා නකා් මි  යස්ේව  ක්නු 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

 

 

 

 

ලවයි. 

 ICME 2015 ආහා් කමිටු ස්ා ාජික්වව  A.G. 

දීතාල් ද්නු ලැීජ .  

 A.G. දීතාල් ිෂෂය උතය්ධශකව් කු වශය ්ද 

ක ුතතු ක්නු ලැුදණි. 

 ශභය්දත් ගුණා්ව ක තනයස්ේරු කර්තෂ 

 ණ්ඩලයේ (RJMF) ආචාර්  M.K. 

ව්දරනආ්ච්චියේ යස්ේව  ක්නු ලවයි. 

 HETC වයාතෂිය ස් ්චක ආචා්ධර්  කකාව්ධධතා 

UGD හි ඨය  ස්ා ාජික්වව  G.A.N. දර්ිෂ මි  දැරී . 

 කළ යාක්ණ ල්ලය ඨය ය හි විෂ  ාලා 

පුයරීනෂණ කමිටුයවහි G.A.N. දර්ිෂ රි ාක්නු 

ලැීජ .  

 රුහුණු විශථවවිදයාලය   3 වය කළ යාක්ණ හා 

ආර්රසක විදයා ජාතය්දත් තර්යේෂණ 

ස්ම් ්ද්රණය හි යවාතැ්ද ස්ැලසීයම් කමිටුයවහි 

(ICME – 2015) G.A.N. දර්ිෂ යස්ේව  ක්ය ලදී. 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   ශ්දතර් ඨය  යර්තය හා 

ස්ාහිතය ත්ාාවියය හි ඨය  ස්ම්ව්දධීකා්ක්වව  

G.A.N. දර්ිෂ ද්නු ලවයි. 

 G.A.N. දර්ිෂ මි  හම්ව්දයතො  දිස්ථත්රිනකයේ 

වාණිජය  ණ්ඩල   ින්ද තව්වවය (HDCC) 

යහො   වයවස්ා ක ා ය්වරීයම් ත්ාාවියය හි 

විරනශථච   ණ්ඩලය හි රි ාක්නු ලැුදණි. 

 ස් ස්ථකෂත  ධයස්ථාාය රි ාකා්කම් වල ඨය  

ස්ම්ව්දධීකා්ක වශය ්ද H.A.C. ීව්දිය මි  

රි ා ක්නු ලවයි.  

 H.A.C. ීව්දිය මි  ිෂෂය උතය්ධශකවපා ක 

වශය ්ද යස්ේව  ක්නු ලැීජ . 

 T.A.N.R. ජ ්්වය මි  රුහුණු විශථවවිදයාලය   

ක්රීඩා උතය්ධශක කමිටුයවහි ඨය  ඉදිපාත්වකරු 

යලස් යස්ේවයේ ය ය්ධ. 

 G.K.C. ීව්දත   ා ගිණුම්ක්ණ හා ල්ලය 

ශධය යා ශය හි (විශථවවිදයාලය  ) ගිණුම්ක්ණ 

කවයේ උතය්ධශක යලස් රි ා කයළේ . 

 G.K.C. ීව්දත   ා කළ යාක්ණ හා ල්ලය 

ඨය ය හි ිෂෂය උතය්ධශක කු වශය ්ද ද රි ා 

කයළේ . 

 G.K.C. ීව්දත   ා ල්ලය කමිටුයවහි ICME-

2015 ස්ා ාජික කු යලස් රි ා කයළේ . 

 විශථවවිදයාලය   ක්රීඩා උතය්ධශය කමිටුයවහි ඨය  

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  ස්හ ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / ක ටි විස් ර  ප්රතිලයීාව / ප්රතිද්ාන 

ඉදිපාත්වකරු යලස් G.K.C. ීව්දත යස්ේව  ක්යි. 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ 

/ තර්යේෂණ ස්ැි   

ශභය්දත්  

ජාියක  

 ඉ ග්රීි  කායයේ ශභියප්රේ් ණ  හා වලස්ම්තාදය  

 ය  ැය ්ද A.G. දීතාල්   ා විි ්ද ගිණුම්ක්ණ 

හා ල්ලය ශධය යා ශ ි සු්ද ස් හා වැඩමුඛළුවන 

තව්වවනු ලැුදණි.  

  ාත්, වාණිජය  ණ්ඩලයේ සුළු හා  ධය තපා ාණ 

වයවස්ා ක ්ද ස් හා වැඩමුඛළුවන R.R.P.K. 

ගුණ්්වය  හතා විි ්ද ය යහ වනු ලැුදණි.  

ිෂෂයය ෝ 

 

 

 

සුළු හා  ධය තපා ාණ 

වයවස්ා ක ්ද 

 

 

විස්ථතෂත රි ාකා්කම්  ග    ාකටි  -  ්වස්ය වයවස්ා කී ශවස්ථාාව SLIM 

ස් ා 

 තය පාකානු වයාතා් තාස්ල  ින්ද ය යහ වය ලද 

උ්වස්වයේ යගෞ්ව ආ්ාිමත යලස් A.C. 

කරුණා්්වය  හතායේ ස්හභාගී්වව  

  ාත් රුහුණ යස්ේව   ින්ද විකාිෂත ආවර්ජයා 

ස්ීී වැඩස් හය  A.C. කරුණා්්වය  හතා 

ස්හභාගී වි . 

 යා ක්වව වැඩස් හය (BBA 4202)   ය්ව 

ධයා්ව ක චි්දතය  හා ස්්දරනයව්දය   ය ය්ව ා 

රැග්ව වැඩමුඛළුව H.V.D.I. ශයේවික්ර   හතා  ින්ද 

ස්ම්ව්දධීක්ණ  ක්ය ලදී. 

 ශ්රී ලා යන  ගිණුම්ක්ණ තානෂණයව්දී්ද SLPSAS 

හඳු්දවාදීය ්ද ස් විිමත දිය 4 ක වැඩමුඛළුවක  

A.G. දීතාල්  හතා ස්හභාගී වි . 

  ාත් ශා්දත යම්පා කයයා්ා යේ වාණිජ දියයේ 

ස්ම්ත්වදා ක යලස් H.V.D.I. ශයේවික්ර  ස්හභාගී 

වි . 

ප්රජාව 

යවය්ව රි ාකා්කම්   ාත් දිස්ථත්රිනකයේ Charted ආ තයය හි වාණිජ 

දිය ස්ම්ත්ව දා ක වශය ්ද Y.A.M.B.  ායව ශ 

 හතා ස්හභාගී වි .  

 ශම්වල්දයගොඩ දිස්ථත්රිනකයේ තාස්ල් ්ධව න  ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද වාණිජ දිය වැඩස් හ්ද 

ස් හා A.G. දීතාල්  හතා ස්හභාගී වි . 

 වතුයගද් ආ්ම්භ ක්ය ලද “ යහ්” ක්රීඩා 

ස් ාජයේ විගණක යලස් A.G. දීතාල්  හතා 

රි ාක්යි. 

 ව්ධය්ධග  රිස්ථතු පිපාමි විදයාලයේ වාණිජ දිය 

ස්ම් ්ද්රණ ස් හා ස්ම්ත්ව දා ක කු වශය ්ද 

A.G. දීතාල් ස්හභාගී වය ලදී. 

 

ප්රජාව 
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ප්ර ාශන ස  ද්්නු  වයාතතිද 

 

ප්රවර්ගද සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල 

ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 

- 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් 

ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය 

    - 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය  

    - 

මුඛද්රිත වාර්තාවල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා - 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස්ායේනෂ 

 P.K.C. දිය්දෂා මි   

ජාතය්දත් තශථචා්ව උතාිම තර්යේෂණ 

ස්ම් ්ද්රණ ව - 2015 කැළණි  

විශථවවිදයාල  

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   12 වැරන ශධය ය 

ස්ැි   ස්හ 11 වැරන උතකුලතිය ස්ම් ාය 

උයළල 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත - 

යතෝව - 

යතෝවවල තපාච්යදද - 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  

ියපි 

 A.C. කරුණා්්වය පුව්වත්ව ියපි, ශාස්ථරී  ියපි 

3 න ජාියක පුව්වත්වවල යවළ ක්ණ  

විෂ ාශ්රිතව ප්රකාශ්රිත  

 A.C. කරුණා්්වය   ා ශ්රී ල කා යවළ ක්ණ 

ආ තය  හා ස්හය ෝගීව (SLIM) ‘’ග   

 ාකටි  වයාතෂිය ’’ ආශ්රිතව පුව්වත්ව ියපි 

රැස්න ස්ම්තාදිත . 

 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   ශාස්ථ්රතිය වයාතා් 

කළ යාක්ණ ධා්ාව  ය ෝජයාවන 

රනර් ාණ  ක්ය ලදී.  

 

 A.C. කරුණා්්වය   ා රුහුණ 

විශථවවිදයාලය   හු ්දවාදීම් වැඩස් හය 

උයදස්ා උතාිම ශයේනෂක ්ද ස් හා වය  ෂු  

කුස්ලතා ය ෝජයාව ස් වර්ිමත . 

 

 තානෂණ ධා්ාව   ය්ව තවියය උතාිම 

වැඩස් හයයහි  ෂු  කුස්ලතා කකක විෂ  

රනර්ය්ධශ  A.C. කරුණා්්වය  හතා  ින්ද 

ස් වර්ිමත . 
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වවද්ය පීඨද 

 

 ාර්ද  ණ්ඩලයී ස වාගී් වද  ා ජදග්ර ප 

 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

යවය හඳු්දවාදීම් 

ි ු ක්ය ලද තා  ාලා 

(තා  ාලා කකක) 

ප්රජා වවද්ය අධ්යදනාාංශද 

වවදය තයාගි යතෝදයම්යතරු  තවුල් වවදය 

විදයායව් විෂ  ාලා ස් වර්ධය  

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වවදය ි සු්ද 

ු ්ස්ථා ශධයාතය 

වැඩස් හ්ද යහෝ 

වයාේිය තා ා ාලා 

මෂුද්ර වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

PGIM පුහුණුකරුව්ද ස් හා නෂු්ර වවදය විදයා 

ඩිේයලෝ ාව 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද් අධ්යදනාාංශද 

වවදය K.A. ගුණ්්වය  

ස්ම්ව්දධීකා්ක, කරසකාචාර්  හා තරීනෂක  

වවද්ය S. කුල්්වය     

J.A.P. ධ්ම්මි                            කරසකාචාර් වරු 

වවද්ය M.F.M. රමීෆ්             

වවද්ය D.L.W. ද්සනාද    

 

ය ෞවය යස්ෞතය ය ොඩිුතල  ප්රියරනෂථතාදිත යස්ෞතය 

ඩිේයලෝ ාව, වවදය ඨය  තශථචා්ව උතාිම ආ තය , 

යකොළඹ විශථවවිදයාල  

 

වවදය S. කුල්්වය, වවදය J.A.P. ධම්මික, 

වවදය K.A. ගුණ්්වය, වවදය M.F.M. ්මී ථ, 

වවදය D.L.W. දස්යා ක  හා වවදය M.A.G. 

ඉයර්ෂථ කරසකාචාර් වරු BSc (යහද) උතාිම 

තා  ාලාව 

 

මෂ්රද්ර වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශය 

PGIM යකොළඹ 

විශථවවිදයාල  

 

 

ධ්ා් රි  වෘ   ා නාරිකේද් 

අධ්යදනාාංශද 

වවදය ඨය  ි සු්ද  

 

        

තශථචා්ව උතාිම 

ශයේනෂක ්ද (ධා්වපාක 

හෂත හා යාපායව්ද ) 

 

 ධා්වපාක හෂත හා යාපායව්ද 

ශධය යා ශයේ තශථචා්ව 

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

තා් වවදය විදයාව යහද 

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

ස් ාජ ස්්වකා්  ාද වයව්ඡකදද් අධ්යදනාාංශද 

i.  ත්දඩී්ද ්ස්ා යාගා්  

a) ල්ියක ශුක විශථයල්ෂණ  

b) වාහි් ිෂනෂණ  

c) Kurzok Miller තරීනෂණ  

d) තශථචා්ව Coital තරීනෂණ  

ii. පුරුෂ රනස්රුභාව  ස්ම්ව්දධ යස්ේවාව / ස්ා ය  

iii. ශුකාණු MAR lgD තරීනෂාව 

iv. තශථචා්ව ශුකාණු  ෂත තරීනෂණ  

v. රුිම් තරීනෂාව හා Rh ස්ාධක  

vi. VDRL තරීනෂාව (ි පිලීස්ථ RPR තරීනෂාව) 

 

 

 

 

 

ි සු්ද/ ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

vii. HIV I හා II ප්රියීවක තරීනෂාව (HIV I හා II Ab) 

viii. යහත යිටීස්ථ B  තුපි  ප්රියය්ධහ තරීනෂණ   

       (Hbs Ag) 

ix.  ශුක්ර Hyaluronan ව්දධය තරීනෂාව (HBA) 

x.  ශුක්ර වැ කුව  

    - තපාතයාග කිරීයම් වැඩස් හය 

    - ශුක්ර ගුණා්ව කව රනෂථතාදය  කළ යයොහැකි 

ස්ථවාමිපුරුෂ ්ද ස් හා වය වියශේෂ වැඩස් හ්ද 

    - වියශේෂ වවදය ප්රියකා් ලවය පුරුෂ ්ද ස් හා 

වියශේෂ වැඩස් හ්ද  

      උ.දා.    ්ස්ා රනක චිකි්වස්ාව 

xi.  Rubella (IgG හා IgM Ab) ප්රියීවක 

xii. CMV (Cytomegalo වව්ස් ) ප්රියීවක (IgG  

      හා   IgM Ab) 

MOIC ප්රියරනෂථතාදය ීව විදයා කකක  – 

වවදය P.M. ය්ොද්රියගෝ 

ශණුක ජාය විදයාගා් යස්ේවාව  - 

වවදය L.B.L. ප්රයවෝධ 

තැලී තල්ල - වවදය L.B.L. ප්රයවෝධ 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 හාචාර්  ස් ්ද වි ලසු්දද් ප්රජා ශනෂි ය්ෝග 

ස්ා ය  

 

වවදය PV ද ි ල්වා - නයෂේ්රචර් ා ස්ා ය 

ය යහ ී . 

කර් ා්දතශාලා ආශ්රිතව යස්ෞතය ශධයාතය 

වැඩස් හ්ද තැවැ්වී .  

 

වවදය තයාගි යතෝදයම්යතරු  NCD ිය්ගතකිරීම් 

වැඩස් හය  ස්හභාගී ී තත.  

 

වවදය චම්තා වියේි  හ  

යස්ෞතය සු්නෂණ ආ තය ්දහි දැනුව්ව කිරීම් 

වැඩස් හ්ද තව්වවනු ලැුදණි. ගාල්ල දිස්ත්රිනකයේ 

තාස්ල් හා කමිටු ස් විධාය, NCD ිය්ගත කිරී , 

විශථවවිදයාල කාර්   ණ්ඩල  හා ්ාජය යස්ේවක ්ද 

 

වවදය ජරන්ර ද ි ල්වා  

NCD ිය්ගත කිරීම් වැඩස් හ්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිෂෂය ්ද හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

විශථවවිදයාල කාර්  

 ණ්ඩල  

 

විශථවවිදයාල කාර්  

 ණ්ඩල  

 

 

හෂද පුයරු්වාාතය 

වැඩස් හය  ස්හභාගී වය 

ය්ෝගී්ද/ THK / තාස්ල් 

ි සු්ද / MCH 

ස්්වකා්කරුව්ද / ්ාජය 

යස්ේවක ්ද / විශථවවිදයාල 

කාර්   ණ්ඩල   
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය C.K.කනෝධිනාද  

වවදය හා යහත යිටිස්ථ ස්ා ය  

  ාචාර්ද K.D.  තිරන 

i.  ස්ථයාුත  ායි ක තරීනෂණ  

ii   ස්ථයාුත ආවාධ ස් හා යස්ේවාව, ක්ාපිටි  ිෂනෂණ 

ය්ෝහල 

iii.  ස්ා ායය වවදය යස්ේවාව, ක්ාපිටි , ිෂනෂණ 

ය්ෝහල 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා අධ්යදනාාංශද 

නෂු්ර ීව විදයා ය්ෝග විරනශථච යස්ේවාව - යයොමියල් 

ස්හ යගීම් ස්හිත 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

I. යතොු  ළ ා ය්ෝග ස්ා ය තැවැ්වී . 

(ශාහරුවාදා හා බ්රහස්ථතිය්දදා) 

II. වකුගඩු ස්ා ය  - වදාදා 

III. තු   ස්ා ය  - ස්ෑ  ි කු්ාදා දියක   

IV  යහොර්ය ෝය වර්ධක ස්ා ය  -  ාස් ක  ව්න 

 

 රක ෝ කේද් අධ්යදනාශද 

වවද්ය T.C. ද තුකගොඩ 

I. ත්යතෝෂයව්ද ය්ෝග විරනශථච  යස්ේවාව 

 

II. Lymphatic Filariasis (PELF) ඉව්ව කිරී  ස් හා 

ජාියක වැඩස් හය   ය්ව ස්ම්යප්රේෂණ 

තනයස්ේරු ස්මීනෂණ  (TAS)  

 

III. Filariasis ස්ා ය  තැවැ්වී .  

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

i.   ත්යතෝෂයව්ද ය්ෝග විරනශථච යස්ේවාව 

ii. Lymphatic Filariasis (PELF) ඉව්ව කිරීම් ස් හා 

ජාියක වැඩස් හය   ය්ව ස්ම්යප්රේෂණ තනයස්ේරු 

ස්මීනෂණ  (TAS)  

III. Filariasis Clinic ස්ා ය  තැවැ්වී . 

 

වයාධිකේද් අධ්යදනාාංශද 

පූර්ව වයාිමයව්ද  හා වස්ල වයාිමයව්ද  යස්ේවාව 

ක්ාපිටි  ය්ෝහයලහි වියශේෂඥ කකක   ලවාදී .  

 

වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය .C.K. කනෝධිනාද  

යතොු  

 

 

 

 

 
මෂුද්ර ජීව විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

ය්ෝහල් ය්ෝගී්ද හා වාහි් 

ය්ෝගී්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 රක ෝ කේද් 

අධ්යදනාශද 

වවද්ය T.C. ද තුකගොඩ 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

තහත රි ාකාරී්වව ්ද 

ි ු වි . amoebiasis 

ශවස්ථාාවන හඳුයාගැීත ,  

Wuchereria bancrofti- 4 

, Dirofilaria repens – 4, 

Plasmodium ovale – 1 

ත තණු ය්ෝග - 2  

Pneumocystis, jiroveci . 

5 filarial lymphoedema  

 

 

 

වයාධිකේද් අධ්යදනාාංශද 

ක්ාපිටි  ය්ෝහල් 

ය්ෝගී්ද 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

1350 පූර්ව වයාිමයව්දී හා 370 වස්ල වයාිමයව්ද 

රනදර්ශක ස්කස්ා හා වාර්තා ක් තත.  

ස්ව්ගමුඛ හා දකුණු තළා්ව ස් හා විරනශථච  ස්හිත 

immunohisto ්ස්ා ය තරීනෂාගා් යස්ේව  ලවා 

දී .  

(245 ත ණ ය්ෝග තරීනෂා ි ු ක් තිය ශත් 

වාර්තාක්ද තත.) 

 

භි ේකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද  ්ණිම ක ට්ටික ේවා 

ඉ්දි ුතිය්ද ප්රියය්ෝධ තර්යේෂණාගා් යස්ේවාව 

 

නදී ා ස රනාද  මිද , M.S. කු ාරකේ මිද 

ඉ්දි ුතිය්ද තරීනෂණ යස්ේව  ත්ඹී , FBS හා 

OGTT 

 

 කනෝවිද්යා අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද G.H. චාන්ද්ීන 

 හාචාර්  චා්දදීත විි ්ද වැඩිහිටි, ළ ා හා  

ය ෞවය  ය ශ ශ ්ද  ශදාළ 

 යයෝවවදයවපා ක යලස් ක්ාපිටි  ය්ෝහයලහි 

විශථවවිදයාලය   කකක   ස්ථවයස්ේව  ස්ම්තාදිත . 

යකොළඹ PGIM හි වාහි් කාාකාචාර් වපා ක 

යලස්ද ත  ක ුතතු ශ්ඹා ියයේ. ශ්රී ල කායව් 

 ෑතකදී ත්ඹි ළ ා  යයෝවවදයවරු්දයේ 

විු හයලහි රනය ෝජය ස්භාතියරන  යලස්ද ත  

ක ුතතු ක්නු ලවයි. ත  ඨය ය හි ආචා්ධර්  

පුයරීනෂණ කමිටුයවහි හා ශභි ාචයා කමිටුයවහි 

ස්භාතියරන  යලස්ද ක ුතතු ක්නු ලවයි. එය ්ද  

රුහුණ විශථවවිදයාල තගුතම්ක්ණ හා ය්වරුම් 

 ණ්ඩල ්දහි ස්ා ාජිකාවක යලස්ද ක ුතතු ක් 

තත. යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ වෂ්වීය  ප්රවර්ධය 

ක ුතතු වල ද එයලස්  ත  දා ක යව්. එය ්ද  

ත  විශථවවිදයාලයේ විය  තරීනෂණ (වෂ්වියක) 

කමිටුයවහි ස්භාතිය්වව  දැරී . SLCOpsych 
වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි ය හි ස්භාතිය්වව  ද්ය 

ල්ධය්ධද ත  විි රන. වවදය ඨය යේ වාර්ෂික 

තර්යේෂණ ස්ැි යේද ගාල්ල දිස්ථත්රිනක වවදය 

ස් ාගය හිද ස්භතිය්වව  ත  ද්ය ලදී . 

කැළණි  විශථවවිදයාලයේ ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩලයේ ආචාර්  උතාිම තරීනෂක කු යලස් ද 

ත  ත්වීම් ලදී. 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

ත  ස්ම්ත්ව දායිකාවක වශය ්ද තහත කමිටු 

වැඩස් හ්ද ස් හා ස්හභාගී ී තත.  

 දකුණු තළාය්ව යව ත්වීම්ලාභී ප්රාාමික 

ගුරුවරු්ද ස් හා වූ යතොු  ළ ා  යයෝය්ෝග 

ත්වව  ය පුහුණුව 

 දකුණු තළායතහි වියශේෂ ශධයාතය ගුරුවරු්ද 

ස් හා වූ ත ිය කා ්යේදී හු යාගනු ලවය යතොු  

ළ ා ය්ෝග ත්වව ස්ම්ව්දධ පුහුණුව 

 වියශේෂ ශවශයතා දරුව්දයේ හැි රීම් 

කළ යාක්ණයේ ගැ ලු ස්ම්ව්දධව 

යද ාපි ්ද හ  වූ පුහුණුව 

 ගාල්ල Holcim කර් ා්දත ශාලායව් තැවිය 

යද ාපි  ශධයාතය  ස් හා ස්ම්ත්ව දා ක්වව  

 

වවද්ය G.D. පුාංචික ේවා 

ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි විශථවවිදයාලය හි 

 යයෝවවදය කකකය හි ස්ා රනක වහුවිධ 

කණ්ඩා ය හි ශ ශාිමතිය යලස් ත  විි ්ද යස්ේව  

ක්ය ලදී ක්ාපිටි  ය්ෝහල් ය්ෝගී්ද හා වාහි් 

ය්ෝගී්ද ස් හා  යයෝවිදයා්ව ක උතය්ධශය  ත  

විි ්ද ලවා ය්ධ. ය    ශ ත්ව  ායි ක යස්ෞතය 

යස්ේවාව  හය ෝද් ිෂනෂණ ය්ෝහල  හා යවෝයත 

යතෝ්ධදල MOH ප්රය්ධශ ්ද  ලවා දී ියයේ. යකොළඹ 

විශථවවිදයාලයේ  යයෝවවදය විදයා තශථචා්ව උතාධී 

ආ තයය හි ශධය ය කමිටුවද ත  විි ්ද 

රනය ෝජය  ක්නු ලැයේ. එහි  විභාග 

තරීනෂකවපා ක හා පුහුණු උතය්ධශකවපා ක 

යලස්ද යස්ේව  ස්ම්තාදිත . ත  CD හා EC කමිටු 

ස්ා ාජිකාවක යලස් යස්ේව  කළ ශත් 

ීතතයානුලවලව විභාග ස් යශෝධයාවියයේදීද දා ක 

ී තත. ත  විශථවවිදයාල වවදය  ණ්ඩලයේ 

ස්ා ාජිකාවනව ි   තත. එය ්ද  ත  රුහුණ 

විශථවවිදයාලයේ ශධය ය  ණ්ඩලයේදී ස්ථී  

යදතාර්තයම්්දතුව රනය ෝජය  කළා . ත  ස්ම්ත්ව 

දායිකාවක යලස් තහත ප්රජා වැඩස් හ්ද වල  

ස්ම්ව්දධව තත. 

 ගර්භීත  ායි ක යස්ෞතය ස්ම්ව්දධව වූ 

“යද ාපි ක්ණ වැඩස් හය”  හය ෝද් 

ිෂනෂණ ය්ෝහල 

 යතොු  යස්ෞතය   ශදාළව තවුල් යස්ෞතය 

යස්ේවිකාව්ද  වූ ගර්භීත  ායි ක යස්ෞතය 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ස්ම්ව්දධ වැඩස් හය - MOH කාර් ාල  

යවෝයත, යතෝ්ධදල 

 විශාද  හා කණස්ථස්ල ස්ම්ව්දධව ය්ෝගී දැනුව්ව 

කිරී  ස් හා හෂද පුයරු්වාාතය වැඩ ස් හයයහි 

ස්ම්ත්ව දායිකාවක යලස් රි ාකිරී . 

 ක්ාපිටි , මිපාස්ථස්ව්වත සුධර් ා්ා  

විහා්ස්ථාාය   ින්ද ගැබිරන  ව්වරු්ද ස් හා 

ස් විධාය  ක්ය ලද ප්රජා දැනුව්ව කිරීයම් 

වැඩස් හය  ස්ම්ව්දධ ී . 

 වෂ්වීය  ස් වර්ධය රි ාවිය න යලස් 

 යයෝචිකි්වස්ක ්දයේ විදයාල   ින්ද Sun 

Pharmaecuticals ස්හය ෝගී්වවය ්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද වැඩස් හයයහි ල්ලාස්ය  

යහවී .  

 ගාල්ල වවදය ස් ග ය හි කමිටු ස්ා ාජිකාවක 

යලස් යස්ව  ක්ය ලදී.  

 

ආචාර්ද S.A.C. කසේනාධීර 

ත  විි ්ද ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි 

 යයෝවවදය කකකය හි  යයෝවවදය වහුවිධ 

කණ්ඩා ය හි ස්ා ාජිකාවක යලස් යස්ේව  

ස්ම්තාදිත . ත  විි ්ද විශථවවිදයාලය   

 යයෝවවදය කකක   හා ය්ෝහයලහි ශයයකු්ව 

(ක්ාපිටි ) කකක ්ද   යයෝචිකි්වස්කවපා ක 

යලස් දා ක වූවා . ළ ා, වැඩිහිටි හා ය ෞවය 

ස්ථයාුත  යයෝවවදය තනයස්ේරුව්දහිදි ඈ  ැදිහ්ව 

ව තත. ත  ස්ම්ත්ව දායිකාවක යලස් තහත 

වැඩස් හ්දවල  ස්හභාගී ී ියයේ. 

 ශ්රී ජ වර්ධයපු් විශථවවිදයාලයේ වවදය 

ඨය ය හි  යයෝවවදය ශධය යා ශයේ 

ඩිේයලෝ ා තා  ාලාව ස් හා වාහි් 

කාාකාචාර් වපා ක යලස් යස්ේව  කිරී . 

 ගාල්ල, කිතුලම්පිටි  “යස්යයහස්” ළ ා ස්ම්ත්ව 

 ධයස්ථාායය හි වහුවිධ කණ්ඩා ම් ි ්ධිම 

ස්ාකච්ඡාව්ද ස් හා ස්හභාගී්වව . 

 

වවද්ය K.M.S.A.K. ජදකසේ ර 

වහුවිධ කණ්ඩා ය හි ස්ා ාජික කු යලස් 

විශථවවිදයාලය    යයෝවවදය කකකය හි 

උණවටුය දිස්ථත්රින ය්ෝහයලහිද චිකි්වස්කව් කු 

යලස් යස්ේව  ස්ම්තාදිත . AHDP හි ස්ම්ව්දිමකා්ක 

යලස්ද ME හා SDU කමිටුයවහිද යස්ේව  ක්ය ලදී. 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

්හු ඨය  ශධය ය දිය ස් විධාය කමිටුයවහි ල්ලාස්ය 

යලස්ද ගාල්ල වවදය  ස් ග ය හි ස්ම්ව්දධීකා්ක 

යල්කම් යලස්ද RUMSA හි කමිටු ස්ා ාජික කු 

යලස්ද යස්ේව   තා්ර . ්හු විි ්ද තහත ස් හ්ද 

කමිටුවල හා කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්දහි ස්ම්ත්වදා ක කු යලස් රි ා 

කයළේ . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය   වවදය ඨය ය හි BSc 

යහද හා ඖෂධයව්දී තා  ාලා ස් හා 

 යයෝවවදය ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ා 

කයළේ . 

 ME හා SDU කමිටුව 

 වාහි් කරසකාචාර්  හා තරීනෂක - BSC යහද හා 

ඖෂධයව්දී තා ා ාලා 

 ඨය  ශධය ය දියයේ ල්ලාස්ය  යහවී .   

 ගාල්ල වවදය ස් ග යේ ස්ම්ව්දධීකා්ක 

යල්කම් යලස් රි ා කිරී .   

 RUMSA කමිටු ස්ා ාජික 

 විදයාඨය , පාච් ්දඩ්, ස් ඝමි්වතා, ස්වු්වල්දඩ් 

තාස්ල්වල තව්වවය ලද “ තක  හා ආතිය ” 

ස්ම්ව්දධ වැඩමුඛළුයවහි ස්ම්ත්වදා ක කු යලස් 

රි ා කිරී . 

 ්රස්ථත වි ර්ශණ ශ ශයේ (බූස්ථස්) රැ වි ්ද හා 

කාර්   ණ්ඩල  ස් හා වූ වැඩමුඛළුව  ස්ම්ත්ව 

දා ක්වව . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ වවදය ඨය යේ 

ස් යස්ෞතය විදයා උතාිම තා  ාලායවහි වාහි් 

යජයෂථ  කාාකාචාර් ව් කුව ි ටී . 

 ීව,  යයෝ ස් ාජ ය ොඩිුතල ස්හ කායික හා 

 ායි ක ඉහිල්ී   යාදි  ය යහ වමි්ද හෂද 

පුයරු්වාාතය වැඩස් හයයහි ස්ම්ත්ව 

දා ක කු යලස් රි ාකිරී . 

  හය ෝද් ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි දී යහද උතාිම 

තා  ාලාව  ශනුරූතව  යයෝවවදය විදයා 

ය්ධශය තැවැ්වී . 

 යහද BSc ශවස්්ද ස් ාි කයේ විභාග 

තරීනෂණයේ තරීනෂකව්ය කු යලස් 

රි ාකිරී .  

 ශවස්්ද වස්් MBBS විභාගයේ තරීනෂක 

 ණ්ඩලයේ රි ා කිරී . 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

වවද්ය I.H. රාජ ම  

වවදය I.H. ්ාජතනෂ මි  රුහුණ විශථවවිදයාලයේ 

වවදය ඨය යේ  යයෝවවදය ශධය යා ශයේ 

යජයෂථ  ආචාර් ව් කු යලස් යස්ේව  ක්යි. ත  

චිකි්වස්ක වපා ක යලස් විශථවවිදයාලය   

 යයෝවවදය කකකය හි යස්ේව  ක්ය ශත් 

ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි වැඩිහිටි ය්ෝහල් 

වාට්ටු වලද යස්ේවයේ රන ැයළ්දීත . එය ්ද  

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ  යයෝවවදය 

යදතාර්තයම්්දතුයවහි ස්ථයාුත ආවාධ ස් හා 

ස්ා රනක කා ්ය හි යස්ේවයේ ය ය්ධ. එය ්ද  

ත  හෂද හා උ්ස්ථ කකකය හි හෂද පුයරු්වාාතය 

වැඩස් හයයහි  යයෝ චිකි්වස්ක ශ ශය ්ද 

ස්ම්ව්දධීකා්කදයව්. ත  විි ්ද තහත දැනයවය 

ප්රජා වැඩස් හ්ද වල හා කාර්   ණ්ඩල 

ස් වර්ධය   වැඩස් හ්දවල ස්ම්ත්ව දායිකාවක 

යලස් ක ුතතු ක් තත.  

 එනස්්ව ජයතදයේ Durham වවදය හා 

යස්ෞතය විශථවවිදයාලයේ යගෞ්වීත  

තර්යේෂිකාවක යලස් ක ුතතු ක් තත.  

 රුහුණ විශථවවිදයාල වවදය ඨය යේ ස්  

යස්ෞතය විදයා උතාිම වැඩස් හයයහි වාහි් 

යජයෂථ  කරසකාචාර් වපා ක ී . 

 ීව,  යයෝ, ස් ාජ ය ොඩිුතල  හා කායික හා 

 ායි ක ඉහිල්ී  උයේත හෂද පුයරු්වාාතය 

වැඩස් හයයහි ස්ම්ත්ව දායිකාවක යලස් 

රි ාකිරී .  

  හය ෝද් ිෂනෂණ ය්ෝහයල්දී හෂද උතාිම 

තා  ාලාව  ශදාළව  යයෝවවදය විදයා 

ය්ධශය තැවැ්වී . 

 කැළණි  විශථවවිදයාලයේ වවදය ඨය යේ 

M.B.B.S.  යයෝවවදය විදයාව ශවස්්ද 

තරීනෂණයේ වාහි් තරීනෂකවපා ක යලස් 

රි ාකිරී . 

 BSC යහද ශවස්්ද ස් ාි ක තරීනෂණයේ 

තරීනෂිකාවක ී .  

 M.B.B.S. ශවස්්ද වස්් තර්යේෂණයේ 

තරීනෂක  ණ්ඩලයේ යස්ේව  ක්ය ලදී.  

  ායව ශාස්ථ්ර කමිටුව ස් හා වවදය ඨය   

රනය ෝජය  ක්නු ලැීජ  හා ආචා් ධර්  හා 

ස් හිදි ාව කමිටුව රනය ෝජය  (රුහුණ 

විශථවවිදයාල) රුහුණු විශථවවිදයාල ආචා්ධර්  

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව   

 රුහුණු විශථවවිදයාල වවදය ඨය  යතෝතුරු 

තානෂණ කමිටුයවහි ස්ා ාජික 

 රුහුණ විශථවවිදයාලය හි වවදය ඨය  

පුස්ථතකාල කමිටුයවහි ස්ා ාජික 

 වවදය ඨය යේ වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  

කමිටුයවහි ස් ා්ම්භක උ්වස්ව කමිටුයවහි 

ස්ා ාජික්වව  

  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය ය හි 

යවක ්ද ස් හා වූ හඳු්දවාදීයම් 

වැඩස් හයයහි ස්ම්ත්ව දා ක්වව . 

 ප්රා  වස්් වවදය ඨය  ි සු්දහ  ශ්රී ලා කී  

විෂ  ස් ස්ථකෂිය, ආගමික ත්ධධියයේ වටියාක  

හා විශථවාස්  යාදි  හඳු්දවාදී  ස් හා 

ස්ම් ්ද්රණ න ස් විධාය  (ශ්රී ල කායව් 

විශථවවදයාල ස් හා ප්රියස් ධාය යකොමිස්  

හ්හා හඳු්දවායදය ලද ස් ාජ ස් හිදි ා 

වැඩස් හය  ශනුව) 

  යයෝචිකි්වස්ක ්දයේ විදයාලයේ ස්ැි  ක 

ල්ලාස්ය  යහවී . 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ කලා කවු්දි ලයේ 

උතය්ධශක  ණ්ඩල තා්ර ී .  

 වවදයවරු්ද ස් හා  ායි ක යස්ෞතය   

 යයෝස් ාජ   ස්හ  ලවායදනුවස්ථ ශ්රී ල කා 

 යයෝචිකි්වස්ක ස් ග යේ ස්හය ෝගි්වවය ්ද 

WHO  ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද ශධය ය 

 ණ්ඩලය හි ල්ලාස්ය  දැරී . 

 ශ්රී ල කා වවදය ස් ග ය හි ආචා්ධර්  

තරීනෂණ කමිටුයවහි ස්ා ාජික්වව . 

 ශා්දත තයලෝි  ස්ථ විදයාල , ්ාහුල, 

පාච් ්දඩ්, Sacred Heart කයයා්ා    යාදී 

ස්ථාාය ්දහි  ායි ක යස්ෞතය ප්රවර්ධය 

වැඩස් හ්ද ය යහ  ී . 

 ශ්රී ල කා ස්ර්යවෝද  වයාතා්   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද “ය ්වතා” ස්ම් ්ද්රණ  

ස් හා ස්ම්ත්ව දා ක්වව . 

 ශ්රී ල කා වවදය ස් ග    ින්ද ස් විධාය  

ක්ය ලද වවදය ස් දර්ශයයේ දනෂිණ 

ඉදිපාත්ව කිරී  ශධීනෂණ  

 ගාල්ල වවදය ස් ග ය හි ස්  ස් ස්ථකා්ක හා 

කමිටු ස්ා ාජික යලස් යස්ේව  ක්ය ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

    

ශලයීය වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

(a) කරෝගී  රීම ප  

විශථවවිදයාලය   ශලය කකකය හි ය්ෝගී 

තරීනෂණ  

වාට්ටු 3 හා 5 – මුඛළු ය්ෝගී්ද ස් තයාව 

 ප්රියකා් ක්ය ලද : වාට්ටුව  3  -  7210 

           වාට්ටුව  5  -  12025 

(b) සාදන  

            විශථවවිදයාල ශලය කකකය හි වාහි් ය්ෝගී්ද 

       ස්ා ය තැවැ්වවූ වා් ගණය         -        140 

ස්හභාගී වූ ය්ෝගී්ද ගණයජ         -   13287 

 

 

 

අ  ර සාදන  

 Varicose vein ස්ා ය  -  වවදය M.M.A.J. 

කු ා් විි ්ද ය යහ වනු ලවයි. ශලයාගා්යේ  

E හා F 

ස්ෑ  ශාහරුවාදා දියක  

 තසුවිත්ම් ස්ා ය  

වවදය J.P.M. කු ා්ි  හ 

ස්ෑ  ශාහරුවාදා දියක  වාට්ටුව 3 හි තව්වවනු 

ලවයි. 

 යත්රනර්වි්දද තගය ම් ස්ා ය   

වවදය U.I. හපුආ්ච්චි විි ්ද ස්ෑ  ි කු්ාදා 

දියක  වාට්ටු ශ ක 3 හි තව්වවනු ලවයි. 

 

(c) ශලයීය ර්  

ශලයාගා් A හා B, C හා D, E හා F, ETC –  

හදිි  ශයතුරු -    6315   

වදරනක ශලයකර්    –  17430   

 

(d) Endoscopy 

Gastrointestinal endoscopy යස්ේවාව 

 ය්ෝගී්ද ගණය    -  788  

     

(e)      කසේවා  

  වවදය  M.M.A.J. කු ා්  

*   ERPM විභාගය හි තරීනෂකව් කු යලස් 
යස්ේව  ක්ය ලදී. 

 

 

ය්ෝගී්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ය්ෝගී්ද 
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  වවදය J.P.M. කු ා්ි  හ  

*   ERPM විභාගය හි තරීනෂකව් කු යලස් 

යස්ේව  ක්ය ලදී.  

 

  වවදය R.P.  ශයේවික්ර   

*   ශලය වවදය ශධය ය  ණ්ඩල ස්ා ාජික කු 

යලස් යස්ේව  ක්ය ලදී. එය ්ද  EPRM 

විභාග තරීනෂණයේ තරීනෂකව් කු යලස්ද 

ගාල්ල වවදය ඨය ය හි යතෝ්ාග්ව ිෂෂය 

ස්ම්ව්දධීක්ණ  ධයස්ථාායය හි ය්වරීත්ව 

ිෂෂය ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් යස්ේව  ක්ය ලදී.   

   

  වවදය R.W. යස්යයවි්්වය  

*   ශලයවවදය ශධය ය කමිටු ස්ා ාජික කු 

යලස් යස්ේව  ක්ය ලදී.    

*   MD I යකො ස් (ශලය) විභාග තරීනෂණයේ 

තරීනෂකව් කු යලස් යස්ේව  ස්ම්තාදිත . 

*   MD යතෝ්ාගැීතයම් තරීනෂණය හි (හදිි  

වවදය) තරීනෂකව් කු යලස් යස්ේව  ක්ය 

ලදී. 

*    ාතය , තලාිය හමුඛදා ය්ෝහයලහි චිකි්වස්ය 

ක ුතතු ස් හා දිය 4 ක ස්හභාගි්වව  

(ස්ැේතැම්වර්)  

*   යස්ෞතය ශ ාතයා ශ  හා ශ්රී ්ව යජෝ්ද 

යකොතලාවල විශථවවිදයාල  (2014 වස්් කාල  

තුළ තා  ාලා 0 න ස්ැි ) ය යහ වනු ලැබූ 

වවදය, යහද හා තා් වවදය කණ්ඩා ම් 

ස් හා වූ හදිි  වවදය ල්ියක ආ්නෂණ 

තා ා ාලාව්දහි ස්ම්ත්ව දා ක කු යලස් රි ා 

කිරී . 

 

   වවදය U.I. හපුආ්ච්චි  

*   ශස්ථරස විදයා ශධය ය  ණ්ඩලය හි 

ස්ා ාජික කු යලස් (යල්කම්) යස්ේව  කිරී .    

*   ශවිරනශථචිත ත්වව කමිටුයවහි වියශේෂ  ණ්ඩල 

ස්ා ාජික්වව . 

*   හෂද ස්ැ්වකම් පුයරු්වාාතයය හි 

උතය්ධශකව් කු යලස් රි ාකිරී . (ුතය්ෝඨය  

පුයරු්වාාතය කවු්දස්ල පුහුණුයව්ද)  

 *   MD යකො ස් IA විභාගය හි/CCA විභාගය හි 

 

ය්ෝගී්ද  

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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PGIM තරීනෂක කු ී . 

 *   ශස්ථරස විදයාඥ හා වලස්ම්ත්දය  විදයාලය හි 

ය යහ ී  ලද MD යකො ස් IB හා CCA 

විභාග ්දහි ස්ම්ත්වදා ක කු යලස් රි ා 

කිරී . 

 *   PGIM හි වාහි් කරසකාචාර්  ශවිරනශථචිත ත්වව 

වවදය ආ්නෂණ ඩිේයලෝ ාව 

 

(f)  නව සාදනි   ාර්දාලයී  

ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි වියශේෂඥ 

ශලයවවදය වාට්ටුවන ස්ම්ව්දධ ක්නුවස්ථ ශලය 

වවදය ශධය යා ශයේ ස්ා රනක කාර් ාල  

ස් විධාය  යකො  ියයේ. (ය   වවදය R. 

ශයේවික්ර  හා වවදය R.W.  යස්යයවි්්වය 

 ින්ද ස්ම්ව්දධීක්ණ  යකයර්.) 

 

(g)  වි ද  ් වීම් 

2015 වර්ෂ  ශත් 250 ක ත ණ විය්ධශී  ි රිහු 

ත  විෂ  ත්වීම් කකක  හ්හා ස්ම්පූර්ණ ක්ය 

ලදී. 

 

නරවා  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

    (FRTSU) 

වවද්ය T.C. ද තුකගොඩ 

I.    ත්යතෝෂිතයව්ද ය්ෝග විරනශථච යස්ේවාව 

II.   ව්වා  ර්දය (PELE) ජාියක වැඩස් හය  ශදාළ 

ප්රචා්ණ තනයස්ේරු ස්මීනෂණ  (TAS)  

III.  ව්වා ස්ා ය තැවැ්වී  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නය ්ික  වවද්ය ඒ  ද 

i. ජාියක යවජ දර්ිෂක වැඩස් හය NMU ශතණ්ඩව 

තව්වවාගනු ලැුදණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නරවා  ර්කප ප පුහුණු 

 ා කසේවා ඒ  ද 

 (FRTSU) 

Wuchereria bancrofti 

අවස්ථා - 4, හා චර්  

ගැටිිය Dirofilaria - 4 

Repens හඳුයාගනු 

ලැුදණි. ආකා් ිය්රව න 

තරීනෂණ ි ු යකරුණි 

[ICT, Strip test, Urine 

Test] 

යවෝ ජලය හි ප්රියදාය 

 ු රු කී  ්ද 0 න 

යස්ො ාගැනුණි. යව ගැටිිය 

ඉදිමී  ස්හිත ව්වා ය්ෝග 

ත්වව 5 න හඳුයා ගැණුරන.  

 

නය ්ික  වවද්ය ඒ  ද 

ිය්ගත කළ ි  ලු යවජ 

දරුව්ද 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 

 

63 

2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
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විෂ  ාලා ස් වර්ධය 

හා තා  ාලා කකක / 

විෂ   වැඩිදිුතණු කිරීම් 

 ාද වය්ඡකදද් අධ්යදනාාංශද 

120 ක හ් ්ද ස්හිත B Pharm විෂ  ාලා 

ස් යශෝධය  ස්ම්පූර්ණ වි .  

වවදය E.I. වවදය්්වය 

Andrology විෂ  ාලා (MLS ිෂෂය ්දයේ) වවදය 

P.M. ය්ොද්රියගෝ 

 

වජවරසාදන විද්යා අධ්යදනාාංශද 

i.   වවදය C.M. වික්ර ියලක වැඩි ස්ා රනක 

පුහුණුවන ස්හිතව වජව ්ස්ා ය විදයා ශ්මුඛණු 

ප්රියස් ස්ථක්ණ  ී . 

ii   වවදය M.R.P. හස් ගා මි  වස්ල ීව විදයා 

ය්ධශය වැඩිදිුතණු කිරී   ඉදිපාත්ව ී . 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

3 වය MBBS II වය යකො ස්ථ තරීනෂණය හි 

ශිමක්ණ වවදය විදයාව  ශදාළ ිෂෂය තනයස්ේරු 

රි ාවියයේ මුඛතය ස් යශෝධය . 

CD හා EC යවත  වාර්තාව සුචය  

වලායතොය්ෝවතුයව්ද ි ටී. 

 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය C.K. කනෝධිනාද  

තළමුඛ හා යදවය වවදය ත්වී   ශදාළ ශ්ව යතොත 

ස් වර්ධය   දා ක්වව  

 

මෂුද්රජීවී අධ්යදනාශද 

1. තළමුඛ හා යදවය වවදය ත්වී   ශදාළ ශ්ව 

යතොත ස් වර්ධය   දා ක්වව  

 

 

 

2. ස්තය/ශස්තය ආකෂියක තනයස්ේරු කිරීම් හා 

කකලව උචිත ප්රියචා්  ස්හිත වහුව්ණ ප්රශථය 

ස්ැලැස්ථ  

 

 

 

 

3. Gram stain තනයස්ේරුව 

 

 

ිෂෂය ්ද 

 

 

 

 

 

 

 

ිෂෂය ්ද  

 

 

 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

3 වය හා 4 වය වස්් 

වවදය ඨය  ි සු්ද 

 

 

 

වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය C.K. කනෝධිනාද  

 

මෂුද්රජීවී අධ්යදනාශද 

 නෂු්ර ීී 

ශධය යා ශය හි වවදය 

ි සු්ද ඉයගීත  ශනිය ්ව 

කිරී   යතවය වස්් 

ි සු්ද ශතණ්ඩව ය දී . 

 
රුහුණ විශථවවිදයාලයේ   

හා 7 වාපාකවල යතවය 

වස්් ි සු්ද ස්දහා වය 

MCQ තගය    ස්තය / 

ශස්තයතා තනයස්ේරුව 

තතුළ්ව ක් ගැීත . 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ 3 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

 

 

4. CIL-TB ය ොඩිුතල 

 

 

 

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද  ලිම ගුපවර්ධ්න 

  

 

 

වවද්ය D.L.W. ද්සනාද  

උත කමිටු ස්ා ාජික ප්රා  උතාිම ශයේනෂක 

විෂ  ාලායව් තවුල් වවදය විදයාව ශ ශ  වැඩි 

දිුතණු කිරී . 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

ප්රා  උතාිම ශයේනෂක ්දයේ ස්ා රනක පුහුණු 

ස් යශෝධය  කිරී  හා  ාව්වකාලීය කිරී . 

 

භී ේකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

විෂ  ාලා ස් යශෝධය  හා ය්ධශය ස් හා ඉගැනුම් 

ශ්මුඛණු යගොඩයැගී . 

 

 කනෝ වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

තගුතම්ක්ණයේ හා ස්ා රනක පුහුණුයව් නෂු්ර 

ස් යශෝධය ි සු්දයේ ප්රියචා්  ත ි ු වි . 

 

වය වස්් වවදය ි සු්ද 

ස් හා රි ාතටිතාටි OSPE 

ස්ැලැස්ථ  

 

විිෂෂථ  ප්රියචා් ලවාගනු 

වස්ථ ය ොඩිුතල  

තව්වවායගය  ා . 

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද 

අධ්යදනාාංශද 

උස්ස්ථ ශධයාතය 

ශ ාතයා ශ  

කාර්   ණ්ඩල 

ස් වර්ධය වැඩස් හ්ද 

වජව රසාදන අධ්යදනාාංශද  

M.R.P. හස් ගා මි . 

දර්ශයයව්දී වයාතෂිය ය ෝජයා ්චයයේ ය ය්ධ. 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය බියල්ෂ යතයර්්ා 

වවදය ඨය  ශධය ය කාර්    ණ්ඩල ස්ා ාජික 

වවදය P.V. ද ි ල්වා - 01 

 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය C.K. කනෝධිනාද  

CCPDHE  ඒ   - 3  ා සම් ්  ද්ාද යින් - 4 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද් අධ්යදනාාංශද 

 හය ෝද් ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි (THMG) ස්ියතතා 

CDC වැඩස් හ්ද ශධය ය කකක ස්ා ාජික ්ද ස් හා 

තැවැ්වවුණි. 

 

 

 

 

වයාධිකේදී අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය I.D. සිරිවර්ධ්න 

2015 ්නයතෝම්වර්  ස් ්ස්ා යාගා් ආ්නෂණ  

 ය  ැය ්ද තානෂණ ිෂල්ඨය්ද ස් හා වූ වැඩමුඛළුව 

 

වවදය ඨය  , රුහුණ විශථවවිදයාල   

ආ්ාිමත ය්ධශය   -  ්ස්ා රනක ආ්නෂණ  

 

වවද්ය N. රපව  

වැඩමුඛළු ස්හභාගී්වව  

ගුණා්ව ක SBA ප්රශථයාවිය ස්කස්ථ ක්නුයේ යකයස්ේද  

ගාල්ල, වවදය ඨය යේ ME හා SDU ස් විධාය  

ක්ය ලදී. 

 

ස කසෞඛ්ය විද්යා උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

BPharm උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

i. 03 ස් තයාවන MEU විි ්ද ස්ම්තාදිත විභාග 

ස්ැකැස්ථ  වැඩමුඛළුව  ස්හභාගී වි .  

ii. යේ්ායදණි  විශථවවිදයාල   ින්ද ස් විධාය  

ක්ය ලද ඖෂධ විදයායව් තරීනෂණ 

ස්ම් ්ද්රණ   ස්හභාගී ී . 

iii. යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ ්ස්ා ය විදයා 

ශධය යා ශ   ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද, 

 හාචාර්  B.J. Clark  හතා ඖෂධයව්දී උතාිම 

ශයේනෂක ්ද ස් හා තව්වවය ලද වැඩමුඛළුව  

ස්හභාගී ී . 

iv. යකොළඹ ජාියක විදයා තදය   ින්ද ස් විධාය  

ක්ය ලද ඵලදාය  තර්යේෂණ ය ෝජයාවන ස්කස්ථ 

ක්නුයේ යකයස්ේද?  ය වැඩමුඛළුව  ස්හභාගී ී . 

  

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද් 

අධ්යදනාාංශද 

එ  ශධය යා ශයේ 

කරසකාචාර් වරු, යජය. 

කරසකාචාර් වරු රුහුණ 

විශථවවිදයාල  හා වවදය 

රනලධාරී්ද 

 

ගාල්ල,  හය ෝද් 

ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද 

ශධය ය කකක  ස් ා 

යස්ෞතය යදතාර්තයම්්දතුව 

ජාියක 

ස් වර්ධයය හිලා 

 ාද වය්ඡකදද් අධ්යදනාාංශද 

ERPM විභාගය හි තරීනෂක වවදය M.B. 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

දා ක්වව  ස් ්වික්ර  

MD ශලය වවදය I යකො ස් තරීනෂණයේ තරීනෂක  

වවදය M.B. ස් ්වික්ර  

MD (ශලය) විභාගයේ I යකො ස් තරීනෂක   

වවදය P.M. ය්ොද්රියගෝ 

PHI  පුහුණු වැඩස් හයයහි වාහි් කරසකාචාර්   

වවදය P.M. ය්ොද්රියගෝ 

ශ්රී ල කා Osteoporosis ස් ග යේ යල්කම්  

වවදය P.M. ය්ොද්රියගෝ 

 

වජව රසාදනි  අධ්යදනාාංශද 

ස්ාම්ප්රදායික වවදය විදයායවහි ස්දාචා්ා්ව ක 

ගැ ලු ස් හා ස් වර්ධය  ාර්යගෝතය්ධශය   

වවදය M.T. යාතායගොඩ හා වවදය A.P. 

ශ්වතයා ක ඉදිපාත්ව වි . 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය P.V. ද ි ල්වා - PGIM තශථචා්ව උතාිම 

රි ාකා්කම් ස් හා ස්හභාගි්වව  

 

වවදය චම්තා වියේි  හ - LANKA PHEN යල්කම් 

PGIM තශථචා්ව උතාිම රි ාකා්කම් ස් හා 

ස්හභාගී්වව  හා යස්ෞතය ශ ාතයා ශයේ යස්ෞතය 

යදතාර්තයම්්දතුයවහි වියශේෂඥ  ණඩලයේ 

ස්ා ාජික්වව   

 

මෂුද්ර විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය අජි්  ද් එස්. ද් නාග ව්   

නෂු්ර ීව විදයා ශධය ය  ණ්ඩලය හි ල්ලාස්ය  

 

PGIM හි Venerelogy ශධය ය  ණ්ඩලය හි 

ස්ා ාජික්වව  

 

PGIM හි MD වවදය නෂු්ර ීව විදයා 

තරීනෂණ ්දහි පුහුණුකරු හා තරීනෂක 

 

වවද්ය W.M.D.G.B. විජදර් න 

PGIM හි වවදය නෂු්ර ීව විදයා පුහුණුව්දය්දයේ 

ශධය ය උතය්ධශක 

 

 

 

 

ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද  ලිම ගුපවර්ධ්න 

I. යකොළඹ තශථචා්ව උතාධී වවදය ආ තයය හි 

කළ යාක්ණ කමිටු ස්ා ාජික  

II. යකොළඹ විශථවවිදයාලය හි තශථචා්ව උතාිම 

වවදය ආ තයය හි ධා්වපාක භෂත හා 

යාපායව්දය ශධය ය  ණ්ඩලයේ තරීනෂක හා 

ස්ා ාජික   

III. යකොළඹ PGIM හි ආචා්ධර්  තරීනෂණ 

කමිටුයවහි ස්ා ාජික 

IV. ශ්රී ල කා ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද 

ශධය යා ශය හි හා යස්ෞතය ශ ාතයා ශය හි 

තවුල් යස්ෞතය ස් ග   ය යහ වය ලදී ජාියක 

 ාතෂ  ්ණ තරීනෂණ වැඩස් හයයහි 

චික්වස්ක 

V    ශ්රී ල කායව් යස්ෞතය නයෂේය්ර හි වය තරීනෂණ 

ප්රිය රනෂථතාදය  ක්නු වස්ථ තවියය ජාියක 

ස්ම්ව්දධීකා්ක කමිටුයවහි ල්ලාස්ය   

VI.  ස්හකා් ස් ස්ථකා්ක. 

      ල කා වවදය ස්ා්ාව ස්ා ාජික - ධා්වපාක භෂත 

හා යාපායව්ද ස්ා්ායවහි. 

      (තශථචා්ව උතාිම ආ තරනක වවදය ස්ා්ාව) 

      කර්තෂ  ණ්ඩල    

VII රුහුණ විශථවවිදයාලයේ වවදය ශධය ය 

 ණ්ඩලය හි ස්ා ාජික 

 

වවද්ය  M.D.C.S. කුලයීර් න 

ස්ා ාජික MCQ ප්රධාය කණ්ඩා   

MD II යකො ස් ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද  විභාග 

තරීනෂණ 

 

වවද්ය  J.A.P. ධ්ම්මි    

යස්ෞතය ශ ාතයා ශයේ  ාතෂ යස්ෞතය හා තවුල් 

ස් විධාය   ශදාළ තානෂණ උතය්ධශක කමිටුයවහි 

ස්ා ාජික 

 

වවද්ය K.A. ගුපර් න 

 

වවද්ය D.L.W. ද්සනාද  

තහසුකම් ස්ම්ව්දිමකා්ක IUD නෂණික පූර්වාර්ධ 

යස්ේවා ආ තීතක්ණ , ශ්රී ල කාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

වවද්ය M.A.G. ඉකර් ා 

ස්ා ාජික, වවදය ඨය යේ 2015 වර්ෂයේ විභාග   

ශදාළ ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද ශධය යා ශය හි 

වහුවර්ණ ප්රශථය ත්ර   ශදාළ ස් ්චකයේ 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

I. යකොළඹ හා ගාල්ල දිස්ථත්රිනක, දි තලාව 

ප්රය්ධශ ්දහි  යයෝ ය්ෝග ස් හා උස්ස්ථ ීවය 

ස්හය ෝගී්වව   ය  ැය ්ද පුහුණු වැඩස් හ්ද 

තැවැ්වී . (APLS)  

ළාාී   -  ENCE / යකොළඹ, ගාල්ල 

II. යවජ උස්ස්ථ ීවය ස්හය ෝගී්වව පුහුණු 

වැඩස් හ්ද (NALS) CCPDHE ය යහුතම් 

ය ොඩිුතල 3, 4 , 5 හා 7 

 

වයාධිකේද් අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය දී ානි සිරිවර්ධ්න 

යකොළඹ තශථචා්ව උතාිම ආ තයය හි ්ස්ා ය 

වයාිමයව්ද  ස්ම්ව්දධ ල්ියක MCQ කණ්ඩා ය හි 

ස්ා ාජික්වව .  

වයාිමයව්ද ශධය ය  ණ්ඩලයේ ස්ා ාජික්වව . 

්ස්ා ය වයාිමයව්ද රනර්ය්ධශය ්දයේ කතෂ්වව . 

ල්ියක ්ස්ා යාගා් විදයාව 2015 හි ස්හියක ත්ර 

තා ා ාලායවහි තරීනෂක. 

2015 වර්ෂයේ ්ස්ා ය වයාිමයව්ද  ඩිේයලෝ ායවහි 

තරීනෂක. 

2015 වර්ෂයේ ්ස්ා ය වයාිමයව්දයේ M හි ප්රධාය 

තරීනෂක. 

SLAB 

තානෂණ තනයස්ේරුකරු 

රනර්ය්ධිෂත ල්ලාශ්ර ්ද ආශ්රිත කමිටුයවහි 

ස්ා ාජික්වව . 

 

භී ේකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය සුධීර ජදසිාං  

TURIS වැඩස් හය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාව 

 

 

 

ජාතය්දත්තලයේ 

දා ක්වව  

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය චම්තා වියේි  හ -  USA Duke 

විශථවවිදයාලයේ ස්හය ෝගී්වව තරීනෂණ ක ුතතු 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

වවදය PV ද ි ල්වා - USA  Duke විශථවවිදයාලයේ 

ස්හය ෝගී්වව තරීනෂණ ක ුතතු 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 ාලදිවයියයහි පුහුණු වැඩස් හයන ස් හා 

ස්ම්ත්වදා ක කු යලස් 2015 ජයවාපා 25 – 20 දිය 

වල ස්හභාගී වි . 

 

බ්රසීලයේ 2015 ජූිය 1 , 17  ය දිය ්දහි තැවිය 

ශිමක්ණ ඡා ාරූත පුස්ථතකාලය හි ස්ම්මුඛියක 

පිපාවිත් ස් වර්ධය  ක්නු වස්ථ ජාතය්දත් 

ල්ලයාතය වියශේෂඥ ්දයේ ස්ම්ත්වදා ක කු යලස් 

ස්හභාගී්වව .  

 

 

 

  ාචාර්ද කම.ඩී.  තිරප 

ජාතය්දත් රනදය දියය හි ශ්රී ල කාව රනය ෝජය   

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද  ලිම ගුපවර්ධ්න 

 ස්ා ාජික WHO  ාර්යගෝතය්ධිෂත ස් වර්ධය 

කණ්ඩා ම් 

I. උත ස්භාතිය, දකුණු ආි  ාියක ධාත්රික භෂත හා 

යාපායව්ද ස්ම්යම්ලය   

II. යන්ද්රස්ථාාය , WHO යස්ෞතය ප්රිය 

රනෂථතාදය  පුස්ථතකාල , යලෝක යස්ෞතය 

ස් විධාය , ජිීතවා 

III. ස් ායලෝචක, WHO යස්ෞතය ප්රිය රනෂථතාදය 

පුස්ථතකාල  

IV. ස් ායලෝචක, ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද 

තර්යේෂණ ස්ා්ාව, ආි  ාියක තදය  

V. ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද  (AOFOG) 

VI. ස්ා ාජික,  Endocrinoology හා AOFOG 

ශ්දතර් කමිටුව 

VII.   ස්භාතිය ස්ා රනක තර්යේෂණ හා ප්රාය ෝගික 

ය ෝගයතාව, ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද දකුණු 

ආි  ාියක ස්ම්යම්ලය  

VIII.  ස්ා ාජික  ාතෂ හා තපාරිියක කම්ටුව  AOFOG 

IX.    ස්ා ාජික ධා්වපාක භෂත හා යාපායව්ද  වවදය 

වාර්තා කර්තෂ  ණ්ඩල , යතෝල්දත හා දකුණු 

 

 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

ීතීයඥවරු, වවදය 

වෂ්වියක ්ද  ාලදිවයි්ද 

 ායව හිමිකම් යකොමිස්යම් 

කාර්   ණ්ඩල  හා ි විල් 

ස් ාජ  

 

යලෝක  පු්ා වය 

ශිමක්ණ ප්රයල්තය ස්ා 

ශස්ීතත ප්රියකර්  හා 

ස්ම්ව්දධ වූ යස්ෞතය   

වෂ්වියක ්ද 

 

 

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද 

අධ්යදනාාංශද 

වියශේෂඥයි්ද (ධාත්රික භෂත 

හා යාපායව්ද ) හා 

ජාතය්දත් වවදය 

රනලධාරී 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ආි  ාියක ස්ම්යම්ලය . 

 

 රක ෝ කේද්ද අධ්යදනාාංශය 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

ශ්දතර්ජාියක ස්හය ෝගී්වව ශධය ය ශතණ්ඩව 

තව්වවා ගැීත   ප්රදාය ල්ධය්ධ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

ශ්දතර්ජාියක ස්හය ෝගී්වව ශධය ය ශතණ්ඩව 

තව්වවා ගැීත   ප්රදාය ල්ධය්ධ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

ශ්දතර් ජාියක ස්හය ෝගී්වව ශධය ය ශතණ්ඩව 

තව්වවා ගැීත   ප්රදාය ලදය්ධ . 

 
 

 රක ෝ කේද්ද 

අධ්යදනාාංශය 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

රනය ෝජයා තය . ජත්ද 

්ාජය, ප්රදාය ලාභී්වව  

වවදය ටී.සී.  හතුයගොඩ 

 ාතෂකාව   “දීර්ඝකාලීයව 

 ාත් හා ගාල්ල 

දිස්ථත්රිනකවල ව්වා ය්ෝග 

ඉව්ව කිරීයම් තසුවිත්ම් 

ශධය ය”  හා මුඛ්රා තගය ම් 

ELISA ස්ථථී්්වව  ස් හා 

කාලසී ාව   2015 

යතව්වාපා  ස් ආ්ම්භ 

ක්ය ලදී. වටියාක  

ත.යඩො. 4000 /= 

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

රනය ෝජයා තය , ජත්ද 

්ාජය, ප්රදාය ලාභී්වව  

වවදය ටී.සී.  හතුයගොඩ 

උත වි ර්ශක  ාතෂකාව   

“දීර්ඝ  කාලීයව  ාත් හා 

ගාල්ල දිස්ථත්රිනක වල ව්වා 

ය්ෝග ඉව්ව කිරීයම් තසු 

විත්ම් ශධය ය” හා මුඛ්රා 

තගය   ELISA ස්ථථී්්වව  

ස් හා කාල සී ාව   2015 

යතව්වාපා  ස් ආ්ම්භ 

ක්ය ලදී. වටියාක  

ත.යඩො. 400/= කි.  

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප 

පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

රනය ෝජයා තය . ජත්ද 

්ාජය, ප්රදාය ලාභී්වව  

වවදය ටී.සී.  හතුයගොඩ 

 ාතෂකාව   “දීර්ඝකාලීයව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 ාත් හා ගාල්ල 

දිස්ථත්රිනකවල ව්වා ය්ෝග 

ඉව්ව කිරීයම් තසුවිත්ම් 

ශධය ය”  හා මුඛ්රා තගය ම් 

ELISA ස්ථථී්්වව  ස් හා 

කාලසී ාව   2015 

යතව්වාපා  ස් ආ්ම්භ 

ක්ය ලදී. වටියාක  

ත.යඩො. 4000 /= 

කමිටු හා ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වී . 

 ාද වයව්ඡකදද් අධ්යදනාාංශද 

කමිටු ස්ා ාජික - ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටුව - 

 හාචාර්  ශයි. ඉල යතරු  

කමිටු ස්ා ාජික - වවදය විදයාව ශධය ය 

 ණ්ඩල  -  හාචාර්  ශයි. ඉලයතරු  

 

යජයෂථ  භාණ්ඩාගාපාක - ස්ථව උතකාරී ආධා්ක්වව  

- වවදය එම්.ීජ. ස් ්වික්ර  

යජයෂථ  භාණ්ඩාගාපාක කලාකව  - වවදය එම්.ීජ. 

ස් ්වික්ර  

රනවාස් කමිටු කැ වුම්කරු - වවදය එම්.ීජ. 

ස් ්වික්ර  

ආතයශාලා කමිටු ස්ා ාජික්වව  ආර් හා ඩී දී යා 

ස් හා වවදය එම්.ීජ. ස් ්වික්ර  

ස්ම්ව්දධීකා්ක, විය්ධශ ව්ප්රස්ාද ලාභී. විදයාර්ථී්ද 

ස් හා වවදය එම්.ීජ. ස් ්වික්ර   

CINTA ඨය  රනය ෝජය  - එම්.ීජ. ස් ්වික්ර  

ඨය  ප්රදර්ශය උත ස්භාතිය - වවදය එම්.ීජ. 

ස් ්වික්ර  

ස්භාතිය - වකුගඩු ත්ධධිය , වවදය ප්රදර්ශය  201  

- වවදය එම්.ීජ. ස් ්වික්ර  

ශ ශාිමතිය / කා වයවච්යදද  - වවදය එම්.ීජ. 

ස් ්වික්ර  

වවදය ප්රදර්ශය  ධයස්ථාාය කමිටුයවහි ල්ලාස්ය  

- වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

ල්ලාස්ය  Bpharm ශධය ය කමිටුව - වවදය 

ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

ස්  යස්ෞතය විදයා වැඩස් හය ස් හා ඨය  ත්වව 

ය ෝජයාව ස් හා වය කමිටුයවහි ස්ා ාජික්වව  - 

වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

යල්කම්, රුහුණ විශථවවිදයාලය   වවදය විදයා 

සුවස්ාධය ස් ග   - වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

යල්කම්, GMA විධා ක කමිටුව - වවදය 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ඊ.ශයි.වවදය්්වය  

ල්ලාස්ය  - ස්ථයාුත ස්ැලැස්ථ , වවදය ප්රදර්ශය  

201  - වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

 

කමිටු ස් ාජික/ ආචාර්  ධර්  තගයිම් කමිටුව - 

වවදය ඨය.ී.සී.එල්.යායා නකා්   

 

පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික - වවදය 

පි.එම්.ය්ොද්රියගෝ  

ශ්රවණාගා් කමිටු ස්ා ාජික - වවදය 

පි.එම්.ය්ොද්රියගෝ  

ස්භාතිය - Gastro intestinal system (වවදය 

ප්රදර්ශය  201 ) - වවදය පි.එම්.ය්ොද්රියගෝ 

ගාලු වවදය ස් ග යේ ස්ා ාජික - වවදය 

පි.එම්.ය්ොද්රියගෝ 

 

කමිටු ස් ාජික/ ආචාර්  ධර්  තගයිම් කමිටුව - 

වවදය –  වවදය එල්.ඩේ.ී.ආර්.ශල්විස්ථ  

ස්භාතිය - masculo skeletal system (වවදය 

ප්රදර්ශය  201 ) - වවදය එල්.ඩේ.ී.ආර්.ශල්විස්ථ 

 

වජව රසාදන විද්යා අධ්යදනාාංශද 

i.  හාචාර්  යන.ක.ඨය.ඩේියව්. ජ ියලක විි ්ද තහත 

කාර්  ඉටුක් තත.  

   (a)  ල්ලාස්ය  ීු රු භාණ්ඩ හා ්ස්ා ය ්රවය 

තානෂණ තගුතම් කමිටුව. 

   (b)  ශධය ය කමිටු ස්ා ාජික 

 

ii.  වවදය ආර්.ඨය. යහේවාවස්ම් තහත කාර්   ඉටුක් 

තත.  

    (a)  වවදය ශධය ය කමිටු ස්ා ාජික  

    (b)  යස්යයට් ස්භා ස්ා ාජික 

    (c)  ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික 

    (d)  පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික 

    (e)  රනවාස් කමිටු ස්ා ාජික 

    (f)  ඨය  තර්යේෂණ කමිටු ස්ා ාජික 

    (g)  CD හා EC කමිටු ස්ා ාජික 

 

iii.  වවදය එම්.ටී. යාතායගොඩ විි ්ද තහත කාර්   

ඉටුක් ියයේ.  

    (a)  CD හා EC ස්ා ාජික 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

    (b)  ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික 

    (c)  ඨය  තර්යේෂණ කමිටු ස්ා ාජික 

    (d)  පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික 

    (e)  රනවාස් කමිටු ස්ා ාජික 

 

iv.  වවදය ක.ඨය. ශ්වතයා ක තහත කාර්  ඉටුක් 

තත.  

    (a)  ඨය  IT කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (b)  ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික 

    (c)  පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික 

    (d)  ආතයශාලා කමිටු ස්ා ාජික 

 

v.  වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක විි ්ද තහත කාර්  

ි ු ක් ියයේ. 

    (a)  ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (b)  යතෝතුරු තානෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (c)  ME හා SDU කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (d)  පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (e)  ආතයශාලා කමිටු ස්ා ාජික්වව  

 

vi.   එම්.ආර්.ඨය. හස් ග මි  තහත කාර්  ි ු ක් තත.  

    (a)  ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (b)  පුස්ථතකාල කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (c)  රනවාස් කමිටු ස්ා ාජික්වව  

    (d)  තර්යේෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව  

 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශය 

වවදය ඨය.ී. ද ි ල්වා - 01 

වවදය චම්තා වියේි  හ - ආචා්ධර්  තරීනෂණ 

කමිටු ස්ා ාජික්වව . ME හා SDU උතය්ධශය කමිටු 

ස්ා ාජික්වව  - ශ්රී ල කා වවදයවරු්දයේ ස් ාගම් 

විදයාලයේ දකුණු තාර්ශවයේ ස්ා ාජික්වව  PGIM 

වවදය ශධයාතය තපාතාලය  ණ්ඩලය හි 

ස්ා ාජික්වව . 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

i. CD හා EC – 1 

ii. UoRFoM වවදය ශධය ය  ණ්ඩල  – 1 

iii. PGIM ශිමක්ණ වවදය ශධය ය  ණ්ඩල – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

iv. SLMA වැඩස් හ්ද කණ්ඩා   – 1 

      SLMA කවු්දි ල  - 1 

 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..කම. කනෝධිනාද  

ස්භාතිය, ගාල්ල වවදය ස් ග   

 

  ාචාර්ද කම.ඩී.  තිරප 

i.  IT කමිටුව 

ii. ප්රදර්ශය කමිටුව 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය ශජි්ව ද එස්ථ. යාගහව්වත 

විෂ  ාලා ස් යශෝධය කමිටු ස්ා ාජික්වව  

යල්කම්, ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටුව, වවදය 

ඨය   

වවදය නෂු්ර ීව විදයා කකක ස්ම්ව්දධීකා්ක 

 

වවද්ය ඩ්ලලිේ.එම්.ඩී.ජී. විජදර් න 

ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව , ඨය  

තර්යේෂණ කමිටුව, විෂ  ාලා ස් වර්ධය හා 

තගුතම්ක්ණ කමිටුව, ස්්දරනයව්දය තානෂණ 

කමිටුව, පුස්ථතකාල කමිටුව 

 

ධ්ාත්රි  වෘ   ා නාරිකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

 හාචාර්   ියන ගුණවර්ධය 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය හා තගුතම්ක්ණ කමිටුව 

 

වවදය එම්.ඩී.සී.එස්ථ. කුල්්වය 

I.    BSc. යහද ශධය ය කමිටුව 

II    B.Pharm ශධය ය කමිටුව 

 

වවදය යන.ක. ගුණ්්වය 

I. ශ්රවණාගා් කමිටුව 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

 ළ ා ය්ෝග ශධය ය  ණ්ඩල  (PGIM) - 2 

 වහුවිධ ශධය ය තා  ාලා  ණ්ඩල  – 2  

 වවදය ශධයාතය BOS-PGIM - 1 

 ශ්රී ල කා ළ ා ය්ෝග වියශේෂඥ ්දයේ විදයාල  

       (SLCP) -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 ගාල්ල වවදය ස් ග   (GMA) – 2 

 විෂ   ාලා ස් වර්ධය හා තගුතම්ක්ණ කමිටුව 

(CD & EC) – 6  

 ශ්රවණාගා් කමිටුව – 1 

 පුස්ථතකාල කමිටුව - 2 

 තර්යේෂණ හා උස්ස්ථ උතාිම කමිටුව - 2  

 විශථවවිදයාල විභාග ය යහුත   ශදාළ ඨය  

 ණ්ඩල උත කමිටුව – 1  

 ME හා SDU උතය්ධශක  ණ්ඩල  – 2 

 ආචා්ධර්  තරීනෂණ කමිටුව - 2   

 ඨය  තර්යේෂණ කමිටුව -1 

 ශ්රී ල කා ස්ම්ප්රදායික ස්ා ාී  කමිටුව - 2 

 ශ්රී ල කා යවෝවය ය්ෝග ය්ෝග ස්ම්ව්දධ 

උතය්ධශක කමිටුව – 1 

ශථවස්ය ය්ෝග - 1 

       ශස්ා්වමිකතා  - 1  

 ය්ෝගී යව උත්ව සු්නෂණය හි යව උත්ව 

උතය්ධශක කමිටුව -1 

 තානෂණ උතය්ධශක කමිටුව, යව උත්ව හා 

ගර්භීත යස්ෞතය ශ ශ  - 1 

 උත්ව යදෝෂ  ර්ධය හා තාලය කමිටුව - 1 

 තවුල් යස්ෞතය ස්ම්ව්දධ ජාියක කමිටුව - 1 

 ශ්රී ල කා යනීය  සු්නෂණ ප්රවර්ධය හා නීර් 

යතෝෂණ  හා භාණ්ඩ ශයලවික්ණ 

ස්හය ෝගී්වව ජාියක කමිටුව - 1 

 ස්ා ාජික - දකුණු ආි  ාියක ළ ා ය්ෝග 

කවු්දි ල  – 1  

 ආි  ානු හා තැි පින ළ ා ය්ෝග ස් ගම් 

කවු්දස්ල , ජාියක රනය ෝජය  – 1  

 යව උත්ව දර්ිෂත කවු්දි ල  – 1 

 ප්රාය්ධශී  ස් වර්ධයයේ තානෂණ උතය්ධශක 

කණ්ඩා   - WHO – 1 

 

 රක ෝ කේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

I.     කකක ස්ම්ව්දධීකා්ක – ත්යතෝෂයව්ද  -  

MLS වර්ෂ 2  (1) 

II.     ස්ා ාජික – වවදය ශධය ය  ණ්ඩල කමිටුව   

III.    ල්ලාස්ය  – ඉගැනුම් ශමුඛ්රවය කමිටුව (8) 

IV.    ල්ලාස්ය  – ය්ධශයාගා් කමිටුව (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවදය ඨය   
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

V.     ස්ා ාජික –  B.Sc. යහද කමිටුව (10) 

VI.    ස්ා ාජික – ශණුක වවදය විදයාව  ධයස්ථාාය 

කමිටුව (10) 

VII.   ස්ා ාජික, යස්ෞතය යකෞතුකාගා් කමිටුව  (6) 

VIII.  ස්ා ාජික – ME හා SDU කමිටුව (9) 

IX.    ස්ා ාජික – CD & EC කමිටුව (16) 

X.     ස්ා ාජික – IT කමිටුව (10) 

XI.    ඨය  රනය ෝජය  – 12 වැරන විශථවවිදයාලය   

ශධය ය ස්ැි   හා 11 වැරන උතකුලතිය 

ස්ම් ාය කමිටුව (12) 

XII.   2015 ඨය  ශධය ය ස්ැි යේ ප්රධාය ස් ස්ථකා්ක  

(6) 

XIII. ස්ා ාජික - යස්යයට් ස්භාව, රුහුණ 

විශථවවිදයාල   

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

ස් විධා ක කමිටු ස්ා ාජික්වව  - ඨය  ශධය ය 

ස්ැි   2015  (30) 

 

භී ේකේද් අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ජීවන්  නානාදම ාර  

ස්ා ාජික්වව  

i. ශ්රවණාගා් කමිටුව 

ii. IT කමිටුව 

 

වවද්ය පී.එල්.ජී.ී.. ලිදනකේ 

 i   RFMTA – යල්කම් 

ii.  වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි   වවදය ඨය   - යල්කම් 

 

වවද්ය ඒ.ී..අයි.එම්. අ රසිාං  

ස්ා ාජික්වව  

i.  පුස්ථතකාල කමිටුව 

ii. ආතයශාලා කමිටුව 

 

ස කසෞඛ්ය විද්යා උ ාධි ව්ඩසට න 

BPharm උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

05 ස්ා ාජික්වව  

වාර්ෂික ශධය ය කමිටුව - 01 

ස්ා ාජික්වව , එම්.එස්ථ. ෆිවහිර්   ා 

ිෂෂය උතය්ධශක - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවදය ඨය   
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ප්රදර්ශය කමිටුව - ස්ා ාජික්ද - 3 

 

නරවා කරෝග  රීම ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

I.     කකක ස්ම්ව්දධීකා්ක – ත්යතෝෂයව්ද  -  

MLS වර්ෂ 2  (1) 

II.     ස්ා ාජික – වවදය ශධය ය  ණ්ඩල කමිටුව   

III.    ල්ලාස්ය  – ඉගැනුම් ශමුඛ්රවය කමිටුව (8) 

IV.    ල්ලාස්ය  – ය්ධශයාගා් කමිටුව (6) 

V.     ස්ා ාජික –  B.Sc. යහද කමිටුව (10) 

VI.    ස්ා ාජික – ශණුක වවදය විදයාව  ධයස්ථාාය 

කමිටුව (10) 

VII.   ස්ා ාජික, යස්ෞතය යකෞතුකාගා් කමිටුව  (6) 

VIII.  ස්ා ාජික – ME හා SDU කමිටුව (9) 

IX.    ස්ා ාජික – CD & EC කමිටුව (16) 

X.     ස්ා ාජික – IT කමිටුව (10) 

XI.    ඨය  රනය ෝජය  – 12 වැරන විශථවවිදයාලය   

ශධය ය ස්ැි   හා 11 වැරන උතකුලතිය 

ස්ම් ාය කමිටුව (12) 

XII.   2015 ඨය  ශධය ය ස්ැි යේ ප්රධාය ස් ස්ථකා්ක  

(6) 

XIII. ස්ා ාජික - යස්යයට් ස්භාව, රුහුණ 

විශථවවිදයාල  

  

 

 

 

 

 

 

 

වවදය ඨය   

 

ප්රදාය්වව (ශ්මුඛණු හා 

ප්ර ාණ ) 

-  ජාියක 

-  ශ්දතර්ජාියක 

වජව රසාදනි  අධ්යදනාාංශද 

i. වවදය ආර්.ඨය. යහේවාවස්ම් - ජාියක  

   (a)  මිිය ය 2 ක වයාතෂිය  ාතෂකාව - 

Anthracycline රනස්ා තිය වූ Cardiotoxi City 

          “A Clinal ethnopharm a cological and 

biochemical approach” 

   (b)  ප්රවාහය දී යාව NSF යවිය්ද රු. 200,000.00 

ප්ර ශය හිදී තර්යේෂණ තත්රිකාව ඉදිපාත්ව 

කිරී . 

 

ii.  වවදය එම්.ටී. යාතායගොඩ - ජාියක ප්රදාය 4 න 

ලවා ගැීත . 

   (a)   NSF ත්ාකාරී තර්යේෂණ ප්රදාය  -              

රු. 1929,9 0 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

   (b)   ඨය  තර්යේෂණ ප්රදාය  - රු. 40,000.00 

   (c)   NSF ප්රවාහය දී යාව - රු. 125,010.00 

   (d) රුහුණ විශථවවිදයාලය   ප්රවාහය දී යාව -    

රු. 115,701.00 

 

iii.  වවදය ක.ඨය. ශ්වතයා ක ඨය  ප්රදාය              

රු. 40,000.00 ලවා ග්වය්ව . 

 

iv.  වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක - ජාියක  

   (a)   SLMA ප්රදාය  - රු. 25,000.00 

   (b)   ඨය  ප්රදාය  - රු. 40,000.00 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය ශජි්ව ්්වයී්, රුහුණ විශථවවිදයාලය   

කරසකාචාර්  ව් කු වය ශිමක්ණ වවදය විදයා 

ශධය යා ශ , එස්ථ වස්්ක තශථචා්ව ආචාර්  උතාිම 

පුහුණුවන 2015 යදස්ැම්වර්  ාස්යේදී Melbourne 

ඕස්ථයේිය ායව් Victorian ශිමක්ණ වවදය 

විදයා තයයේ ආ්ම්භ ක්ය ලදී. ිෂෂය්වව ප්රදාය ද 

එ  විශථවවිදයාල  හ්හා ි ු වි . 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද කම.ඩී.  තිරන 

i.   ශ්රී ල කා වවදය ස් ග   ‘‘නූග්ව විෂ  ත්ධධිය  

තුළ ප්රජායය රි ාවිය  තරීනෂාව’’ තරීනෂණ       

රු. 250,000.00 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා අධ්යදනාාංශද 

Duke-Ruhuna ස්ම්ව්දිමකා්ක වැඩස් හය මී 

 ැස්ථය ෝ ශධය ය , influenza Leptospira 

ශධය ය ය යහ ී . 

 

වයධිකේද් අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය එන්. රපව  

ස්ා රනක වයාිමයව්ද විරනශථච  හැරුණු යකො  

ආක්ර ණශීලී පි ුතරු පිළිකා ස්ම්ව්දධව VEGF 

ඉදිපාත්ව කිරීයම් ප්රියශනියක්ණ ්ස්ා රනක 

තනයස්ේරුව  

 

 රක ෝ කේද් අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ශිමක්ණ වවදය විදයා 

ශධය යා ශ  හා වවදය 

්්වයී් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවදය ඨය   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

රනය ෝජිතා තය . ජත්ද 

්ාජය, ප්රදාය ලාභී්වව  

වවදය ටී.සී.  හතුයගොඩ 
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ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ජත්ද ්ාජය ප්රදාය  (2012 TAS ඉදිපා   යගය  ා  

- ත.යඩො. 4000.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවද්ය ජන  රුකනන්  

ජත්ද ්ාජය ප්රදාය  (2012) ඉදිපා   යගය ා  - 

ත.යඩො. 4000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කනෝ වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 ‘‘දරුව්ද විි ්ද යදනු ලවය ි ්වකාවදිය කතා’’ 

වරුෂයහ්දයඩි යේ., යහේවයේ චා්දදීත ී. ශ්රී 

ල කා වවදය ීතිය ස්ා්ාව කාණ්ඩ 2 ශ ක 2 

යදස්ැම්වර් පිටු ශ ක 92 - 94 

 දකුණු තළා්ව ප්රාාමික ගුරුවරු ශත් තව්වවය 

ලද ‘‘පිළිස්ථසීම් වයාේිය  හා ව්දධය ’’ ඨය.ී. ද 

ි ල්වා, සී.ී. යහේවයේ, ඨය. ය ෝදයස්ේකා 

‘‘වැළැනීයම් ඖෂධ’’ ුතය්ෝඨය  ස්ා්ාව වියශේෂ 

ප්රියලාභ  යව ය්ධශ සී ාකරුව්ද - යතොු  යස්ෞතය 

- ඉ්දදි ්ද ස්ාග්යේ මුඛතු ත  . ශ්රී ල කාව 

කාණ්ඩ 3 ශ ක 2 – 1 

2015, පිටු ශ ක 9 - 14 

 තශථචා්ව ප්රස්ව ව්වරු ශත් ආතිය  වයාේිය  හා 

ආශ්රිත කරුණු 

 ාතෂකාව   “දීර්ඝකාලීයව 

 ාත් හා ගාල්ල 

දිස්ථත්රිනකවල ව්වා ය්ෝග 

ඉව්ව කිරීයම් තසුවිත්ම් 

ශධය ය”  හා මුඛ්රා තගය ම් 

ELISA ස්ථථී්්වව  ස් හා 

කාලසී ාව   2015 

යතව්වාපා  ස් ආ්ම්භ 

ක්ය ලදී. වටියාක  

ත.යඩො. 4000 /= 

 
 

වවද්ය ජන  රුකනන්  

වවද්ය ජන  රුකනන්  

රනය ෝජයා තය . ජත්ද 

්ාජය, ප්රදාය ලාභී්වව  

වවදය ටී.සී.  හතුයගොඩ 

 ාතෂකාව   “දීර්ඝකාලීයව 

 ාත් හා ගාල්ල 

දිස්ථත්රිනකවල ව්වා ය්ෝග 

ඉව්ව කිරීයම් තසුවිත්ම් 

ශධය ය”  හා මුඛ්රා තගය ම් 

ELISA ස්ථථී්්වව  ස් හා 

කාලසී ාව   2015 

යතව්වාපා  ස් ආ්ම්භ 

ක්ය ලදී. වටියාක  

ත.යඩො. 4000 /= 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

1 යවෝයේ - යතෝ්ධදල යස්ෞතය ප්රය්ධශ  ආශ්රිත 

වවදය රනලධාපා, පු චියහේවා ී.ඩී., චා්දදීත 

ී.එච්. ස්හ පිපාස්  SLCPsych වාර්ෂික ශධය ය 

ස්ැි යේ 2015 

 ච්ද්රි පා ඨය.ක.ක. , ගුණතු ග ඩේියව්.ී. , 

්ාජතනෂ එච්. ය්ෝගී්දයේ ස්ථව   ීවිත හාරන 

ත්වව කළ යාක්ණ  ස් හා ත්වකාලීය 

පුහුණුව ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහල, වාර්ෂික 

ශධයාතය ස්ැි   ගාල්ල වවදය ස් ග  . 

 ඩේියව්.ක.ක. කු ා්ි  හ, ශයි.එච්. ්ාජතනෂ, 

එල්.එ්ද.ඨය. ස් ්ි  හ, ක.එස්ථ. දස්යා ක ශවුරුු  

50   වැඩි ඩිය ්දිෂ ා ය්ෝගී්ද ආශ්රිත දැනු  ස්හ 

ආකල්ත, ගාල්ල වවදය ස් ග  , වාර්ෂික 

ශධය ය ස්ැි   

 තශථචා්ව ප්රස්ව  ව්වරු ශත් ආතිය  වයාේිය  හා 

ආශ්රිත කරුණු - යවෝයේ යතෝ්ධදල MOH 
ප්රය්ධශය හි. යලෝක  යයෝ වවදයවරු්දයේ 

ස් ග   හා ආි  ානු  යයෝවවදය 

ස්ම්යම්ලයයේ උත ශනු්රහය ්ද තැවිය 

යදොයළොස්ථ වැරන වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  . 

ී.ඩී. පු චියහේවා, යන.එම්.එස්ථ.ක.යන. ජ යස්ේක්, 

සී.ී. යහේවයේ, එච්. ්ාජතනෂ, සී.යේ. වියේි  හ 

රනදහස්ථ තත්රිකා ඉදිපාත්ව කිරී . 

 ශ්රී ල කායව් දකුණු තළාත ආශ්රිත ශර්ධ යාගපාක 

ස් ාජ  තුළ ි ටිය විරනශථච  යයොකළ විස්ා්ද 

ය්ෝග  ස්හිත වඩිහිටි ්ද  

යන.එම්.එස්ථ.ක.යන. ජ යස්ේක්, සී. යස්ේයාධී්, 

යන.ඩී. තිය්ය, එම්.එල්.යන. ද ි ල්වා හා 

එස්ථ.යන.සී.එල්. ධර් ප්රි  2015  ාර්තු  ස් 27 – 

30 ශත් ශ්රී ල ක   යයෝවිදයා ශ විදයාලය හි 

වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  . 

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

 

2 ජත්ද ්ාජය ප්රදාය  (2012 TAS ඉදිපා   යගය 

 ා  - ත.යඩො. 4000.00) 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තයාග / යේය ්දට් / 

වියශේෂ ජ ්රහණ 

 ාද වය්ඡකදද් විද්යා අධ්යදනාාංශද 

NRC විිෂෂථ තා තයාග  –  

වවදය එල්.ඩේියව්.ී.ආර්. ශල්විස්ථ 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

වජව රසාදන අධ්යදනාාංශද 

i.   ශ්රී ජ වර්ධයපු් විශථවවිදයාලයේ ශධය ය 

ස්ැි ය හි යහො   වාචික ඉදිපාත්ව කිරී  

 හාචාර්  යන.ක.ඨය.ඩේියව්. ජ ියලක විි ්ද 

ලවාු ණි.  

ii.   වවදය ක.ඨය. ශ්වතයා ක  

(a)  උතකුලතිය ්්ද තදනක  - 2015  

විිෂෂථ ත  ඉදිපාත්ව කිරී   ජාතය්දත්ව 

පිළිගත හැකි දැනු  රනෂථතාදය  ස් හා 

(තශථචා්ව උතාිම කාල  තුළ) 

(b)  SLASS GRC තශථචා්ව උතාිම තර්යේෂණ 

තයාග  - 2015  

 

iii.    වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක ලවා ගැීත . 

(a)  G.R. Handy ස්ම් ාය , SLMA  ින්ද  

(b)  හාචාර්  යන. ්ාජරිපා  කාය  CCP 

ස්ැි  හිදී. 

 

ප්රජා වවද්ය අධ්යදනාාංශද 

වවදය ඨය.ී. ද ි ල්වා - 01  

විදයා්ව ක ප්රකාශය 2013 ස් හා ජයාිමතිය 

ස්ම් ාය  

 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..කම. කනෝධිනාද  

තර්යේෂණ ස් හා NRC තයාග  

තර්යේෂණ ස් හා ජයාිමතිය ස්ම් ාය ්ධව  

 

කවද්ය එන්.ක.. ද් නාද  

විිෂෂථ  වාචික ඉදිපාත්ව කිරී  - 201  ගාල්ල වවදය 

ස් ග ය හි වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි ය හි 

(යඩ ගු හා යතවය ස්ථත් ත්ල වල ්ාිෂක්ණ  

(TSFA)   ත්ල කා්දු  ීයම් දර්ශක හු යාගැීතයම් 

හැකි ාව)(TSFA)  

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය අජි්  ද් එස්. නාග ව්   

විදයා්ව ක මුඛ්රණ ස් හා NSF විිෂෂථ තා තයාග  

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල හා ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වවදය ඨය  , රුහුණ 

විශථවවිදයාල  හා ස්ථවාධීය 

විදයාර්ා ා 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 රක ෝ කේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

විදයා්ව ක මුඛ්රණ ස් හා (2015) NRC විිෂෂථ තා 

ස්ම් ාය . තර්යේෂණ තත්රිකාව (2013) ජාතය්දත් 

ත්යතෝෂයව්ද . 62, 32-35. 

 

වයාධිකේද් අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද ලයීමමිණි මුේදුව 

යහො   වාචික ඉදිපාත්ව කිරී . 

 

භී ේකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය සුධීරා ජදසිාං  

ගාල්ල වවදය ස් ග යේ වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි යේ 

කාාව 

 

 කනෝ වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

  ාචාර්ද ජී.එ්ඡ. චාන්ද්ීන 

ශ්රී ලයීාං ා  කනෝවිද්යාඥදන්කේ විද්යාලයීකප අධි 

ශි ය් වද 

වවද්ය එස්.ඒ.ී.. කසේනාධීර 

 ගා්දිම ිෂෂය්වව ප්රදාය  ස්ථයාුත 

 යයෝවිදයා්ව ක පුයරු්වාාතය ස්ම් ්ද්රණ , 

යච්දයායි, 2014 

 ප්රවාහය දී යාව ස්ථයාුත  යයෝවිදයා්ව ක 

ස්ම් ්ද්රණ   ස්හභාගී ී  ස් හා 

 UN ස්හියක උතය්ධශක - එනස්්ව ජාීය්දයේ 

(DSS/CISMU) සු්නෂණ හා ආ්නෂය 

ශවිරනශථචිත ත්වව ආශ්රිත 

ආතිය කළ යාක්ණ කකක  

වවද්ය අයි.එ්ඡ. රාජ ම  

 ශ්රී ල කා  යයෝවිදයාඥ ්දයේ ස් ග ය හි ීවිත 

කාලීය ස්ා ාජික්වව  

 ශ්රී ල කා වවදයවරු්දයේ ස්ම්යම්ලයයේ ීවිත 

කාලීය ස්ා ාජික්වව  

 

ස  කසෞඛ්ය විද්යා උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

BPharm උ ාධි ව්ඩසට න 

01. ස් තයාව 

යහො   තර්යේෂණ මුඛ්රණ   හිමි තයාග  

(M.S. ෆිවහිර් – 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

BSc (MLS) උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

තයාග  -  2 

1.  යතෝස්ථ ර් තයාග , යතෝෂණ ආි  ානු 

ස්ම්යම්ලය  2015 ජතාය  

2.  විදයා්ව ක ස්ැි යේ යහො   වාචික ඉදිපාත්ව 

කිරී  2015 වවදය ඨය  , ශ්රී ජ වර්ධයපු් 

විශථවවිදයාල . 

 

නරවා  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද (FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

1.    NRC විිෂෂථ තා ස්ම් ාය  විදයා්ව ක 

ප්රකාශය  ස් හා (2015) තර්යේෂණ තත්රිකාව 

(2013) ජාතය්දත් ත්යතෝෂයව්ද ,  

       62, 32-35. 

 

වැඩමුඛළු / ස්ම් ්ද්රණ / 

ස්ැි  

ජාතය්දත් හා ජාියක 

 ාද වයව්ඡකදද් අධ්යදනාාංශද 

හෂද පුයරු්වාාතය වැඩස් හය - වවදය ඨය.එම්. 

ය්ොද්රියගෝ 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 හාචාර්  ස් ්ද වි ලසුයර්්ද්ර - ප්රජා ශනෂි වවදය 

විදයාව     

වවදය බියල්ෂ යතයර්්ා - ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  හා විදයාර්ථී්ද ස් හා  ෂු  කුස්ලතා 

වවදය ඨය.ී. ද ි ල්වා - ල්ියක ීව වවදය විදයා 

තර්යේෂණ  - ආධුරනක කාාකාචාර් වරු හා 

කරනෂථ  වවදයවරු, ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහල  

(THK) හා  හය ෝද් (THM) 

 ාත් වවදයවරු්ද ස් හා තර්යේෂණ ක්ර යව්ද  

වැඩමුඛළුව.  

වතු 3 ක NCD දර්ිෂත . 

වවදය තයාගී යතෝදයම්යතරු  - තර්යේෂණ 

ක්ර යව්ද  වැඩමුඛළුයවහි ස්ම්ත්ව දා ක්වව  

වවදය චම්තා වියේි  හ ගාල්ල වවදය ස් ග   

 ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද ල්ියක ීව වවදය විදයා 

තර්යේෂණ වැඩමුඛළුයවහි ස්ම්ත්ව දා ක්වව . 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 ්ණ වි ර්ශය වැඩමුඛළු ්ධව න ගාල්ල දිස්ථත්රිනකයේ 

ස් විධාය  (වි ර්ශය රි ාවිය   ශදාළව)  

 ්ණ ිය ාතදි චිකරුව්ද හා වි ර්ශ ක ්ද හ  

තැවැිය ස්ම් ්ද්රණ  ස් හා ස්ම්ත්ව දා ක්වව . 

 

 

 

 

ප්රජා වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

 ාත් G.H. හි වවදය 

රනලධාපා්ද 

ආධුරනක කරසකාචාර් වරු 

හා කරනෂථ  වවදයවරු 

(THK හා THM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

අධි රප වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වි ර්ශක ්ද,  යහේස්ථ්රා්ව 

හා 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

 

 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

i.    ළ ා ය්ෝග ස් හා උස්ස්ථ ීවය ස්හය ෝගී්වව  

      (APLS) පුහුණු වැඩස් හය ය යහවී . 

       දි තලාව, යකොළඹ හා ගාල්ල 

      වාහි්  ENCE, යකොළඹ, ගාල්ල 

 

ii.   NALS පුහුණු වැඩස් හය ය යහ ී . 

 

 රක ෝ කේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

ස්ම්ත්ව දා ක්වව , වවදය ඨය  , රුහුණ 

විශථවවිදයාල , FMAS 2015 ‘‘විදයා්ව ක ස්ැි  

ඉදිපාත්ව කිරී ’’ වැඩමුඛළුව (2015 ්නයතෝම්වර්) 

 

වයාධිකේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය දී ානි සිරිවර්ධ්න 

SLAB  10 වැරන ස් ව්වස්්  2015 යයොවැම්වර් 

ප්රීයතය ස්මුඛළුව  

ආ්ාිම ය්ධශය  වවදය තරීනෂණ ආශ්රිත ල්ලාශ්ර   

වවදය තර්යේෂණාගා් ප්රීයතය  ්ස්ථයස්ේ            

ISO 15189:2012 තාදකව පුහුණුව 

2015 ්නයතෝම්වර්  ස් ශ්රී ල කා ප්රීයතය  ණ්ඩල  

 ින්ද ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි.  

ආ්ාිමත ය්ධශය  වවදය විදයායව් ගුණා්ව ක හා 

ත්ාකාරී්වව   ත තානෂණ ශවශයතා 

 

 ර්කප පාගාර 

පූර්ව තර්යේෂණ ශදි ් ස්ම් ්ද්රණ  

යස්ෞතය විදයා ජාියක ආ තය , කළුත් 2015 

ආ්ාිමත ය්ධශය    වවදය විදයායව් ගුණා්ව ක හා 

ත්ාකාරී්වව   ත තානෂණ ශවශයතා 

 

කලයීෝ  ප්රතීත න දිනද 011  

2015 ුනරන  ස් ශ්රී ල කා ප්රීයතය  ණ්ඩල   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද තානෂණ ස්ැි   

ආ්ාිමත ය්ධශය    වවදය ල්ලාශ්ර හ්හා 

ශනුග ය  කළ හැකි ප්රියඵල ත්වව 

ිය ාතදි චිකරුව්ද,උත්ව 

හා  ්ණ 

ිය ාතදි චිකරුව්ද  

(ගාල්ල දිස්ථත්රිනක ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 

අමුද්රවය 

2015 ුනරන  ස් යස්ෞතය ශ ාතයා ශ  හා වවදය 

තර්යේෂණ ආ තය  ස් විධාය  ක්ය ලද ්ස්ා ය 

ළ ා ය්ෝග ත්වව තනයස්ේරුව වැඩමුඛළු 

තර්යේෂණාගා් තානෂණ ිෂල්ඨය්ද ස් හා ආ්ාිමත 

ය්ධශය    තර්යේෂණාගා් ප්රීයතය  හා 

ගුණා්ව කතාව 

 

 කනෝ වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශය 

 ර්කප ප 

  ාචාර්ද ජී.එ්ඡ. චාන්ද්ීන 

 උත රනර් ාණකරු - තර්යේෂණ වයාතෂිය    

‘‘ළ ා හා ය ෞවය  යයෝ ස්ථයාුත තරීනෂණ 

වැ පා  ස් හා ි  හල පි තයතහි වල ගුභාව ’’ 

 වවදය රනලාධාරී්ද ශ්වත්ව ක්ග්ව 

 යයෝවිදයා්ව ක ප්රීණතා - ප්රධාය තරීනෂණ 

 

වවද්ය ජී.ඩී. පුාංචික ේවා  

 වවදය පු චියහේවා,  හාචාර්  ී.එච්. 

චා්දදීත, වවදය යන.එම්.එස්ථ.ක.යන. 

ජ යස්ේක් හා වවදය ශයි.එච්. ්ාජතනෂ 

විි ්ද ය යහ වය ලද වයාේිය හා ශවධායම් 

ත්වව යතෝ්ධදල තශථචා්ව ප්රස්ව  ව්වරු්ද 

ශත් තවියය  ය ශ ශ  ස්ම්ව්දධ 

ශධය ය .  යයෝ විදයාඥ ්දයේ 

ස් ග ය හි වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි   2015 

තව්වවය ලදී. 

 

වවද්ය එස්.ඒ.ී.. කසේනාධීර 

 වවදය එස්ථ.ක.සී. යස්ේයාධී් විි ්ද ප්රධාය 

තර්යේෂක යලස් තර්යේෂණ වයාතෂිය ක 

රි ා ක්නු ලැුදණි. ‘‘ළ ා හා ය ෞවය 

 යයෝ ස්ථයාුත තරීනෂණ ස් හා ි  හල 

පි තයතහි වල ගුභාව .’’  

 M. Phil තර්යේෂණ  ාර්යගෝතය්ධශක.  

‘‘ශ්රී ල කායව් පිළිකා ය්ෝගී්දයේ ීවය 

ත්වව උයදස්ා  යයෝ ස් ාී  කා්ණා’’ 

ය යහ ී  එ්්දිය ී්තු ග මි , ආධුරනක 

කරසකාචාර් , ස්  යස්ෞතය විදයා ඨය   රුහුණ 

විශථවවිදයාල  

 වවදය ජයක රුයව්ද විි ්ද ය යහ වය 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ආචාර්  උතාිම තරීනෂණ 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව . 

 

වවද්ය කම.එම්.එස්.ඒ.කම. ජදකසේ ර 

 ‘‘ශ්රී ල කා ය ෞවය හා ළ ා  යයෝ ස්ථයාුතක 

තර්යේෂණ වැ පායේ ි  හල පි තයතහි 

වල ගුතාව ’’ තර්යේෂණ වයාතෂියය හි 

ස් තරීනෂක. 

 

වවද්ය අයි.එ්ඡ. රාජ ම   

 වවදය ශයි.එච්. ්ාජතනෂ මි  ක්ාපිටි  

ිෂනෂණ ය්ෝහයලහි හෂද ය්ෝග ආශ්රිත 

ය්ෝගී්දයේ ආතිය ත්වව ස්ම්ව්දධ 

තර්යේෂණ  රන ායකො  තත. එය ්ද  ත  

විි ්ද DUKE විශථවවිදයාලයේ ස්හය ෝගී්වව 

ස්හිතව ව ස්ථගත හා ස්ාහි ක ය්ෝගී 

කළ යාක්ණ  ස්ම්ව්දධ තර්යේෂණ නද 

ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහල ආශ්රිතව 

ය යහ වනු ලවයි.   

 වවදය ී.ඩී. පු චියහේවා,  හාචාර්  ී.එච්. 

චා්දදීත, වවදය යන.එම්.එස්ථ.ක.යන. 

ජ යස්ේක් හා වවදය ශයි.එච්. ්ාජතනෂ 

යවෝයත යතෝ්ධදල MOH ප්රය්ධශ ආශ්රිත 

තශථචා්ව ප්රස්ව  ව්වරු්දයේ ආතිය ත්වව 

වයාේිය  හා කළ යාක්ණ තරීනෂණ  

ය යහ වනු ලැයේ. 

 රුහුණු විශථවවිදයාල, යවදය ඨය යේ ස්  

යස්ෞතය විදයා හෂද උතාිමය හි ශවස්්ද වස්් 

විදයාර්රස කු ස් හා ශචි්දත කු ා්ි  හ 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව  ස්ම්තාදය .  

 ශ්රී ල කා PGIM වවදය ස් ග යේ තශථචා්ව 

උතාිමදාරී්දයේ MD තර්යේෂණ ස් හා 

වවදය P.A.A. ච්ද්රි පායේ 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව  ලවා යදය ලදී. 

 ශ්රී ල කා PGIM වවදය ස් ග යේ තශථචා්ව 

උතාිමදාරී්දයේ MD තර්යේෂණ ස් හා 

වවදය පුෂථපික ච්ද්රයස්ේක් 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව  ලවාු ණි.  

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

 කනෝ වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

සම් න්ත්රප 

2015 ශත් කාල  තුළ ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  විවිධ ස්ම් ්ද්රණ, ස්ැි  ස්හ වැඩමුඛළු 

ස් හා ස්හභාගී වි . 

  ාචාර්ද ජී.එ්ඡ. චාන්ද්ීන 

 ශ්රී ල කා  යයෝවිදයාඥ ්දයේ විදයාලයේ 

වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි   2015 

 ගාල්ල වවදය ස් ග ය හි ශධය ය ස්ැි   

2015 

 Malaysia, Kuala Lumpur, ASCAPAP වාර්ෂික 

ස්ැි   

 China, Beijing, Synapse ස්ම් ්ද්රණ  

 වස්ථකඩුව Synapse ස්ම් ්ද්රණ  

 NIMH  යයෝචිකි්වස්ක වැඩමුඛළුව 

 Endocrine ස් ාී  තදයම් ස්ැි  

 ‘‘ය ෝගය යද ාපි ක්ණ ’’ පුහුණු වැඩමුඛළුව 

 තර්යේෂණ ස් හා ගුණා්ව ක ස්ැලසුම්ක්ණ  

වැඩමුඛළුව. 

 

වවද්ය ජී.ඩී. පුාංචික ේවා 

 ගාල්ල වවදය ස් ග ය හි 2015 වාර්ෂික 

ශධය ය ස්ැි   

  යයෝචිකි්වස්ක තශථචා්ව උතාිම පුහුණුකරුව්ද 

ස් හා වැඩමුඛළුව 

 විෂ  ාලා ස් යශෝධය වැඩමුඛළුව 

 ආි  ානු ස්ම්යම්ලයයේ  යයෝචිකි්වස්ක 

ස් ග   හා යලෝක  යයෝචිකි්වස්ක ස් ග   

 ින්ද ස්  ශනු්රහ  දනවය ලද 12 වැරන 

වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  . 

 

වවද්ය එස්.ඒ.ී.. කසේනාධීර 

 ගාල්ල වවදය ස් ග යේ 2015 වාර්ෂික 

ශධය ය ස්ැි   

 Autism ස් හා පුහුණු ස්ැි   ‘‘ළ ා යස්යයහස්’’ 

ස්ම්ත්ව  ධයස්ථාාය   ින්ද ළමුඛ්ද හා 

යද ාපි ්ද ස් හා ස් විධාය  ක්ය ලද පුහුණු 

ස්ැි  . 

 ඕස්ථයේිය ායව් Darwin විශථවවිදයාල කණ්ඩා   

 ගි්ද ය යහ වය ලද ක්ාපිටි  ිෂනෂණ 

ය්ෝහයලහි තව්වවය ලද ‘‘ ායි ක යස්ෞතය හා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ප්රා ාධා්’’වැඩමුඛළුව 

 USA, යව Mexico විශථවවිදයාල  ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද ශ්දතර්ජාල පුහුණු ස්ැි   

Austic ළමුඛ්ද වෂ්වීය  රි ාකාරී්වයව ස් හා. 

( ාස් 4 ක පුහුණු ස්ැි  හා ස්ැි  11/2 තැ  

තැවතුණි. 

 

      වවද්ය කම.එම්.එස්.ඒ.කම. ජදකසේ ර 

 2014 ගාල්ල වවදය ස් ග යේ වාර්ෂික 

ශධය ය ස්ැි  . 

 2014 ශ්රී ල කා  යයෝවිදයාඥ ්දයේ විදයාලයේ 

ප්රාය්ධශය   කාර්තු   ශධය ය රැස්ථී . 

  යයෝ යවදය විදයා තශථචා්ව උතාිම පුහුණුව  

ශදාළ පුහුණුකරුව්ද ස් හා පුහුණු වැඩමුඛළුව. 

 විෂ  ාලා ස් යශෝධය   ශදාළ වැඩමුඛළුව. 

 යස්ෞතය ශ ාතයා ශයේ ස්හය ෝගී්වව  ස්හිතව 

ශ්රී ල කා  යයෝ විදයාඥ ්දයේ විදයාල   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද  ායි ක යස්ෞතය හා 

වවදය රනලධාරී්දයේ  ායි ක යස්ෞතය ස් හා 

 යයෝවිදයා්ව ක ස්හය ෝග   ය වෂ්වීය  

ස් වර්ධය වැඩස් හය තව්වවායගය  ා . 

 

වවද්ය අයි.එ්ඡ. රාජ ම  

 USA  ජාියක යස්ෞතය ආ තය   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද Brain ස්ම් ්ද්රණ  

ස්හභාගී්වව  ස් හා ශිමිෂෂය්වව . 

  යයෝ වවදය විදයා්ව ක ආවාධ ස් හා වය 

Synapse ස්ම් ්ද්රණ . 

 ශ්රී ල කා  යයෝවිදයාඥ ්දයේ විදයාලයේ 

වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  .  

 ශ්රී ල කා වවදය ස් ග යේ වාර්ෂික ශධය ය 

ස්ැි  .  

 ල කා වවදයවරු්දයේ විදයාල   ින්ද 

තව්වවය ලද වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  . 

 ගාල්ල වවදය ස් ග    ින්ද තව්වවය ලද 

වාර්ෂික ශධය ය ස්ැි  . 

 

ශලයීය වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

ද්්නට ක ක දවන  රීම ප  

 වවදය එම්.එම්.ක.යේ. කු ා්, වවදය යේ.ඨය.එම්. 

කු ා්ි  හ, වවදය ආර්.ඨය. ශයේවික්ර  හා වවදය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ආර්.ඩේියව්. යස්යයවි්්වයයේ ශධීනෂණ  හා 

 ාර්යගෝතය්ධශක්වව    ය්ව තහත තර්යේෂණ 

වයාතෂිය ි ු යව්.    

 

 haemorrhoids ය්ෝගී්දයේ ීවය 

ගුණා්ව කභාව  වියශේෂඥ ශලය වවදය 

කකක , ක්ාපිටි  ිෂනෂණ ය්ෝහල (ද්වත 

විශථයල්ෂණ )  

•    ශලය වවදය විදයා ශධය යා ශ   ින්ද 

ස් විධාය  ක්නු ලවය ශලය වවදය විදයා 

ශරනවාර්  පූර්ව පුහුණුව. 2015 යයොවැම්වර්, 

රුහුණ විශථවවිදයාල , ගාල්ල.  

 •   යජයෂථ  යල්තකාිමකාපා, යල්තකාිමකාපා, 

යජයෂථ  රනවාස් රනලධාරී  ය ශ  ස් හා ශලය 

වවදය විදයා ශධය යා ශ  හා යලෝක වැ කුව 

ස් විධාය  ක්ය ලද හදිි  ශලය වවදය 

වැඩමුඛළුව. 

•    Dr. U.I. Hapuarachchi, Coordinator, Pre-

intern CPR Programme in Faculty of 

Medicine, University of Ruhuna 

 

ස  කසෞඛ්ය විද්යා උ ාධි ව්ඩසට න 

BPharm උ ාධි ව්ඩසට න 

i. Charles drawing විශථවවිදයාලයේ  හාචාර්  

Patric Ball විි ්ද වැඩමුඛළුව ස් විධාය  ක්ය 

ලදී. 

ii. උතාිම ශයේනෂක ්ද ස් හා වූ තර්යේෂණ 

ය ෝජයා ්චය  හා ඉදිපාත්ව කිරී  වැඩමුඛළුව 

(1,2,3) කණ්ඩා ම් ි සු්ද ස් හා. 

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

ස්ම්ත්ව දා ක්වව , වවදය ඨය  , රුහුණ 

විශථවවිදයාල  ‘‘විදයා්ව ක ස්ැි  ඉදිපාත්ව 

කිරී ’’ F – MAS – 2015 ය යහ වය ලද 

වැඩමුඛළුව. (2015 ්නයතෝම්වර්) 

 

වවද්ය අධ්යා න  ා  ාර්ද  ණ්ඩලයී සාංවර්ධ්න 

ඒ  ද 

2015.03.24 - ගුණා්ව ක SBA ප්රශථයාවිය න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  හා ප්රජාව 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ස්කස්ථ ක්නුයේ යකයස්ේද? - ස්  යස්ෞතය විදයාව - 

වවදය වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද 

ජ වර්ධය, වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  

යන.ඩී.  හි්දද. 

2015.0 .09 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 3 - වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය. 

 

2015.0 .10 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 3  වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය, 

වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  බියල්ෂ 

යතයර්්ා. 

 

2015.0 .11 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 3  වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය, 

වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  බියල්ෂ 

යතයර්්ා. 

 

2015.0 .24 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 4  වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය, 

වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  යන.ඩී. 

තිය්ණ. 

 

2015.0 .25 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 5  වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය, 

වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  යන.ඩී. 

තිය්ණ. 

 

2015.07.07 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 5  වවදය 

වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද ජ වර්ධය, 

වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය,  හාචාර්  යන.ඩී. 

තිය්ණ. 

 

2015.07.07 – පූර්ව ස්ා රනක විෂ ්ද හි ගුණා්ව ක 

SBA ප්රශථයාවිය ස්කස්ථ ක්නුයේ යකයස්ේද? - ස්  

යස්ෞතය විදයාව - වවදය වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය 

ශ්වි්දද ජ වර්ධය, වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය, 

 හාචාර්  යන.ඩී.  හි්දද. 

 

2015.07.29 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 7 

වවදය වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද 

ජ වර්ධය. 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

2015.07.30 – CCPDHE ය ොඩිුතල  - 7 

වවදය වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය ශ්වි්දද 

ජ වර්ධය. 

 

2015.00.0  – ප්රමිියගත ස්ැලසුම්ක්ණ  වැඩමුඛළුව  

 හාචාර්  සුි පා්ව ය ්දඩිස්ථ, වවදය ශ්වි්දද 

ජ වර්ධය. 

 

2015.00.11 – පූර්ව ස්ා රනක විෂ ්ද හි ගුණා්ව ක 

SBA ප්රශථයාවිය ස්කස්ථ ක්නුයේ යකයස්ේද? - ස්  

යස්ෞතය විදයාව - වවදය වස්්දත ය්ධවි පා, වවදය 

ශ්වි්දද ජ වර්ධය, වවදය ස්ම්ත්ව ගුණවර්ධය, 

 හාචාර්  යන.ඩී.  හි්දද. 

 

විස්තෂත රි ාකා්කම්  ාද වය්ඡකදද් විද්යා අධ්යදනාාංශද 

ල්ියක විදයා ශධය ය  ණ්ඩල ස්ා ාජික්වව  

(PGIM)  -   හාචාර්  ීජ.ී. යායා නකා් 

MOIC – ීව විදයා තර්යේෂණාගා් ප්රියරනෂථතාදය  - 

වවදය ඨය.එම්. ය්ොද්රියගෝ 

රනය ෝජය යජයෂථ  ිෂෂය උතය්ධශක 

කා  වයච්යදද විදයා ශධය ය  ණ්ඩල ස්ා ාජික 

(PGIM) 

 හාචාර්  ීජ.ී. යායා නකා් 

යජයෂථ  රනය ෝජය ිෂෂය උතය්ධශක - වවදය ඨය.එම්. 

ය්ොද්රියගෝ 

ි ව්වය වස්් වවදය ි සු්ද ස් හා ස්ා ායය 

වෂ්වියක ත්වී  - වවදය ඨය.එම්. ය්ොද්රියගෝ 

2015 වස්යර් කාය  ස් හා ඨය  ස්ම්ව්දිමකා්ක - 

වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය  

ක්රීඩා උතය්ධශක  ණ්ඩලයේ වවදය ඨය  

රනය ෝජය  - වවදය ළහිරු ප්රයවෝධ 

 

ජීව රසාදන අධ්යදනාාංශද 

I. වවදය ආර්.ඨය. යහේවාවස්ම් වාහි් කරසකාචාර්   

BSC, MLS උතාිම වැඩස් හය 

 

II    වවදය එම්.ටී. යාතායගොඩ - වාහි් 

කාාකාචාර්  - B.Sc. MLS හා B.Sc. B. Pharm 

උතාිම තා  ාලා 

 

III.  වවදය ක.ඨය. ශ්වතයා ක B.Sc. හා MLS උතාිම 

 

 

 

 

 

 

 

විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ජීව රසාදන අධ්යදනාාංශද 

MLS ි සු්ද 

 

B. MLS  හා  

B. Pharm ි සු්ද 

 

MLS ි සු්ද 

 

 

B. Pharm ි සු්ද 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

තා  ාලා ස් හා ය්ධශය ය යහ වනු ලවයි. 

 

IV.  වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක B. Pharm උතාිම 

තා  ාලායව් වාහි් කරසකාචාර් . 

 

V.   වවදය එම්.ටී. යාතායගොඩ, වවදය ක.ඨය. 

ශ්වතයා ක හා වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක 

ිෂෂය උතය්ධශකවරු යලස් යස්ේව  ක්යි.  

 

VI.   වවදය ආර්.ඨය. යහේවාවස්ම්, වවදය එම්.ටී. 

යාතායගොඩ, වවදය ක.පි. ශ්වතයා ක හා 

වවදය සී.එම්. වික්ර ියලක, වවදය ඨය  ි සු්ද 

ස් හා උතය්ධශකවරු වශය ්ද යස්ේව  ක්යි. 

 

VII.  Dr.  A.P. Attanayake   - Executive 

committee member of SALAS (Sri Lanka 

Association of Laboratory Animal Sciences) 

 

ප්රජා වවද්ය අධ්යදනාාංශද 

 හාචාර්  ස් ්ද වි ලසු්දද් ්ාජය යස්ේවයේ 

තවියය ශනෂි ය්ෝග ස්ම්ව්දධ චිකි්වස්ාව 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

i. KDU හි ප්රා  උතාිම ශයේනෂක ්දහ  ශිමක්ණ 

වවදය විදයාව ස්ම්ව්දධ ය්ධශය දා ක්වව  

ශතණ්ඩව තව්වවා ගැීත . 

ii. යහද තශථචා්ව තදයම් තාස්ල යකොළඹ, වවදය 

ීතිය පිළිගැීතම් ස්ම්ව්දධ ඉගැ්දීම්. 

 

මෂුද්ර ජීවී අධ්යදනාාංශද 

Diploma i    PGIM හි තශථචා්ව ඩිේයලෝ ා පුහුණුදාරී්ද ස් හා 

වවදය නෂු්ර ීව විදයා ය ොඩිුතල  

 

 ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

 ශ්රී ල කා ළ ා ය්ෝග විදයාලයේ (SLCP) ස්භාතිය - 1 

 වවදය ශධයාතය හා කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

කමිටුව 

 

 රක ෝ කේද්ද අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

රුහුණ විශථවවිදයාලය   වවදය ස්ා්ායවහි ඉදිපා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

අධි රප වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

i. KDU වවදය ි සු්ද 

ii. යහද වියශේෂ පුහුණු 

වැඩස් හය - යහද 

කණ්ඩා ම් 

 

මෂුද්ර ජීවී අධ්යදනාාංශද 

PGIM, යකොළඹ 

විශථවවිදයාල  
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

පිටුව ස්ැලසුම් කිරී , කාර් ාලය   ප්රකාශය වවදය 

ඨය  , රුහුණ විශථවවිදයාල  යවළු  2015 

 

ස  කසෞඛ්ය විද්යා උ ාධි ව්ඩසට න 

BPharm උ ාධි  ාඨ ාලයීාව 

ස්ා ාජික ්ද 02 

තා ශාලාය   ිෂෂය ශභියප්රේ්ණ වැඩස් හය - 02  

එම්.එස්ථ. ෆිවහිර්   ා - ස්හි්ා ජාියක තාස්ල, 

ගි්දයතො  

ILM ස්ම්සුදී්ද විදයාල , යේරුවල. 

 

BSc (MLS) උ ාධි ව්ඩසට න 

UGC ප්රදාය ස්හිත ආචාර්  උතාිම තර්යේෂණ 

වයාතෂිය . 

 ාතෂකාව “Anthrocycline induced cardiotoxicity 

; A clinical ethnophamacological and 

biochemical approach” 

රු. 3.5 මිිය ය (2015 ස් හා මිිය ය 1.4) 

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

රුහුණ විශථවවිදයාලය   වවදය ස්ා්ායව් කව් 

රනර් ාතෂ්වව , කාර් ාලී  ප්රකාශය , වවදය 

ඨය  , රුහුණ විශථවවිදයාල , 2015 යවළු  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSc (MLS) උ ාධි 

ව්ඩසට න 

තර්යේෂණ ය යහ ී  

 

 

 

 

 

ස්ම්ව්දධීකා්ක 

වැඩස් හ්ද 

 ාද වය්ඡකදද්කේද් අධ්යදනාාංශද 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ Bpharm උතාිම වැඩස් හය  

Charles Darwin විශථවවිදයාලයේ ඖෂධයව්ද 

තාස්යලහි ස්හය ෝගී්වවය ්ද - ආචාර්  උතාිම 3 ක 

වැඩස් හය. 

වවදය ඊ.ශයි. වවදය්්වය 

Charles Darwin විශථවවිදයාලයේ ආචාර්  උතාිම  

හා ස්ම්ව්දිමතව ස්ම්ත්ව දා ක කු යලස් 

දා ක්වව . 

වවදය ඨය.එම්. ය්ොද්රියගෝ  

යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ  ායව ජාය කකක  හා 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ශණුක ජාය 

තර්යේෂණාගා්  ස් ා ආ්ම්භ යකරුණ දා ක්වව 

වැඩස් හය - වවදය එල්.ීජ.එල්. ප්රයවෝධ 
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2015 

ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

ප්රජා වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවදය ඨය.ී. ද ි ල්වා - 01   DUKE යගෝලී  යස්ෞතය 

වැඩස් හය. 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

UoR හි ස්  යස්ෞතය විදයා උතාිම වැඩස් හය 

ශනුව්ධධව ශිමක්ණ වවදය විදයාව ඉගැ්දී . 

 

වවද්ය විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..කම. කනෝධිනාද  

Duke Ruhuna ධ රන ය්ෝග තර්යේෂණ වැඩස් හය 

 

  ාචාර්ද කම.ඩී.  තිරන 

Duke –Ruhuna ස්හය ෝගී්වව වැඩස් හය 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය අජි්  ද් එස්. නාග ව්   

Duke-Ruhuna ස්ම්ව්දධීකා්ක වැඩස් හය 

 

 

ළ ා කරෝග අධ්යදනාාංශද 

DUKE විශථවවිදයාල ස්ම්ව්දධීකා්ක වැඩස් හය. 

 

 රක ෝ කේද් අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

I. Aichi වවදය විශථවවිදයාල , Aichi ජතාය  

II. යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ, වවදය ඨය  

ත්යතෝෂයව්ද ශධය යා ශ  

III. CNTD රනවර්තය Liverpool වවදය තාස්ල, UK. 

        Washington විශථවවිදයාල , USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

I. Aichi වවදය විශථවවිදයාල , Aichi , ජතාය  

 

 

 

 

අධි රප වවද්ය විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

ස්  යස්ෞතය විදයා, යහද 

ි සු්ද 

 

 

 

 

 

 

 

මෂුද්ර ජීව විද්යා 

අධ්යදනාාංශද 

වවදය ඨය   රුහුණ 

විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

 රක ෝ කේද් 

අධ්යදනාාංශද 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

LF රනරීනෂණ වැඩස් හය 

හා TAS APCR ස්ථථී්්වව  

යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ 

වවදය ඨය   ි  ලු 

 ැයල්පා ා විරනශථච ්ද ශත 

තර්යේෂණාගා්  හ්හා 

ි ු කිරී     

LF ය්ෝගී්දයේ  ායි ක 

යස්ෞතය ශධය ය. 

ව්වා ප්රියය්ධහ ආධා්ව 

ප්රජා රනරීනෂණ . 

 

වවද්ය ජන  රුකනන් 

LF රනරීනෂණ වැඩස් හය 

හා TAS APCR ස්ථථී්්වව  
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ව්ඩසට න් / 

ක්රිදා ාර ම් 
සාංඛ්යාව / සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාභීන් / ප්රතිද්ාන 

II. ත්යතෝෂයව්ද  ශධය යා ශ , වවදය ඨය  , 

යකොළඹ විශථවවිදයාල  

III. CNTD, Liverpool රනවර්තය වවදය තාස්ල, UK. 

       Washington විශථවවිදයාල , USA 

 

 

 

 

 

නරවා කරෝග  ර්කප ප පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

Aichi වවදය විශථවවිදයාල , Aichi ජතාය  

ත්යතෝෂයව්ද  ශධය යා ශ  වවදය ඨය  , 

යකොළඹ විශථවවිදයාල  

 

 

 

 

CNTD, Liverpool රනවර්තය වවදය තාස්ල, UK. 

Washington විශථවවිදයාල , USA 

යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ 

වවදය ඨය   ි  ලු 

 ැයල්පා ා විරනශථච ්ද ශත 

තර්යේෂණාගා්  හ්හා 

ි ු කිරී . 

LF ය්ෝගී්දයේ  ායි ක 

යස්ෞතය ශධය ය. 

ව්වා ප්රියය්ධහ ආධා්ව 

ප්රජා රනරීනෂණ . 
 

නරවා කරෝග  ර්කප ප 

පුහුණු  ා කසේවා ඒ  ද 

(FRTSU) 

වවද්ය ී..ී.. ද තුකගොඩ 

LF රනරීනෂණ වැඩස් හය 

හා TAS APCR ස්ථථී්්වව  

යකොළඹ විශථවවිදයාලයේ 

වවදය ඨය   ි  ලු 

 ැයල්පා ා විරනශථච ්ද ශත 

තර්යේෂණාගා්  හ්හා 

ි ු කිරී . 

LF ය්ෝගී්දයේ  ායි ක 

යස්ෞතය ශධය ය. 

ව්වා ප්රියය්ධහ ආශ්රිත ප්රජා 

රනරීනෂණ . 

 

 

ප්ර ාශන  ා ද්්නු  වයාතතිද  

 

ලයී්යිස්තුව සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 

37 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 

ස්්දරනයව්දය 

23 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය  25 

මුඛද්රිත වාර්තාවල තතුළ්ව ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා 17 

වාචික ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස්ායේනෂ 86 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්ව කිරීම් වල ස් නයෂේත 61 

යතෝව 07 

යතෝවවල තපාච්යදද 03 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව) ශාස්ථරී  ියපි 11 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   19 
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2015 

විද්යා පීඨද 

 

පීඨාධි ති ප්ර ාශද/ ස ාකලයීෝචනද  

 

විදයා ඨය  , යභෞියක විදයාව, ීව විදයාව හා තපාගණක විදයාව  ය ශ ශ්ර  හ්හා වියශේෂ හා ස්ා ායය උතාිම 

ස්ම්තාදය  ක්යි. උ්ධභිද විදයාව, ්ස්ා ය විදයාව, තපාගණක විදයාව, ගණිත , යභෞියක විදයාව හා ස්්ව්වව 

විදයාව  ය ශධය යා ශ 0  කි්ද ඨය   තපාපූර්ණ . 2015 වස්් ආ්ම්භයේ දී   වස්් 10 ක  වැඩි කාල න පු්ා 

ධීව් හා ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   ලවා දී ියබූ ප්රය්ධශ   ළි්ව ඨය   ස්තු වි . ය   යප්ර්ධශ  තානෂණ 

ඨය යේ කඹුරුපිටි  යව යගොඩයැිනිය ප්රය්ධශ   රැයගය  ය යතන එ  ඨය   ස් හා ලවා දී   ශයේනෂිත . 

විදයා ඨය යේ හා ඨය  කාර්   ණ්ඩල ්දහි පූර්ණ ස්හය ෝගී්වව  උයේතව උනත ඨය  ්ධව   රනර්මිත .  

 

ඨය   ිෂෂය ්ද  විෂ  විෂ  ධා්ා   ය්ව දැනු  ශවයශෝෂණ  ක් ගත හැකි යස්ේ විෂ   ාලා ස් වර්ධය  ි ු  

ක් ියයේ. ය   විෂ  ධා්ව හ්හා ි සු්ද  ි ව් වස්්ක විදයායව්දී උතාිම  ල්ියක විෂ  03 න යහෝ ප්රධාය විෂ  

්ධව න ස්හිතව තපාපූර්ණ කිරීයම් භාගය උරු  යව්.  

 

ඨය   ස්ාර්ාක යලස් රුහුණ විශථවවිදයාලය   විදයා හා තානෂණ වැඩමුඛළුව ය ව් ද තව්වවා තිය ශත් යව 

රනතැුතම් හා යව යස්ො ා ගැීතම් ආශ්රිත ප්රදර්ශය  ද ප්රා  ිෂෂය තර්යේෂණ ස්මි ්ද්ර ණ  ද දි ්ව ක් ියයේ. ශත 

ඨය  ශධය ය ස්ා ාජිකයි්ද ස්ථව තර්යේෂණාශ්රිත යස්ො ා ගැීතම් ජාියක හා ශ්දතර්ජාියක ස්ම් ්ද්රණ ්ද හිදී 

ය ්ද  ස්ා්ා වලද ප්රකාිෂත . ඨය යේ ශධය ය කාර්   ණ්ඩල ස්ා ාජිකයි්ද රැස්ක  විශථවවිදයාල , ජාියක 

තර්යේෂණ කවු්දස්ල , ජාියක විදයා තදය , විය්ධශී  විශථවවිදයාල හා ආ තය හ්හා ිෂෂය්වව තර්යේෂණ 

ප්රදාය හිමිව තත. ය    ශ ත්ව ඨය  ස්ා ාජිකයි්ද විශථවවිදයාල  තුළ හා තපාවාහි්ව විවිධ ශ්මුඛණු යත්දැපාව 

විවිධ කමිටු හා්හා ද යස්ේව  සුචිත . තහත වගු ස් හයයහි ශත ඨය   හ්හා විෂ   ාලා ස් වර්ධය  , 

තර්යේෂණ යස්ො ා ගැීතම්, ජාියක යස්ේව, ප්රජා යස්ේවා විශථවවිදයාලය   යස්ේව  හා ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව   විෂ    වශය ්ද ස් මිශ්රිත යස්ේව  දනවා ියයේ. 

 

 ාර්ද  ණ්ඩලයී  ්දි ් වීම්  ා විජදග්ර ප  

එන එන ඨය ය හි තතු යව්ද යව්ද වශය ්ද දනවා ියයේ.  

 

උේභිද් විද්යා අධ්යදනාාංශද  

 

ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

විෂ   ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක/ විෂ  

ස් වර්ධය  ) 

BOT1231, BOT2221, BOT3242, 

BOT4142, BOT4202, BOT3122 

BOT1222, BOT2122, BOT3132 

විදයා ඨය  ි සු්ද  

ජාියක ස් වර්ධයයේ 

දා ක්වව   

ශණුක ීව විදයාව ආශ්රිතව උ/යේළ 

ස්ම් ්ද්රණ  

 

වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශණ රි ාකා්කම් 

ස්ම්ව්දධීක්ණ  

උ/යතළ ිෂෂයයි්ද හා ගුරුවරු 

දැනු  ලවා ග්දයා ලදී. 

උතාිම ශයේනෂකයි්ද ස් හා 

රැකි ා ව්ප්රස්ාද හා කර් ා්දත 

හා ආ තය ස් හා 

ප්රියලාභී්වව  

කමිටු හා ස්ා ාජික ස්ා ාජිකයි්ද හා ප්රචා්ක කමිටුව,  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

 ැදිහ්වීම් ගණය RISTCON – 2015 වෂ්වීය  

 ාර්යගෝතය්ධශය  තර්යේෂණ විෂ  වාහි් 

 ෂු  කුස්ලතා ස් වර්ධය  

තයාග/ යේ ්දට්/ වියශේෂ 

ජ ්රහණ 

NRC වියශේෂ තයාග   

 

විිෂෂථ ත  තරුණ තර්යේෂක ා 2014- 

උතකුලතිය ස්ම් ාය   

 

තර්යේෂණ ශිමිෂෂය්වව ප්ර ්දත 2015 

ආචාර්  යන.  ාස්යකෝ්ාල 

 හ්වමි  

 හාචාර්  එස්ථ. ශයේි  හ 

 හතා 

 හාචාර්  ඨය.ඩී. ශයේි  හ 

 හ්වමි  

 

තර්යේෂණ ප්රදාය (ශ්මුඛණු 

හා ප්ර ාණ )  

ජාියක ජාතය්දත් 

ප්රදාය 03 (විදයා ඨය ) රු. 50000.00 

(එන තර්යේෂණ ක ) 

ි සු්ද හා ශ්රී ල කාව, ප්රදාය 

ලාභි ා 

වැඩමුඛළු/ ස්ම් ්ද්රණ, 

තර්යේෂණ ස්ැි  (ජාියක 

හා ශ්දතර්ජාියක) 

RISTCON – 2015 ිෂෂය යන්දද්රී  

ශධය ය 

විදයා ඨය  ස්ා ාජික ්ද, ස්ම්ත්ව 

දා ක ා 

ස්ම්ව්දධීකා්ක 

වැඩස් හ්ද  

ඖෂධී  ශ්මුඛණ ස් හා යභෞියක ්ස්ා රනක 

විශථයල්ෂණ  Cardif විශථවවිදයාල   

් වල් ්ධව   

 

රසාදන විද්යා අධ්යදනාාංශද  

 

ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ප්රජා යස්ේවා 1.ජල විශථයල්ෂණ රි ාවිය  - යතෞ්ධගියක 

හා ්ාජය ශ ශයේ   

2. කර් ා්දත තුළ ආහා් ශමුඛ්රවය 

විශථයල්ෂණ  (Harischandra Pvt Ltd) 

 

කර් ා්දත හා ්ාජය ආ තය. 

කර් ා්දත හා ස්ා ායය ප්රජාව 

විෂ   ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක/ විෂ   

ස් වර්ධය ) 

්ස්ා ය විදයා වියශේෂ උතාිම   ශදාළ ි  ලු 

විෂ   ාලා ස් යශෝධය  

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද  

දනෂිණ ආි  ානු ජාතය්දත් 

ස්ම්ව්දධීක්ණ  - තර්යේෂණ හා පුහුණු 

වැඩස් හය   ආචාර්  රනශා්දත කළුත්යේ  

ශධය යා ශ කාර්   ණ්ඩල  

හා විශථවවිදයාල  

ජාියක ස් වර්ධයයේ 

දා ක්වව   

01. උ/ යතළ ්ස්ා ය විදයා ි සු්ද ස් හා 

ස්ම් ්ද්රණ 

02. උ/යතළ විෂ  රනර්ය්ධශ 

ස් ායලෝචයය හි ස්ම්ත්ව දා ක්වව  

03. SLAAS කවු්දස්ලයේ ස්ා ාජික්වව  

04. SLAAS, විදයා ශධයාතය 

කවු්දස්ලයේ ල්ලාස්ය  

ප්රාය්ධශී  උ/ යතළ ිෂෂයයි්ද 

 

විදයාඥ ්ද, කර් ා්දත, තාස්ල් 

ි සු්ද, යතොු  ප්රජාව 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

05. ජාියක තර්යේෂණ කවු්දස්ලයේ 

ස්ා ාජික්වව  

කමිටු හා ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වීම් ගණය 

ිෂෂය්වව කමිටුව - 02 

ිෂෂය ආ ාචයා කමිටුව - 01 

කරසක කමිටුව - 01 

යව රනතැුතම් හා යව යස්ො ා ගැීතම් 

කමිටුව - 01 

ශධය ය ස්ැි  - 01 

පුව්ව ියපි - 01 

       ය්දවාි කාගා් තාලක - 03 

ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

ප්රදාය (ශ්මුඛණ හා 

ප්ර ාණ )  

-ජාියක 

-ජාතය්දත් 

NRC  ිෂෂය්වව ප්රදාය  වවදය එස්ථ . 

ව්දරනආ්ච්චි  හතා 

කර් ා්දත ශධය යා ශ ්  

තයාග/ යේ ්දට්  

වියශේෂ ජ ්රහණ 

01. NRC විිෂෂථ  තයාග  විදයා්ව ක 

ප්රකාශය ස් හා - 2013 හි 2015 - 

ආචාර්  ජියයස්ේය යහේවයේ  හතා 

 

02. යල්තක J. Schmitt යා ක්වව ශිම 

ිෂෂය්වව , USA - ආචාර්  රනශා්දත 

කළුත්යේ  හතා 

ශධය යා ශ කාර්   ණ්ඩල  

හා විශථවවිදයාල  

වැඩමුඛළු/ ස්ම් ්ද්රණ 01. යතොු  ස්ම් ්ද්රණ  (්ාිෂ ය්ධශය)  

       විදයාඥ ්ද (විය්ධශී )  

 

02. "උ/යතළ ි සු්ද ස් හා විදයා්ව ක 

වයාතෂිය" වැඩමුඛළුව - SLAAS 

ශ්රවණාගා්   

විදයා තර්යේෂණ වයාතෂිය   

 ැදිහ්ව උ/යතළ ි සු්ද හා 

ගුරුවරු 

 

ගණි  අධ්යදනාාංශද 

 

ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ප්රජා ස්්වකා් 01. තාස්ල් හා විශථවවිදයාලය   ි සු්ද 

ස් හා ිෂෂය්වව 25 න ලවා ු ණි.  

 

02.  ු ෂථක් තළා්වහි පුස්ථතකාල 05 න 

ස්ථාාතය  ක්ය ලදී. 

 

තාස්ල් හා විශථවවිදයාලය   

ි සු්ද 

 

 

තාස්ල් ි සු්ද 

විෂ   ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක/ විෂ   

ස් වර්ධය ) 

ස් යශෝිමත ි  ලු විෂ   ාලා ශනු ැිය  

ලවා ගැීත   ඉදිපාත්ව කිරී  

විශථවවිදයාලය   ි සු්ද 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද  

01. එන ශධය ය  ණ්ඩල ස්ා ාජිකය කු 

CCPDHE ස්ම්පූර්ණ ක්ය ලදී.  

ශධය යා ශ කාර්   ණ්ඩල  

හා විශථවවිදයාල  

ජාියක ස් වර්ධයයේ 

දා ක්වව   

01. ශ්රී ල කා විවෂත විශථවවිදයාලයේ යව 

විෂ  රනර්ය්ධශ ස් වර්ධය   කාර්  

 ණ්ඩල ස්ා ාජික ්ද 05 යදයයකු 

ස්ම්ව්දධ වි . 

 

02. ශ්රී ජ වර්ධයපු් විශථවවිදයාලයේ 

ඉ ජිය්දරු ඨය  යව විෂ  රනර්ය්ධශ 

ස් වර්ධය   ස්ා ාජික ්ද 

යදයදයයකු ස්ම්ව්දධ වි . 

 

විශථවවිදයාලය   ි සු්ද 

ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව   

ඉ්දදි ානු කර් ා්දත ස් හා තව්වවය ලද 

ගණිත හා ස් තයා යල්තය ශධය ය 

කණ්ඩා ම් රැස්ථී  ස් හා ස්ා ාජික ්ද 03 

යදයයකු ස්හභාගී ී . 

 

ජාියක කර් ා්දත , ශධය ය 

කාර්   ණ්ඩල , තර්යේෂණ 

ි සු්ද  

කමිටු හා ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වීම් ප්ර ාණ  

“විිෂෂථ  ජාතය්දත් ිෂෂය ස්ම් ාය  - 

2015“ ප්රා  ස්ථාාය තයාග  - ජ ්රහණ   

ීජ.ී.එස්ථ.ක. ප්රදීේ  හතා 

විදයා හා තානෂණ විශථවවිදයාල , ීජජි , 

චීය   ින්ද තයාග ලවාු ණි. 

 

“විිෂෂථ  ජාතය්දත් ිෂෂය ස්ම් ාය  - 

2015“ 

 හජය චීය ස්ල්හාණ්ඩුව  

ශධයාතය ශ ාතයා ශ  ජ ්රහණ  - 

ීජ.ී.එස්ථ.ක. ප්රදීේ  හතා 

 

 

වැඩමුඛළු/ ස්ම් ්ද්රණ/ 

තර්යේෂණ ස්ැි   (ජාියක හා 

ජාතය්දත්)  

ඉ්දදි ානු කර් ා්දත ආශ්රිත ගණිත හා 

ස් තයා යල්තය ශධය ය කණ්ඩා ම් 

ස්ාකච්ඡාව ස් හා ස්ා ාජික ්ද 02 

යදයයකුයේ ස්ම්ත්ව දා ක්වව  

ජාියක කර් ා්දත , ශධය ය 

කාර්   ණ්ඩල , තර්යේෂණ 

ි සු්ද 

 

 රිගප  විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 

ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන  

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද  

01. උස්ස්ථ ශධයාතයයේ වෂ්වීය  

ස් වර්ධය ස්හියක ත්ර 

තා  ාලාව (CCPDHE-2015) 

ICT කුස්ලතා උස්ස්ථ ශධයාතයයේ 

විශථවවිදයාලය    ශධය යා ශ 

කාර්   ණ්ඩල  හා CCPDHE 

වැඩස් හ්ද ශනුග ය  කළ 

ුතතු ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන  

2015 ය ොඩිුතල 0    

ජාියක තලයේ දා ක්වව   ාත් ි විල් ශභි ාචයාිමක්ණයේ E-

filling ස්ැලසු  ස් වර්ධය  

ීතීයඥ ්ද, යතොු  ප්රජාව හා 

ශිමක්ණ ස්ා ාජික ්ද 

CAHC  ාත් 

 

 

කවෞති  විද්යා අධ්යදනාාංශද 

 

ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

යවය හඳු්දවා යදය ලද 

ප්රා  උතාිම වැඩස් හ්ද  

යව උතාිම වැඩස් හ්ද   ය්ව යභෞියක 

විදයා ශධය යා ශ  යවොයහෝ තා  ාලා 

කකක ්දහි ස් යශෝධය ි ු  ක් ියයේ. 

එය ්ද  විදයායව්දී විදයා උතාිම  

ගණිත  හා යභෞියක විදයාව  ද විදයායව්දී 

විදයා උතාිම  ්ස්ා ය විදයාව හා යභෞියක 

විදයාව ස් හා ද ලවාය්ධ. 

 

ය    යවොයහෝ ිෂෂයයි්ද 

විශථවවිදයාල  යකය්හි 

ආශනත ී   යහේතු යව්.  ්දද 

ය හිදී ිෂෂය ්ද  විෂ  ධා්ා 

්ධව න   ය්ව වියශේෂ උතාිම 

දැනු ක ලවා ගත හැකි . 

 

යව හඳු්දවාදීම් ි ු ක්ය 

ලද තා  ාලා (තා  ාලා 

කකක)  

01. ශධය යා ශ  PHY4192 ල්ියක 

ඉ ජිය්දරු වැඩමුඛළුවන ස්හිත 

ප්රාය ෝගික කකක න වියශේෂ ි සු්ද 

ස් හා හඳු්දවා දී ියයේ.  

 

02. 201  වර්ෂය හි ආ්ම්භ ක්නු වස්ථ 

ස්ථාල II / ස්ථාල III විදයා ඨය  ි සු්ද 

ස් හා යව ශ ත් තා  ාලා 

කකක න  ඳු්දවා දී තත. (රි ාකාරී 

පු්වැි  භාව  හා රි ාකාරී පු්වැි  

ප්රජා වයාතෂිය )  හාචාර්  

යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා  හ්වමි  විි ්ද 

හඳු්දවායදය ලදී.  

 

03. තානෂණ විදයා උතාිම  ස් හා 

එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා 

FND1223, TEC2133, TEC2232 හා 

TEC2243 තා  ාලා කකක ස්ැලසුම් 

ක් ියයේ.  

 

වියශේෂ උතාිම ි සු්ද ස් හා 

ය   තා  ාලා කකක  

වැඩමුඛළු ශ්වදැකීම් ලවාය්ධ. 

ස්ථාල II ි සු්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාල තානෂණ 

ඨය  ි සු්ද  

ු ්ස්ථා ශධයාතය 

වැඩස් හ්ද යහෝ වයාේිය 

තා  ාලා  

01.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  ස්  යස්ෞතය විදයා ශධය ය 

වැඩස් හයයහි (රුහුණ 

විශථවවිදයාලය හි) වාහි් 

ස්  යස්ෞතය විදයා වැඩස් හය 

  ය්ව වවදය ්ස්ා යාගා් 

උතාිමයේ ප්රා  වස්් ි සු්ද  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

කරසකාචාර් ව්ය කු වශය ්ද 

යස්ේව  කයළේ . 

02.  හාචාර්  යේ.ක.ඨය. ස්  යවෝිමක 

 හතා ස්ව්ගමුඛව විශථවවිදයාලයේ 

වාහි් කරසකාචාර් ව්ය න වශය ්ද 

යස්ේව  ක් තත.  

03. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා   හ්වමි  

්ස්ා යාගා් උතය්ධශකව්ය කු 

වශය ්ද හා ්ස්ා ය විදයා උතාිම 

ඉගැ්දීම් ස්හකා්ක වශය ්ද 

තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ 

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ වස්්දත 

හා ග්රීෂථ  ස්ෂතු ස් ාි කවල යස්ේව  

කයළේ .  

04. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා   හ්වමි  

උතාිම තර්යේෂණ ස්හකා්ක 

වශය ්ද 2015ශධය ය වර්ෂය හි 

තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ 

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ යභෞියක 

විදයා ශධය යා ශයේ යස්ේව  

කයළේ . 

05. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා වාහි් 

කරසකාචාර්  ව්ය කු වශය ්ද 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ වවදය ඨය  

ස්  යස්ෞතය විදයා වැඩස් හයයහි 

යස්ේව  කයළේ .   

 

 

SUSL උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

 

තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ 

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ 

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

 

 

 

තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ 

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ 

ප්රා  හා තශථචා්ව උතාිම 

ශයේනෂක ්ද 

 

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලය   වවදය 

ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

ගාස්ථතු ස්හිත තා  ාලා  01.  ාත් විශථවවිදයාල විදයා තයයේ 

ි සු්ද ස් හා එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර  

 හතා විි ්ද ප්රාය ෝගික ස්ැි  03 න 

ය යහ වය ලදී. ප්ර ාණ  

(1433 0.00 LKR) 

ජාියක ප්රමිිය   ශනුලවලව 

විශථවවිදයාල   ්ස්ා යාගා් 

තහසුකම් ස්ැලසීයම් ශකයතාව 

ස්තයාතය   

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ විදයා 

ඨය   යභෞියක විදයා 

ශධය යා ශ  

 ාත් විශථවවිදයාල 

විදයා තය  

කමිටු යස්ේවා  01.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  වැඩමුඛළුවන/ ය්ධශය න 

ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. ය්ව ාව 

වූයේ “ස්ාග්  ශත ශස්ල්වැි  ා “ 

ය   ය්ෝහණ  හා විදයාල , 

වැල්ල ඩ  0, 9 හා 10 යශ්රේණි ි සු්ද 

ජාියක කර් ා්දත , ශධය ය 

කාර්   ණ්ඩල , තර්යේෂණ 

ි සු්ද  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ස් හා තැවැ්වවුණි. එය ්ද  ස්ම්ත්ව 

දා ක්වව  හා ය්ධශය හා යතෝස්ථ ර් 

ස්ැි  ය යහ  ී  ද ි ු  කයළේ . 

02.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  රුහුණ විශථවවිදයාලයේ 

විදයා ඨය යේ QIG/W4 

ස්ම්ව්දධීකා්ක හා QIG/W2 

රි ාකා්කම් ස්ම්ව්දධීකා්ක 

03.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  විදයා ඨය යේ උතය්ධශක 

වශය ්ද යස්ේව  කළා . 

04. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

ශභයවකාශ විදයාව ස්ම්ව්දධ 

ය්ධශය න ගාල්ල ස්වු්වල්දඩ් 

විදයාලයේ ්ධවිීයයික ස්ථා්යේ ි සු්ද 

ස් හා ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි.  

05. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

විදයා ඨය යේ රනය ෝජය විය ා්නෂක 

යලස් ක ුතතු කයළේ . 

06. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

විදයා ඨය යේ උතය්ධශකව්ය කු 

වශය ්ද යස්ේව  කයළේ . 

07. ආචාර්  ජ ියලක  හතා විදයා 

ඨය යේ උතය්ධශකව්ය කු වශය ්ද 

යස්ේව  කයළේ . 

08. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ විදයා ඨය යේ 

QIG/W4 හා QIG/W2 රි ාකාරී 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් ක ුතතු 

කයළේ . 

09. 2015 යව රනතැුතම් හා යව යස්ො ා 

ගැීතම් ප්රදර්ශයයේ ස් විධාය 

කමිටුයවහි ල්ලාස්ය  ආචාර්  

යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා විි ්ද 

යහොවවනු ලැීජ . 

10. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා ිෂෂය 

උතය්ධශකව්ය කු  වශය ්ද විදයා 

ඨය ය හි යස්ේව  ක්නු ලැුදණි. 

11.  ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා  

උතය්ධශකව්ය කු  වශය ්ද විදයා 

ඨය ය හි යස්ේව  ක්නු ලැුදණි. 

 

 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

  

 

 

ගාල්ල දිස්ථත්රිනක ්ධවිීයයික 

ස්ථා්යේ ි සු්ද 

 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

 

 

විදයා ඨය  ි සු්ද 

 

 

 

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

12. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා  රි ාකාරී 

ස්ම්ව්දධීකා්ක  වශය ්ද QIG/W2 

ප්රදායය හි ක ුතතු ක්නු ලැුදණි. 

13. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා  රි ාකාරී 

ස්ම්ව්දධීකා්ක  වශය ්ද QIG/W4 

ප්රදායය හි ක ුතතු ක්නු ලැුදණි. 

14. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා  යජය. 

භාණ්ඩාගා්ක   වශය ්ද විදයා 

ඨය යේ තපාස්් ගයව්ෂක ස් ග යේ 

(NES) ක ුතතු ක්නු ලැුදණි. 

15. ආචාර්  එච්.ක.ඩී.එස්ථ.ඩී. යතයර්්ා 

ිෂෂය උතය්ධශකව්ය කු වශය ්ද 

රි ා කයළේ . 

16. විදයා ඨය යේ යභෞියක විදයා 

ස් ග යේ යජය. භාණ්ඩාගා්ක යලස් 

ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ  හතා 

රි ා කයළේ . 

17. ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ  හතා 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යල්කම් යලස් 

RISTCON 2016 හි රි ා කයළේ . 

18. ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ  හතා 

විදයා ඨය යේ උතය්ධශකව්ය කු 

වශය ්ද රි ා කයළේ . 

19. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා   හ්වමි  

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ 11 වැරන 

වාර්ෂික විදයා හා ඉ ජිය්දරු Expo 

(SEE) විදයා ප්රදර්ශයය හි 

විරනශථච කරු යලස්   රි ා කයළේ . 

20. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා   හ්වමි  

2015 (තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ) 

Cincinnati යකෞතුකාගා් 

 ධයස්ථාායයේ තැවිය "Nanoday" 

ප්රදර්ශයය හි ඉදිපාත්ව ක්්දයයකු  

යලස්   රි ා කයළේ . 

21. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා   හ්වමි  

2015 (තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ) 

Cincinnati විශථවවිදයාල   ින්ද 

ස් විධාය  ක්ය ලද"Nano- Camp" 

ස්ම්ත්ව දා කය කු යලස්   රි ා 

කයළේ . 

22. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා විදයා ඨය  

විදයා ඨය  , රුහුණ 

විශථවවිදයාල  

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

 

විදයා ඨය   

 

 

විදයා ඨය   

 

 

 

විදයා ඨය   

 

 

විදයා ඨය   

 

 

තය පාකා එනස්්ව ජයතදයේ 

Cincinnati විශථවවිදයාලයේ 

උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

 

තාස්ල් ි සු්ද හා ආශ්රිත කමිටු 

තය පාකා එනස්්ව ජයතද   

 

 

 

 

තාස්ල් ගුරුවරු්ද හා Ohio 

ිෂෂය ්ද තය පාකා එනස්්ව 

ජයතද  

 

 

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ිෂෂය උතය්ධශකව්ය කු වශය ්ද 

රි ා කයළේ . 

23. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා විදයා ඨය   

උතය්ධශකව්ය කු වශය ්ද රි ා 

කයළේ . 

 

 

විදයා ඨය  උතාිම ශයේනෂක ්ද 

 

විෂ   ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක/ විෂ  

ස් වර්ධය ) 

විෂ   ාලා ස් යශෝධය  ි ු  කළ ශත් 

ඉ්ද යව උතාිම වැඩස් හයයහි දිුතණුවන 

වි . 

ය   ශයාගතයේ යහො  රැකි ා 

ශවස්ථාාවන විවෂත ී ්ව යව 

විෂ  කරුණු ඉයගය ගැීත   

තිය හැකි ාව්ව රනස්ා ිෂෂය ්ද 

හ  ය ෝගයත් යව්. 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද 

01. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

ශභය්දත් ගුණා්ව ක තනයස්ේරුව 

ස්ම්ව්දධ වැඩමුඛළුවක  ස්හභාගී වි . 

(ආ තරනක ස් ායලෝචය  හා 

ලා යන  සුු සුකම් වැඩ්ාමුඛව 

උයේත .) 

02. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

HETC  ින්ද ස් විධාය  ක්ය ලද 

ශ්රි ල කා තදයම් ආ තයය හි 

තව්වවයලද  "SLQF  

ය යහුතම්ක්ණ  ි ු  ක්නුයේ 

යකයස්ේ ද? "  ය වැඩමුඛළුව  ස්හභාගී 

වි . 

 

03. වවදය එච්.ක.ඩී.එස්ථ.ඩී. යතයර්්ා 

 හතා විදයා ඨය ය හි ිෂෂය යන්දද්රී  

ඉයගනු / ඉගැ්දී  වැඩමුඛළුව  

ස්හභාගී වි .  

 

04. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා විි ්ද 

වර්ත ාය ඉගැනුම් ස්ැලසුම් හා 

වයාේිය  HE ිෂෂය ්දයේ විදයා 

ඉගැනුම් ස් හා උතකාරී ව්දය්ද 

යකයස්ේද?  ය 2015 ස්ැේතැම්වර් 25 

වය දිය තව්වවය ලද වැඩමුඛළුව  

ස්හභාගී වි . 

ය   කාර්   ණ්ඩලයේ 

ි  ල්ල්ද   උස්ස්ථ 

ශධයාතයයේ ගුණා්ව ක භාව  

වර්ධය   උතකාරී වි .   

එය ්ද  ය   ශ ශ ප්රධාීත්ද  

SLQF ස්ථා්යේ විස්ථත්ාශ්රිත 

ශධය ය වැඩස් හ්ද ි ු  

ක්නුයේ යකයස්ේ ද  ්දය 

පිළිව ව ශවයවෝධ   ද 

උතකා් යව්. 

එය ්ද  ආචාර්   ණ්ඩල   

ස්ථව ඉගැ්දීයම් හැකි ාව 

ප්රවර්ධය   ය    යහෝතකාරී 

යව්. 

 

 

 

 

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ විදයා 

ඨය , උතාිම ශයේනෂකයි්ද  

ජාියක ස් වර්ධයය හි 

දා ක්වව  

01.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා විදයා ප්රමිිය කමිටුව යම් ක්ය 

ලද PGIS  ණ්ඩලයේ යස්ේව  

කයළේ .  

02.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

PGIS හා විදයා තශථචා්ව උතාිම 

ශධය ය හා ිෂෂයයි්ද  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

 හතා IPSL යභෞියක විද ා 

ස්ා්ායවහි ස් ස්ථක්ණ කමිටු 

ස්ා ාජිකය කු වශය ්ද යස්ේව  

කයළේ .  

03.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා රුහුණ විශථවවිදයාලය   විදයා 

ස්ා්ායවහි ප්රධාය ස් ස්ථකා්ක 

වශය ්ද රි ා කයළේ . 

04.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා විදයා ඨය  ය හි ඨය ාිමතිය 

වශය ්ද යස්ේව  කයළේ . 

වියශේෂය ්ද  ජාියක ස් වර්ධය  

යකය්හි දා ක ී  ස්ම්ව්දධව 

වියශේෂ ශවධාය න ය ොමුඛ කළ ශත් 

රුහුණ විශථවවිදයාල යේ තානෂණ 

විදයා ඨය   ආ්ම්භ කයළේ .  

05.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා ජාියක විදයා  ධයස්ථාාය න 

ත්ඹීයම් ස්ැලසු   ත "Big bang to 

today" ය්ව ා්ව ක පි්දතූ් 

ප්රදර්ශය  ආශ්රිත කණ්ඩා ම් 

ස්ා ාජික කු යලස් යස්ේව  කයළේ . 

06.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා විශථවවිදයල කිහිත ක යතෝ්ා 

ගැීතම්  ණ්ඩලවල හා  හාචාර්  

තදවි වර්ධක ස්ම්ව්දධව රි ා 

කයළේ .  

07.  හාචාර්  ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය 

 හතා ශ්රී ල කායව් තර්යේෂණ 

ස්ා්ාව්දහි තත්රිකා ස් ස්ථක්ණයේ 

රන ැළුයණ් . 

08.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  ශේරනදිග විශථවවිදයාලයේ 

තැවිය ආ තරනක ස් ායලෝචය 

 ණ්ඩලයව් ස්ා ාජිකය කු යලස් 

ස්හභාගී වි . 

09.   හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  ශ්රී ල කා උස්ස්ථ ශධයාතය 

ශ ාතයා ශ උස්ස්ථ ශධයාතය 

ආ තයවල ආ තරනක 

ස් ායලෝචක කු යලස් ස්හභාගී වි . 

යභෞියක විදයා ආ තය  හා 

දීත වයාේත තර්යේෂක ්ද හා 

ි සු්ද 

 

ශධය යා ශ ි සු්ද හා 

තර්යේෂක ්ද විශථවවිදයාල  

හා උ/යතළ තානෂණ විෂ  

ධා්ාව හැදෑරූ ි සු්ද  

NSF හා ජාියක විදයා 

 ධයස්ථාාය  ස්ථාාතය  ්   

වාි දා ක යව්. 

UGC හා විශථවවිදයාල ත්ධධිය  

්යට් තර්යේෂණ හා 

ස් වර්ධය  

 

 

 

ශ්රී ල කායව් විශථවවිදයාල 

ත්ධධිය  

 

 

 

 ශ්රී ල කායව් තාස්ල් ි සු්ද  

වාි දා ක යව්.  

 

 

ශ්රී ල කායව් තාස්ල් ි සු්ද  

වාි දා ක යව්. 

 

 

 

ශ්රී ල කායව් තාස්ල් ි සු්ද  

වාි දා ක යව්. 

 

 

 

 

 

යභෞියක විදයා ශධය යා ශ  

දකුණ යප්ර්ධශයේ ි සු්ද  

වාි දා ක යව්. 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

10. ආචාර්  ජ ියලක  හතා ප්රධාය 

විභාග තරීනෂකව්ය කු යලස් 

උ/යතළ විභාග තර්යේෂණ 

ක ුතතුවල ය ු යණ් . 

11. ආචාර්  ජ ියලක  හතා ස් තාලක 

යලස් උ/යතළ විභාග තර්යේෂණ 

ක ුතතුවල ය ු යණ් . 

12. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

වැඩවලය ශ ශාිමතිය යලස් 2015 ජූිය 

10 ි   රි ා කයළේ . 

13. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

2015 වර්ෂයේ යභෞියක විදයා හා 

ශභයවකාශ විදයා Olympiad 

ත්ාාවිය තර්යේෂය  ය යහ වනු 

ලැීජ .  

14. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා   හතා 

ස්  තාලක හා උ/යතළ ප්රශථය ත්ර 

ප්රධාය තරීනෂක යලස් රි ා කයළේ . 

15. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

උතය්ධශණ කමිටු ස්ා ාජික, උ/යතළ 

ප්රශථය ත්ර ස් යශෝධක හා NIE 

ස් විධාය  ක්ය ලද ගුරු ශ්වයතෝව 

හා ල්ලාශ්ර යතෝව ආශ්රිත 

රි ාකා්කම්වල  දා ක වුයණ් .  

 

16.  ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

උ/යතළ ප්රශථය ත්ර ප්රධාය තරීනෂක 

යලස් රි ා කයළේ . 

17. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා උ/යතළ ප්රශථය 

ත්ර ප්රධාය තරීනෂක යලස් රි ා 

කයළේ . 

18. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා රුහුණ 

විශථවවිදයාලය   ි සු්ද හා දකුණු 

තළා්ව තාස්ල් ි සු්ද ස් හා වූ වාර්ෂික 

යව රනර් ාණ හා රනතැුතම් 

ප්රදර්ශයය හි ස් විධා ක කමිටු 

ස්ා ාජික යලස් රි ා කයළේ . 

19. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා 

තර්යේෂණාගා් උතක්ණ යඩ්වතු 

ක්නුයේ යකයස්ේද ? වය  ැය ්ද 

තාස්ල් ්ස්ා යාගා් ්ස්ා රනක 

ශ්රි ල කා තාස්ල් ි සු්ද  

වාි දා ක යව්. 

 

 

 

 

 

ශ්රි ල කා තාස්ල් ි සු්ද  

වාි දා ක යව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යභෞියක විදයා ගුරුවරු, 

උ/යතළ විදයා විෂ  ධා්ාව  

ශ ්ව ි සු්ද  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ උතාිම 

ශයේනෂකයි්ද, දකුණු තළා්ව 

තාස්ල් ි සු්ද 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ස්හකා්ක ්ද  වලස්ථමුඛල්ල ශධයතය 

කලාත  ආශ්රිත භූමිවල වැඩමුඛළුවන 

ස් විධාය  ක්නු ලැුදණි. 

20. ඊ.එම්. ්ණතු ග  හතා “උ/යතළ 

යභෞියක විදයා පුහුණුව“  ය  ැය ්ද 

මුඛලටි ය යප්ර්ධශයේ ගුරුවරු්ද ස් හා 

එනදිය වැඩමුඛළුවන ස් විධාය  ක්නු 

ලැුදණි.  

21. ආචාර්  එච්.ක.ඩී.එස්ථ.ඩී. යතයර්්ා 

 හතා උ/යතළ ප්රශථය ත්ර 

තර්යේෂණ ්දහි ප්රධාය තර්යේෂක 

වශය ්ද රි ා කයළේ . 

 

 

 

 

මුඛලටි ය ශධයාතය කලාතයේ 

ගුරුවරු හා ි සු්ද 

 

 

 

තාස්ල් ි සු්ද හා ශධයාතය 

යදතාර්තයම්්දතුව 

ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව   

01. CERN ස්හය ෝගි්වවය ්ද  හාචාර්  

ඩේ.ඩී.ඩී. ධර් ්්වය  හතා විි ්ද 

ආ්ම්භ ක්ය ලද රි ාකාරී්වව ්ද 

ආචාර්  යදීෂ වික්ර  යේ විි ්ද 

ශත්දඩව ි ු  කයළේ .  

02.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  "ඉ්දදි ායවහි Mandapam 

හි තැවිය යැයයෝ පුහුණු තා  ාලාව  

ස්හභාගී වි . එහි ය්ව ා තා   වූයේ 

HAB ශධය ය ස් හා Protocols 

ල්ියක ස්ාම්තල්ක්ණ   වර්ගීක්ණ  

හා විෂ  

03.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  ඉ්දදි ායව් Kochix  තැවිය 

SHABASHI ස් ායලෝචය රැස්ථී   

ස්හභාගී වි . 

04.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

 හ්වමි  දකුණු ශප්රිකායව් Cape 

යග්යේ තැවිය POGO සුවස්ාධය 

ජාල රැස්ථී   ස්හභාගී වි . 

05. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

2015 වර්ෂයේ ජතායයේ Nagoya හි 

ආි  ා තැි ෆින Lighting 

ස්ම් ්ද්රණය හි තර්යේෂණ 

තත්රිකාවන මුඛ්රත .  

06. 2015 හිදී ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා  

 හ්වමි  තය පාකා එනස්්ව 

ජයතදයේ Massachusetts, Boston හි 

්ය හි උස්ස්ථ ශනිය යභෞියක 

විදයා ස් වර්ධය .  

 

 

 

 

 

්ය හි ස්ාග් විදයාව හා ධීව් 

ශ ශය හි ශධය ය කමිටු  

 

 

 

්ය හි ස්ාග් විදයාව හා ධීව් 

ශ ශය හි ශධය ය කමිටු 

 

 

 

 

 

 

 

Lighting ස්ම් ්ද්රණය හි 

ස් වර්ධය  

 

 

කකල ශර්ධ ස්්දයා ක 

යැයයෝ ව ර් වි ර්ශණ ස් හා 

ප්රවල දෂශය 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

Materials Research Society (MRS) 

Fall meeting and exhibit ජාතය්දත් 

ස්ම් ්ද්රණය හ කාය න සුචිත . 

 

තානෂණ වර්ගීක්ණ  

ස් වර්ධය   

කමිටු හා ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වීම් ගණය 

01.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා  

 හ්වමි  විදයා ඨය  ශභය්දත් 

ගුණා්ව ක තනයස්ේරු කකකය හි 

ල්ලාස්ය  යහවී . 

02.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා  

 හ්වමි  ක්රීඩා උතය්ධශක 

 ණ්ඩල , උතාිම ප්රදායයෝවස්ව 

ස් විධාය කමිටුව, RISTCON 

වැරන යවොයහෝ කමිටු ස් හා යස්ේව  

ලවා ු ණි. 

03. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා උතාිම ශධය ය  ණ්ඩල  

ස් හා යස්ේව  කයළේ . 

04. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා තර්යේෂණ කමිටුයවහි 

යස්ේව  කයළේ . 

05. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා MSC උතාිම ස් විධාය 

කමිටුයවහි යස්ේව  කයළේ . 

06. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා විදයා ඨය  IT කමිටුයවහි 

යස්ේව  කයළේ . 

07. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා ිෂෂය ශභි ාචයා 

උතකමිටුව ස් හා යස්ේව  කයළේ . 

08. 201  RISTCON කමිටුව ස් හා 

ආචාර්   හායා  ශිය්ද යස්ේව  

ි ු  වි . 

09. ආචාර්  ී.ඩී.යන.  හායා  

 හතා UDG ප්රදාය හා QIG W2 

ප්රදාය (එකියයක  ස්ා ාජිකයි්ද 

03)   ්දහි තානෂණ තගය ම් 

කමිටුවල ල්ලාස්ය දැරී .  

10. ආචාර්  ජ ියලක  හතා UDG 

ප්රදාය හා QIG W2 ප්රදාය ්දහි 

(එන එන ස්ා ාජිකයි්ද 03)  

ල්ලාස්ය දැරී . 

රුහුණ විශථවවිදයාල , විදයා 

ඨය   

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාල , විදයා 

ඨය   

 

 

 

 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

 

ප්රය්ධශ ආශ්රිත උතාිමධාරී්ද  හා 

ඨය    වාි දා ක යව්. 

 

ය   ඨය    වාි දා ක යව්. 

 

 

ය   විදයා ඨය  ි සු්ද ස් හා 

වාි  දා ක යව්. 

 

ය   ඨය    වාි දා ක යව්. 

 

 

ය   ඨය    වාි දා ක යව්. 

 

 

 

 

ය   ඨය    වාි දා ක යව්. 
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11. ආචාර්  ජ ියලක  හතා 2015 

ජූිය වය යතන ශධය යා ශ 

ප්රධාය්වව  දැරී .  

12. ආචාර්  ජ ියලක  හතා විදයා 

පි  යභෞියක විදයා 

ශධය යා ශයේ තානෂණ තගුතම් 

කමිටුයවහි ස්ා ාජික්වව  දැරී . 

13. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

ITRCC හි ස්ා ාජික්වව  දැරී . 

14. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

IPSL හා SLAAS හි 

ස්ා ාජික්වව  දැරී .  

15. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක  හතා 

විදයා ඨය යේ ීව විදයා ශ ශයේ 

තානෂණ තගුතම් ක ටුයවහි 

ස්භාතීය්වව  දැරී . 

16. ආචාර්  යවෝිමක ිෂෂය 

කවු්දි ලයේ හා යවෞ්ධධ 

ස් ග යේ යජයෂථ  

භාණ්ඩාගාපා්වව  දැරී . 

17. ඊ.එම්. ්ණතු ග යවරනතැුතම් හා 

යව යස්ො ාගැීතම් ප්රදර්ශයයේ 

2015 කමිටු ස්ා ාජික කු යලස් 

යස්ේව  කයළේ . 

18. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර   හතා යව 

රනතැුතම් හා යව යස්ො ා ගැීතම් 

ප්රදර්ශයයේ 2015 කමිටු 

ස්ා ාජිකය කු යලස් යස්ේව  

කයළේ . 

19. එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර  RISTCON 

2016 හි කමිටු ස්ා ාජික කු යලස් 

යස්ේව  කයළේ . 

 

යභෞියක විදයා ශධය යා ශ   

 

 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

 

 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

 

ය   විදයා ඨය   ස් හා වාි  

දා ක යව්. 

 

 

ය   විදයා ඨය    වාි දා ක 

යව්. 

 

ය   විදයා ඨය    වාි දා ක 

යව්. 

 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ උතාිම 

ශයේනෂක ්ද හා දකුණු 

තළායතහි තාස්ල් ි සු්ද 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ උතාිම 

ශයේනෂක ්ද හා දකුණු 

තළායතහි තාස්ල් ි සු්ද 

විදයා ඨය   

 

ප්රදාය ලවදීම් 

(ශ්මුඛණු හා ප්ර ාණ ) 

- ජාියක 

 

 

 

 

 

 

I.                  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා, 

 හාචාර්  ඩේියව්.ී.ඩී. ධර් ්්වය හා 

එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර  හ  NSF 

තානෂණ ප්රදාය  1,192,000,00 SLR 

    ත ිය කා ් හා යප්රේනෂක ්ද ආශ්රිත 

ිෂෂය ප්රියචා් ක්ර යව්ද  උයදස්ා ලවා 

යදය ලදී. 

II. රනව්ය ෝරන ානු ු යර්නෂ  තපාපූර්ණ 

කිරී  DSLR කැ ්ාව මිලදී ගැීත   

විදයා ඨය   

 

 

 

 

 

 

ශධය යා ශයේ ශභයවකාශ 

විදයා   තර්යේෂණ 
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- ශ්දතර්ජාියක  

NSF ප්රදාය  239,500.00 SLR  

III. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමක විදයාඨය  

තර්යේෂණ ප්රදාය  ලවාග්වය්ව . 

IV. ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ OSTP 

NSF පුහුණු ශිමිෂෂය්වව න ල්ධය්ධ . 

(USD 4057+airfare) 

 

I.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා        

NF-POGO යවිය්ද දකුණු ශප්රිකායවහි 

තව්වවය ලද NF-POGO සුවස්ාධය ජාල 

රැස්ථී   පිවිසී   ප්රවාහය දී යා 

ල්ධය්ධ .  

II.   හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා        

UK, NF-POGO යවිය්ද ඉ්දදි ායව් 

SHABASHI රැස්ථී  ස් හා ස්හභාගීී   

ප්රවාහය දී යා ල්ධය්ධ .  

III. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා  වෂ්වීය  

ස්ම් ්ද්රණ ්ධව න ස් හා ප්රවාහය 

ප්රදාය ල්ධය්ධ . ්ාජය උතාිමදාරී ිෂෂය 

ස් ග   (GSGA) හා Cincinnati, 

U.S.A. විශථවවිදයාල  

ස් වර්ධය   වාි  දා ක යව්. 

  

ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ 

 

 

 

 

ශත ්ය හි ස්ාග් විදයා හා ධීව් 

ශ ශය හි ශධය ය 

ස්ා ාජික ්ද 

 

 

ශත ්ය හි ස්ාග් විදයා හා ධීව් 

ශ ශය හි ශධය ය 

ස්ා ාජික ්ද 

 

“2015 Materials Research 

society (MRS) fall meeting 

and exhibit”  Boston, 

Massachusetts, U.S.A. 

ජාතය්දත් ස්ම් ්ද්රණ   

ස්හභාගී්වව  

තයාග / යේ ්දට් / වියශේෂ / 

ජ ්රහණ 

I. ආචාර්  යේ.ක.ඨය. යවෝිමයා ක 

ජයාිමතිය විිෂෂථ තා තයාග  

දියාග්වය්ව . 

II. ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ විිෂෂථ ත  

තරුණ තර්යේෂක ා  හිමි උතකුලතිය 

තයාග  දියාග්වය්ව . 

III. ආචාර්   හායා , ඊ.එම්. ්ණතු ග, 

එස්ථ.එස්ථ. ශයේවික්ර  හා එච්.එස්ථ.ඩී. 

ශ ්දාස්  ය  හ්වවරු්ද 

රනව්ය ෝරන ානු ත්ාවර්ියත 

ු යර්නෂය හි පිපාස්ැකසුම් ි ු කයළේ . 

 

 

 

 

 

ය   ශධය යා ශයේ 

ශභයවකාශ විදයා තර්යේෂණ 

ස් හා ප්රය ෝජයව්ව යව්. 

ය යහ වය ලද 

ස්ම් ්ද්රණ / වැඩමුඛළු 

තර්යේෂණ ස්ැි  

I. 2015 ජයවාපා  ස් තව්වවය ලද 

RISTCON ස්ම් ්ද්රණය හිදී ආචාර්  

 හායා  විි ්ද තර්යේෂණ ස්ා්ා ශ 

්ධව න ඉදිපාත්ව ක්නු ලැුදණි. 

 

II. ආචාර්   හායා  විි ්ද 2015 

ශයගෝස්ථතු  ස් යේ්ායදණි  

විශථවවිදයාලයේ තව්වවය ලද 

ස්ථවපු්ධගල හා යභෞියක විදයා 

ශධය යා ශ  

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල හා යභෞියක විදයා 

ශධය යා ශ  
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

ශභයවකාශ ීව විදයා ස්ම් ්ද්රණ  

ස් හා තර්යේෂණ ස්ා්ා ශ න සුචිය  

ක්ය ලදී. 

 

III. ආචාර්   හායා  යේ්ායදණි  

විශථවවිදයාලයේ 2015 යතව්වාපා 27 

හා 20 දියවල තව්වවය ලද “This Film 

Solar Cells & Their Science & 

Technology” වැඩමුඛළුව ස් හා 

ස්හභාගී වය ලදී. 

 

IV. ආචාර්   හායා  2015 යදස්ැම්වර් 

 ස් 05 වය දිය ගාල්ල, ස්වු්වල්දඩ් 

කා්දතා විදයාලයේ ‘‘ශභයවකාශ 

විදයාව හඳු්දවාදී ’’  ය  ැය ්ද 

ස්ම් ්ද්රණ න ය යහ වනු ලැීජ . 

 

V. ආචාර්  එ්ද.ටී. වික්ර රිපා  2015 – 

Materials Research Society (MRS) 

Fall meeting and exhibit  ය USA” 

Boston” Massachusetts හි තැවිය 

තර්යේෂණ ස්ම් ්ද්රණ   තර්යේෂණ 

ස්ා්ා ශ ්ධව න ඉදිපාත්ව කයළේ . 

 

 

 

 

 

ස්ථවපු්ධගල හා යභෞියක විදයා 

ශධය යා ශ  

 

 

 

 

ත  දැනු  ප්රවර්ධය  ස් හා 

ස්ම් ්ද්රණ   ස්හභාගී වූ 

තාස්ල් ිෂෂයාව්ද  ය   

 යහෝතකාරී යව්. 

 

 

 

ශයාගත ඉයලනයට්රොරනක 

උතා ග ස් හා ශර්ධ ස්්දයා ක 

යැයයෝ ව ර් ස් වර්ධය  

 

විස්ථතෂත රි ාකා්කම් I. ආචාර්  ජ ියලක කැළණි  

විශථවවිදයාලයේ වාර්ෂික තර්යේෂණ 

ස්ැි ය හි තර්යේෂණ ස් ායලෝචක කු 

යලස් රි ා කයළේ . 

II. ආචාර්   හායා  RISTCON 2016 හි 

තර්යේෂණ ත්ර ස් ායලෝචක කු යලස් 

රි ාකයළේ . 

III. ආචාර්  යවෝිමක 2015 IPSL හා 

RISTCON හි තර්යේෂණ 

ස් ායලෝචක කු වශය ්ද රි ා 

කයළේ . 

IV. ආචාර්  එච්.ක.ඩී.එස්ථ.ඩී. යතයර්්ා 

RITSCON 201  හි තර්යේෂණ 

ස් ායලෝචය  ණ්ඩල ස්ා ාජික කු 

යලස් රි ා කයළේ . 

V. ආචාර්  එච්.ක.ඩී.එස්ථ.ඩී. යතයර්්ා  

2015 RITSCON හි කැ වුම්කරුවකු 

යභෞියක විදයා ශධය යා ශ  

 

 

 

විදයා ඨය ය 

 

 

විදයා ඨය ය 

 

 

විදයා ඨය ය 

 

 

 

විදයා ඨය ය 
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ව්ඩසට න/ ක්රිදා ාර   සාංඛ්යාව  ා සාංමෂිත   ්න්න්වී  ප්රතිලයීාව/ ප්රතිද්ාන 

යලස් රි ා කයළේ . 

ස්ම්ව්දධීක්ණ වැඩස් හ්ද I. USA, Inc illinois Sivananthan 
තර්යේෂණාගා් හා 

යදතාර්තයම්්දතුව ස්ම්ව්දධීක්ණ 

වැඩස් හ්ද තැවැ්වී  

 

II.  හාචාර්  යන.යන.ක.එස්ථ.  ාතා 

ආි  ානු උත  හ්ධීත ානු NF - 

POG0 ස්හය ෝගී්වව වැඩස් හයයහි 

ස්ාග් තර්යේෂණ ක ුතතු ශතණ්ඩව 

ි ු කයළේ . 

 
III. UK, Sheffield Hallam විශථවවිදයාල  

ස් ා ස්ම්ව්දධීක්ණ වැඩස් හයක 

යදතාර්තයම්යතුව ය දී ියයේ.  

 

IV. ආචාර්  යවෝිමක Lightning 

තර්යේෂණ ක ුතතු ස් හා වාුතයගෝලී  

තර්යේෂණාගා්  යකොළඹ 

විශථවවිදයාල  හා 

ඉ ජිය්දරුශධය යා ශ , විු ිය ශ ශ , 

Upsula විශථවවිදයාල  ස්ථීඩය  ස් ා 

ස්ම්ව්දධීක්ණ ය දී ියයේ. 

 

V. ආචාර්  එ්ද.එම්. වික්ර යේ  හාචාර්  

ඩේියව්.ී.ඩී. ධර් ්්වය විි ්ද 

පිළිය ල ක්ය ලද TIFR හා CERN 

ස්හය ෝගී්වව  ස්හිත තර්යේෂණ 

රි ාකා්කම් CERN CMS ශතණ්ඩව 

ි ු කයළේ . 

 

රුහුණ විශථවවිදයාල  

 

3 KW මුඛු ය sivananthan 

තර්යේෂණාගා්  ින්ද 

පිපාය ය ලදී. 

 

්ය හි ස්ාග් විදයා හා ධීව් 

ශ ශය හි ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

 

 

AFM හා CEM වර්ගීක්ණ 

(Mphil) තර්යේෂණ 

වයාතෂියය හි උයේත Cds හා 

CdTe ස්ාම්තල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදයා ඨය   

 

 

ස් ් ව විද්යා අධ්යදනාාංශද 
 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

ු ්ස්ථා ශධය ය වැඩස් හ්ද 

හා වයාේිය තා  ාලා 

i.  හාචාර්  එ්ද.යේ.ඩී.එස්ථ. ශ ්ි  හ 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ යකොපා ානු භාෂා 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ාකයළේ . 

ii.  හාචාර්  ඩේියව්.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ජර් ානු භාෂා 

ි සු්ද 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ා කයළේ . 

 

ගාස්ථතු ස්හිත තා  ාලා i.  ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ MSC 

ශණුක ීවවිදයාව ීව තානෂණයව්ද  

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ාකයළේ . - 

වැඩස් හය ස්හියක ත්ර තා  ාලා 

ස්ථා්   ස් යශෝධය  වුණි. 

ි සු්ද 

ප්රජා යස්ේවා 2015 කුමුඛු  ද ි ල්වා ගෂහාශ්රිත 

ශභිජයයාගා් තුළ ියලාපි ා  ්වස්ය ීජජ 

රනෂථතාදය    ජල ීී වගාව  යව 

ප්රයව්ශ න , කර්තෂ ප්රකාශය, පිටු 1 - 54 

යවදාහැරී  දනෂිණ ස් වර්ධය  ණ්ඩල  

ධීව් ක ුතතු ශ ාතයා ශ  

 

 හාචාර්  එම්.ඨය.යන.එස්ථ.යන. ද ි ල්වා 

2015 – GIFT  ්වස්ය ශභිජයය  කිරී  හා 

GIFT  ්වස්ය වගා ස් ස්ථකෂිය  ස්ම්ව්දධ 

දැනු  යවදාහැරී   හා ස්ම්ව්දධ දැනු  

ශ්වත්ව ක්ගනුවස්ථ වාර්තා   ීඩිය ෝ ත  

්ධව න රනර් ාණ . 

 

මුද්රි  සාරාවලයී අඩාංගු  ර්කප ප ලිපි   

ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ  

(2015) වජව විවිධ්වව  ස්හ ස් ස්ථක්ණ  

තපාස්් ශිමකාපා   ගි්ද ප්රකාශය  ක්ය 

ලද ස්ා්ායවහි වය ියපි  - දනෂිණ තළා්ව 

සුවස්ාධය ස් ග   - යලෝක තපාස්් දිය 

ශනුස්ථ ්ණ ක ුතතු ස් හා 

පිටු 57 –  0 

 

ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ  

 ධය  තපාස්් ශිමකාපා   ගි්ද ස් විධාය  

ක්ය ලද වැඩමුඛළුවල ස්ම්ත්ව දා ක්වව , 

තාපාස්පාක පුය්ෝගාමී වැඩස් හය, දකුණු 

තළාත. 

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  

කළුත් PHI පුහුණුව  ශදාලව ස්ම්ත්ව 

දා කය කු වශය ්ද රි ා කයළේ  . 

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  

යගොවි වැඩස් හ්ද ිය්ගත කිරී  

හිදැල්ල ්්වයපු්  හජයතාව 

්ස්්දයදණි  හා  ැදව්වත, 

 ාත් ප්රය්ධශ  ආශ්රිත ජයතාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 හජය යස්ෞතය තරීනෂකවරු 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

ස්ම්ව්දධව ුද්වතල ප්රය්ධශ , 

හම්යවයගමුඛව, වැල්ලවා , යස්වණගල  ය 

ස්ථාාය ්ස්ථයස්ේ ය යහ ීම් ි ු ක්නු 

ලැුදණි. 

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  

දනෂිණ හා ඌව තළා්ව ආශ්රිතව ජල 

ගුණා්ව කභාව  හා කෂෂි ්ස්ා රනක 

භාවිත සු්නෂණ  ස්ම්ව්දධව 

දැනුව්වකිරීයම් වැඩස් හයන ය යහ ී  

  

 

 

 

 

යගොවි ප්රජාව 

 

 

විෂ  ාලා ස් වර්ධය  

(තා  ාලා කකක හා විෂ  

ස් වර්ධය ) 

 

1. ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ  

තා  ාලා ශ්දතර්ගත  ාව්වකාලීය 

කිරී  

Zoo 2152 - තපාණාමී  හා 

ස්ථ්ව්වවභූගර්භයව්ද  

Zoo 22 2 - ශණුක ජායයව්ද  

Zoo 4152 - වජව භූගර්යව්දී  තපාණා   

හා යව හඳු්දවාදී   

Zoo 4133 - වියශේෂක්ණධා්ාව -  ්වස්ය 

ීවයව්ද  හා ධීව් ක ුතතු - තා  ාලා 

ශ්දතර්ගත  ාව්වකාලීය කිරී   -  ්වස්ය 

යස්ෞතය හා කළ යාක්ණ . 

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  

FSC තා  ාලා ප්රියස් ස්ථක්ණ 

 

 හාචාර්  ඊ.ඨය.එස්ථ. ච්දදය  හතා 

ි ව් වස්්ක උතාිම වැඩස් හ්ද 

 

 හාචාර්  එම්.ඨය.යන.එස්ථ.යන. ද ි ල්වා  

201  වර්ෂයේ ආ්ම්භ වය විදයා 

ඨය වියශේෂයව්දී උතාිම ස්ැලසුය හි ස්්ව්වව 

විදයා විෂ  ාලා ප්රියස්ැලසුම්ක්ණ   

දා ක්වව . 

 

a. B.Sc. ස්ා ායය උතාිමය හි තා  ාලා 

කකක හත්ක ස්ැලසුම් ස්කස්ථකිරීයම් 

වගකී  

 

Zoo 3162 - ප්රියශනියයව්ද   

Zoo 3223 - ධීව් හා කෂෂි ීව විදයාව 

ීව විදයා ි සු්ද ස්ථරස් II 

 
 
 
වියශේෂ උතාිම තා  ාලා කකක 

ි සු්ද 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

Zoo 1212 - ස්්ව්වව විවිධ්වව  

Zoo 2131 - ස්ා ායය ස්්ව්වවයව්ද 

ප්රාය ෝගික පුහුණුව III 

 

b. ශධය යා ශයේ විෂ  ාලා ස්ැලසුම් 

රැස්ථීම්වල  ශනුව වර්ධය  ක්ය ලද 

වියශේෂයව්දී උතාිම  ස් හා වය තා  ාලා 

කකක ්ධව . 

 

කාර්   ණ්ඩල ස් වර්ධය 

වැඩස් හ්ද 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර   හ්වමි  

රුහුණ විශථවවිදයාල CCPDHE කාර්  

 ණ්ඩල ස් වර්ධය වැඩස් හයයහි 

ය ොඩිුතලර් ස් හා ස්ම්ත්ව දා ක්වව  

ලවාදී  

 

 හාචාර්  ඊ.ඨය.එස්ථ. ච්දදය 

SSC ිෂෂය උතය්ධශක කාර්   ණ්ඩල 

ස්ා ාජිකයි්ද ස් හා 

ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  

 

2015 CCPDHE හදා්නු ලවය 

ශධය ය කාර්    ණ්ඩල  

ජාියක ස් වර්ධයය හි ලා 

දා ක්වව  

 

 හාචාර්  යේ.යේ.එස්ථ. ශ ්ි  හ, 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර, 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර  

රුහුණ විශථවවිදයාල විදයා ස්ා්ායවහි 

ස් ස්ථකා්ක  ණ්ඩලය හි යස්ේව  කළහ. 

 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර   

RISTCON 2015 ජාතය්දත් 

ස්ම් ්ද්රණයේ (ීවවිදයා ස් ස්ථකා්ක 

යලස් රි ා කයළේ  .) 

 හාචාර්  ඊ.ඨය.එස්ථ. ච්දදය  

වණ්ඩා්යා ක ශනුස්ථ ්ණ තර්යේෂණ 

ආ තයය හි තර්යේෂණ ස්හය ෝගී්වව  

 

ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ 

උ/යතළ ීවවිදයා පිළිතුරු ත්ර ප්රධාය 

තරීනෂක 2015 

 

ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ 

2015 උ/යතළ ීවවිදයා පිළිතුරු 

ප්රියතරීනෂක 

 

ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ 

SLASS හි ශ ශ D උතස්භාතිය්වව  (විදයා 

යතොු  ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

වණ්ඩා්යා ක ශනුස්ථ ්ණී  

තර්යේෂණ ආ තය , 

යාවි්දය 

 

 

තර්යේෂණ ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

ප්රමිියක්ණ ස් ග  ) 

 

ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ 

COSTI හි ස්ම්ත්ව දා කය කු යලස් 

රි ාකිරී . (විදයා තානෂණ හා යව 

රනතැුතම්, විදයා්ව ක ස්ම්ව්දධීක්ණ 

යල්කම් කාර් ාල  

 
 
 
ප්රජාව/ විදයාඥයි්ද 

ජාතය්දත් තලයේ 

දා ක්වව  

i.   හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර, 

‘’රනවර්තය කෂමි විදයාව ස්ම්ව්දධ 

ජාතය්දත් ස්ා්ාව’’ (IJT) 

CABI, UK හා ICEPE, KENYA හා 

‘’කෂෂි විදයා තර්යේෂණ යලෝක ස්ා්ාව’’ 

ස් ා ස්හස්ම්ව්දිමතව ප්රකාිෂත, 

ස්ා්ායවහි ස් ස්ථක්ණ  ණ්ඩලයේ 

ස්ා ාජිකය කු යලස් රි ාකිරී . 

 

ii.  හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර  ‘’ීව 

විදයා ස් ස්ථක්ණ ආි  ානු ස්ා්ාව’’ 

ජාතය්දත් ස්ා්ායවහි උතය්ධශක  ණ්ඩල 

ස්ා ාජික කු වශය ්ද රි ා කයළේ  .  

 

iii. ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ  

ජාතය්දත් ස්ා්ා ස් ායලෝචකව්ය කු 

යලස් රි ා කයළේ  .  

“Plos one’’ හා ස්ාග් විදයා ජාතය්දත් 

ස්ා්ාව. 

 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර   

ආි  ානු ජාතය්දත් ස්ා්ායවහි (ීව විදයා 

ස් ්නෂණ ) උතය්ධශ  ණ්ඩල 

ස්ා ාජිකය කු යලස් යස්ේව  කයළේ  .  

 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර   

TTIKM ජාතය්දත් කළ යාක්ණ දැනු  

ස්ම්ව්දධ ආ තය  2015  

5-  යකොළඹ දී ස් විධාය  ක්ය ලද 

‘’වජව විවිධ්වව  ස්ම්ව්දධ ජාතය්දත් 

ස්මුඛළුව’’ හා ස්වැඳි විදයා්ව ක කමිටුයව් 

ස්ා ාජිකය කු යලස් යස්ේව  කයළේ  .  

 

ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ 

ස්ාග් විදයාව හා Plos one ස්ම්ව්දධ MS 

තර්යේෂණ ප්රජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදයා්ව ක ප්රජාව 
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ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

ජාතය්දත් ස්ා්ායවහි ස් ායලෝචකය කු 

හා තගුතම්කරුවකු යලස් රි ා කයළේ  .  

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  

‘’රනවර්තය කලාඨය  කෂමි විදයාව ස්ම්ව්දධ 

ජාතය්දත් ස්ා්ාව’’ CABI, UK හා 

ICEPE, KENYA ස්හය ෝගී්වව 

ස්ග්ායවහි ස් ස්ථක්ණ    ණ්ඩල 

ස්ා ාජිකය කු වශය ්ද යස්ේව  කයළේ  .  

 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  

කෂෂි විදයා තර්යේෂණ යලෝක ස්ා්ාව 

http//www.sciepub.com/journal/WJAR/

edito  

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා 

SAFE ජාලක්ණයේ ය්දවාි ක 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් ත්වීම් ල්ධය්ධ  .  

 

කමිටු ස්හ ස්ා ාජික 

 ැදිහ්වීම් ස් තයාව 

-  හාචාර්  එ්ද.යේ.ඩී.එස්ථ. ශ ්ි  හ, 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර, 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා, 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර  

ඨය  තර්යේෂණ කමිටු ස්ා ාජික්වව  

දැරූහ. 

  

-  හාචාර්  එ්ද.යේ.ඩී.එස්ථ. ශ ්ි  හ, 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර, 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා, 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර , 

 හාචාර්  එච්.සී.ඊ. යව්ගිපා  විදයා ඨය  

ශධය ය  ණ්ඩලයේ යස්ේව  කයළේ  .  

 

-  හාචාර්  එ්ද.යේ.ඩී.එස්ථ. ශ ්ි  හ, 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර, 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා, 

 හාචාර්  යන.ීජ.එස්ථ. ගුණවික්ර , 

ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ, 

ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ ඨය  තා  ාලා 

ස්ම්ව්දධීකා්ක කමිටුයවහි යස්ේව  කයළේ 

 . 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර විදයා 

ඨය , විදයා ස්ග්ායවහි ස් ස්ථක්ණ 

විදයා්ව ක කමිටුව 

විශථවවිදයාලය   ශධය ය 

කාර්    ණ්ඩල  හා ිෂෂය 

කමිටුව 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

 ණ්ඩල ස්ා ාජිකය කු වශය ්ද යස්ේව  

කයළේ  . 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර ඨය  

ඉ ග්රීි  භාෂා ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ා 

කයළේ  .  

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර විදයා 

ඨය  තර්යේෂණ කවයේ යජයෂථ  

භාණ්ඩාගාපාක යලස් රි ා කයළේ  .  

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර 

රුහුණ විශථවවිදයාල ජර් ානු භාෂා 

තා  ාලා ස්ම්ව්දධීකා්ක වශය ්ද රි ා 

කයළේ  . 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර 

රුහුණ විශථවවිදයාල ස් ස්ථකෂියක 

 ධයස්ථාායයේ ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් 

රි ා කයළේ  . 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර   

රුහුණ යස්ේව  වැඩස් හයයහි (CLBC, 

 ාත්) විශථවවිදයල ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් 

රි ාක්යි.  

 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  

රුහුණ විශථවවිදයාල ශ්දතර්ඨය  යර්තය 

හා ස්ාහිතය ත්ාාවියය හි 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යලස් රි ා ක්යි.  

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  ඨය  

තර්යේෂණ කමිටුයවහි ස්ා ාජිකය කු 

යලස් යස්ේව  ක්යි. 

-  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  

තා  ාලා ස්ම්ව්දධීකා්ක කමිටුයවහි 

ස්ා ාජිකය කු යව්.  

- ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ යස්යයට් 

ස්භිකය කු  (ඨය  රනය ෝජය  ) 

- ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ ඨය  

තා  ාලා ස්ම්ව්දධීක්ණයේ 

ශධය යා ශ ස්ා ාජික්වව . 

- ආචාර්  ඩේ.ක.එච්.ඨය. ගුරුයේ 

RISTCON 2015 ස් විධාය කමිටු 

ස්ා ාජික්වව . 

- ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ ශ්රී ල කා 

උස්ස්ථ විදයා ස් ග   CSLASS – ශ ශ D 

ස්ා ාජිකයි්ද 10 
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

- ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ 

ස්ම්ව්දධීකා්ක යල්කම්, රුහුණ 

විදයාගුරුවරු්දයේ ස් ග  , (RUSTA) 

විදයා ඨය  , රුහුණ ස්ා ාජිකයි්ද  2 

 

ප්රදාය (ශ්මුඛණ හා 
ප්ර ාණ ) 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර 

විදයා ඨය  ප්රදාය  RU/SF/RP/2015/03 
 
 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  
NSF/RG/2015/15/3201 – Mphil 
තර්යේෂණ කාර්   

 

ආචාර්  ඩී.එච්.එ්ද. මුඛණි  හ රුහුණ 
විශථවවිදයාල විදයා ඨය  ප්රදාය  2015 

RU/SF/RP/2015/04 - ශ්රී ල කායව් 

යකෝල් ආශ්රිත ීවි යනතක්ණ  - රු. 
95000.00 
 

තර්යේෂණ තත්රිකා  
ිෂෂය තර්යේෂණ ශවස්ථාා Ph.D 

තර්යේෂණ ත්ර  
ිෂෂය තර්යේෂණ ශවස්ථාා 

තයාග/ යේ ්දට්/ වියශේෂ 
ජ ්රහණ 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර 2015 

යතව්වාපා 2, 4 ජර් රනයේ Kassel හා 
Nurnberg හි ග්රීෂථ  ස්ෂතු තාස්ල   ා   

DAAD ිෂෂය්වව ලාභී්වව  

 

 හාචාර්  ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  
ජයාිමතිය ස්ම් ාය 2015 

 

තර්යේෂණ ස්ා්ා ශ මුඛ්රණ  

 

 

 

තර්යේෂණ Durham වි.වි., 

එනස්්ව ්ාජධාරන   

වැඩමුඛළු/ ස්ම් ්ද්රණ 

තර්යේෂණ ස්ැි  

(ජාතය්දත් හා 

ශ්දතර්ජාියක) 

 හාචාර්  ඊ.ඨය.එස්ථ. ච්දදය හා  හාචාර්  
ඨය.එම්.සී.එස්ථ. ද ි ල්වා  
තළමුඛ වය උතාිම ශයේනෂක තර්යේෂණ 

ස්ම් ්ද්රණ  

විශථවවිදයාල ිෂෂය කමිටු 
දකුණු තළායතහි යතෝ්ාග්ව 

ි සු්ද  

විස්ථතෂත රි ාකා්කම්  හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර - 
‘’ස්ථව් ග’’ ස් ගීත වැඩස් හය ස් විධාය  
( හාචාර්  කා්දිය  ාතා ස් ා එනව) 
FOS ිෂෂය කණ්ඩා   ය යහ වය ලදි.  
 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර - 
ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය  
ශ්රවණාගා්ය හි  2015.01.30  - ත.ව. 4.00 
හා  .30-9.00 
 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  
ස් ගීත වැඩස් හය ස් විධාය  ක්ය ලදි. 
‘’ස් ගීත ප්රණා ’’ 
ය යහ ී , ප්රීණ ස් ගීතඥ ච්ද්රදාස් 
යවෝයගොඩ 2015 ශයප්රේල් 22 වය දිය 
 හාචාර්  ශලව්වතායගොඩ යප්රේ දාස් 
ශ්රවණාගා්ය හි ත.ව. 2.00 – 5.00 දනවා 
 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  

වාණිජ විදයා  ණ්ඩල  

 

 

 

 

 
සුවස්ාධක ස් ග   
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2015 

ව්ඩසට න් / ක්රිදා ාර ම් සාංඛ්යාව / සාංමෂිත  විස් රද 

 

ප්රතිද්ාන / ප්රතිලයීාව 

‘’ජර් ්ද භාෂා දිය ’’  - ස් විධාය  
රුහුණ විශථවවිදයාල  2015.03.12 

 

 හාචාර්  ඩේ.ටී.එස්ථ.ඩී. යප්රේ ච්ද්ර  
මුඛලස්යධාපා ා යලස් විදයා ඨය  ඨය  දිය  
2015 වර්ෂයේ ස් විධාය  ක්ය ලදි. 
 හාචාර්  යන.ීජ. සුීතතා ගුණවික්ර  

‘’ ාත් යව්ළ  තාී ආ ස්්ව්වව ා 

කවය්නද ?’’  නුයව්ද ල කාදීත 

පුව්වතත  2015 ජූිය 02 වයදා ියපි න 

ස්ම්තාදය  ක්ය ලදි.  

 

ශ ාතයා ශ  හා ශධයාතය 
වි්ධවයතන 

 

 

විශථවවිදයාල ි සු්ද 
තාස්ල් ි සු්ද හා තාස්ල් 
ගුරුවරු 

 

 

 
යතොු  ප්රජාව 

 

ප්ර ාශන  ා ද්්නුම් වයාතතිද 

 

ප්ර ාශන සාංඛ්යාව 

උපු ා දැනීම් සුචියේ තතුළ්ව වූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල තළ වූ ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි 
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උපු ා දැනීම් සුච්යේ තතුළ්ව යයොවූ ජාතය්දත් ස්ා්ාවල තළවූ ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ 

යකටි ස්්දරනයව්දය 
02 

ය්ධශී  ස්ා්ාවල තළ වූ ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා යහෝ යකටි ස්්දරනයව්දය - 

මුඛද්රිත වාර්තාවල ස්ම්පූර්ණ තත්රිකා 07 

වාචික ඉදිපාත්වකිරීම්වල ස් නයෂේත 20 

යතෝස්ථ ර් ඉදිපාත්වකිරීම් වල ස් නයෂේත 04 

යතෝව 01 

යතෝවවල තපාච්යදද - 

යවය්ව ප්රකාශය වල (ස්ා්ා, ජාියක පුව්වත්ව ආදී වි්ධව්ව ියපි) 01 

ස් ස්ථක්ණ කාර්   03 

 

 

 ශච්ා්  උ ාධි අධ්යදන පීඨද 

 
පීඨාධි ති ස ාකලයීෝචනද / පීඨාධි ති ප්ර ාශද 

 

තශථචා්ව උතාිම ශධය යා ශ  (FGS) යවය විදයාර්ථී්ද 209 ශාස්ථ්රතිය උතාිම තා  ාලා   න ස් හා ව වා යගය 

ියයේ. ය    ශ ත්ව 2015 වර්ෂයේ දර්ශයයව්දී හා ආචාර්  උතාිම ස් හා ද විදයාර්ථී්ද ිය ාතදි චිව ියයේ. 

2015 වර්ෂයේ 319 ත ණ ිෂෂය පිපාස්න තසුගි  ශධය ය කණ්ඩා ම් ශතපා්ද ශාස්ථ්රතිය උතාිම  (ශධය ය 

තා  ාලා) ශධය ය ්ද  ප්රයව්ිෂත . තර්යේෂණ උතාිම ස් හා (Mphil ස්හ PhD) යවක ිය ාතදි චි  2015 

ව්ෂයේ 30 න ත ණ යව්. එයහයි්ද ස් ස්ථත තර්යේෂක ්ද ගණය 2015 වර්ෂයේ 190 න ත ණ යව්. 

(වගුස් හය - 1) 
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2015 වර්ෂයේදී 09 ිෂෂය පිපාස්න ස්ථී  තශථචා්ව උතාිම ස්ම්පූර්ණ ක් තිය ශත ් උතාිම ප්රදායයෝ්වස්වයේදී 

උතාිම ලාභිත . ක ශතපා්ද 7  ත ණ ිෂෂයයි්දයග්ද ශාස්ථ්රතිය උතාිම ලවා යගය ත්වය්ව ිෂෂයයි්ද 13 කි. 

2015 වස්් වය වි  ස් ස්ථත තශථචා්ව උතාිම ශධය ය විදයාර්ථී්ද ස් තයාව 725 න ත ණ යව්. (ශධය ය 

තා  ාලා හා තර්යේෂණ උතාිම) 

තශථචා්ව උතාධී ශධය යා ශය ය්දතාලයේ Tribuan විශථවවිදයාලයේ ස්හය ෝගී්වවය ්ද “ස්ා   හා 

ස් වර්ධය ”  ය විෂ  නයෂේ්ර  ස් හා යවය ශාස්ථ්රතිය උතාිම තා  ාලාවන ආ්ම්භ කයළේ . එය ්ද  

වයාතා් කළ යාක්ණ  හා ස් වර්ධය ස්ැලසුම්ක්ණ   ය නයෂේ්ර ්ධව  ශළලා ශාස්ථ්රතිය තා  ාලාව්ද 

ස්ම්තාදය  2015 වර්ෂයේ ආ්ම්භ යකො  තත. තවු ් ්ව ි  ලු  තශථචා්ව උතාිම ශාස්ථ්රතිය තා  ාලාව ස් හා 

යතොු  කට් ල න ස්කස්ථ ක් 2015 වර්ෂයේදී හඳු්දවා දී ියයේ. එය ්ද  විදයාර්රස ා  ශධී්වෂණ පිළිතුරු ත්ර  

ලකුණු ස් ා යැවත ලවාදී ලකුණු ලවාදීයම් තටිතාටි  ස් ා ස් ස්්දදය  ක් ස්ථී  ලකුණු  ට්   තහවුරු ක් 

ගැීතයම් යවය ශවස්ථාාවද 2015 වර්ෂයේදී රි ා්ව ක . 

2015 වර්ෂයේ තටිතාටි ානුලවලව ශ  හා වැ  ප්ර ාණ  රුපි ල් 23, 93,599.00 හා රුපි ල් 9,940,100. 1 

ත ණ යව්. ඊ  ශනුව රුපි ල් 13,745,490.39 ක ත ණ ඉියපා න යව්. 

011  වර් කප  ශ්චා්  උ ාධි අධ්යදනාාංශකප උ ාධි  ාඨ ාලයීා සඳ ා ශි ය නඳවාග්ීනම් ප්ර ාපද  

 ශ්චා්  උ ාධි  ාඨ ාලයීා නවය ප්රකේශද ස ස්  නඳවාග්ීන  

දර්ශය විශා්ද 05  

198 දර්ශය තිය 25 

ආර්රසක විදයාව (MA) 148 204 

ස් ාජ විදයාව (MA) 52 64 

ස්ා   හා ස් වර්ධය  (MA)  26 26 

වයාතා් තාපාතාලයතිය/ ඩිේයලෝ ා (MBA/PDBA) 21 50 

යභෝග රනෂථතාදය  හා තානෂණ  (MSc) 25 47 

ි විල් හා තාපාස්පාක ඉ ජිය්දරු විදයාව (MSc) 17 11 

ශයයකු්ව ශාස්ථ්රතිය උතාිම තා  ාලා (2015 

වර්ෂයේ ප්රයව්ශ  ලද) 
- 125 

Total 319 725 
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VI ක ොටස - පුස්  ාලයීද 

 

 

 ්න්න්වී    

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ප්රධාය පුස්ථතකාල  වැල්ල ඩ  තපාශ්රයේ පිහි ා ියයේ. කෂෂි විදයා, වවදය හා 

ඉ ජිය්දරු ඨය  පුස්ථතකාල  ාතලාය, ක්ාපිටි  ස්හ හපුගල ප්රය්ධශ ආශ්රිතව ස්ථාාපිත .  හය ෝද් හා 

උල්විටියන ප්රය්ධශ ්දහි යවය ස්ම්තාදිත ස් යස්ෞතය විදයා කකකය හි පුස්ථතකාල  පිහි ා ියයේ. පුස්ථතකාල  

ස්තුව 170 000 ්ර්දා ස් චිත න ස්හ ය්ව ා්ව ක ස්ා්ා 300 එකතුවන තවීය. වියශේෂ්වව  යම් ය   ල්ලාශ්ර්ද 

මුඛද්රිත  ාධයය ්ද හා විදු්ව  ාධය  ය යදශ ශ   ආව්ණ  වය යස්ේ තැවීය යි. යවය ස්ථාාපිත ජාියක 

ස්මුඛච්ඡී  එකතුයවහි ප්රකාශය 1 0 000 ත ණ යව්. 2015 වර්ෂය හි පුස්ථතකාල ත්ධධිය  තුළ වාර්ෂික 

ස් ස්්ණ  100 000 ඉන වා තත. වි ර්ශය යස්ේව , වැහැ් යගය ායම් ශ ශ , ශ්දතර් පුස්ථතකාල තහසුකම්, 

ත්ව දැනුව්ව කිරීම් යස්ේව   ය ශ ශ ්ස්ථයස්ේ පුස්ථතකාල  තා ක විෂය හි උතකාරී යව්. යවය ස්ම්ව්දිමත 

විදයාර්ථී්ද උයදස්ා ස්ෑ  වර්ෂ ක  පුස්ථතකාල   ින්ද භාවිත ශධයාතය වැඩස් හයන දි ්ව ක්නු ලැයේ. 

පුස්ථතකාලය හි යවේ ශඩවි ද ශ්දතර්ජාල භාවිත ක්්දය්දහ   යහෝතකාරී යව්. OPAC යවේ යස්ේව ද යවය 

ආ්ම්භිත ඩිජි ල් පුස්ථතකාල  ස්ම්ව්දධීක්ණ  හා ශයයකු්ව ප්රය ෝජයව්ව ස්ම්ව්දධීක්ණ ්ද ද 

පුස්ථතකාලය හි යවේ ශඩවි  හ්හා ශකයතා  ාර්ග  විව්ව තත. උනියය හි ස් හ්ද යස්ේව ්ද  තපාවාහි්ව 

වහු ාධය තහසුකම් ස්හ භාෂා හා ස්ථව ශධය ය යස්ේවාව්ද රුචික්වව  තිය තාර්ශව ්දහ  පුස්ථතකාල   ින්ද 

ස්ම්තාදය  ක් ය්ධ. 

 

ක්රිදා ාර ම් 

 

 ෘෂි විද්යා ඉාංජිකන්රු වවද්ය ප්රධ්ාන 
ස  කසෞඛ්ය 

කසේවා 
 

 

 

218 

26 

 

10 

 

 

251 

9 

 

01 

 

 

163 

31 

 

05 

 

 

1318 

50 

 

20 

 

 

යැත 

යැත 

 

යැත 

 

1.  යවය ිය ාතදි චි 

ි සු්ද 

● ිෂෂය ිෂෂයායවෝ 

● ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

● ශයධය ය කාර්  

 ණ්ජඩල  

 

8.00 යත.ව. 

6.00 ත.ව. 

 

8.00 යත.ව. 

5.00 ත.ව.  

 

8.30 යත.ව. 

 .00 ත.ව. 

 

 

8.00 යත.ව. 

6.00 ත.ව. 

 

 

 

 

8.00 යත.ව. 

5.00 ත.ව. 

 

 

8.00 යත.ව. 

8.00 ත.ව. 

 

8.30 යත.ව. 

18.00 ත.ව. 

 

8.300 යත.ව. 

 .00 ත.ව. 

 

 

8.00 යත.ව. 

6.00 ත.ව. 

 

8.00 යත.ව. 

5.00 ත.ව. 

 

8.00 යත.ව. 

5.00 ත.ව. 

 

 

8.00 යත.ව. 

6.00 ත.ව. 

 

8.15 යත.ව. 

5.15p.m 

 

වස්ා තත. 

1. විවෂත යව්ලාවල් 

● ස්ියයේ දිය 

 

 

● යස්යසු්ාදා 

 

 

● ඉපාදා 
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 ෘෂි විද්යා ඉාංජිකන්රු වවද්ය ප්රධ්ාන 
ස  කසෞඛ්ය 

කසේවා 
 

 

 

4743 

586 

 

327 

 

 

3694 

195 

 

226 

 

 

8531 

684 

 

596 

 

 

57735 

2373 

 

3196 

 

 

1867 

1722 

 

123 

3. ස්ම්තාදිත ්ර්දා 

ස් තයාව 

● ිෂෂය ිෂෂයායවෝ 

● ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

● ශයධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

 

රු. 29988 

 

රු. 250 

 

රු. 37329 

 

රු. 21577 

 

රු. 426835 

 

රු. 2948 

 

රු. 125 

4. කල් තසුී   දඩ 

     රු. 1.00 

 

   ප්රයව්ශත්ර ශහිමි ී  

 

 

3000 

 

 

3020 

 

 

15000 

 

යැත 

 

 

3500 

 

 

 

යැත 

5. ඡා ාපි ත්ව මුඛද්රිත 

ස් තයාව 

● කාර් ාලී  

ප්රය ෝජය 

● භාවිත  (මුඛදල් 

යගවා) 

 

- 

 

 

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

යැත 

6. ශ්දතර් පුස්ථතකාල 

හුව ාරු 

●  වය ලද 

● ලවය ලද 

 

2 

7 

 

2 

42 

 

2 

6 

 

9 

15 

 

යැත 

7. වා් ස් ්රහ 

● මිල ග්ව 

● තපාතයාග 

 

94 

143 

2 

 

193 

204 

 

76 

499 

9 

 

409 

10 

 

163 

156 

41 

 

247 

72 

 

1137 

192 

 

 

1137 

192 

 

103 

 

 

 

76 

27 

 

8. යතෝව 

● මිල ග්ව 

● තපාතයාග 

යතෝව, (සීඩී තැටි 

ස් ා යතෝව) 

තපාගණකගත 

● ඉ ග්රීි  

● ි  හල 

- - 9.00 යත.ව. 

6.45 ත.ව. 

 

9.00 යත.ව. 

4.00 ත.ව. 

 

 වහු ාධය කකක  

විවෂත යව්ලාව්ද 
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VII ක ොටස - කවන්  කසේවා 
 

 

1. වවද්ය  ධ්යස්ථානද 

 

උතාිම ශයේනෂක ්ද  ය ්ද  ශධය ය හා ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  ද විශථවවිදයාලය   වවදය 

 ධයස්ථාාය  හ්හා වවදය හා තා්වවදය යස්ේව න ඉටු යකයර්. එය ්ද  විවිධාකා් ශවස්ථාාව්ද  උචිත 

තපාදි යස්ෞතය යස්ේව  ස්ම්යප්රේෂණ  යව්. (උදා. උතාිම ප්රදායයෝ්වස්ව , විශථවවිදයාලය   ක්රීඩා ශවස්ථාා හා යවය්ව 

සුවියශේීර ශවස්ථාා) 

 

 ාර්ද  ණ්ඩලයී ප්රවර්ගද 

 

ප්රධාය වවදය රනලධාපා   01 ප්රජා යස්ෞතය තරීනෂක 02 

විශථවවිදයාලය   වවදය රනලධාරී්ද 02 ඖෂධයව්දී 01 

ද්දත ශලය වවදය 01 ස්ා්වතු යස්ේවිකා 03 

තානෂණ රනලධාරී 01 ස්ා්වතු යස්ේවක 01 

යහද රනලධාපා 02 කම්කරු 01 

 

සාදනි  කසේවාව  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ිෂෂය කාර්  

 ණ්ඩල 

එකතුව 

1 වාහි් ය්ෝගී වි ර්ශය  7852 1990 9842 

2 ද්දත ස්ා ය  1679 362 2041 

3 වවදය තර්යේෂණාගා් යස්ේවාව   0490 

4  යයෝ උතය්ධශය ස්ා ය    0070 

5 වියශේෂ ස්ා රනක ය ොමුඛව (GH)   0201 
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කවන්  කසේවා 

 

ප්රියකා් හා වියශේෂ 

වි ර්ශය  

වවදය 

තරීනෂණ 

වවදය ස්හියක  

(වවදය 

 ධයස්ථාායය ්ද 

රිචිත) 

වවදය ස්හියක  

(පිළිග්ව) 

ප්රජා යස්ෞතය යස්ේව  

තු
ව
ාල
 ය
ව
ළු
ම්
ක
්
ණ
 

 

  එ
්ද
ය
්ව

 

සු
ළු
 ශ
ල
ය
ක
ර්
 

 

EC
G

 

ය
ව
ය
්ව

 

ය
ස්
ේව
ා 
දීර්
ඝ
්ව
ව
 

 

වි
ය
ශ
ේෂ

 

වි
භ
ාග
 ක
 
ුත
තු

 

ය
්ධ
ශ
ය

 හ
ා 
ය
ව
ය
්ව

 

ක
ාර්
 
  
ණ්
ඩ
ල

 

ය
ව
ක
 ිෂ
ෂ
ය

 

වි
භ
ාග
 හ
ා 
ය
ව
ය
්ව

 

ක
ාර්
 
  
ණ්
ඩ
ල

 

ව
ාහි
්

 

ආ
ත
ය
ශ
ාල
ා 
ත
රී
න
ෂ
ණ
 

 

ය
්ද
ව
ාි 
ක
ාග
ා්

 ත
රී
න
ෂ
ණ
 

 

ත
ාපා
ස්
පා
ක
 ය
ස්
ේව
ා 

ය
ව
ය
්ව

 ත
පා
ශ්ර

 

      

 

8
7 

8 3
0

9
 

8
9

4
 

8 1
65

8
 

5
6

7
 

1
2

1
 

5
6 

2
0

0
 

2
2

0
 

2
6

1
 

8
0 

6
8

0
 

1
2

2
 

0
3 

1
1

2
 

3
4 

   9
5 

1
21

1
 

2
40

2
 

7
6

1
 

 

අනතුරු ව්ළ්මවීකම් කසෞඛ්ය කසේවා  

a)   යවෝවය ය්ෝග තාලය  

b)  වාහක ්ද  ර්දය  

c)    ස්ීතතා්නෂාව      

d)  ජලභීියකාව තාලය    

e)   ආහා් 

 

 

 

2. ශාරීරි  අධ්යා නද 

 

අන් ර් පීඨ  රාාවලි ප ්යි 17 - ජුනි 13 / 011   

වාර්ෂික ශ්දතර් ඨය  ක්රීඩා ශූ්තා ත්ාාවිය  2015 වස්යර්  ැයි ස්හ ුනරන  ාස් ශත් තැවතුණි. කෂෂි විදයා 

ඨය   ශූ්තාව දියාග්ව ශත් විදයා හා ඉ ජිය්දරු විදයා ඨය  විි ්ද යදවය හා යතවය ස්ථාාය දිය ගැනුණි.  

 

අන් ර් විශ්වවිද්යාලයී රතර ාවලිද ප ්යි 1හ  ා අකගෝස්තු 31 / 011   

උනතය හි ස් හ්ද කාල තපාච්යදද ්ද ය   ශූ්තාවිය  විවිධ විශථවවිදයාල ශත් තැවතුණි. ශත විි ්ද 

රුහුණ විශථවවිදයාලය   ක්රීඩාගා්ය හි ශයගෝස්ථතු 30, 31 දිය ්දහි හා ස්ැේතැම්වර් 01, 02 දියවල 

ශ්වත්දු  (කා්දතා, පිපාමි) ත්ාාවිය  තව්වවනු ලැුදණි.   

 

 ශත ලවාග්ව ස්ථාාය             

 ශූ්තාව                   -  ව් ඉි ලී  , කයියකෝදඩු (පිපාමි)  

 යදවැරන ස්ථාාය       -  යචස්ථ (පිපාමි) , කැ්ම් (පිපාමි) 
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FSC  ාඨ ාලයීා - විද්යා පීඨද පක නරවාරි 011  -  ්යි 011   

 ශත විි ්ද විදයා ඨය  විදයාර්ථී්ද (යදවැරන වස්්) ස් හා ශ ත් තා  ාලාවන දි ්ව ක්නු ලැුදණි. ප්රා  

තා  ාලාව ප්රාය ෝගික තා  ාලාවන වූ ශත් විෂ  ය්ව ාව වූයේ “යස්ෞතයාශ්රිත ශාරීපාක ය ෝගයතාව හා 

සුවතාව”  ්දයයි. ය    ි සු්ද  0 න ත ණ ස්හභාගීවය ලදී. යදවය තා  ාලාව තැ  15 ක ි ්ධධා්දත 

ස්ැි විය්ද හා තැ  30 ක  ප්රාය ෝගික ස්ැි විය්ද තපායස්ේවිත . එහිදී ස්ා ාර්ායතා ්ධව න ලවාු ණි. එකී 

තා  ාලාව “ශාරීපාක ය ෝගයතාව හා යස්ෞතය කළ යාක්ණ ” යලස් යා ක්ණ  ක්ය ලදී. 

 

ආසිදානු විශ්වවිද්යාලයී  රාාවලිද - 011  බීජිාං / චීනද 

තහත ි සු්ද රුහුණ විශථවවිදයාල  රනය ෝජය  ක්මි්ද ප්රා  ආි  ානු විශථවවිදයාල යචස්ථ ශූ්තාව  - 

2015 ස් හා ඉදිපාත්ව වය ලදී.  

1. H.G.S ස්චි්දත   RU/E/2011/151 

2. K.H. ශ ්යස්ේය  EG/2013/2133 

3. S.R ්ාජතනෂ SC/2013/8611 

4. M.C ආපා දාස් මි  AG/AT/2012/330 

 

13 ව්නි වර්ප ප්රද්ාකනෝ් සවද ප011  කද්ස්ම්නර් 11   

ශාරීපාක ශධය යා ශ , ක්රීඩා උතය්ධශක  ණ්ඩල  හා ක්රීඩා කවු්දස්ල  ස්හස්ම්ව්දිමතව 13 වැරන වර්ණ 

ප්රදායයෝ්වස්ව  (2013 හා 2014 වර්ෂ ස් හා) වර්ෂාවස්ායයේ තව්වවනු ලැුදණි.  

150 න ත ණ වර්ණලාභී්ද,  5 න ත ණ විිෂෂථ  ඉදිපාත්ව ීම් හා 15 ක ත ණ වියශේෂ තයාගලාභී්ද පිපාස්න 

ය දිය ස්ම් ාය   තා්රවි .   
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VIII ක ොටස - ඒ   /  ධ්යස්ථාන වාර් ා 
 

 

1. වෘ් තීතද  ාර්කගෝ කේශ ඒ  ද 

 

වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය කකක , විදයාර්ථී්දයේ  ෂු  කුස්ලතා, රැකි ා ශකයතා හා ශයයකු්ව ස් ාජ ශකයතා 

ප්රවර්ධය    යහෝතකාරී වය විිෂෂථ  වැඩස් හ්ද ස්ම්තාදිත .  

වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය රි ාකා්කම් විවිධ  ායව ස්ම්ත්ව හා ස්ථාාය ශළලා රි ා්ව ක ක්නු ලැුදණි.  

වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය රි ාකා්කම් හා වැඩමුඛළු තාදක යන්දද්රී  කකක    

1. තාස්ල් ප්රජාව හ්හා විශථවවිදයාල   ප්රයව්ිෂත යවය ස්ා ාජික තපාවර්තය   තහසුකම් ස්ැලසී . 

2. යතෞ්ධගියක හා වෂ්වීය  උතය්ධශය  හා  ාර්යගෝතය්ධශය  (ස්ථවාධීය හා කණ්ඩා ම්) 

3. රැකි ා රනුතනිය ශකයතාව ප්රවර්ධය  

4. කර් ා්දතාශ්රිත වැඳි ාව රනර් ාණ  

5. කාර්  ශ්වදැකීම් ස්ාඵලයතාව 

6.  ෂු  කුස්ලතා ස් වර්ධය  ප්රවර්ධය  

 

උම  අාංශ අ  ව්ඩමුළු  ා ක්රිදා ාර ම්  ාද් ව 011  වර් කප සාර්ථ ව සම්කප්රේෂි ද  

1. වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය කකකය හි මුඛතය ශවස්ථාාව 

ස ති   ත්ර  ාඨ ාලයීාව ප ෘදු කුසලයී ා සාංවර්ධ්නද   ්ද 70 

 

අරමුණු :-  

1. ය   තා  ාලාව  ස්හභාගීව්දය්ද වෂ්වීය  යතෞරුෂ්වවයේ හ් ත්ධධිය ශවයවෝධ  ්ව ස්ාර්ාකව 

වෂ්වීය  ස් වර්ධය   ශවශය යතෞරුෂ්වව ලනෂණ හඳුයාගැීත  ්ව ස්ුද්ධිමක යව්. 

2. වෂ්වීය  හා යතෞ්ධගියක ස් වර්ධයය හිලා ශවැි   ෂු  කුස්ලතා ශවයවෝධ . 

3.  ෂු  කුස්ලතා ප්රවර්ධය  හා වැඩයලෝක   හැඩගැසී  උයදස්ා ස්හය ෝග  ලවා දී . 

ස්ලයීසුම්ග  ව්ඩසට න් වලයීට ස වාගී වූ පිරිස  - 

  

පීඨද  ා.ශා.ස.  ළ නා රප විද්යා ධි.සා.වි. ා එ තුව 

ිෂෂය ්ද 

ස් තයාව 

167 211 32 10 420 

 

පුහුණු වර්ෂ  – 2015 යතව්වාපා ි   201  ජයවාපා දනවා 

ස්ෑ  ස්ියයේ දියක   – ස්ැි  2  – උදෑස්ය ස්හ ස්වස් 

 

ඇගුතම් ක්ර කේද්ද  -     

1. කණ්ඩා ම් ඉදිපාත්ව කිරීම් 

2. ස්ථවාධීය ඉදිපාත්ව කිරීම් 

3. කණ්ඩා ම් වයාතෂිය  
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ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

 ෂු  කුස්ලතා 

ස් වර්ධය 

තා  ාලාව 

2015 

යතව්වාපා - 

201   ාර්තු 

1. ය   තා  ාලාව  

ස්හභාගීව්දය්ද වෂ්වීය  

යතෞරුෂ්වවයේ හ් ත්ධධිය 

ශවයවෝධ  ්ව ස්ාර්ාකව වෂ්වීය  

ස් වර්ධය   ශවශය යතෞරුෂ්වව 

ලනෂණ හඳුයාගැීත  ්ව ස්ුද්ධිමක 

යව්. 

2. වෂ්වීය  හා යතෞ්ධගියක 

ස් වර්ධයයේලා ශවැි   ෂු  

කුස්ලතා ශවයවෝධ  

3.  ෂු  කුස්ලතා ප්රවර්ධය  හා වැඩ 

යලෝක   ප්රයව්ශ   ස්හය ෝග   

ලවා දී . 

 

 ා.ශා.ස්. 167 

 

කළ යාක්ණ           

211     

 

 

විදයා            32 

ිම.ස්ා.වි.තා. 10 

 

 

එකතුව    420 

 

 

 

 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

හඳු්දවාදීයම් 

වැඩස් හ්ද -  ෂු  

කුස්ලතා 

ස් වර්ධය  

2015 

යතව්වාපා 25 

 ි  ලු  ි සු්ද 

ස් හා  ෂු  

කුස්ලතා 

ස් වර්ධය 

තා  ාලාව 

 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

තළමුඛ ආධා්ක 

පුහුණු වැඩස් හය 

(කාර්   ණ්ඩල  

ස් හා) 

2015  ාර්තු 

11, 12 ස්හ 13 

 

1.   හදිි  ශවස්ථාාවක උතකා් කිරීයම් 

ශකයතාව ස්ම්තාදය  

2.    තළමුඛ ආධා්ක දැනු  

ස්ථවපු්ධගල   වශය ්ද වාි  

ශ්වක් දී . 

ි  ලු ඨය  විය්ද 

ස්ා ාජික ්ද 

25 න 

 

පුුදු   ල්ලව 

ආ්ච්චි මි  

යැඹුරු වැඩස් හ්ද  

1.  ායව ශාස්ථ්ර හා 

ස් ාී  විදයා 

ඨය   

2. ඉ ජිය්දරු ඨය   

3. විදයා ඨය   

4. ල්ලය හා 

කළ යාක්ණ 

ඨය   

 

 

 

2015.03.12 

2015.03.18 

 

2015.03.25 

 

 

1. වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය 

කකක න තවියනුයේ තයි ? 

2. වෂ්වීය  යස්ේවාව්ද ය ොයවාද? 

3. ්ව විශථවවිදයාල ීවිත  

හැඩගස්ථවාගනුයේ යකයස්ේද? 

4. ්යේ ශධය ය ීවිත  ස්ාර්ාක 

යලස් ස්ැලසුම් ක්නුයේ යකයස්ේද? 

 

 

 

ි  ලු යවක 

ස්ා ාජික ්ද 

 

 

 

 

 

 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

විදයා හඳු්දවාදීයම් 

වැඩස් හය 

2015.03.25  හඳු්දවාදී , 

1.  විශථවවිදයාල ීවිත   ප්රයව්ශ 

වනුයේ යකයස්ේද? 

2.  කුස්ලතා ස් වර්ධය  ක්ගනුයේ 

යකයස්ද? 

3.   ශවස්ථාාව්ද හඳුයාග්දයා ආකා්  

 

 

 

150 න ත ණ 

ප්රා  වස්් 

ි සු්ද 

 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

 “ීවිත ශයප්රේල්  ස් ය   වැඩස් හයයහි මුඛතය ඉලනක ්ද   
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2015 

ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

විකි තක්ණ ” 

යතෞරුෂ ස් වර්ධය 

වැඩස් හය 

ආ්ම්භ  වනුයේ ස්හභාගීව්දය්දයේ 

කණ්ඩා ම් හැඟීම් වර්ධය , 

යා ක්වව කුස්ලතාව, ස්්දරනයව්දය 

හැකි ා, කණ්ඩා යම් රි ාකාරී්වව  

ආ්ව  විශථවාස්  ශභියප්රේ් ණ , ීය්ණ 

ගැීත   ය ශ ශ ප්රවර්ධය යි. එය ්ද  

වෂ්වීය  හ්ත්ධධිය වර්ධය  ද 

ශයේනෂිත . 

 

25 න ත ණ 

 ායව ශාස්ථ්ර 

හා ස් ාජ විදයා 

ි සු්ද 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

්නෂණ  හා ල්ියක 

යවළ යතොළ 

වැඩමුඛළුව 

2015.05.28 යතෞරුෂ්වව ස් වර්ධය , වෂ්වීය  

රුචික්වව  ශවයවෝධ  හා ස්ථව තගුතම් 

ක්ණ , වැඩයලෝක  හඳු්දවාදී  

 යාදි  තා  ාලායව් උයේත  

250 න ත ණ 

ි  ලු ඨය  

රනය ෝජිත 

ි සු්ද 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

ීවිත  දිය්දය්ද 

යකයස්ේද? 

2015.05.29 ශයාගත  ස්ැලසුම් කිරී , ස්ම්මුඛත 

තරීනෂණ ක  මුඛහුණයදය ආකා්  

හා ආ්ව  ස් වර්ධය   ය ශ ශ 

උයේත  

 

ි  ලු  

ඨය විය්ද ි සු්ද 

90 න ත ණ 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

කැකයු ් ළ ා 

ගම් ාය   ලවා 

ු ්ද දාය   

පුණයරි ාව  

2015.06.20 

 

වාහි් ව්දධය ්ද  විශථවවිදයාලය   

ි සු්ද රන්ාව්ණ  හා ි සු්දයේ ස් ාජ 

ආකල්ත විතපාවර්තය   
00 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

ඉ ජිය්දරු ඨය  

වෂ්වීය  

 ාර්යගෝතය්ධශය 

වැඩමුඛළුව 

2015.06.24 

 

උතය්ධශය  ස්ම්ව්දධව දැනුව්ව 

කිරීයම් වැඩස් හය 

 සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

 ායව ශාස්ථ්ර හා 

ස් ාජ විදයා ඨය  

ි සු්ද ස් හා ීව 

ද්වත ත්ර  

රනර් ාණ  

ස්ම්ව්දධ වැඩමුඛළුව 

 

2015.06.26 

1.00 -4.00pm 

  

 

43 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

තාස්ල් 

වැඩස් හය්ද 

 හා ා ා කා්දතා 

තාස්ල, කඩවත 

 

2015-06-30 1. උස්ස්ථ ශධයාතය ශවස්ථාා 

2. වෂ්වීය  රුචික්වව තගුතම්ක්ණ 

තරීනෂණ  

3. ඵලදාය  ඉගැනුම් කුස්ලතා 

455 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

“රනල්වලා 

රනම්ය ”  

ස් ගීත ස් දර්ශය  

 

2015.07.07 ස් වර්ධය  කලා ඨය  ි සු්ද උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  
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2015 

ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

ආ්ාිමත ය්ධශය , 

උතකුලතිය 

යජයෂථ   හාචාර්  

ගාමිණි 

යස්ේයායා ක 

2015.07.08 

1.30 – 

3.30pm 

වෂ්වීය  ීවිත  හා ධයා්ව ක 

ආකල්ත 

1 0 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

කළ යාක්ණ 

පුහුණු වැඩස් හය 

2015.07.13,1

4,15,16,&17 

ය   වැඩමුඛළුයවහි ශ්මුඛණ යම් තරුණ 

කළ යාක්ණකරුව්ද ස් වර්ධය යි 

ි සු්ද 1   

(3 වය වස්්) 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

ීව ද්වත තත්රිකා 

්චය වැඩමුඛළුව 

 

2015.07.29 ප්රමිියගත ීව ද්වත තත්රිකාවන 

රනර් ාණ  ක්ය ආකා් . 

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ ස් හා ආ්ව  

විශථවාස්  වර්ධය  

විදයා ඨය ය හි 

100 න ත ණ 

ි සු්ද  

(යතවැරන වස්්) 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

හඳු්දවාදීයම් 

වැඩස් හය 

2015.07.29 1. වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය 

කකක න තවියනුයේ තයි ? 

2. වෂ්වීය  යස්ේවාව්ද ය ොයවාද? 

3. ්ව විශථවවිදයාල ීවිත  

හැඩගස්ථවාගනුයේ යකයස්ේද? 

4. ්යේ ශධය ය ීවිත  ස්ාර්ාක 

යලස් ස්ැලසුම් ක්නුයේ යකයස්ේද? 

 

යතවය වස්් 

හපාත තානෂණ 

හා කෂෂි 

වයාතා් 

 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

 

ස්ම්මුඛත 

තරීනෂණ ක  

මුඛහුණ දීයම් 

වැඩස් හය 

 

 

2015.08.05 

 

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ න ස් හා ආ්ව  

විශථවාස්  යගොඩයැඟී  හා ්ස්ව්ව 

ශ්ධදැකීම් ලවා ගැීත . 

 

 

 

විදයා ඨය ය හි 

150 න ත ණ 

ි සු්ද  

(යතවැරන වස්්) 

 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

ව්ව ්ද රැකි ා 

යවළ යතොළ 

2015.08.05 

 

ප්රධාය වෂ්විය ්ද හඳු්දවා දී  හා 

වර්ත ාය රැකි ා යවළ යතොළ හි 

ප්රවණතාව 

විදයා ඨය ය හි 

150 න ත ණ 

ි සු්ද 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

හඳු්දවාදීයම් 

වැඩස් හය 

(වෂ්වීය  

 ාර්යගෝතය්ධශය 

කකක ) 

2015.08.12 1. වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය 

කකක න තවියනුයේ තයි ? 

2. වෂ්වීය  යස්ේවාව්ද ය ොයවාද? 

3. ්ව විශථවවිදයාල ීවිත  

හැඩගස්ථවාගනුයේ යකයස්ේද? 

4. ්යේ ශධය ය ීවිත  ස්ාර්ාක 

යලස් ස්ැලසුම් ක්නුයේ යකයස්ේද? 

 

 

MGT ප්රා  

වස්් 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

ීව ද්වත තත්රිකා 

්චය වැඩමුඛළුව 

 

2015.08.12 ප්රමිියගත ීව ද්වත තත්රිකාවන 

රනර් ාණ  ක්ය ආකා් . 

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ ස් හා ආ්ව  

විශථවාස්  වර්ධය  

 

විදයා ඨය ය හි 

250 න ත ණ 

ි සු්ද  

(යදවය වස්්) 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  
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2015 

ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

කළ යාක්ණ 

පුහුණු වැඩස් හය 

2015.08.26 HSBC  වැ කුව ය   වැඩස් හය 

ය යහ වය ලද ශත් කාර් නෂ  හා 

ඵලදාය  යතෝතුරු යස්ේව  (CRIB) හා 

ශයයකු්ව ප්රය ෝජයව්ව යස්ේවා 

හඳු්දවායදය ලදී. 

 

250 න ත ණ 

ි සු්ද විදයා ඨය  

හා 

කළ යාක්ණ 

ඨය   තුළි්ද 

 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

 

යවය ස්ම්තාදිත 

තාස්ල් වැඩමුඛළුව 

2015.08.26  ප්රා  වස්් 

ATAB (15) GT 

(10) 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

UNA වැඩස් හය 

 

2015.09.23 

1.30 - 3.30 

ත.ව. 

“UN මුඛණගැසී ” ස්ැ්වතෑවය 

ශනුස්ථ ්ණී  උයළල හා එනස්්ව 

ජාීය්දයේ ස්ා ාජික කු යලස් වස්් 

 10 න ශ්රී ල කාව 

 

94 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

තාස්ල් වැඩස් හ්ද 

හීයටිගල ශාපාපු්ර 

විදයාල , ගාල්ල  

 

9.00යත.ව. – 

6.00ත.ව 

“Lantern Show “to 

commememorate Seventieth 

anniversary of the United Nation 

and 60 years of Sri Lanka being a 

member of the United Nation. 

14 සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

“   විස්ථමිත 

පු්ධගලය නමි” 

2015.09.02 ීවිත  හා වටියාක  ස්ම්ව්දධව 

ආ්ව  ශවයවෝධ  වර්ධය  

(ස්ා කාමී  යස්න හා  හත්ව 

ශවයවෝධ න ලවා ගැීත  ) ි  ලු 

ීවිත ශ්මුඛණු ස් හා ප්රයව්ශ    යස් 

රිදායම් ක් ගැීත . 

ු ර්වලතා ජ ්රහණ   

 

ප්රා  වස්් ATA 

B, GT 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

ශකයතා ස් වර්ධය 

රි ාකා්කම්  

(යලෝක ළ ා දිය  

ස් හා තාස්ල් 

වැඩස් හ්ද) 

 

2015.10.02 ඉදිපාත්වීයම් ශකයතාව වර්ධය   හා 

කණ්ඩා ම් රි ාකාරී්වව කුස්ලතා  

(තගුතම් තාදක රි ාකා්කම්) 

යා්්දයදණි  

 ධය විදයාලයේ 

50න ත ණ 

ි සු්ද 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

වැඩමුඛළු කකක  

ීව ද්වත ත්ර 

රනර් ාණ  හා 

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ  

ස් හා මුඛහුණ දී . 

රැකි ා යතොළ  

ස් ගාමීව 

 

2015.10.08    

 9 -12 

 

2015.10.15   

09 -12 

 

2015.10.11     

 

 ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

83 

 

 

81 

 

 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  
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2015 

ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

09 -12                          

01 -04 

 

 

 

60 

 

 2015.10.17   

09 -12   

01 -04 

              

 

 ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

 

112 

 

108 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

 2015.10.18 

09 -12 

                           

01 -04 

 ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

හා කළ යාක්ණ ඨය   
117 

85 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

ීව ද්වත තත්රිකා 

ස්කස්ථ කිරී  හා 

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ 

ස් හා මුඛහුණදීයම් 

වැඩස් හය 

2015.10.14 ප්රමිියගත ීව ද්වත තත්රිකාවන ස්කස්ථ 

ක්නුයේ යකයස්ේද?  

ස්ම්මුඛත තරීනෂණ න ස් හා ආ්ව  

විශථවාස්  වර්ධය  

යතවය වස්් 

(MGT) 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

1. රැකි ා 

යවළ යතොළ 2015 

(තමිණුම් 5,  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.10.21 සුීවා මි  විි ්ද ස්ම්ව්දධීක්ණ ක්ය 

ලද ආ තය 

01. Leonch 

02. Nippon Lanka  – 02 

03. Harischadra 

(ස්ථථී්යකො  යයො ැත.) 

04. Chember of Commerce , 

Matara  - 04 

05. Freelan (ස්ථථී්යකො  යයො ැත) 

06. Jhon Keels (යදවය ස්ම්මුඛත 

තරීනෂණ )         -12 

07. Dikwella Resort, රනවාඩු 

රනයනතය  

08. Andaradeniya State                  -

04 

09. AIA 

10. Kent 

11. DSI 

12. Bodyline            -01 

13. 3WGE 

14. ඉ්දදි ානු ශධයාතය ආ තය  

15. Lucy Lanka         -01 

16. ්තු කුරුස්  (ස්ථයව්ච්ඡා) 

17.  Samagi Spice 

 

560 

සුීව 

විදායග යේ 

මි  
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2015 

ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

 

 

18. Malindu ය ෝගට් 

19. Thamalu Enterprise -  40 

20. Ever jobs (ස්ම්ව්දධීකා්ක උදාපා 

රනස් ස්ලා මි )  

ආහා් ශනුභව රීිය 2015.10.26 ආහා් ශනුභව රීිය  නු ය ොයවාද? ස්හ 

එ  ශත වෂ්වීය  ීවිත   

වැදග්වවනුයේ තයි ? 

විදයා ඨය ය හි 

හා 

කළ යාක්ණ 

ඨය ය හි 30 න 

ත ණ ි සු්ද 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

 

ආචා්ධර්  හා 

පු්ධගල 

දීේිය ්වක්ණ   

ුතරනලීව, ශ්රී ල කා 

වාණිජ  ණ්ඩල ,  

ස්හ  HND 

ස්හය ෝගී්වවය ්ද 

 

1.00 - 4.00 

ත.ව 

  

430 

 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

 

 

 

හ් තා  ාලා 

(වෂ්වීය  

 ාර්යගෝතය්ධශය 

) 

2015.11.01 

දනවා 2015.7 

ි   

 

වෂ්වීය   නු කු නද? 

වෂ්වීය  ස් වර්ධය  

 හත්ව ගුණා ග ස් ා ීවිත  තුලය  

ක්ය ආකා්  

යතවය වස්් 

හපාත 

තානෂණ  හා 

කෂෂි වයාතා් 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

 2015.11.04 

 

 වියශේෂ ි සු්ද 

23 හා ගුරුවරු 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

මි  

රැකි ා යවළ තළ 

2015  

විදයා ඨය   

2015.11.07 1. Aiteken Spence Travels (pvt) 

Ltd 

2. Virtusa (Pvt) Ltd 

3. MAS Holdings Ltd 

4. Vogue Tex (Pvt) Ltd 

5. Ruhuna Foods(PVt) Ltd 

6. Sri Lanka Insurance 

7. Chamber of Commerce  

Matara 

8. Union Assurance PLC 

9. Polytex Garment (Pet) Ltd 

10. Ever Job 

11. Arpico  (Pvt) ltd. 

12. Union Assurance Insuarance 

93 න ත ණ 

ි සු්ද යතවය 

වස්් විදයා 

ඨය   

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 

 

වාහි් යා ක්වව 

වැඩස් හ්ද 

2015.11.14 ය   වැඩස් හය Boosa Army ක වු් 

 ින්ද ය යහ වය ලදී. 

ි  ලු ඨය  

රනය ෝජිත 37 

පුුදු  

 ල්ලවා්ච්චි 
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ව්ඩමුළු / 

ව්ඩසට න් 

කේලයීාව  ා 

 ාලයීද 

අරමුණු /  ා ෘ ා / අන් ර්ග ද ස වාගීවූවන්  

ගපන 

සාංවිධ්ානද 

න ත ණ ි සු්ද මි  

 

“්ව ශි පා ්ව” 

වැඩස් හය 

2015.11.16,1

7,18 

කම්කරු යදතාර්තයම්්දතුව  ින්ද 

ය යහ වය ලදී. ිෂෂයයි්ද ශයාගත 

යා ක ්ද වව  රිදායම් කිරී  ස් හා 

ි  ලු ඨය  ි සු්ද උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

“   

ආ්ම්භකය නමි” 

(තැ  2 ක 

වැඩස් හය) 

2015.11.24 ස්ථව ීවිත  හඳුයාගැීත  

ශහිමික් ග්වතකු යයොවය ආකා්  

ප්රා  වස්් 

MGT ි සු්ද 1  

න 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

“   රනවැ්දි 

 ාර්ග න 

ශවශය ” 

(තැ  2 ක 

වැඩස් හය) 

2015.12.02 ගැ ලු රන්ාක්ණ  හා ීය්ණ ගැීත  ප්රා  වස්් 

MGT ි සු්ද 45 

න 

උදාපා 

රනස් ස්ලා මි  

 

තලයහේය වැඩිහිටි 

රනවාස්   දාය   

පුණය රි ාව 

2015.12.30  

73 

සුීවා 

විදායග යේ 

මි  

 

 ජයවාපා  ස් වැඩස් හය  –  1.  ශ්දතර් ඨය  ස්ාල්හික උ්වස්ව  / රැස්ථී  

                                                                2.  ස්හියක ත්ර ප්රදායයෝ්වස්ව  

 වෂ්වීය   ාර්යගෝතය්ධශය කකක  හ්හා ිෂෂය ්ද  ප්රදාය  යකය්ය වියශේෂ ශවස්ථාා 

1. ජාියක  ට් යම් පුහුණුව - ීයරුවු  වාධක ්ද (SAAC) දිය හත්ක පුහුණු වැඩස් හය 

 ය යහ ී  - තරුණ වයවස්ා ක්වව වාණිජ හා කර් ා්දත ශ ශයේ යතොු  ්ාජය  ණ්ඩලී  ආි  ා 

ස්්දධාය  

 උතය්ධශය  ස්ම්ව්දධ ිෂෂය පුහුණු වැඩස් හය - ස් ාජ විදයා යදතාර්තයම්්දතුව 

 ස්ථවාධීය උතය්ධශය  

 

 

2. නූ න වා ා ශි ්ඨාචාර  ධ්යස්ථානද 
 

ය   වර්ෂ  තුළ කකක  හ්හා තහත තා  ාලා ය යහ වුණි. 

1. චීය භාෂාව 

2. යකොපා ානු භාෂාව 

3. හි්දදි භාෂාව 

 

ය   තා  ාලා ශතපා්ද චීය හා යකොපා ානු භාෂා තා  ාලා වියශේෂ තා  ාලා යලස් ස්ම්තාදිත ශත් හි්දදි භාෂා 

තා  ාලාව ස්හියක ත්ර තා  ාලාවන යලස් රි ා්ව ක වි . තවු ් ්ව චීය භාෂා ස්හියක ත්ර තා ා ාලාව 

ස් හා විෂ  රනර්ය්ධශ න ස්ැකසුණි. ය   තා  ාලා ස් හා ි සු්ද 50 න ිය ාතදි චිව ියබූ ශත් තර්යේෂණ 

ත්රි්වව න ව්රතා  ාලාව්ද ස් හා තැවැ්වවුණි.  
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3. ජා යන් ර සම්නන්ධ් ා  ධ්යස්ථානද 

 

රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ජාතය්දත් ස්ම්ව්දධතා  ධයස්ථාාය  (CINTA) යස්යයට්  ණ්ඩල ීය්ණ ක  

ශනුලවලව 199 වැරන යස්යයට්  ණ්ඩල රැස්ථී   ශදාළව 2005 ශයගෝස්ථතු 17 වය දිය ස්ථාාපිත .  ධයස්ථාාය  

විය්ධශී  විශථවවිදයාල ස්හ තර්යේෂණ ආ තය ශත් ශ්දතර් ජාියක රි ාකාරී්වව ්ද ශනිය ්ව කිරීයම් 

ස්ම්ව්දධීකා්ක ශ ග න යලස් රි ා්ව ක යව්. 

 

CINTA ශධයනෂකවරු -  හාචාර්  B.G. යායා නකා් 2015 ජූිය 5 වය දිය ශධයනෂක ූර් කාල සී ාව 

ස් ාේත කිරී ්ව ස් ා   හාචාර්  ියලන P.D. ග යේ 2015 ජූිය   වය දිය එ  ූර්   ත්වවි . ව්ව ය 

CINTA හ්හා ජාතය්දත් වයාතෂිය ගණයාවන රි ා්ව ක ශත් 2015 වර්ෂය හි ශ්වක් ගැීතම් තහත තපාදි 

දැනවි  හැකි . 

 

1. NORHED - ය්ධශගුණ විතර් ාස් වයාතෂිය  “ධීව් ස්හ ජල ීී වගාව ස් හා තපාස්් ත්ධධිය ස්කස්ථ 

කිරී   (වි ට්යා   හා ශ්රී ල කාව ශත්) ය්ධශගුණික විතර් ාස් තපාස්් ත්ධධිය තුළ  තතුළ්ව කිරී ” 

2014 ස්ැේතැම්වර්  ස් ආ්ම්භ වි .  

a. Troms විශථවවිදයාලයේ ශාස්ථ්රාියක ්ද යදයදයයකු ස් හා පුහුණුව 

b.  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය යේ ශධය ය ස්ා ාජිකාවක යයෝර්යව් Arctic විශථවවිදයාල  

ස් ා ව්දිමත ආචාර්  උතාිම  ආ්ම්භ කිරී . 

 

2. NORHED - CPDS වයාතෂිය  - “ශධයාතය , ගැටුම්වල  යතීති ටී, ස්ා   හා ස් වර්ධය ශධය ය   

ශදාළ තර්යේෂණ ශනිය ්ව කිරී ” 2014 වර්ෂයේ ආ්ම්භ වි .  

a. 2015 ස්ැේතැම්වර් 14 වය දිය ි සු්ද 13 න ශාස්ථ්රතිය උතාධී තා  ාලා ආ්ම්භ ක්නු 

ලැුදණි. එයි්ද ි සු්ද 0 න ය්දතාල ජාියක ්ද වය ශත් 5 යදයයකු ශ්රී ලා කික ්ද . 

b.  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදය ඨය යේ ශධය ය ස්ා ාජික ්ද යදයදයයකු ආචාර්  උතාිම 

ආ්ම්භ කළ ශත් යකටි කාල සී ාවක  තාකිස්ථාාය   ගනු ලැුදණි. 

 

3. SCSIO - වයාතෂිය  - චීය ශ්රී ලා කික ස්ම්ව්දධීකා්ක  ධයස්ථාාය න CINTA   ය්ව 2015 ජූිය   වය 

දිය ස්ථාාපිත  

4.  (ශධය ය හා තර්යේෂණ ක ුතතු ස් හා) ය   ආ්ම්භ ක්ය ල්ධය්ධ MOU  ින්ද දකුණු චීය ස්මුඛ්ර 

ආ තය  ස් ා ගිවිසුම් ශ්වස්්ද කිරීය ්ද  තු . 

a. යකොළඹ Kingsbury යහෝ ලයේදී ප්රා  චීය හා ශ්රී ලා කික ස්ම්ව්දධීකා්ක වැඩමුඛළුව 

“ය ෝස්ම් ය්ධශගුණ  හා තාපාස්පාක විතර්වර්තය ”  ය ය්ව ාශ්රිතව 2015 යදස්ැම්වර් 0 වය 

දිය තැවැ්වවුණි.  

 

4. දුරස්ථ  ා අඛ්ණ්ඩ අධ්යා න ඒ  ද 
 

ය    ප්රා ව වාහි් විභාග කකක  (EEU) වශය ්ද හඳු්දවය ලද රුහුණ විශථවවිදයාලය   ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ 

ශධයාතය කකක  (DCEU) 1997 දී ස්ථාාතය  ක්ය ල්ධය්ධ ජාියක විශථවවිදයාල ත්ධධිය   තතුළුී   ව්ම් 

යයොලද ිෂෂය ප්රජාව ස් හා උස්ස්ථ  ශධයාතය ශවස්ථාාව උදාක්දීයම් තෂලල ශභිෂථ ාර්ා  යත්දැපාව . ු ්ස්ථා හා 

ශතණ්ඩ ශධයාතය කකක  ක්රමිකව වර්ධය  යවමි්ද තවියය ශත් වාහි් උතාිම ශයේනෂක ්ද 30,000 ක  

වැඩි ප්ර ාණ ක ශවශයතා ස්පු්ාලී   ශකයතාව තවීය. 2015 වර්ෂයේ වාහි් උතාිම වැඩස් හය උස්ස්ථ 
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ශධයාතය ශ ාතයා ශයේ ය්ගුලාි  හා  ාර්යගෝතය්ධශය ්ද  ශනුව (932, DCEU) ිෂෂය ිය ාතදි චි 

රි ාකා්කම්, ස්ම් ්ද්රණ පිළිය ල කිරීම් හා විභාග ක ුතතු  යාදී ි  ලු කර්තවය ්ද ආව්ණ යකො  තවීය. 

 

DCEU  ින්ද ශාස්ථය්රව්දී විභාගයේ තළමුඛ තාර්ශව  2015 යතව්වාපායේ තැවැ්වවූ ශත් තළමුඛ කලා විභාග 

තරීනෂණ  2015 වර්ෂයේ  ැයි  ස් රි ා්ව ක ක්නු ලැුදණි. 799 ක ත ණ ිෂෂය ස් තයාවන ස්ා ර්ාය ලවා 

2015 වර්ෂ  ස් හා උතාිම ප්රදායයෝ්වස්වයේදී ශාස්ථය්රව්දී ස්ා ායය උතාිමය ්ද පිු ම්ලවනු තත. එ  උතාිම 

ප්රදායයෝ්වස්ව  201   ැයි  ස් තැවැ්වයව්. ශයාගත ශධයාතයයේ හා පුහුණුීම්හි යැඟී එය ශවශයතා ස්පු්ාලනු 

වස්ථ විශථවවිදයාල  වහු  ාධය ශධය ය හා තර්යේෂණ ක ුතතු ස් හා  ධයස්ථාාය න හම්ව්දයතො  ප්රය්ධශය හි 

ඉදි ක්නු තත. ි  ලු  හ් ත්ධධීය්ද  ශනුලවලව ඩිේයලෝ ා හා ස්හියක ත්ර තා  ාලා ලවා යදය ය හි 

රි ාකාරී්වව  DCEU හ්හා ි ු යව්. ය    ශනුලවලව යද ළ භාෂා ප්රීණතාව ස් හා ස්හියක ත්ර තා  ාලාවන 

ද වෂ්වියක ්ද ස් හා ඉ ග්රීි  භාෂා තා  ාලාවන ද ආ්ම්භ ක්නු ලැුදණි. ව්ව ය කණ්ඩා ම් ්ධව න යද ළ 

භාෂා තා  ාලාවද එන කණ්ඩා  න ඉ ග්රීි  භාෂා තා  ාලාවද ස්ාර්ාක යලස් ස්ම්පූර්ණ ක් තත. 

 

විශ්ව විද්යාලයීය ද  රි ාලයීන  ා මූලයීය අධි ාරිද    

1. කවු්දි ල  

2. තපාතාලය  ණ්ඩල  

3. කළ යාක්ණ කමිටුව  

4. ඨය   ණ්ඩල  -  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

5. ශධය ය  ණ්ඩල  

 

011  වර් කප  ළ නා රප  මිටුව   

1. යජයෂථ   හාචාර්  ගාමිණි යස්ේයායා ක  උතකුලතිය 

2. ආචාර්  A. M. N. ශලගි ව්දය රනය ෝජය උතකුලතිය 

3. ආචාර්  ියලන T. ්ණි  හ  කවු්දස්ල ස්ා ාජික 

4. ශනු් දිස්ායා ක  හතා  කවු්දස්ල ස්ා ාජික  

5.  හාචාර්  S. වාව්වයේ  ඨය ාිමතිය  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

6. P. S. කලුග  මි   යල්තකාිමකාපා 

7. A.M.A. ි පාවර්ධය  ල්ලයාිමකාපා / DCEU 

8.  හාචාර්  ජ ්දත ශ ්ි  හ  ශධයනෂක DCEU (යල්කම් DCEU) 

9. P.G.S.P. යායා නකා්   ා  යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / DCEU 

10. W. W. ශනු්   ා  ස්හකා් යල්තකාිමකාපා / DCEU 

11. ය්ෝහිරන විදයා්්වය මි   ස්හකා් ල්ලයාිමකාපා / DCEU 

 

011  වර් කප අධ්යදන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

1.  හාචාර්  පි ි පා විතායයේ යජයෂථ  කාර්   ණ්ඩල ස්ා ාජික / ඨය   ණ්ඩල   ගි්ද යම් 

ක්ය ලද 

2.  හාචාර්  ජ ්දත ශ ්ි  හ ශධයනෂක / DCEU (යල්කම් BoS) 

3. K. A. රනශා්දත   ා ස්ම්ව්දධීකා්ක, ිය ාතදි චි හා විභාග ක ුතතු 

4. H. I.G. C. කු ා්   ා ස්ම්ව්දධීකා්ක, ඉගැනුම් ල්ලාශ්ර 

5.  හාචාර්  K. L. වස්්දත කු ා් ස්ම්ව්දධීකා්ක, පුහුණු  

6. L. K. K. ඨයපාස්ථ   ා ස්ම්ව්දධීකා්ක,  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජ විදයා ඨය   

7. W. A. N. D. වියේි  හ   ා ශභය්දත් ශධය ය ස්ා ාජික / ඨය    ින්ද යම් ක්ය ලද  

8. දිය්දෂථ ගජ ්දයේ   ා වාහි් ස්ා ාජික / ඨය    ින්ද යම් ක්ය ලද 
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9. W. R. ී්යකෝ්ද වාහි් ස්ා ාජික / ඨය    ින්ද යම් ක්ය ලද 

10. K. S. P. S. රනශා්දත   ා තා  ාලා ස්ම්ව්දධීකා්ක / වෂ්වියක ්ද ස් හා වය ඉ ග්රීි  භාෂා 

ස්හියක ත්ර තා  ාලාව 

 

ශාස්ත්රකේදී සා ානය උ ාධි ලිදා දිාංචිද සඳ ා සපුරාලිද ුතතු මූලි  සුදුසු ම්   

1. ශ්රී ල කා විභාග යදතාර්තයම්්දතුව  ින්ද තව්වවනු ලවය ශ.යතො.ස්. උ/යතළ විභාග  විෂ  ත්රි්වව න 

  ය්ව එකව් ස් ්වව ියීජ  යහෝ විශථවවිදයාල තපාතාලය ශ ශ   ින්ද පිළිගනු ලවය සුු සුකම් 

ස්පු්ාලී  හා ශභිය ෝගයතා තරීනෂණ  ස් ්වී . 

2. විශථවවිදයාල   ින්ද පිළිගනු ලවය තහත සුු සුකම් ස්පු්ාලී . 

a. පිළිග්ව විශථවවිදයාල කි්ද ලවාග්ව උතාධී  

b. යකළඹ වණ්ඩා්යා ක ජාතය්දත් ශධයාතය ආ තය   ින්ද රිචිත ඩිේයලෝ ාව 

ස් ්වී . 

c. ශ්රී ලකා ීතිය විදයාලයේ ශවස්්ද තරීනෂණ  ස් ්වී . 

d.  ධය ප්රාචීය විභාග  

e. ශධයාතය යදතාර්තයම්්දතුයවහි ගුරු පුහුණු ස්හියක  ලැීජ .  

f. ශ්රී ල කා පුස්ථතකාල  යස්ේවයේ ශවස්්ද තරීනෂණ  ස් ්වී . 

g. වෂ්වීය  ශධයාතය ආ තය ්දහි ඩිේයලෝ ාව ස් ්වී  හා විශථවවිදයාල   ින්ද ස්ම්තාදිත 

ශභිය ෝගතා තරීනෂණ  ස් ්වී . (ලවා ග්දයා වූ ශ ු ම්ත්ර  ත තදයම් යව්. 

 

 ාඨ ාලයීා  ාලයීී. ාව  - 

 

ස්ා ායය උතාිම  ස්ම්පූර්ණ කිරී  ස් හා ශව  වශය ්ද ශවුරුු  3 ක කාලප්ර ාණ න ගතයව්. ිය ාතදි චිය ්ද 

ප්රා  වස්ය්්ද  තු ිෂෂය ා  කලා ශ ශය ්ද තළමුඛ විභාග  ස් හා යතීත ි ටි  හැකි ශත් එ  ස්ාර්ාකව 

ස්ම්පූර්ණ කිරීය ්ද  තු ිෂෂය ා  ශාස්ථ්රයව්දී උතාිමය හි තළමුඛ හා යදවය තාර්ශව ඊළා වස්් ්ධව  තුළ 

ස්ම්පූර්ණ කිරීයම් ශවස්ථාාව හිමි යව්. 

 

වාර්ෂි  ලිදා දිාංචිද  - 

 

ිෂෂය ්ද ශාස්ථ්රයව්දී  ස්ා ායය උතාිම  ස් හා 2015 යතව්වාපා 2 වයදා ි   2015  ාර්තු 31 වයදා දනවා 

ිය ාතදි චි වි . DCEU කළ යාක්ණ කමිටුව  ින්ද ලවායදය ලද හඳු්දවාදීම් වල  ශනුලවලව ය   

කණ්ඩා   17 වැරන ිෂෂය කණ්ඩා   යව්. වගු ස් හය - 1  ින්ද ිය ාතදි චි ිෂෂය ප්ර ාණයේ වර්ධය  

රනරූපිත . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාර්ෂි  ලිදා දිාංචිද 

වර් ද ලිදා දිාංචි ශි ය ප්ර ාපද 

2009 3110 

2010 2298 

2011 2328 

2012 896 

2015 783 
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වාර්ෂි  විවාග  ටුතතු  - 
 

ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ ශධයාතය කකක  තහත තපාදි විභාග ක ුතතු ය යහ වනු ලවයි.   

1. ශාස්ථ්රයව්දී  උතාිම  ස් හා විදයාර්ථී්ද යතෝ්ා ගැීතයම් ශභිය ෝගයතා තරීනෂණ  (ශ ු ම්ත්ර  ත 

තදයම් යව්) 

2. කලා ප්රා  විභාග  

3. ස්ා ායයයව්දී උතාිම   - B.A    I යකො ස්  

4. ස්ා ායයයව්දී උතාිම   - B.A    II යකො ස් 

 

ප්රා  හා යදවය විභාග 2015 වර්ෂ  ශත් තැවතුණි. 

 

අදව්ද  රි ාප 

 

වගු ස් හය - 2 

ශ වැ  ප්රකාශ  2010 – 2014 

වර්ෂ  ශ  වැ  වි දම් ඉහළ ා  

2011 21,346,489 13,174,555 8,171,934 

2012 14,485,985 12,296,219 2,189,766 

2013 8,630,660 10,589,822 (1,959,162) 

2014 38,417,970 20,226,002 18,191,968 

2015 35,648,331 27,943,277 13,705,054 

   

කාර්   ණ්ඩල     

ශධයනෂක (ශර්ධ කාලීය)  01 

යජයෂථ  ස්හකා් යල්තකාිමකාපා 01 

ස්හකා් යල්තකාිමකාපා  01 

ස්හකා් ල්ලයාිමකාපා (Acting) 01 

ියපිකරු III යශ්රේණි    05 

තපාගණක ස්හ ක   02 

කම්කරු   03 

 

ය හි ශස්ම්පූර්ණ තයතුරු තවීය. එයහයි්ද එ  තයතුරු පු්ේතාඩු ස්ථථී් තයතුරු හ්හා ස්ම්පූර්ණ කිරී   

රි ා ාර්ග යගය තිය ශත් ප්රාය්ධශී   ධයස්ථාාය  තුළ ප්ර ාණව්ව  ායව ස්ම්ත්ව ය  ින්ද ආව්ණ  යව්.  

 

නාහිර උ ාධි අකතම  දන් සඳ ා වන   සු ම්    

1. විස්ථීයර්ණ ිෂෂය ශ්වයතොත ස්ම්තාදය  

2. තා ා ාලා  ාර්යගෝතය්ධශය ශ්වයතොත ස්ම්තාදය   

3. විශථවවිදයාලය   යජයෂථ  ශධය ය කාර්   ණ්ඩල   ින්ද ස්ම් ්ද්රණ ය යහ ී  

4. රනතය ස් තයාත ස් ා විභාග ක ුතතු ය යහී . 

5. ශ්දතර්ජාල  හ්හා ප්රියඵල ලවාගත හැකි ආකා්   විශථවවිදයාල යවේ පිටුව  ිෂෂය ප්රියඵල තතුළු 

කිරී . 
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දුරස්ථ  ා අඛ්ණ්ඩ අධ්යා න ඒ  දට අද්ාළව ද්්නට ක්රිදා්    කවමින්  වතින ක්රිදා ාර ම්   

1. ගාල්ල ප්රාය්ධශී  ම් ධයස්ථාාය  ප්රියස් ස්ථක්ණ  ස්ම්පූර්ණ ක් ියයේ. 

2. ශධය ය  ණ්ඩල  ස්ථාාතය  ක්ය ලදි / කෂෂි විදයා ඨය   

3. කෂෂි විදයා ඨය යේ ස්හය ෝග  තියව “විදයා්ව කව ය්ව රනෂථතාදය  හා ත්වව කළ යාක්ණ ”  ය 

යව ඩිේයලෝ ාව තා ා ාලාව හඳු්දවා යදනු ලැුදණි.  

4. වවදය ඨය ය හි ශධය ය  ණ්ඩල න තැවැ්වී   ස්ාකච්ඡා ය යහ වමි්ද තවීය. 

 

 

 

5.  ාර්ද  ණ්ඩලයී සාංවර්ධ්න  ධ්යස්ථානද 
 

උස්ස්ථ ශධයාතය ශ ාතයා ශයේ චක්ර යල්තයයේ ශ ක 937   ශනුලවලව ය යහ වය ලද පුහුණු වැඩස් හ්ද  

      

 ා ෘ ාව දිනද අධ්යදන  ාර්ද 

 ණ්ඩලයී ලයී්යිස්තුව 

ස වාගී වූ 

ගපන 

අරමුද්ල් 

ප්රවවද 

ප්රමිියගත ප්රශථය ත්ර න ස්කස්ථ ක්නුයේ 

යකයස්ේද ?  

දින 0 

2015  ්යි 

 

ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

50 විශථවවිදයාල  

ප්රමිියගත කකල රනවැ්දි පිළිතුරු 

ප්රශථයාවිය ස්කස්ථ ක්නුයේ යකයස්ේද ? 

11.08.2015 ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

25 විශථවවිදයාල  

ප්රමිියගත ස්කස්ථක්ණ  28.07.2015 ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

40 විශථවවිදයාල  

ගුණා්ව ක SBA ප්රශථයාවිය ස්ැකසී  07.07.2015 ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

25 විශථවවිදයාල  

ිෂෂය ්ද  උතය්ධශය  හා 

 ාර්යගෝතය්ධශය  ලවා යදය ආකා්  

වැඩමුඛළු 2 

02.09.2015 

-

16.09.2015 

ශධය ය කාර්  

 ණ්ඩල  

40 HETC 

තපාතාලය හා ශයයකු්ව කාර්   ණ්ඩල 

ස් හා වය එකාතා ස්හ ගිවිසුම් 

උල්ල ඝය 

22.07.2015 ශයයකු්ව 

ශයධය ය කාර්  

 ණ්ඩල 

38 HETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 

 

140 

2015 

IX ක ොටස - ස කදෝගී කසේවා 
 

 

සා ානය  රි ාලයීනද   

 

තහත දැනයවය මුඛතය කර්තවය ්ද ස්ා ායය තපාතාලය ශ ශ  හ්හා රි ා්ව ක වූ ශත් ය   වර්ෂ  තුළ එ  

රි ාකා්කම් ස් හා තහත යස්ේ වි දම් දැරී   ි ු වි . 

යස්ේවා කාර්   ස්හ ආ්නෂක යස්ේවාව්ද ලවා ගනු වස්ථ ප්රධාය යස්ේවා යකෝද්රා්ව ්ධව න ලවා ග්දයා ලදී. එහි 

ප්රධාය වැ  ප්ර ාණ  රු. 77.40(මි) (දළවශය ්ද) ත ණ යව්.  

ප්රාේධය ස්හ පුයර්ස්ථාාතය කර්තවය ්ද  ශනුලවලව ය   වස්ය්හි යව යගොඩයැගිිය ඉදිකිරීම්, 

ප්රියස් ස්ථක්ණ  කිරීම් හා යඩ්වතු කිරීම් ස් හා වය වැ  ප්ර ාණ  රු. 433.04 (මි) (දළ වශය ්ද) ත ණ යව්.  

 

    

උ කදෝගි  බිල් ්  :             රු. පමි  

ජල - 16.03  

විු ිය - 31.14 

ු ්කාය -   2.11 

ශ්දතර්ජාල තහසුකම් (LEARN) - 19.32 

වාර්ෂික වලත්ර (ජ ග  ස්්දරනයව්දය  ස් හා) -   0.19 රු. 68.79 (මි) 

  

අකනකු්  කසේවා :  

ු ම්පා  වලත්ර වා් ටිකට් ත්ර හා තව්ව -   1.20 

රනල තු ම් ස්හ  ැහුම් -   1.90 

තැතැල් -   1.15 රු. 4.25 (මි) 

 

ගිවිසුම්ග  කසේවා : 

තවි්රතා යස්ේව  - 47.11 

යතෞ්ධගියක ආ්නෂක යස්ේව  - 30.29 රු. 77.40 (මි) 

  

ප්රවා න කසේවා :  

වාහය කුලී, යඩ්වතු කිරීම්, ශිමයව්ගී  ාර්ග  

ශ කිරීම්, ඉ්දධය, ආදා ම් වලත්ර, ්නෂණ හා  

යවය්ව - 71.63   

 

උ  රප නඩ් තුව : 

යඩ්වතු හා ප්රියස් ස්ථක්ණ, යස්ේවා ගිවිසුම් 

හා යවය්ව -   2.80  

   

කගොඩන්ගිලි ඉදිකිරී , භූමි උරු ද, ප්රතිසාංස් රප  ා කවන්    

ප්රාේධය රි ාකාරී්වව   - 386.14            

පුයර්ස්ථාාතය රි ාකාරී්වව  -   46.90  රු. 433.04 (මි)          
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ීනති  ා කල්ඛ්න අාංශද 

 

රනය ෝජය යල්තකාිමකාපා, තපාගණක ද්වත ස්හා ක, කම්කරු  ය  ණ්ඩලය ්ද තපාපූර්ණ ීතිය හා ියපි යල්තය 

ශ ශ  විශථවවිදයාල   ය්දයව ස්ම්ව්දිමත . ය   ශ ශ   ින්ද විශථවවිදයාලය හි උස්ාවි ක ුතතු, භූමි ශ්වක් 

දී , ගිවිසුම් උල්ල ඝය  හා ිෂෂය හා කාර්   ණ්ඩල විය   ශදාළ ි  ලු ක ුතතු ය යහ වනු ලැයේ. 2015 

වර්ෂයේ ය   ශ ශය හි රි ාකාරී්වව  තහත තපාදි යව්. 

 

011  වර් කප  ර් වයදන් 

 

නඩු ලයී්යිස්තුව 

 

සාංඛ්යාව විශ්වවිද්යාලයීදට 

එකරහිව නඩු  

විශ්වවිද්යාලයීකප 

කගොනු ලිපිග  

නඩු 

වර්  ාන  ් වද 

ඉදිරි ්  

කවමින් 

 වතින 

නි ාවට  ්  

ගපන 

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

කම්කරු විරනශථච  ස්භාව  යත් / 

කම්කරු උස්ාවි  

01 12 01 12 - - 01 05 - 07 

USAB යත් 03 01 03 01 - - 02 01 01 - 

දිස්ා ශිමක්ණ   යත් 01 02 01 02 - - 01 02 - - 

ශභි ාචයාිමක්ණ  හා ි විල් 

ශභි ාචයා  හාිමක්ණ  

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

යශ්රේෂථ ාිමක්ණ  (FR) 04 01 04 01 - - 04 01 - - 

 

සට න්:      1*   - තව්ා ියයවය යඩු (ය   වස්් තුළ) 2*  -  තව්ා ියයවය යඩු (තසුගි  වස්් තුළ)  

 

(A)  නඩු තීතන්දු 

1. විශථවවිදයාල  ජ ්රහණ  කළ / ශ්වත්ව ක්ග්ව යඩු ස් තයාව  -        - 

2. විශථවවිදයාල  ත්ාජිත / ශහිමි ක්ග්ව යඩු ස් තයාව  -       07 ( ිය ස්ථාාපිත) 

3. ස් තක්ණ වූ / ඉල්ලා ශස්ථක් ග්දයා ලද යඩු ස් තයාව -       යැත 

 

(B)  මුළු නඩු සාංඛ්යාව   

 1. ීතියතිය යදතාර්තයම්්දතුව ය යහ වනු ලැබූ -   28 

  2.  යතෞ්ධගියක භාපාක යඩු ය යහ ීම් ගණය -  යැත 

 3.  USAB   එය්හිව යගොනු ක්ය ලද යඩු ස් තයාව  -  යැත 

  4. ීතියතිය යදතාර්තයම්්දතුව ස් හා වූ මුඛළු වි ද  -   - 

  5.  යතෞ්ධගියක ීතීයඥ ්ද ස් හා වූ මුඛළු වි ද   - යැත.  

 

(C)  යහේස්ථ්රාධීක්ණ   පූර්ව යවය්ව යඩු ගණය -  2 (යතොියස්ථ යදතාර්තයම්්දතුව විි ්ද 

යගොනු ක්ය ලදී.) 

 

(D)   ීතියතිය යදතාර්තයම්්දතුව  ැදිහ්වී  ලද ගිවිසුම් උල්ල ඝය  

  කිරීම්    - 09 
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තහත විය  තරීනෂණ ීතිය හා ියපි යල්තය ශ ශ  ය යහ වය ලදී 

යඩු ලැයිස්ථතුව යඩු ස් තයාව ඉදිපාත්ව 

යවමි්ද තවියය 

රන ාතා්ර යඩු 

ගණය 

ිෂෂය විය  ක ුතතු තරීනෂාව 

ිෂෂය විය  තරීනෂාව විිම ්ව තරීනෂණ 10 05 05 

 ල්ියක තරීනෂණ 16 09 07 

යඩු ගණය 26 14 12 

වෂ්වියක විය  තරීනෂණ 

ශයධය ය කාර්   ණ්ඩල 

විය  තරීනෂණ 

විිම ්ව තරීනෂණ 06 02 04 

 ල්ියක තරීනෂණ 07 03 04 

ශධය ය වෂ්වියක විය  

තරීනෂණ 

විිම ්ව තරීනෂණ - - - 

 ල්ියක තරීනෂණ 04 - 04 

ස් ස්ථත යඩු ගණය 17 05 12 

 

 වයියක ශධීනෂණ  ස් හා ශවශයවය ියපි යගොනු හා ගිවිසුම් ස් හ්ද ස්ැකසී . 

 විශථවවිදයාලයේ ශවශයතාව  ශනුලවලව වයියක  ත හා ආධා්ක ස්ම්තාදය . 

 භූමි ශ්වක් ගැීතම් හා භූමි තපාතාලය   ශවශය වයියක රි ාතටිතාටි  හැි ්ී . 

 කම්කරු යදතාර්තයම්්දතුව හා  ායව හිමිකම් යකොමිස්   ශදාළ ත්වව ්ද ස්හභාගී්වව . 

 

ශත ශ ශ  2015 වර්ෂයේ ස්ාර්ාකව රි ා කළ ශත් විශථවවිදයාලය   ප්රගිය  උයදස්ා ධයා්ව කව දා ක වි .  
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X ක ොටස - මූලයීය වාර් ා / ප්ර ාශන 
 
 

1. මූලයීය වාර් ා / ප්ර ාශන 

 

රුහුප විශ්වවිද්යාලයීද - ශ්රී ලයීාං ාව 
011  කද්ස්ම්නර් 31 ව්නිද්ායින් අවසන් වූ  ාලයීී. ාව සඳ ා  රිපූර්ප ආද්ාදම් විදද්ම් ප්ර ාශනද 

 

 ස් හ්ද 
2015 
රු. 

2014 
රු 

ක ක ුතම් ආද්ාද     

පුය්ාවර්තය වි දම් ස් හා ්ජයේ දී යාව  2,155,0 9,515 1, 53,400,000 

KEID වයාතෂියයේ පුය්ාවර්තය දී යවා  - 990,000 

 හයතොළ ිෂෂය්වව ස් හා දී යාව   5, 39,450 45,705,000 

ිෂෂයාධා් UGC දී යවා  42,450,300 51,491,350 

 හයතොළ ිෂෂය්වව ස් හා UGC දී යාව  39,310,250 4,4 9,150 

පුය්ාවර්තය වි දම් ස් හා UGC දී යාව  117,000 400,000 

කාර්   ණ්ඩල ස් හා ණ  යතොළි   2,12 ,904 2,024,125 

කුලී ආදා ම්  5,120,732 1,102,513 

විවිධ ආදා ම් 1.1 3 ,5 7, 54 51, 12,071 

වාහි් තා  ාලා ආදා   1.2  5,013,352 79,00 ,0 0 

විචලය  23 3 0,359,031 444,341,2 5 

ස ස්  ක ක ුතම් ආද්ාද    0,770, 91,0හ8 0,338, 11, 3  

ක ක ුතම් විදද්ම්    

යතෞ්ධගියක යව්තය  1,744,1 3, 11 1,375,002,39  

ප්රවාහය   ,122,912 7,35 ,792 

ස්ැතුතම් ක ුතතු  7 ,35 ,092 02,45 ,705 

යඩ්වතුව   20,22 ,372 20, 25,749 

යකෝද්රා්ව හා යස්ේවා  227,007,317 233,029,345 

තර්යේෂණ හා ස් වර්ධය    ,090,13  9,01 ,777 

 හයතොළ හා ිෂෂයාධා් යගීම්  151,2 2,750 101,054,900 

යවය්ව ය යහුතම් වි දම්  113,42 , 25 104,509,573 

අගද අඩු වී ට ක ර මුළු ක ක ුතම් විදද්ම්  0,34හ,343,81  1,934,730,037 

අගද අඩු වී ට ක ර මුළු ක ක ුතම් ආද්ාදම්  40හ,04හ,4 3 413,7හ9,098 

එකතුව    ශග  ශඩුී   397,050,307 3 0,97 ,390 

අගද අඩුවී ට  සු මුළු විදද්   09,188,14හ 40,790,911 

ක ක ුතම් ක්රිදා ාර ම් වලින් අතිරිම ද පහිාද   09,188,14හ 40,790,911 

අඩු කිරීම්      

ල්ලය පිපාවැ   335,9 0 445,3 7 

අතිකර් දන්ට ක ර ශුේධ් අතිරිම ද පහිාද   08,8 0,18හ 40,347, 33 

 ාලයී ී. ාව සඳ ා ශුේධ් අතිරිම ද පහිාද   08,8 0,18හ 40,347, 33 
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පිටු   – 12 දනවා වය ගිණුම්ක්ණ ප්රියත්විය හා ස් හ්ද ඉහත ල්ලය ප්රකාශයයේ ස් ුතනත යකො ස්ථ යව්. 
එයහයි්ද ස්භා ස්ා ාජික ්ද එ  ඉදිපාත්ව කිරීම් හා ස්කස්ථකිරීම් ස්ම්ව්දධව වගකී  දැපා  ුතතු යව්. ය   ල්ලය 
ප්රකාශය  රුහුණ විශථවවිදයාලය   ස්භාව  ින්ද තහවුරු යකො  ියයේ.  
 
 

රුහුප විශ්වවිද්යාලයීද - ශ්රී ලයීාං ාව 
011  කද්ස්ම්නර් 31 ව්නිද්ා වන විට මූලයීය  ් වද පිිබනඳ ප්ර ාශනද 

 

ව්  ම් ස් හ්ද 
2015 
රු. 

 
2014 
රු 

 

ජාංග  ව්  ම්      

ඉ්දයව්ද පා / යතොග 2 12,245,703  11,059,503  

කාර්   ණ්ඩල ණ  හා 
ශ්වියකා්ම් 

3  0, 5 ,093  54,951,701  

ප්රාේධය ශ්වියකා්ම් 4  32,3 9  101,935,2 9  

යවළදාම් හා යවය්ව ලැීජම් 5 5,2 9,049   , 33,044  

යවය්ව ජ ග  ව්වකම්   50,737,913  41,090,494  

මුඛදල් හා මුඛදල් ස් ක 7 105,242,004  (40,021,0 4)  

තර්යේෂණ ප්රදායය ්ද යගවූ 
ශ්වියකා්ම් 

17A 319,114  1,177,7 5  

තයාග හා ප්රදාය ශ්වියකා්ම් 10A 70 ,097 31 ,811,100 2,173,20  171,817,078 

ජාංග  කනොවන ව්  ම්      

      

ය්ධතළ, පිපා ත හා උතක්ණ 0 5,935,930,317  5,32 ,954,971  

දිගු කාලීය ආය ෝජය 9 37,397,410  2 ,115,35   

යවය්ව ල්ලය ව්වකම් 10 9,533,414  ,980,8හ9,141 10,510, 44  ,3හ3, 81,971 

මුළු ව්  ම්   හ,098,හ79,1හ3   , 3 ,388,049 

වගකීම්      

ජාංග  වගකීම්      

විවිධ ණ  හිමි ්ද 11 00,550,190  104,903,903  

තැ්දතතු 12  0,3  ,554  31,7 0,914  

යගීම් 13 57, 40,12     ,701,537  

යවය්ව වගකීම් 14 33,003,515  25,391,0 1  

ශවුරු්ධදක  වැඩි ණ  
හිමි ්ද 

22  55,572 033,11 ,9 7 - 008,7 8,01  

ජාංග  කනොවන වගකීම්      

තාපායතෝෂික ස් හා ප්රියතාදය  379,021,92   3 5, 23,095  

ශවුරු්ධදක  වැඩි ණ  
හිමි ්ද 

22 3,414,077 380,43හ,813 - 3හ ,හ03,19  

මුළු වගකීම්   හ1 ,4 0,7හ1   94,381,311 

ශුේධ් ව්       ,හ83,00හ,413  4,941,11හ,939 

ශුේධ් ව්  ම් / ුතමතිද      

සමු්ඡචි  අරමුද්ලයී      

වැ කළ ප්රාේධය දී යවා 15 2,573,004,937  1,091,305,714  

වැ  යයොකළ ප්රාේධය 
දී යාව 

1  (50,507,750)  (39, 39,007)  

තර්යේෂණ ප්රදාය 17B 3 ,700,051  41,9 4,539  
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තයාග හා තපාතයාග  10B 21 ,49 ,711  174,292,354  

යවය්ව ශ්මුඛදල් 19 05,111,257  52, 01,032  

විය්ධශී  හා යවය්ව ය්ධශී  
ප්රදාය 

20 04,553,090 0,94 ,438,097 114,035,45  0,03 ,441,189 

ස් චිත 21  0,737,788,11හ  0,71 , හහ,8 1 

      

මුඛළු ශු්ධධ ව්වකම් / ුතනිය     ,හ83,00හ,413  4,941,11හ,939 

 
 

රුහුප විශ්වවිද්යාලයීද - ශ්රී ලයීාං ාව 
011  කද්ස්ම්නර් 31 ව්නිද්ායින් අවසන් වන මුද්ල් සාංචරප ප්ර ාශනද 

 

ය යහුතම් රි ාකා්කම් විය්ද මුඛදල් ස් ච්ණ ප්රකාශය  

      සට න් 011  පරු.  0114 පරු  

ලැුදණු ්ජයේ දී යාව  2,152,000,000 1, 95,000,000 

පුය්ාවර්තය වි දම් ස් හා UDG ලැුදණු දී යාව  117,000 400,000 

ිෂෂයාධා් ස් හා UDG දී යාව  33,771,100 45,992,050 

 හයතොළ ස් හා UDG දී යාව  34,021,050 3,905, 50 

 හයතොළ ිෂෂය්වව  ණ්ඩල  විි ්ද ු ්ද ප්රදාය  71,094,050 45,705,000 

වාහි් ශධයාතය වැඩස් හ්දවිය්ද ලැුදණු මුඛදල්  71,503,277  1,173,110 

මුඛදල් විය්ද ජයය  වූ ශභය්දත් ආදා    31,503,277 50,513,021 

  0,394,හ 1,හ හ 1,910,හ89,හ31 

අඩු කිරීම්      

කාර්   ණ්ඩල   මුඛදල් යගීම්  1,741,940,743 1,427,030,100 

ිෂෂය ්ද  මුඛදල් යගී   142, 0 ,190 94,513,72  

ස්ැතුතම්කරුව්ද  හා යවය්ව යස්ේවා ස්ත ්දය්ද  යගවූ 
මුඛදල් 

 414,2  ,432 3  , 19,753 

  0,098,801,373 1,888,171, 79 

ක ක ුතම් ක්රිදා ාර ම්වලයී ශුේධ් මුද්ල්  9 ,809,083 14, 18,1 0 

ආකදෝජන ක්රිදා ාර ම් වලින් මුද්ල් සාංචරප    

ය්ධතළ, පිපා ත හා උතක්ණ මිල  ගැීත   (470,709,355) ( 04,350,020) 

කල්වු  ණ  හිමි ්ද මිදී   ( 92,092) - 

සීමිත ශ්මුඛදල් ආය ෝජයය ්ද ජයය  වූ මුඛදල්  (11,932,094) (3,000, 02) 

ආකදෝජන ක්රිදා ාර ම් වලයීදී වාවි  ශුේධ් මුද්ල්  ප483,413, 40  පහ87,447, 11  

ක්රිදා ාර ම් වලයීට මූලයීය රපද සඳ ා මුද්ල් සාංරචපද    

පුයරු්වාාතය වැඩිදිුතණු කිරී  ස් හා ලැුදණු ප්රාේධය 
දී යාව 

 
575,000,000  00,000,000 

ව්වකම් ලවා ගැීත  ස් හා ලැුදණු ප්රාේධය දී යාව  - - 

ප්රාේධය දී යාව   ස්ථථී් වූ වුහ   - - 

තර්යේෂණ ප්රදාය   (2 1,09 ) (1,177,799) 

තයාග හා තපාතයාග  4 ,117,700 14,020,022 
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රි ාකා්කම් වල  ල්ලයක්ණ  ස් හා භාවිත ශු්ධධ 
මුඛදල් 

 හ01,8  ,884 හ01,හ 1,003 

මුඛදිය්ද හා මුඛදල් ස් කවිය්ද ශු්ධධ වැඩිී  / ශඩුී   233,271, 2  (51,279,234) 

කාලසී ාව ආ්ම්භයේ මුඛදල් හා මුඛදල් ස් ක  (40,029, 21) 3,249, 13 

කාලසී ාව ශවස්ායයේ මුඛදල් හා මුඛදල් ස් ක  18 ,040,114 ප48,109,හ01  
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ක ොටස XI – විගප ාධි ති වාර් ාව  ා පිිබතුර 
 
 

විගප ාධි ති වාර් ාව  
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රුහුප විශ්වවිද්යාලයීකප 011  කද්ස්ම්නර් 31 දිකනන් අවසන් වර් ද සද් ා වූ මූලයීය ප්ර ාශන 

පිිබනඳ 1978 අාං  1හ ද්රන විශ්වවිද්යාලයී  නක්  118ප1  උ වගන්තිද ප්ර ාරව 

විගප ාධි ති වාර් ාව සඳ ා විශ්වවිද්යාලයීද විසින් ලයීනාදී ඇති පිිබතුරු වාර් ාව 

 
කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

 රුහුණ විශථවවිදයාලයේ 2015 යදස්ැම්වර් 31 දිය  

ල්ලය ත්ව්වව ප්රකාශය  ස්හ එදියය්ද ශවස්්ද 

වර්ෂ  ස් හා වූ ල්ලය කාර් ස්ාධය ප්රකාශය , 

හිමිකම් යවයස්ථීයම් ප්රකාශය  ස්හ මුඛදල් ප්රවාහ 

ප්රකාශය  හා වැදග්ව ගිණුම්ක්ණ ප්රියත්විය ස්හ 

ශයයකු්ව තැහැදිිය කිරීයම් යතෝතුරුවල  

ස්ා්ා ශ කි්ද ස් ්දවිත 2015 යදස්ැම්වර් 31  

දියය්ද ශවස්්ද වර්ෂ  ස් හා වූ මුඛලය ප්රකාශය 

1970 ශ ක 1  ද්ය විශථවවිදයාල තයය්ව 107(5) 

උතවග්දිය  ස් ා ස් ය ෝජිතව කි වි  ුතතු ශ්රී 

ල කා ප්රජාතා්දත්රික ස් ාජවාදී ජය්ජයේ 

ආණ්ඩුක්ර  වයාවස්ථාායව් 154(1) වයවස්ථාායව් 

තතුළ්ව විිමවිධාය ප්රකා්  ායේ විධාය    ය්ව 

විගණය  ක්ය ලදී. විශථවවිදයාල තයය්ව 

100(1) උත වග්දිය  විශථවවිදයාලයේ වාර්ෂික 

වාර්තාව ස් ග ප්රකාශ   ත්ව කළ ුතතු ැයි  ා 

ශදහස්ථ ක්ය  ායේ ශදහස්ථ දැනීම් හා 

රනරීනෂණ ්ද ය   වාර්තායව් දැනයව්. 

විශථවවිදයාල තයය්ව 100(2) උත වග්දිය  ප්රකා් 

විස්ථත්ා්ව ක වාර්තාවන විශථවවිදයාලයේ 

උතකුලතිය යවත 2016 ශයගෝස්ථතු 00 දිය රනකු්ව 

ක්ය ලදී. 

 

 

 

1.0 මූලයීය ප්ර ාශන සම්නන්ධ්කදන් 

 ළ නා රපකප වගකී   

ය   ල්ලය ප්රකාශය ශ්රී ල කා ්ාජය ශ ශ 

ගිණුම්ක්ණ ප්රමිියවල  ශනුලවලව පිළිය ල 

කිරී  හා ස්ාධා්ණ යලස් ඉදිපාත්ව කිරී  ස්හ 

ව චා යහෝ වැ්දි යහේතුයව්ද තිය වි  හැකි 

ප්ර ාණා්ව ක ස්ාවදය ප්රකාශ ්දයග්ද යතෝ වූ 

ල්ලය ප්රකාශය පිළිය ල කිරී   හැකිවනු පිණිස් 

ශවශයවය ශභය්දත් තාලය  ීය්ණ  කිරී  

කළ යාක්ණයේ වගකී  යව් . 

 

 

 

1.3 විගප කේ වගකී  

 

 ායේ විගණය   ත තදයම්ව ය   ල්ලය 

ප්රකාශය පිළිව ව  ත න ප්රකාශ කිරී   ායේ 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

වගකී  යව්.  ා විි ්ද උ්වතරීත් විගණය 

ආ තය ්දයේ ජාතය්දත් විගණය ප්රමිියවල   

(ISSAI 1000-1010) ශනුරූත ශ්රී ල කා විගණය 

ප්රමිියවල  ශනුලවලව  ායේ විගණය  ි ු  ක්ය 

ලදී. ආචා් ධර් වල ශවශයතාව ්ද      

ශනුලවලවය වව  ස්හ ල්ලය ප්රකාශය 

ප්ර ාණා්ව ක ස්ාවදය ප්රකාශ ්දයග්ද  

යතෝව්දය්දද  ්දය පිළිවද ස්ාධා්ණ 

තහවුරුවන ලවා ගැීත  පිණිස් විගණය  

ස්ැලසුම්ක් රි ා්ව ක ක්ය වව  ය   ප්රමිිය 

ශයේනෂා ක්යි. 

ල්ලය ප්රකාශයවල දැනයවය ශග ්ද ස්හ 

යහළිද්ව් කිරීම්වල  ශදාළවය විගණය ස්ානෂි 

ලවා ගැීත  පිණිස් තපාතාටි රි ා්ව ක කිරී  

විගණය    තතුළ්ව යව්. යතෝ්ාග්ව තපාතාටී්ද, 

ව චා යහෝ වැ්දි යහේතුයව්ද ල්ලය ප්රකාශයවල  

තිය වි  හැකි ප්ර ාණා්ව ක ස්ාවදය 

ප්රකාශ ්දයග්ද ශවදායම් තනයස්ේරු කිරීම්ද 

තතුළ්ව විගණකයේ විරනශථච   ත තදයම් යව්. 

එ  ශවදායම් තනයස්ේරු කිරීම්වලදී, 

ශවස්ථාායවෝචිතව උචිත විගණය තපාතාටි ස්ැලසුම් 

කිරී  පිණිස් විශථවවිදයාලයේ ල්ලය ප්රකාශය 

පිළිය ල කිරී   ස්හ ස්ාධා්ණ යලස් ඉදිපාත්ව 

කිරී   ශදාළ ව්දයාවූ ශභය්දත් තාලය  

විගණක ස්ැලකිල්ල  ග්දයා යමුඛ්ව, 

විශථවවිදයාලයේ ශභය්දත් තාලයයේ 

ස්ඵලදාය ්වව  පිළිව ව  ත න ප්රකාශ කිරී   

ශදහස්ථ යයොක්යි. කළ යාක්ණ  විි ්ද 

ශනුග ය  ක්ය ලද ගිණුම්ක්ණ ප්රියත්වියවල 

උචිතභාව  හා ය ොදා ග්දයා ලද ගිණුම්ක්ණ 

තස්ථතයම්්දතුවල ස්ාධා්ණ්වව  තගය   

ය ්ද  ල්ලය ප්රකාශයවල ස් ස්ථත ඉදිපාත්ව 

කිරී  පිළිව  තගය  ද විගණය   තතුළ්ව යව්. 

විගණයයේ විෂ  තා  හා ප්ර ාණ  ීය්ණ  

කිරී  ස් හා 1970 ශ ක 1  ද්ය විශථවවිදයාල 

තයය්ව 111 වග්දිය  ප්රකා් විගණකාිමතිය 

යවත ශභි තානුස්ාරී වලතල තැවයර්. 

 

 ායේ විගණය  ත  ස් හා තදය න ස්ැතය   

උයදස්ා  ා විි ්ද ලවා යගය තිය විගණය 

ස්ානෂි ප්ර ාණව්ව ස්හ උචිත වව  ායේ 

විශථවාස් යි. 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

1.4  ් ් වාගපනද  ළ   ද සඳ ා  ද්න  

  

ය   වාර්තායව් 2.2 යදදයේ දනවා තිය කරුණු 

 ත තදයම්ව  ායේ  ත  ත්ව්වවාගණය  ක්නු 

ලැයේ. 

 

 

0. මූලයීය ප්ර ාශන 

 

 

0.1  ් ් වාගපනද  ළ   ද 

 

ය   වාර්තායව් 2.2 යදදයේ දනවා තිය 

කරුණුවිය්ද වය වලතෑ  හැ්, ල්ලය 

ප්රකාශයවිය්ද 2015 යදස්ැම්වර් 31 දිය  රුහුණ 

විශථවවිදයාලයේ ල්ලය ත්ව්වව  ස්හ එදියය්ද 

ශවස්්ද වර්ෂ  ස් හා එහි ල්ලය රි ාකාපා්වව  

හා මුඛදල් ප්රවාහ ශ්රී ල කා ්ාජය ශ ශ ගිණුම්ක්ණ 

ප්රමිියවල  ශයලවලව ස්තය හා ස්ාධා්ණ 

ත්ව්වව න පිළිබිඹු ක්ය වව  ා ද්්දයා වූ 

 ත  යව්. 

 

 

0.0 මූලයීය ප්ර ාශන පිිබනඳ අද් ස් ද්්මවී  

 

 

0.0.1 ශ්රී ලයීාං ා රාජය අාංශ ගිණුම් රප ප්රමිති 

 

(ශ)ශ්රී ලයීාං ා රාජය අාංශ ගිණුම් රප ප්රමිති 11 

 

(i) ිෂෂය්වව ලවාදී  යවනුයව්ද ආ්ම්භ ක් 

ියුදණු ඉියපා කිරීයම් ගිණුම් 09 ක 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය දිය  

එකතුව         රු. 2,970,929 න ල්ලය 

ත්ව්වව ප්රකාශයයේ මුඛදල් යහෝ මුඛදල් හා 

ස් ාය දෑ   ය්ව දැනී  යවනුව  දීර්ඝ 

කාලීය ආය ෝජය   ය්ව දනවා ියුදණි. 

ය   ඉියපා කිරීයම් ගිණුම් විය්ද ි සු්ද  ස්ෂුනව  

මුඛදල් යගී න ි ු යයොවය ශත් විශථවවිදයාල 

ජ ග  ගිණු  හ්හා යගීම් ක් ශදාල ඉියපා 

කිරීයම් ගිණුම් විය්ද ප්රියපූ්ණ  කිරී  ි ු  ක්ය 

ලැයේ. තවද ය   ඉියපා කිරීයම් ගිණුම්  ින්ද 

උත නු ලවය යතොළිය ්ද යකො ස්න ිෂෂය්වව 

ස් හා යගීම් කිරී   උතය ෝගි ක් ගනු ලවය 

ශත් ඉියපා යතොළි මුඛදල් ස්ථාාව් තැ්දතතු වල 

ආය ෝජය  ක්නු ලැයේ. ක ශනුව ය   ඉියපා 

කිරීයම් ගිණුම් තව්වවායගය  ය ශ්මුඛණ ස්ලකා 

වැලීයම්දී ය   දීර්ඝ කාලීය ආය ෝජය න 

යලස් ස්ැලකී  රනවැ්දි වය ශත් මුඛදල් හා මුඛදල් 

ස් ාය දෑ යලස් ස්ැලකී  රනවැ්දි යයොවය වව 

ශතයේ හැඟී යි. 

 (ii) ප්රාේධය ව්වකම්  ඉදිකිරී   ස්හ මිලදී 

ගැීත  ස් හා විශථවවිදයාල ශ්මුඛදිය්ද 

වැ කළ රු.153,23 ,034 ක මුඛදල 

විශථවවිදයාල ප්රියතාදය යකොමිෂ්ද 

ස්භායව්ද  ප්රියපූ්ණ  ක්ය වව  

තහවුරු කිරී කි්ද යතෝව ස් ායලෝචිත 

වර්ෂයේ යදස්ැම්වර් 31 දිය  ලැබි  ුතතු 

යලස් ගිණුම්ගත ක් ියුදණි.  

 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 

 

167 

2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

 

(iii) ප්රමිිය  ගි්ද ශවශය යකය්ය යහෝ  ශවස්් 

දී තිය විය ක හැ් ව්වකම් හා වගකීම්  

හිලව් යයොකළ ුතතු වුව්ව විශථවවිදයාල  

විි ්ද  ප්රාේධය වි දම් ස් හා වැ කළ 

රු.153,23 ,034 ක මුඛදල වි දම් යයොකළ 

ප්රාේධය ප්රදාය ගිණුය ්ද එකියයක  

හිලව් කිරී  රනස්ා රු.50,507,750 ක  ස්ෂණ 

යශේෂ න දනවා ියුදණි.     

 

 

 (ආ)ශ්රී ලයීාං ා රාජය අාංශ ගිණුම් රප ප්රමිති 19 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ යදස්ැම්වර් 31 දිය  

රු.1,53 ,204නවූ ඉියපා යඩ්වතු ්රවය යතොග, 

යඩ්වතු ක ුතතු ස් හා තව්වවායගය ගි  ්රවය 

යතොග  යලස් හඳුයා ගැීත  යවනුව  වර්ෂයේ 

වි ද න යලස් ිය ාහැ් ියුදණි. 

විශථවවිදයාලයේ යඩ්වතු ශ ශ ස් හා ශවශය ්රවය 

එ  ශ ශ  යවත ස්ෂුනව  ස්ත නු ලවයි. එහිදී 

ස්ා ායයය ්ද මිලදී ග්දයා ශවස්ථාායව්දී  

වි ද න යලස් ස්ලකා ගිණුම් ගත කිරී  ි ු  

ක්නු ලැයේ. ය යලස් යඩ්වතු ශ ශ  යවත 

ස්ෂුනව  යඩ්වතු ්ර වය ස්ත ා දී   ක්නු 

ලව්දය්ද ශ ශයේ වාර්ෂික ශවශයතාව   ත 

ඉදිපාත්ව ක්නු ලවය ඉල්ලුම්ත්ව  ත වැවි්ද 

යතොග වශය ්ද ඉියපාී න වි  යයොහැකි යලස් 

ස්ලකා ගිණුම් ගත කිරී  ි ු  ක් තත. එයහ්ව 

විගණය  යත්දවා තිය තපාදි වර්ෂ ශවස්ායයේ  

ඉියපා යතොග ගණය  ක් ගිණුම් ගත කිරී   

ඉදිපා වර්ෂයේ ි   ක ුතතු ක්නු ලැයේ. 

(විගණය ය ොමුඛව  එස්ථඑ්දඨය /එම්ආර්/සී 

රු .වි. /15/වි .05  ස් හා විස්ථත්ා්ව ක පිියතු්න 

ස්ත ා තත) 

0.0.0 ගිණුම් රප අඩු ාඩු 

 

(ශ) 2013, 2014 හා 2015 වර්ෂ තුළ ඉදිකිරීම් 

රන ක් විශථවවිදයාල   භා් දී ියුදණු 

පිපාවැ  රු. 234,043,340 න වූ 

යගොඩයැගිිය 06 ක වටියාක  

යගොඩයැගිිය   ය්ව ප්රාේධරනත යයොක් 

තව ු ් ්ව යකරීයගය  ය වැඩ ගිණුයම් 

දනවා ියුදණි.  එ  රනස්ා 2013 වර්ෂයේ ි   

ස් ායලෝචිත වර්ෂ  දනවා නෂ  කිරීම්ද 

ක් යයොියුදණි. 

 

ශවස්ාය බිල්ත්ව වල වටියාක  ගණය  ක් 

යයො ැිය ී  යහේතුයව්ද ය   යගොඩයැගිිය වල 

රනවැ්දි වටියාක  ගණය  කල යයොහැක. තවද 

ය   යගොඩයැගිිය රන ක් ශවස්්ද වුවද  ම් 

යදෝෂ ස්හගත ත්ව්වව ්ද තියී  ප්රාය ෝගිකව 

ි ු වය වැවි්ද ශවස්ාය බිල්ත්ව වටියාක  

යවයස්ථ වි  හැකි . එවැවි්ද ශදාල යගොඩයැගිිය 

විශථවවිදයාල   භාවිතා කල හැකි ත්ව්වව   

ත්වකිරීය ්ද තසු ත ණන යගොඩයැගිිය ගිණු   

 ාරු ක්නු ලවයි. එවැවි්ද ය   ප්රියත්විය ස්හ 

යහියද්ව් කිරීම්   ය්ව ස් හ්ද ක් තත. ක 

ශනුව ඉහත ස්දහ්ද කල ප්රාය ෝගික ත්ව්වව  

  ය්ව විගණය  ස්දහ්ද ක් තිය තපාදි 

ගිණුම්ගත කිරී  ශතහසු ී තත. 

 (ආ) 

2015 යදස්ැම්වර් 31 දිය  යගොවිතයල් විකිණී  

 

රනරීනෂණ හා එකා යව්. ය   වටියාක  
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

ස් හා ියුද රු. 239,290  න වු තැළ යතොගයේ 

වටියාක  ගිණුම්ගත ක් යයොියුදණි.  

 

ගැලඨය  201  වර්ෂයේ ි   රනවැ්දි ක්නු ලැයේ. 

 )ත(  විශථවවිදයාල  ස්තු ය්ධතල යවනුයව්ද 

ස් ායලෝචිත වර්ෂ  හා ඊ  යත් වර්ෂ 

යවනුයව්ද යගවි  ුතතු.රු 0 9,224 නවු 

වපාතයම් වු  හා ශිමභා් ගිණුම් ගතක් 

යයොියුදණි . 

 

 

0.0.3  ් ්දිලි කනො ළ කවනස් ම් 

 

ල්ලය ප්රකාශයවල දැනයවය ඉ ජිය්දරු ඨය    

ශදාළ තයාග  හා තපාතයාග  ගිණුයම් යශේෂ   ඊ  

ශදාළ උතයල්තය  ස් ා ස්ැස්දීයම්දී රු.432,408 

ක යවයස්න රනරීනෂණ  වි .  

 

0.0.4 විගපනද සඳ ා සාමෂි කනොවී  

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂ  යවනුයව්ද 2016  ාර්තු 31 

දිය දනවා රනකු්ව ක්ය ලද විගණය වි සුම් 92 

කි්ද වටියාක  රු. 872,232,218 න වු විගණය 

වි සුම් 25 ක  2016 ුනරන 30 දනවා පිළිතුරු 

ඉදිපාත්ව ක් යයොියුදණි. 

 

2015.12.31 දිය දනවා රනකු්ව ක් ියබූ විගණය 

වි සුම්  2්ද 51න දනවා පිියතුරු ස්ත ා තිය 

ශත් ඉියපා 11 ස්දහා පිියතුරු යකටුම්ත්ව ක් 

තත.  

0.3 ලයී්බිද ුතතු   ා කගවිද ුතතු ගිණුම් 

  

)ශ(   විශථවවිදයාල  ස් ා තියක්යගය ියුදණු 

ගිවිසුම් හා වැඳුම්ක් කඩ කිරී  යහේතුයව්ද 

වස්් 01 ි   වස්් 15 දනවා 

කාලතපාච්යදදය න තුළ ආචාර් වරු්ද 20 

යදයයකුයග්ද ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ 

ශවස්ාය   එකතුව රු. 27,070,570 ක 

මුඛදලන ශ වි  ුතතුව ියුදණි.  

 

තාලක ස්භායව් උතයදස්ථ තපාදි ගිවිසුම් කඩකල 

ආචාර් වරු්දයේ ියපියගොනු 12න ීතියතිය 

යදතාර්තයම්්දතුව   වා තිය ශත් එයි්ද 

ියයදයයකු  එය්හිව දිස්ා ශිමක්ණයේ යඩු 

තව්ා තත. එ්දත්වාි   ැවූ එන ශය න 

ස්ම්පූර්ණ මුඛදල  විශථවවිදයාල   යගවා තත. 

 )ආ(   ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ යදස්ැම්වර් 31 දිය  

වස්් 01 ි   වස්් 07 දනවා වූ එකතුව 

රු.1,466,849 නවු තර්යේෂණ හා වාහි් 

වැඩස් හ්ද ස් හා වූ ශ්වියකා්ම් 2016 ුනරන 

30 දනවා රන්වුල් ක් යයොියුදණි. 

 

 

0.4 ීනති  රීති , කරගුලයීාසි  ා  ළ නා රප 

තීතරපවලයීට අනුකූලයී කනොවී  
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

 ශ) විශ්වවිද්යාලයී ප්රති ාද්න ක ොමි න් සවාව ස  

උසස් අධ්යා න ආද න සඳ ා වූ ආද න 

සාංග්ර කප  XX  රි්ඡකදද්කප 3.1  ා 3.0 

වගන්ති 

ශධය ය කාර්    ණ්ඩලයේ රනලධාරී්ද 470 

යදයයකුයේ හා කාර්   තැවරුම් තදය   ත 

යස්ේව  ක්ය කරසකාචාර් වරු්ද 

යදයදයයකුයේ තැමිණී  හා පි ී  තහවුරු 

ක් ගැීත කි්ද යතෝව ස් ායලෝචිත වර්ෂ  

ස් හා වැටුේ හා දී යා වශය ්ද පිළියවිය්ද 

එකතුව රු. 1,105,134,777 න ස්හ 

රු.1,415,00  න යගවා ියුදණි. 

රනරීනෂණ හා එකා යව්. ය   ශ්රී ල කායව් 

විශථවවිදයාල ආ්ම්භයේ ත ්ද  තවියය 

ත්ව්වව කි. ශධය ය කාර්   ණ්ඩල  

වදරනක කාල ස් හයක  ශනුව ශධය ය 

ක ුතතු වල රන්තවය ශත් ඉගැ්දවිම් ක ුතතු 

වල  ශ ත්ව තර්යේෂණ ක ුතතුවලද රන්තව 

ි ටී. තවියය ත්ව්වව  එකව්  යවයස්ථ 

කිරී    ා  විශථවවිදයාල  තුල ශර්ුදදකාරී 

ත්ව්වව න තියී   තවියය ඉඩකඩ වැඩි වව 

්ව යවත දැ්දී   කැ ැ්වයතමි. එවැවි්ද යම් 

පිියව ව කියකාවතන තියක් විශථවවිදයාල 

ප්රියතාදය යකොමිෂ්ද ස්භාව විි ්ද යම් 

ස්ම්ව්දධව කිි  ම් සුු සු පි ව්න ග්දය්ද 

යම් ක ශනුව විශථවවිදයාල ක ුතතු කිරී   වැ  

ි ටී.  

 

 පආ ශ්රී ලයීාං ා  ප්රජා ාන්ත්රි  ස ාජවාදී ජනරජකප 

මුද්ල් කරගුලයීාසි සාංග්ර ද 

මුද්ල් කරගුලයීාසි 114 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ි ු ී ියුදණු රු. 322,290 

ක වාහය ශයතුරු යදකක ශලාභ ස්ම්ව්දධය ්ද 

මුඛදල් ය්ගුලාි  ප්රකා්ව ක ුතතු ක් යයොියුදණි. 

 

 

 පඇ විශ්වවිද්යාලයී ප්ර ති ාද්න ක ොමි න් සවා 

චක්රකල්ඛ් 

 

(i) 1998 අකගෝස්තු 18 දින්ති අාං  737 ද්රන 

චක්රකල්ඛ්ද  

ගිවිසුම් කඩකළ පු්ධගල ්දයග්ද 

ශ ක්යගය ියුදණු රු.41,09 ,4   න 

ස්ථාාව් තැ්දතතුවල යහෝ භාණ්ඩාගා් 

බිල්ත්ව වල ආය ෝජය  ක් යයොියුදණි. 

ඉකු්ව වර්ෂ කදී එයලස් ආය ෝජය  ක්ය 

ලද මුඛදල් විය්ද ලැීජ ියබූ රු.1,203,507ක 

යතොිය  චක්රයල්තයේ ස් හ්ද ශ්මුඛණුවිය්ද 

වැහැ් යවය්ව කාර්  ්ද ස් හා ය ොදවා 

ියුදණි.  

 

 

ය   මුඛදිය්ද රු. මිිය ය 05න දැය  

ආය ෝජය  ක් තිය ශත් ඉදිපායේදි ශදාල 

ි  ලු  මුඛදල් ආය ෝජය  කිරී   ශවශය පි ව් 

ගනු තත. 

 

 (ii) 011  ස්ත ්ම්නර් 18 දින්ති අාං  13/011  

ද්රන චක්රකල්ඛ්ද 

ඨය ාිමතියවරු්ද  ප්ර වාහය තහසුකම් 

 

චක්රයල්ත ප්රකා්ව තාලක ස්භා ශනු ැිය  ලවා 

ගැීත   ක ුතතු ක් තත. 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

යවනුයව්ද  ාි කව ලවා යදය යතට්ර ල් ලී ර් 

140 ක සී ාව ඉන වා  ායව ශාස්ථ්ර  හා 

ස් ාජය   විදයා ඨය යේ ඨය ාිමතියව් ා  

යතට්රල් ලී ර්  70 න යවනුයව්ද රු. 79,32  

න වැඩිපු් යගීම් ක් ියුදණි. 

 

 (ඈ   වාණ්ඩාගාර චක්රකල්ඛ් 

පi) 1978 කද්ස්ම්නර් 19 දින්ති අාං  840 ද්රන 

චක්රකල්ඛ්ද 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය දිය  පිපාවැ  රු. 

8,438,459,798 න වූ ස්ථාාව් ව්වකම් 

ස්ම්ව්දධය ්ද විිම ්ව තපාදි ස්ථාාව් ව්වකම් 

යල්තය න පිළිය ල ක් යයොියුදණි. 

 

 

ඉඩම් යගොඩයැගිිය ස්හ ්ා වාහය ස් හා ස්ථාාව් 

ව්වකම් යල්තය  ස්කස්ථ ක් ශවස්්ද ී තත. එ  

මුඛළු ව්වකම් විය්ද  9%න රනය ෝජය  ක්යි. 

ශදාල යල්තය යම් ස් ා ඉදිපාත්ව ක්මි. 

ශයයකු්ව ව්වකම් (Moveable Assests) ස් හා 

ශදාල ස්ථාාව් ව්වකම් යල්තය  පිළිය ල 

ක්මි්ද තවීය. 

 පii  0110 කනොව්ම්නර් 08 දින්ති අාං  

IAI/2002/02  ද්රන චක්රකල්ඛ්ද 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය දිය  පිපාවැ  රු. 

206,132,592 න වූ තපාගණක ස්ම්ව්දධය ්ද 

ස්ථාාව් ව්වකම් යල්තය න තව්වවා යයොියුදණි. 

 

රනර්ය්ධශ ශනුව ඉදිපායේදි ක ුතතු ක්නු තත. 

 

3 මූලයීය ස ාකලයීෝචනද 

  

 

3.1 මූලයීය ප්රතිලලයී 

  ඉදිපාත්වක්ය ලද ල්ලය ප්රකාශය ශනුව, 2015 

යදස්ැම්වර් 31 දියය්ද ශවස්්ද වර්ෂ  ස් හා 

විශථවවිදයාලයේ මුඛලය ප්රියඵල  රු. 

28,852,186ක ශියපානත න වු ශත්, ඊ  

ශනුරූඨයව ඉකු්ව  වර්ෂයේ  ශියපානත  

රු.42,347,533  න වූය ්ද ඉකු්ව වර්ෂ  ස් ා 

ස්ැස් යම්දී ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ  මුඛලය 

ප්රියඵලය හි රු.13,495,347 ක පිපාහී න 

යත්දනුම් යකරුණි. ය යහුතම් ආදා   රු. 

434,088,733 කි්ද වැඩි වුවද මුඛළු වි ද  රු. 

447,584,080 කි්ද වැඩි ී  ඉහත පිපාහී   යහේතු 

ී ියුදණි. 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ හා ඉකු්ව වර්ෂ 04 ක  

මුඛලය ප්රියඵල වි්රහ කිරීයම්දී 2011 වර්ෂයේ 

ශියපානත න ී ියුදණද 2012, 2013 වර්ෂ වලදී 

ඌයතාව නද 2014 හා 2015 වර්ෂවල යැවත 

ශියපානත නද තිය ී ියුදණි. යකයස්ේ වුවද 

දැය ගැීත  ස්දහා 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

යස්ේවක තාපාශ්රමික, වු  හා ජ ග  යයොවය 

ව්වකම් ස් හා වු නෂ  ස්ැලකිල්ල  ගැීතයම්දී 

2011 වර්ෂ   ස්ායේනෂව 2012 වර්ෂයේ 

දා ක්වව  පිපාහී ියුදණද ඉ්දතසු වර්ෂවලදී 

ක්ර ය ්ද වර්ධය  ී ියුදණි. ක ශනුව 2014 

වර්ෂයේදී රු.1,778,438,697 නවු දා ක්වව  

ි     21 කි්ද වර්ධය  ී ස් ායලෝචිත 

වර්ෂයේදී රු.2,155,374,403 න ී ියුදණි. 

 

3.0 විශ්වවිද්යාලයීදට එකරහිව ක ෝ විශ්වවිද්යාලයීද 

විසින් ආරම්ව  ර ඇති වනති  සිේධි. 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය   විශථවවිදයාල  

විි ්ද යශ්රේෂථ ාිමක්ණයේ හා දිස්ා ශිමක්ණයේ 

යඩු 03 න යගොනු ක් ියබූ ශත් දිස්ා 

ශිමක්ණයේ තව්ා ියුදණු යඩුවකි්ද රු. 

5,760,894 න ශ  වි  ුතතුව ියුදණි. 

විශථවවිදයාල   එය්හිව විවිධ තාර්ශව ්ද විි ්ද 

කම්කරු විරනශථච  ස්භායව් තැමිණිිය 13න, 

ශිමක්ණයේ යඩු 09 න හා විශථවවිදයාල 

ශභි ාචයා  ණ්ඩලයේ තැමිණිිය 04 න ද 

වශය ්ද යඩු 26 න යගොනු ක් ියුදණි.  

විශථවවිදයාල   එය්හිව තව්ා ියුදණු යඩු 

යදකකි්ද රු. 28,905,977 ක ව්දදි මුඛදලන     

ඉල්ලා ියුදණි 

 

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය   

විශථවවිදයාල  විි ්ද ශභි ාචයාිමක්ණ  ු ්ද 

ීය්දු වක  එය්හිව යශ්රේෂථ ාිමක්ණයේ 

යඩුවන හා දිස්ාශිමක්ණයේ ගිවිසුම් හා 

වැඳුම්ක් කඩකිරී  ස්ම්ව්දධව  යගොනු ක්ය 

ලද යඩු 2න තැවිය ශත් විශථවවිදයාල   

එය්හිව විවිධ තාර්ශව ්ද විි ්ද කම්කරු 

විරනශථච  ස්භායව් යඩු 13න, 

උතපා ාිමක්ණවල, දිස්ාශිමක්ණවල ස්හ 

ි විල් ශභි ාචකාිමක්ණ  හාිමක්ණයේ යඩු 

09න හා විශථවවිදයාල ශභි ාචයා  ණ්ඩලයේ 

යඩු 04නද වශය ්ද යගොනු ක්ය ලද යඩු 

2 න තැවියරන. විශථවවිදයාල  විි ්ද දිස්ා 

ශිමක්ණයේ තව්ා ියුදණු යඩු 02ක  ශදලාව 

ශ වි  ුතතු මුඛදල රු. 5,7 0,094.23 න ස් ග 

වයියක යතොිය  වූ ශත් විශථවවිදයාල   

එය්හිව තව්ා ියුදණු යඩු 2 ්ද යඩු  2න 

ස්දහා ඉල්ලා ියුදණු ව්දදි මුඛදල 

රු.20,905,977.13න වි . මි්ද එන යඩුවන 

දිස්ා ශිමක්ණයේ යගොනුක් තිය ශත් 

වටියාක  රු.25,000,000/-න යලස් ස් හ්ද 

ක් තත. ශයයන යඩුව ශභි ාචයාිමක්ණ  

ලවාු ්ද යඩුවක ීය්දු වක  එය්හි වය ශත් 

එකී මුඛදල රු. 3,905,977.13න යව්.  

 

4.  ක ක ුතම් ස ාකලයීෝචනද 

  

 

4.1   ාර්දසාධ්නද 

  

 

4.1.1 ආද නකප අරමුණු 

විශථවවිදයාල  විි ්ද 2014වර්ෂයේ ි   2010 

වර්ෂ  දනවා වූ වර්ෂ 05 ස් හා ස්කස්ථ ක් ියුදණු 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

උතා  ාර්ගික ස්ැලසු   ශනුව ඉටුක් ගත ුතතු 

ප්ර ධාය ශ්මුඛණු  ස්ා්ා ශ ක් තහත දැනයව් . 

 

(i) ශධයාතය, තර්යේෂණ හා යස්ේවාව්ද ස් හා 

ප්රයව්ශ ්ද පුළුල් ක්, ගුණා්ව කභාව  

වර්ධය  කිරී  හා ශදාළ්වව  වර්ධය  

කිරී . 

(ii). ස්ථරී පුරුෂභාව , ආග  හා ජයවාර්ග, 

ආවාිමත පු්ධගල ්ද ස් හා ස්ාධා්ණ්වව  

හා ස් ායා්ව තාව  තහවුරු කිරී . 

(iii) ඵලදාය  හා කාර් නෂ  ස්ම්ත්ව 

කළ යාක්ණ  තුළි්ද  හතාලය  

වර්ධය  කිරී . 

(iv) විශථවවිදයාල යශ්රේණිගත කිරීම්වල මුඛල් 2000 

ශත්  තැමිණී  හා විශථවවිදයාලයේ 

ශයයයතාව  වර්ධය කිරී . 

 

ඉහත ශ්මුඛණු ඉටු ක්ගැීත  ස්ම්ව්දධය ්ද 

ි ු කළ තරීනෂායව්දී තහත ස් හ්දකරුණු 

රනරීනෂණ  වි  . 

)ශ(  2014/2015  ශධය ය වර්ෂ  යවනුයව්ද 

ි සු්ද ව වා ගැීතයම්දී උතාිම තා  ාලා 

14්ද තා  ාලා 11න ස් හා ව වා ගත 

හැකි ි සු්ද ස් තයාව  වඩා ි සු්ද 187 

යදයයකු ශඩුයව්ද තතුළ්ව ක් යගය 

ියබිණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ)විදයා ඨය   

(i) තසුගි  ශධය ය වර්ෂ 05 තුළ විදයා ඨය යේ 

උතාිම තා  ාලා තුය ස් හා තතුළ්ව ක් 

ගත හැකිව ියුදණු ි සු්ද ස් තයාව  වඩා 

ි සු්ද 551 යදයයකු ශඩුයව්ද තතුළ්ව ක් 

යගය ියුද රන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ශ). ක ශනුව ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා/විදයා/වවදය 

(ස්  යස්ෞතය තා  ාලා)/ කෂෂිකර්   ය 

ඨය වල ශනු ත ශධය ය වා් රන   ශනුව 

ශධය ය ක ුතතු ආ්ම්භ කිරීය ්ද තසුවද 

ඨය   තුල තවියය පු්ේතාඩු පිළිව  ස්ලකා 

ි සු්ද යතෝ්ා එවය යලස් ද්දවා යැවත 

යැවත්ව විශථවවිදයාල ප්රියතාදය යකොමිස්  

යවිය්ද ඉල්ියම් ි ු  කළ ශත් විශථවවිදයාල 

ප්රියතාදය යකොමිෂ්ද ස්භාව  ගි්ද ද ඉල්ලුම් 

ක්ය ලද පු්ේතාඩු ස් හා ි සු්ද යතෝ්ා එවූවද 

ශදාල පු්ේතාඩු පි්ීයම් පි ව් ශවස්ායයේදී ද 

ඇමුණුම්1 හි දැනයවය පු්ේතාඩු තවු ් ්ව 

විශථවවිදයාල  තුල තවියය වව ද්දවා ි ටිමි. 

 

(ආ). (i) 

විශථවවිදයාලයේ තවියය පු්ේතාඩු පි්ීයම් 

ක්ර යව්ද න තවියය ශත්, එ  ක්ර යව්ද   

ශනුව ශවස්ාය ය ොයහොත දනවා  ශදාල 

පු්ේතාඩු පි්ී   විශථවවිදයාල  උ්වස්ාහ 

ද්ා තත. තළමුඛ ව්  උස්ස්ථ යතළ විභාග   

යතීත ි ටිය ි සු්ද 

      යවොයහො  න ගණිත විදයා හා ීව විදයා 

තා  ාලා යතෝ්ා යයොයගය යැවත 
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කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) විදයා ඨය යේ ිය ාතදි චි වූ ි සු්ද යවය්ව 

විශථවවිදයාලවල   ාරු ී  ායම් 

ප්රවණතාව න ඉකු්ව වර්ෂ තුළ දනය  

ලැුදණු ශත්,එ  වළනවා ගැීත   

ප්ර ාණා්ව ක පි ව් යගය යයොියීජ  

යහේතුයව්ද 2014/2015 ශධය ය 

වර්ෂයේදී ි සු්ද 104 යදයයකු යවය්ව 

විශථවවිදයාලවල   ාරු ී ියුදණි. 

 

(iii) 2013 වර්ෂයේදී ය්ධශී  යශ්රේණිගත කිරීම් 

ලැයිස්ථතුයව් 3වය  ස්ථාායයේ ි   2014 

හා  2015 ය වර්ෂ වලදී පිළියවිය්ද 6 

වය හා 4වය ස්ථාාය දනවාද 2014 

වර්ෂයේදී යලෝක යශ්රේණිගත කිරීම් 

ලැයිස්ථතුයව් 2353 ස්ථාායයේ ි   2015 

වර්ෂයේදී 3483 වය ස්ථාාය  දනවාද 

තහළ වැස් ියුදණි. විදයා ඨය යේ  

ිය ාතදි චි වූ ි සු්ද යවය්ව විශථවවිදයාල 

වල   ාරු ී  ා   ඉහත දැනයවය 

යහේතු ප්රධාය වශය ්ද වලතා තිය වව 

විගණයයේ ශදහස්යි.  

 

 

 

(iv)  විදයා ඨය යේ ිෂෂය ධාපාතාව  ි සු්ද 

1270 යදයයකු වුවද 2015 වර්ෂ  

ශවස්ාය   ි සු්ද 0 0 න ත ණන 

විභාග   යතීත ි ටී   ත ය   ගැ ළුව 

උ්ධගත ී තත. ්වු්ද විශථවවිදයාල 

ිය ාතදි චි  ස් හා ශ ු ම්ත්ව ඉදිපාත්ව ක් 

ියුදයද කැ ීම් කළ වි  ිය ාතදි චි යයොී  

 ත පු්ේතාඩු තියවනු තත. ක ක ඨය වල 

ශනු ත ශධය ය වා් රන   ශභිවවා ි සු්ද 

තතුළ්ව ක් ගැීත   හැකි වය උතපා  

ශවස්ථාාව දනවා  තවියය පු්ේතාඩු පු්වා 

ගැීත   ශදාල ඨය  හා විශථවවිදයාල 

ප්රියතාදය යකොමිෂ්ද ස්භාව උ්වස්ාහ කලද 

විශථවවිදයාල   තතුළ්වී   පිළිව  ශවස්්ද  

ීය්ණ   සුු සුකම් ලවය ි සු්ද විි ්ද ගනු 

ලවය වැවි්ද ශදාල පි්ීම් ස්ම්පූර්ණ ක් 

ගැීත  ප්රාය ෝගිකව ශතහසු වව ද්දවා 

ි ටිමි.  

 

(ii ) හා (iii) 

ය   ි සු්ද ශතපා්ද යවොයහො  න යදයා යවය්ව 

විශථවවිදයාලවල   ාරුී  ා   තා  ාලාවල 

ගුණා්ව ක භාවයේ යහෝ විශථවවිදයාලයේ 

යලෝක යශ්රේණිගත කිරීම්වල ත්ව්වව ්ද යහෝ 

වලතා යැිය වව යත්දවා දී   කැ ැ්වයතමි. 

යවොයහො  න ි සු්ද උස්ස්ථ යතළ ශවස්්දී ්ව 

ස් ග යයොය න වෂ්වීය  තා  ාලා 

(ACA,CIMA,AAT, Banking) හැදෑරී   

යතලඹී තිය ශත්, යවොයහො  න ි සු්ද 

විශථවවිදයාල   යතෝ්ා ග්දයා ශවස්ථාාව වය 

වි  ශදාල වෂ්වීය  විභාග වල ශව  වශය ්ද 

ශ්දතර්  ධය  ට්    යහෝ ඊ  ඉහල  තැමිණ 

ි ටී. එවැවි්ද ්වු්ද යකොළඹ ශව  

විශථවවිදයාල ක  තතුළ්වී   දැඩි 

උ්වස්ාහ න ද්නු ලවය වැවි්ද ක ආස්්දය 

විශථවවිදයාල වල  ප්රමුඛතතාව  ලවා දීයම් 

යහේතුයව්ද ය   ත්ව්වව  උ්ධගතව ී තත. 

 

ය හි ස් හ්ද කළ ශ්දතර්ජාල යතෝතුරු  ත 

විශථවවිදයාල වර්ගීක්ණ  කිරී  තා  ාලාවල 

ගුණා්ව කභාව   ත ි ු ව්දයන යයොයව්. 

එයමුඛ්ව ස් හ් ි සු්ද ක ත විශථවවිදයාල 

යතෝ්ා ගැීත   යතළඹී   හැකි ාව තත. 

ශරනකු්ව විශථවවිදයාල ස් ග උතාිමයේ 

ගුයා්ව කභාව  ස්ැස්දී   යහො  ස්ාධක න 

යලස් උතාිමධාරී්ද රැකි ා ලවාගැීතයම් 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

ව වායගය ියීජ  රනස්ා කක ිෂෂය 

පිපාවැ  රු.112,091 කි්ද වැඩි ී ියුදණි. 

 

ත රවණතාව  ස්ැලකි  හැක. උස්ස්ථ ශධයාතය 

ශ ාතයා ශ   ගි්ද තසුගි  වස්් කිහිත  තුළ 

ි ු කළ ස්මීක්ෂණවලදි රුහුණ විදයා පි යේ 

උතාිමධාරී්ද රැකි ා ලවාගැීතයම් ත රවයතාව  

ඉහළ  ට්  ක තවියයි. 

  ඇප  දුරස්ථ  ා අඛ්ණ්ඩ අධ්යා න ඒ  ද 

 

(i) උතාිම තා  ාලා ස් හා ිෂෂයය කු ිය ාතදි චි 

ීය ්ද  වර්ෂ 03ක ශධය ය කාල  තුළ ත  

උතාිම  ශවස්්ද කළ ුතතු වුවද  2010 හා 

2009,  ය  ශධය ව වර්ෂ ්දහි ිය ාතදි චිවූ 

ි සු්ද  ත  උතාිම  ස්ම්පූර්ණ කිරී  ස් හා 

වර්ෂ 0 න යහෝ ඊ  වඩාවැඩි කාල න ගත ී 

ියුදණු ශත් විභාග ප්රියඵල රනකු්ව කිරී  

ස් හා  ාස්  ි    05  ාස් 23       දනවා කාල 

ප්ර ාද ්ද ි ු  ී ියුදණු වව රනරීනෂණ  වි . 

 

 

 

 

 

 

(ii) ශාස්ථ්රයව්දී උතාිම තා  ාලාව ස් හා 2009 

ි   2012 වර්ෂ  දනවා ිය ාතදි චි ී ියුදණු 

ිෂෂය ස් තයාව 3010 ි   092 න දනවා 

ි     70 කි්ද ශඩු ී ියුදණි. 2012 

වර්ෂය ්ද තසු ස් ායලෝචිත වර්ෂ  

ශවස්ාය  දනවා ප්ර ාණව්ව ි සු්ද 

ස් තයාවන ිය ාතදි චි ක්වා ගැීත   

ශයතොයහොස්්ව ී  යහේතුයව්ද ිය ාතදි චි වි  

ුතතු ශවස්ාය දිය  දිය රන   න යයො ැියව 

කල් ද ා ියුදණි.  

 

 

 

(iii)  ශධය ය ක ුතතු වල ශකාර් නෂ තාව  

විභාග තැවැ්වීයම් හා ප්රියඵල රනකු්ව කිරීයම් 

ක ුතතු වල ි ු ී ියුදණු ස්ැලකි  ුතතු කාල 

ප්ර ාද ්ද යහේතුයව්දය   කකකයේ ිෂෂය 

ිය ාතදි චි  ශඩුී   යහේතු ී ියුදණි . 

 

 

ප්රියඵල ප්ර ාද ී   වලතෑ ප්රධාය යහේතුව වූයේ  

 එ  කාලතපාච්යදද  තුල දීර්ඝ කාල න 

තැවිය  ශයධය ය යස්ේවක වැඩ වර්ජය  

තැවීය . 

 වාහි් කකක  ස් හා යව්ද වූ යවය  

ආචාර්   ණ්ඩල න යයො ැිය වැවි්ද 

 ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාී  විදයා ඨය  

ආචාර්   ණ්ඩල  ශභය්දත් ්ාජකාපා 

ි ු ක්ය ශත් තු් වාහි් තා  ාලායව් 

ක ුතතු ස් හා ස්හභාගි යව්. එවැවි්ද 

ප්රශථය ත්ර ස්ැකසී  හා පිියතුරු ත්ර 

තගය   ය ්ද  විභාග තැවැ්වී  ස් හා 

දිය වකවානු ීය්ණ  ක් ගැීතයම්දී 

ශභය්දත් ්ාජකාපාවල  වාධා යයොවය 

තපාදි ක ුතතු කල ුතතුී . 

 

(ii වාහි් උතාිම තා  ාලා ස් හා ව වා ග්දයා 

ිෂෂය ත ර ාණ  සී ාකිරී   විශථවවිදයාල 

ත රියතාදය යකොමිෂ්ද ස්භා චක රයල්ත ශ ක 

932  ගි්ද උතයදස්ථදී තිය වැවි්ද 2012 

ශධය ය වර්ෂ  ස් හා ව වා ගැීතයම්දී 

ශභිය ෝගයතා තරීක්ෂණ න තව්වවා 

ශ ු ම්ක්ය ලද ි සු්ද 3466 න ශතපා්ද 

ි සු්ද 1321න ව වා ග්දයා ලදි. 

ශභිය ෝගයතා තරීක්ෂණයේ ත රියඵල  ත 

වාහි් තා  ාලා ස් හා ි සු්ද ිය ාතදි චි 

කිරී  එවක  ය   විශථවවිදයාල  විි ්ද 

ත ණන ි ු  කළවැවි්ද 2013 ශධය ය 

වර්ෂයේ ිය ාතදි චිවූ ිෂෂය ත ර ාණ  551කි. 

 

 

 

 

 

 (ඈ) ස් ායලෝචිත වර්ෂ  තුළ යව උතාිම 

තා  ාලාවන හඳු්දවාදී , යව්ළ ස්ම්ත්ව 

(ඈ) රනරීනෂණ හා එකා යව්. 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

පිළිව  දැනුව්ව කිරීයම් යන්ද්ර න 

ස්ථාාපිත කිරී  ස්හ විශථවවිදයාල ගම් ාය 

වැඩස් හය  යාදි  යවනුයව්ද ලැීජ 

ියුදණු රු.මිිය ය 2,512.8 ක ප්රියතාදය 

එහි කාර්  ්ද ස් හා කාර් නෂ ව 

උතය ෝගී ක් ගැීත   ය කාර්  ්ද ඉටු 

ක් ගැීත   ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ 

ශවස්ාය  දනවා  යයොහැකි ී ියුදණි . 

 

 )ඉ(   ශ්මුඛණු ඉටු ක්ගැීත  ස් හා විවිධ 

රි ාකා්කම් රි ා්ව ක  කිරීයම් වගකී  

ඨය ාිමතියවරු්ද හා ශ ශ ප්රධාීත්ද යවත 

තව්ා ියුදණද, ස් ායලෝචිත වර්ෂ  ස් හා 

රි ාකාරී ස්ැලසු න යහෝ කාර් ස්ාධය 

වාර්තා ස්කස්ථ ක් යයොියීජ  යහේතුයව්ද 

ශයයකු්ව ශ්මුඛණුවල ස් හ්ද විවිධ 

රි ාකා්කම් යකත්ම් ු ්  ඉටු ක් 

ගැීත   හැකි ාව ලැුදයණ්ද  ්දය පිළිව  

තරීනෂාක් තහවුරු ක් ගැීත   

විගණය   යයොහැකි වි . 

 

(ඉ) ශධය ය ක ුතතු ස් හා වය ඨය  රි ාකාරී 

ස්ැලැස්ථ  ස්කස්ථ ක්ය යලස් 

ඨය ාිමතියවරු්ද  උතයදස්ථ ලවාදී තත. 

4..0

  

 ළ නා රප ක්රිදා ාර ම් 

 

)ශ(   විශථවවිදයාල  ස්තු ය්ධතල ස් හා 2015 හා 

ඊ  යත් වර්ෂ යවනුයව්ද රන මිත 

කාලතපාච්යේද  තුල වපාතයම් වු  

යයොයගී  යහේතුයව්ද රු.133,252 ක 

ශිමභා් න  ාත්  හා යග් ස්භාව  

යගී   ි ු ී ියුදණි.  

 

 

(ශ). 2015 වර්ෂ   හා ඊ  යත් වස්් කිහිත ක  

ශදාල ව්වකම් කිහිත න ස් හා ශිමභා් 

යගී   ද්දවා තත්ව යම් ස්ම්ව්දධව 

ශිමභා් ඉව්වක් වපාතයම් වු  යගී  

ස් හා ශයේනෂායව්ද ක ුතතු ක්මි්ද 

තවීය. 

 (ආ) කාර් ාලී  ඉඩතහසුකම් වැඩි කිරීයම් 

ශ්මුඛණි්ද යව තපාතාලය යගොඩයැගිල්ලන 

ඉදිකිරී  ස් හා  2014 වර්ෂයේ දී ස්ැලසුම් 

ක් 2016 වර්ෂයේ දී වැඩ ශවස්්ද කළ 

ුතතුව ියුදණද, 2016  ැයි 15 දනවා එකී 

කාර්   ආ්ම්භ කිරී   යහෝ ක ුතතු ක් 

යයොියුදණි . 

 

 (ආ) ය   යගොඩයැගිල්යල් ක ුතතු 2017 

වර්ෂයේ ආ්ම්භ කිරී   ශවශය පි ව් 

ගරනමි්ද තවීය. 

 

4.3 ක ක ුතම් ක්රිදා ාර ම් 

 

)ශ (  යස්ේවය ්ද ඉව්ව ී තිය ආචාර් වරු 05 

යදයයකුයග්ද ශ වි  ුතතු එකතුව 

 

 

(ශ) යම් ස්දහා ශභය්දත් විගණය න කිරී   

මුඛදල් ශනු කමිටුව විි ්ද රනර්ය්ධශ ක් තිය 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

රු .430,930  න වූ ණ  හා ශ්වියකා්ම් ශ  

ක් ගැීතය ්ද යතෝව විශථවවිදයාල 

ශර්ාස්ාධක ශ්මුඛදල් හා තාපායතෝෂික දී යා 

යගවා ියුදණි. 

 

ශත් ක ශනුව ක ුතතු ක්මි්ද තවීය. යකයස්ේ 

යවත්ව ආචාර්  එම්.ආර්. ප්රයා්දු   හතා 

ය   මුඛදල යගී   එකාතාව තලක් තිය 

ශත් ඉදිපායේදී  ය   ගැ ලුව විස්යදනු තත. 

)ආ(   ි  හල ශධය යා ශයේ ආචාර් වරු 05 

යදයයකු  2013 වර්ෂයේදී ලවා දී ියුදණ 

රු.1,004,145 ක තර්යේෂණ දී යාවල  

ශදාළ තර්යේෂණ වාර්තා 2015 යදස්ැම්වර් 

31 දිය වය වි ්ව ඉදිපාත්ව ක් යයොියුදණි. 

ය   ආචාර් වරු 05 යදයායග්ද 

යදයදයයකු 2014 ස්ැේතැම්වර් 30 දිය ි   

විශ්රා  යගොස්ථ ියුදණු ශත්, තව්ව 

යදයදයයකු ශධය ය කාර්  ්ද ස් හා 

විය්ධශ ගත ී ියුදණි.  

(ආ) තර්යේෂණ දී යා ලවාදී  ි ු  ක්නු 

ලවනුයේ තර්යේෂණ ය ෝජයාවන තදයම් 

ක්යගය යව්. එන තර්යේෂණ 

ය ෝජයාවන  ත වස්යර් ි   වස්් 03න 

දනවා තර්යේෂණ ක ුතතු ි ු  කිරී   

ශවකාශ තිය ශත් ශදාල තර්යේෂණ වල 

ප්රගිය   ත තර්යේෂණ දී යා යගීම් 

ක්නු ලවයි. යකයස්ේ යවත්ව ආචාර් වරු 

ක ශත්තු් විශ්රා  ගැීත  ආ තය   

තාලය  කල යයොහැකි ත්ව්වව න වය 

ශත් ්වු්ද විශ්රා  ගැීතය ්ද ශයතුරුව 

ශදාල තර්යේෂණ ක ුතතු ඉදිපා   

ක්යගය  නු තතැයි ශත විශථවාස් 

ක්්දයයමුඛ. 

 

තවද ශදාල තර්යේෂණ ක ුතතු ශත් තු් 

්වු්දයග්ද තශථචා්ව ශධයාතරනක ක ුතතු 

ස් හා විය්ධශගත ී ද ක්නු ලවය ශත් 

යැවත ්වු්ද යස්ේව   වාර්තා කිරීය ්ද 

ශයතුරුව ශදාල තර්යේෂණ ක ුතතු 

ඉදිපා   ක්යගය  නු තත. 

 

)ත(  2014 වර්ෂ  ශවස්ාය   යයොයගවූ 

ිෂෂයාධා් ගිණුයම්වූ රු.8,602,050 ක 

යශේෂ  ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය   

රු.11,836,350 න දනවා ි     37කි්ද 

වර්ධය  ී ියුදණි. එ  මුඛදල් ්දවා තවා 

ගැීත   යහේතු විගණය   ඉදිපාත්ව 

යයොී . 

(ත). 2015 ජූරන  ස් ි   ස්ෑ   ස්ක  මුඛල් ස්ිය  

තුල ශ්වස්්ද තැීජ  ස් හා ක ක ඨය  යවත 

ය ොමුඛක් ශ්වස්්ද තවය ලද ි සු්දයේ 

යා  යල්තය   ත ණන ශදාල වාපාක 

මුඛදල් යගී  ක්නු ලවය වැවි්ද 2015 

ජූරන  ාස්ය ්ද තසුව යයොයගවූ ිෂෂයාධා් 

ගිණුයම් යශේෂ  යත් වර්ෂ   ස්ායේනෂව 

ශඩුී තත. 

 

4.4 ද්ෘශය අක්ර මි  ා 

   

(ශ) ධීව් හා ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   

ස් හා භාණ්ඩ මිලදී ගැීතයම් පිපාවිත් ශනුව 

BTU  24000 ක ධාපාතාවය ්ද ුතතු වාුත 

ස්මීක්ණ  ්ද්ර  04 න ස්ත ා ස්විකිරී  

යවනුව  BTU  23500  ක ධාපාතාවය ්ද 

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය   ස් හා 

BTU 24000 වාුතස්මීක්ණ  ්ද්ර 04න මිලදී 

ගැීත  ස් හා මිල ගණ්ද කැ වය ලද ශත් ක 

ස් හා තගය ම් ි ු කිරීයම්දී Responsive Bidders 

(තගය    භාජය  කල හැකි ) යදයදයයකු 

ත ණන ඉියපාී තත. එ  ස්ැතුතම්කරුව්ද 

යදයදයා   BTU 24000 වාුත ස්මීක්ණ  ්ද්ර 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

ුතතු  ්ද්ර  04 න ස්ත ා ස්ථාාය 03 ක 

ස්වික්ියබි දී  රන මිත ධාපාතාව  

යයොස්ලකා එකක  රු  .97,500 න වැගි්ද 

එකතුව රු  .390,000 ක මුඛදලන යතෞ්ධගියක 

ආ තය ක  යගීම් ක් ියුදණි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) විශථවවිදයාල  විි ්ද 2014 හා 2015 වර්ෂ 

යදක තුළදී ය්ධශී  ආදා ම් 

යදතාර්තයම්්දතුව  ස්ක්රී ව එකතු කළ 

ශග   ත වු  යගවා යයොියුදණු ආ තය 04 

ක  රු. 2,742,362 න ස්හ වයාජ එකතු කළ 

ශග   ත වු  ඉ්දයවොයිස්ථ ඉදිපාත්ව කල 

ආ තය 2 න යවත රු.789,792 න එකතු 

කළ ශග   ත වු යගවා ියුදණු ශත් එ  

ආ තය විය්ද කවා ආතසු ශ ක් ගැීත   

ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ ශවස්ාය  දනවා  

ක ුතතු ක් යයොියුදණි.  

 

ස් හා ඉදිපාත්ව ක් ියබූ  ්ද්ර වල cooling 

capacity (ධාපාතාව ) තහත තපාදි යව්. 

 

 

ක ශනුව ශව  මිල ස්හ වැඩි  ධාපාතාව  ඉදිපාත්ව 

ක් ස්ැතුතම්කරුයග්ද වාුතස්මීක්ණ  ්ද්ර 04න 

මිලදී ගැීත   තානෂණික තගය ම් කමිටුව 

රනර්ය්ධශ ක් ියබිණි. 

 

ආ තය යදක  ඉහත ධාපාතාව්ද  BTU 24000 

යලස් ය ්දඩර් ත්රවල ස් හ්ද ක් තත. ස්තය 

ධාපාතාව ශදාල රනෂථතාදය Catelogs වල  ශනුව  

BTU 24000  වඩා ඉහත දනවා තිය තපාදි  ම් 

ප්ර ාණ ක ශඩුී න තවීය. 

 

(ආ).  වැට් ව්ධද ආතසු විශථවවිදයාල  යවත 

ලවාදී   ක ුතතු ක්ය යලස් ශදාල 

ස්ැතුතම්කරුව්ද  දැනුම් දී තත. එයස්ේ වැ් 

යයොක්ය ස්ැතුතම්කරුව්ද යග්ද ඉදිපා 

යගීම් වලදී ශදාල මුඛදල ශ ක් ගැීත   

ක ුතතු ක්නු තත. 

 

 

ආද නද මිලයී පරු  ධ්ාරි ාවද 

Softlogic Retail 

(Pvt) Ltd. 

11 ,875.00 BTU 23400 

Metropolitan 

Office (Pvt)  

97500.00 BTU 23500 

4.  අරමුද්ල් ඌන උ කදෝජනද 

 

)ශ(  “විි එනවය ි  වස් ස් හා උස්ස්ථ 

ශධයතය ” වයාතෂිය   (HETC)හා 

රුහුණ විශථවවිදයාල  ශත් වාහි් උතාිම 

වැඩස් හය යමි්ද තිය ක් ියබූ 

වයාතෂිය  2016 ජයවාපා 23 දිය ශවස්්ද 

ී   රන මිතව ියුදණි.  ක ස් හා වැ  

ය ෝජයා කාර් නෂ ව ඉදිපාත්ව 

යයොකිරී  යහේතුයව්ද වයාතෂිය  ස් හා 

ලැීජ ියුදණු රු. 25,000,000 ක ප්රියතාදය 

(ශ) විි  එනවය ි  වස් ස් හා උස්ස්ථ ශධයාතය 

(HETC) වයාතෂිය    ය්ව වාහි් උතාිම 

තා  ාලාව ස් හා යව්ද ක් ියබූ 

රු.25,000,000 මුඛදල ස්ම්පූර්ණය ්ද 

උතය ෝජය  කිරී  ි ු  යයොී   තහත 

කරුණු යහේතු වි . 

i. ශයේනෂිත තපාදි  ාගම්පු් වහු විෂ ක 

තර්යේෂණ  ධයස්ථාායයේ තා  ාලා 

ස් හා ශ ු ම්කරුව්ද ඉදිපාත්ව යයොී . 

 

ii. ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ ශධයාතය කකකයේ 
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කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

මුඛදිය්ද රු. 12,155,374 න උතය ෝජය  

ක්යගය යයොියුදණි. 

 ාත්  ධයස්ථාාය  ස් හා ලවාදි   

එකාතාව තළ ක් ියබූ යගොඩයැගිල්ල 

කකක  යවත යයොලැීජ . 

 

(ආ) රුහුණ විශථවවිදයාල  ස්හ යවල්ජි ම් Vrije  

විශථවවිදයාල   ශත් තිය ක් යගය ියුදණු 

ගිවිසු  ප්රකා්ව 2008  වර්ෂයේ ි   2013 

වර්ෂ  දනවා වූ වර්ෂ 05 ක කාල 

තපාච්යදද  තුළ“හපාත දි වාධක ” (Green 

Dyke) වයාතෂිය  රි ා්ව ක කිරී  ස් හා 

රු.22,840,222 ක මුඛදලන ලවා දී ියුදණි. 

ශදාළ කාල  තුළ වයාතෂියයේ ක ුතතු 

ශවස්්ද යයොකිරී  රනස්ා උතය ෝජය  

යයොක්ය ලද රු. 9,293,549 ක මුඛදල 2016 

යතව්වාපා 24 දියVrije  විශථවවිදයාල  

යවත ආතසු  ැී   ි ු  ී ියුදණි. 

 

රුහුණ විශථවවිදයාල  හා යවල්ජි යම් Vrije 

Universiteit Brussels ශත් 2000.12.31 ත ්ද 

2014.0 .31 දනවා රි ා්ව ක වූ Greendyke 

වයාතෂියය ්ද වැ  යයොී ඉියපා වූ යශේෂ  

(රු.9,293,549.00) ප්රදා ක ා යවත ආතසු 

 ැී   යහේතු වූ කරුණු, 

 

Green dyke වයාතෂිය  මුඛිය්ද ස්ැලසුම් ක්ය 

ල්ධය්ධ වස්් 5න ස්දහා . එයහ්ව ශවශය 

යගොඩයැගිිය ස්ත ා ගැීතයම් දී තියවූ ගැ ලු රනස්ා 

වයාතෂියයේ වැදග්ව ශ ග න වූ “යව්ළ ස්ම්ත්ව 

පිියවද දැනුව්ව කිරීයම්  ධයස්ථාාය ” 

වලායතොය්ෝවතු වූ තපාදි පිහිටුවි  යයොහැකි වි . 

එවැවි්ද වයාතෂියයේ තාර්ශව යදයකහි  

වලධාරී්ද එනව ස්ාකච්ඡා යකො  වයාතෂියයේ 

කාල   ාස් 0 කි්ද දිගු ක් යදය යලස් 

ප්රදා ක ්ද යවිය්ද ඉල්ලා ි ටිය ලු ව එ  

ඉල්ලී  ශනු ත වි . ක දිගුව තුිය්ද එකී ඉහත 

ස්දහ්ද  ධයස්ථාාය  පිහිටුී  ස්දහා විකල්ත 

ක්ර යව්ද න ශනු ත ක්යගය ක ශනුව එ  

මුඛිය්ද හලාවත තම්වල ප්රය්ධශයේ පිහිටුවා 

වස්්ක  තසු රුහුණ විශථවවිදයාල   භා්යදය 

ලදී. දැය  එ  ධීව් ස්ාග් හා තානෂණ විදයා 

ඨය යේ ශලුිය්ද ඉදිකල යගොඩයැගිල්ලක 

තව්වවායගය  ා   ඨය    භා්දී තත. 

 

එ   ධයස්ථාාය  පිහිටුී  ස් හා ශවශය මිලදී 

ගැීතම් ස්හ යස්ේවා ලවා ගැීතම් ්ජයේ ල්ලය ීතිය 

වල  ශනුව ි ු  කිරීයම්දී වැඩි කාල න ගතවය 

රනස්ා්ව, ශවස්්ද  ාස්   දිගුව තුලදී එ  පිහිටුවා 

ශවස්්ද කිරී   ශවශය වූ රනස්ා්ව Vrije 

Universiteit Brussels හි විදයාඥ ්ද 

කණ්ඩා  න ශවශය මුඛදල් රැයගය ය හි තැමිණ 

ශවශය ක ුතතු රන  ක්ය ලදී.  

 

එවැවි්ද ක ස් හා වි දම් කිරී   වයාතෂිය  

ආ්ම්භයේ ත ්ද  රුහුණ විශථවවිදයාල   ලැීජ 

ියබූ මුඛදල ඉියපා වි  . 
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විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

(ත) දිගුකාලීය ආය ෝජය   ය්ව දැනයවය 

ස් වර්ධය ශ්මුඛදල්, ස්ථාාව් තැ්දතතු හා 

ඉියපාකිරීයම් ගිණු ක ස් ායලෝචිත වර්ෂ  

ශවස්ාය   එකතුව රු. 1, 42,309 න වූ 

යශේෂ ස් වර්ධය ශ්මුඛදයල් ශ්මුඛණු ස් හා 

උතය ෝජය  යයොක් දීර්ඝ කාල ක ි   

රනෂථකාර් ව ් වායගය ියුදණි. 

 

(ත). ය   ශ්මුඛදල් පිහිටුවා තිය 

රනර්ණා ක ්ද  ශනුව ඉදිපායේදී 

උතය ෝජය  ක්නු තත. 

 (ඈ) ල්ලය ප්රකාශය වල දැනයවය තයාග හා 

තපාතයාග ගිණුම් 10 ක  ශදාළ එකතුව 

රු.50,593,597 ක මුඛදලන වර්ෂ 3 ි   වර්ෂ 

10 දනවා කාලතපාච්යදද  තුළ ශ්මුඛණුගත 

කාර්  ්ද ස් හා ය ොදවා යයොයගය 

රනෂථකාර් ව තැවතුණි. 

 

(ඈ). වයාතෂියවල  ශදාල රනර්ණා ක ්ද  

  ්වව ඉදිපායේදී ය   මුඛදල් ආය ෝජය  

කිරී  ි ු  ක්නු තත. 

)ඉ(   ප්රාේධය වි දම් ස් හා ්ජය ්ද ලවාු ්ද 

ප්රාේධය ප්රදාය ශදාල කාර්   ස් හා 

ය ොදායගය යයොියබූ වව්ව එ  මුඛදල 

රනෂථක්රී  මුඛදල් වශය ්ද තවායගය ියබූ 

වව්ව රනරීනෂණ  වි . ස් ායලෝචිත වර්ෂ  

ශවස්ායයේ එයස්ේ උතය ෝජය  යයොකල 

්ාජය ප්රදය ප්ර ාණ  රු.102, 40,204 න 

වි . 

(ඉ) 2015 වර්ෂයේ ලද ප්රාේධය ප්රධාය ්ද හි ශඩු 

ප්රගිය න ස්හිත ප්රාේධය වයාතෂිය  ගි්ද රු. 

මිිය ය 102න ඌණ උතය ෝජිත යලස් 

යත්දනුම් කලද එ  මුඛදල ඉහල ප්රගිය ක 

තිය ල්ලය හා යභෞියක ප්රගිය න තිය 

ප්රාේධය වයාතෂිය ස්දහා උතය ෝජය  ක් 

තත. 

)ඊ(   ආදා ම් ගිණුය ්ද ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ 

ශධයාතය  කකකයේ ශ්මුඛදල් ගිණු   

 ාරුක් ියුදණු එකතුව රු.47,115, 12 ක 

මුඛදලන වර්ෂ 3 ක ි   ශ්මුඛදයල් ශ්මුඛණු 

ස් හා වැ  යයොක් ඉදිපා   යගයයවි්ව 

තැවතුණි. ස් ායලෝචිත වර්ෂයේ  ස්හ ඉකු්ව 

වර්ෂ යදයනදී ආදා ම් ගිණුය ්ද ය   

ගිණු   කිි ු  මුඛදලන  ාරු ක් යයොියුදණි. 

 

ය   රනවැ්දි ක් තත. 

4.හ නි ක්්රීද  ා ඌන උ කදෝජි  ව්  ම් 

(ශ)  ායව ශාස්ථ්ර හා ස් ාජය   විදයා ඨය යේ 

ආචාර් වරු්ද  රු. 527,520 ක 

වි දමි්දලවා දී ියුදණු ලැේය ොේ තපාගණක 

4 න, කෂෂි ඉ ජිය්දරු ශධය ය ශ ශ   මිල 

දී යගය ියුදණු රු. 2,249,500 න වටියා 

යල්්ව  ්ද්ර  න (Lathe Machine) හා 

 ාගම්පු් වහු විෂයික ශධයාතය හා 

තර්යේෂණ  ධයස්ථාාය  යවත ලවා දී 

ියුදණු රු. 1,162,500 න වටියා තපාගණක 

 ්ද්ර 15 න 2015 ්නයතෝවර් 26 දිය වය 

 

තපාගණක 15   ු ්ස්ථා හා ශතණ්ඩ ශධයාතය 

කකකය ්ද හම්ව්දයතො  ප්රාය්ධශී  

 ධයස්ථාාය  ස් හා ලවාදී තත. ශාස්ථ්රයව්දී 

ස්ා ායය (වාහි් උතාිම තා  ාලායව් විෂ  

රනර්ය්ධශ  ස් යශෝධය ක් තපාගණක විදයාව 

ඉ ග්රීි  වැරන විෂ ්ද තතුළ්ව ස් ාි ක ක්ර   

  ය්ව තදයම්වූ යව විෂ  රනර්ය්ධශ ස්කස්ථ ක් 

ස්යාතය ස්භා ශනු ැියය ්ද තසුව විශථවවිදයල 

ප්රියතතාදය යකොමිෂ්ද ස්භා ශනු ැිය    වා 

තත. ය   විෂ  රනර්ය්ධශ    ය්ව ි සු්ද ව වා 
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කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

වි  වගකීම් කාල  ද ඉන වා වස්් 02 ක  

ආස්්දය කාල න රනෂථක්රී ව තැවතුණි . 

ගැීත  විශථවවිදයාල ප්රියතාදය යකොමිෂ්ද ස්භා 

ශනු ැිය  ලද තසු ි ු ක්නු තත.  

 

 (ආ) 2013 වර්ෂයේදී දිස්ථත්රින යල්කම් විි ්ද 

තව්ා යදය ලද රුහුණ විශථවවිදයාල   

ශනුව්ධිමත  ාගම්පු් වහු විෂ යික 

ශධයාතය හා තර්යේෂණ  ධයස්ථාායයේ 

වාුත ස් ය  ක්ය ලද හා  යිල් ශතු්ය ලද 

වර්ග ශඩි 5944ක ඉඩ ප්ර ාණ කි්ද ුතතු 

දර්ශීත  යගොඩයැගිිය ස් කීර්ණ  කිි ු  

ප්රය ෝජයව්ව කාර්  ක   ය ොදවා 

යයොයගය වස්ා ද ා ියුදණි. 

 

වහුවිෂ ක  ශධය ය හා තර්යේෂණ යන්ද්ර  

2013 ුනරන  ස් 21 වය දිය ආ්ම්භ ක්ය ලද 

ශත් එ   ධයස්ථාාය  ආ්ම්භ කිරී   යත් 

හම්ව්දයතො  දිස්ථත්රින ස් වර්ධය කමිටුව  ගි්ද 

ප්රාය්ධශී  ආ තය ස්ම්ව්දධ ක් යගය 

්වු්දයග්ද තා  ාලා ශවශයතා ඉදිපාත්ව ක්ය 

යලස්  දැනුම් දීය ්ද තසුව ක්ය ලද ස්මීනෂණ 

ප්රියඵල ශනුව එහි තා  ාලා ආ්ම්භ කිරී   

ස් විධාය  ක්ය ලදී. එහිදී පුව්ව ත්ව දැ්දීම් 

ශ්වතත්රිකා ස්හ යතෝස්ථ ර් භාවිතා ක් ප්රචා්ණ 

ක ුතතු ි ු  කළ ශත් ශ ු ම්ත්ව කැ වය ලද 

තා  ාලාව්ද ශතපා්ද ප්ර ාණව්ව ි සු්ද 

ස් තයාවන ි ටි තා  ාලාව්ද 02 වය යද ළ 

භාෂා ස්හියක ත්ර තා  ාලාව ස්හ ඉ ග්රීි  භාෂා 

ප්රීණතා තා  ාලාව ආ්ම්භ කිරී   ක ුතතු ක් 

තත. රුහුණ විශථවවිදයාලයේ ඉ ජිය්දරු ඨය  , 

විදයා ඨය   කෂෂි විදයා ඨය   ස්හ වවදය ඨය   

 ගි්ද ආ්ම්භ කිරී   ය ෝජිත තා  ාලා ස් හා 

ශ ු ම් ත්ර කැදවුවද ප්ර ාණව්ව ි සු්ද ස් ත වන 

ශ ු ම් යයොකිරීම් යහේතුයව්ද එ  තා  ාලා 

ආ්ම්භ යයොක්ය ලදී. වහුවිෂ ය ශධය ය හා 

තර්යේෂණ යන්ද්රයේ ශ්රවණාගා්  ස්හ 

ශයයකු්ව කා ් ශවශයතාව  ශනුව ප්රය ෝජය  

ගනු ලැයේ. ය   යගොඩයැගිල්යලහි භාවිත  

ස් හා ගාස්ථතු යගී න ි ු  යයොයව්. ඉදිපායේදී 

ක්ය තා  ාලා ස් හා පූර්ණ වශය ්ද ය   

කා ් ය ොදා ගැරන   ශයේනෂා යකයර්. 

 

(ත) යකොස්ථතැලව්වත කාර්  ණ්ඩල රනවාස් 

ස් කීර්ණයේ රු. 3,622,242 ක වි දමි්ද 

ඉදික් ියුදණු දිවා සුරැකුම්  ධයස්ථාාය  

2014 ්නයතෝවර්  ාස්යේ ි    කිි ු    

ප්රය ෝජය ක  ය ොදා යයොයගය වස්ා ද ා 

ියුදණි.  . 

 

ශලු්වවැඩි ා ක ුතතු යම්වය වි  යම් වය වි  

රන ක් තිය ශත් ය   යගොඩයැගිල්ල තරනකඩ 

රනවාස් න යලස් කාර්   ණ්ඩල   ලවාදී   

ීය්ණ  ක් තත.  

)ඈ  ඉ ජිය්දරු ඨය යේ විදු්ව හා යතෝතුරු 

ශධය යා ශයේ තපාගණක කකක  ස් හා 

2014 යයොවැම්වර් 04 දිය යතෞ්ධගියක 

ආ තය කි්ද රු. 463,000 ක වි දමි්ද 

තපාගණක යම්ස් 60 න මිලදී යගය ියුදණු 

(ඈ). යම් වය වි  තපාගණක කකක  ි සු්ද  

ප්රය ෝජය   ගත හැකිවය තපාදි යැවත ස්කස්ථ 

ක් තත. 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

යමුඛ්ව,2015 යදස්ැම්වර් 31දිය වය වි ්ව 

එ  යම්ස් විය්ද 47 න ප්රය ෝජය   

යයොයගය තපාගණක කකක   තතුලුවය 

ස්ථාායයේ ශයා්නෂි තව යගොඩගස්ා ියුදණි. 

එයස්ේ  එ  කකක  ස් හා ඉදිකිරී   

ස්ැලසුම් ක් ියුදණු ශ්රවය දෂෂය විදයාගා්  

2016 ජයවාපා වය වි ්ව ඉදි යයොකිරී  

යහේතුයව්ද, එ  විදයාගා්  ස් හා 2015 

ශයප්රේල් 08 දිය ශධය යා ශ   ලැීජ 

ියුදණු රු. 5,645,536 න වටියා උතක්ණ 

2016 ජයවාපා 28  දිය වය වි ්ව 

ප්රය ෝජය   ගැීත   යයොහැකිී ියුදණි. 

 

4.7 ආර්ථි  කනොවූ ගනුකද්නු 

 

උස්ස්ථ ශධයාතය තා  ාලා හැදෑරී  යවනුයව්ද 

ආචාර් වරු්ද 04 යදයයකු ස් හා   

රු.11,341,000 ක මුඛදලන ශනු ත ක් ියුදණි. 

්වු්දයේ ශධය ය රනවාඩු කාල  2015 

්නයතෝවර් 01 දියය්ද ශවස්්ද ී ියුදණද, 201  

යතව්වාපා 19 දිය වය වි ්ව ත  උස්ස්ථ ශධයාතය 

තා  ාලා වල  ශදාලව ි ු කළ ශාස්ථරී   

රනව්දධය ඉදිපාත්ව ක් යයොියුදණි. 

 

  

 

ශදාල ආචාර්  භවතු්ද 04 යදයා එවා තිය ප්රගිය 

වාර්තා ශනුව ්වු්ද තශථචා්ව උතාිම ක ුතතු 

ස්ාර්ාකව රන ක් යගය  මි්ද තවීය. 

4.8  ඳුනාගන්නා ලයීද්  ාඩු 

 

ශවශයතාව  රනි  තපාදි හඳුයා යයොයගය ්ස්ා ය 

්රවය මිල දී ගැීත  යහේතුයව්ද ්ස්ා ය ්රවය  31 

ක  ශදාළ රු. 300,117 ක යතොග ස් ායලෝචිත 

වර්ෂයේ ශවස්ාය   කල් ඉකු්ව ී ියුදණි. 

එයස්ේ  රු. 313,3 3 න වටියා ්ස්ා ය ්රවය 23 

න, වටියාක  ශයාව්ණ  යයොවූ ්ස්ා රනක 

්රවය 0 ක  ශදාළව කියලෝ ේරෑ්ම් 231 න හා 

තව්ව ්ස්ා ය ්රවය ලී ර් 20 න වස්් 01 ි   

වස්් 0  දනවා කාල න ියස්ථයස්ේ ප්රය ෝජය    

යයොයගය ගවඩා ක් තිය වව ශධය යා ශ 

යදකක ි ු  ක්ය ලද රන ැඳි විගණය 

තරීනෂායව්දී ශයාව්ණ  වි . 

 

 

4.9 ක ොන්ත්රා්  ක්රිදාවලිද 

 

)ශ(  2015  දිය රන කළ ුතතුව ියුදණු කර් ා්දත 

 

 

(ශ) 2015 යයොවැම්වර් 20 විගරනත දිය  වය වි  
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

08 න ශතපා්ද කර් ා්දත 04 ක යභෞියක 

ප්රගිය  ි     15 ි   ි     50  ට් යම් 

තැවතුණු ශත්, තව්ව  කර් ා්දත ක 

යභෞියක  ප්රගිය  ශූයය ශග න යගය 

ියුදණි. ය   කර් ා්දත 08 ස් හා වර්ෂ  

තුළ ලැීජ ියුදණු රු. 283,000,000 ක 

ප්රියතාදය විය්ද, 2015 යයොවැම්වර් 20 දිය 

වය වි  වැ ක් ියුදයණ් රු.95,550,000 න 

ත ණි. ක ශනුව කර් ා්දත වල ල්ලය 

ප්රගිය  ි     34 න ත්ම් තහල ශග න 

යගය ියුදණි. 

යභෞියක ප්රගිය  50% හා ඊ  ශඩු ශග න 

ග්ව වයාතෂිය 04 ශතපා්ද 03න 2014 

යදස්ැම්වර්  ස් යකෝද්රා්ව ප්රදාය  ක්ය 

ලද වයාතෂිය යව්. යභෞියක ප්රගිය  0% යලස් 

විගණය වි සුයම්දී  හු යාග්ව වයාතෂියය හි 

ආ්ම්භක දිය  2014.05.30 යලස් ස් හ්ද 

වුවද එහි රනවැ්දි ආ්ම්භක දිය  

2015.05.05 වි  ුතතු . ය   කාලවකවානුව 

තුළ තැවැිය ශ හත්ව කාලගුණික ත්ව්වව  

හා භාණ්ඩාගා්ය ්ද මුඛදල් රනකු්ව කිරීයම් දී 

තිය වූ ප්ර ාද ්ද යහේතුයව්ද යකෝද්රා්ව 

බිල්ත්ව පි ීයම්දී තිය වූ ප්ර ාද ්ද 

විශථවවිදයාලයේ යකෝද්රා්ව වයාතෂිය 

ි  ල්ල  ඉතා තදි්ද වලතෑ ශත් ක 

යහේතුයව්ද තැවැිය ි  ළු වයාතෂිය වල 

ප්රගිය   ්දදගාමී වි . ය   යහේතූ්ද ල්ලය 

ප්රගිය  ශඩු ශග න ගැීත   ද යහේතු වි . යම් 

වය වි  එ  වයාතෂිය යවොයහෝ  න වැඩ 

රන වා තත. 

 

 )ආ(   කළ යාක්ණ හා ල්ලය  ඨය   ස් හා 

ඉදිකිරී   ය ෝජිත යගොඩයැගිිය 

ස් කීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ක ුතතු 2014 

යදස්ැම්වර් 17 දිය  ශවස්්ද කළ ුතතුව 

ියුදණු යමුඛ්ව, 2015 යයොවැම්වර් 20 දිය 

වය වි  එකී ඉදිකිරීම් වල යභෞියක ප්රගිය  

ි      0 න වි . ඉදිකිරීම් ක ුතතු වල 

ප්ර ාද  ස් හා යකෝද්රා්වකරු යග්ද 

රු.12,970,900 ක ප්ර ාද ගාස්ථතු ශ  

ක්යගය ියුදණුද, තසුව යකෝද්රා්ව කාල  

දීර්ඝ කිරීම් ශනු ත ක් ශ ක් ග්ව මුඛදල් 

ආතසු යකෝද්රා්වකරු යවත යගවා ියුදණි.  

(ආ) 2014 යදස්ැම්වර් 17 වය දිය වැඩ රන වා 

භා් දී   රන මිතව ියබූ කළ යාක්ණ හා 

ල්ලය ඨය  යගොඩයැගිල්ල විගරනත දිය  වය 

වි  යභෞියක ප්රගිය   0% යලස් තැවියණ. 

ය   වයාතෂිය   ද ශ හත්ව කාලගුණික 

ත්ව්වව හා බිල්ත්ව පි ීම් ප්ර ාද ී  

ය ්ද  යකෝද්රා්වකරුයේ ු ර්වල 

රිකාරී්වව ්දද වලතාය ලදී. ක ශනුව 

ුතනිය ස්හගත හා ස්ාධා්ණ කාල දීර්ඝ 

කිරීම් ස්දහා උතය්ධශය ආ තයයේ 

රනර්ය්ධශ  හා රන මිත යකෝද්රා්ව 

තපාතාලය විිමවිධාය ශනුව ක ුතතු ක්ය 

ලද ශත් යකෝද්රා්වකරුයේ යදෝෂ වල 

හාරන  උතය්ධශය ආ තයයේ රනර්ය්ධශ  

තපාදි යකෝද්රා්ව බිල්ත්ව විය්ද පි වා 

ග්දයා ලදී. 

4.11 ප්ර ාද් වූ වයා ෘති 

ඉ ජිය්දරු ඨය යේ විදු්ව හා යතෝතුරු 

ශධය යා ශයේ තපාගණක කකක  යීක්ණ  

කිරී  ස් හා 2015 ජයවාපා 05 දිය යතෞ්ධගියක 

යකෝද්රා්වකරුවකු ස් ා රු. 3,34 ,1 0 ක 

ගිවිසු ක  එලඹී ියුදණි. වැඩ විය්ද යකො ස්න 

ත ණන ඉටු ක් 2015 ස්ැේතැම්වර් 17 දිය 

 

ය   යකෝද්රා්වකරු  කිි ු  මුඛදලන යගවා 

යයො ැිය වව ද්දවා ි ටිමි. 
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විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

වයවි  යකෝද්රා්වකරු කර් ා්දත  ශතහැ් 

ද ා ියුදණි. 

4.11  ාර්ද  ණ්ඩලයී  රි ාලයීනද 

 

පඅ  අධ්යදන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

ඉ ජිය්දරු ඨය    ශනු ත  හාචාර්  තයතුරු 05 

  පු්ේතාඩු ී තැවතුණු ශත් ඨය  07 හි  

කරසකාචාර්  තයතුරු 140 ක පු්ේතාඩු  

තැවතුණි. ඉ්ද වවදය, ඉ ජිය්දරු ස්හ විදයා  ය 

ඨය වල පු්ේතාඩු ප්ර ාණ  පිළියවළි්ද 41 න , 34 

න හා 23 න ත්ම් ඉහළ ශග ්ද යගය ියීජය ්ද 

එ  ඨය වල ශධයාතය  ලවය ි සු්ද  ඵලදාය  

ශධයතය න ලවා දී   වාධාවන ී ියුදණි. 

 

 

ඉ ජිය්දරු ඨය යේ ශදාල පු්ේතාඩු පි්ී  

ස් හා වාර්ෂිකව පුව්වත්ව දැ්දී   ගි්ද 

ශ ු ම්ත්ව කැ වනු ලැුදවද ශවශය සුු සුකම් 

ස්ම්පූර්ණ කල ශ ු ම්කරුව්ද ඉදිපාත්ව 

යයොී   ත ය   පු්ේතාඩු තවියයි. 

 

යකයස්ේ යවත්ව පු්ේතාඩු තවියය තයතුරු 

වල  ශදාලව වාහි් කරසකාචාර් වරු්දයේ 

යස්ේව  ලවාගනු ලවය වැවි්ද ්ව දනවා 

තිය ආකා්යේ ගැ ලු උ්ධගත ී යයො ැිය 

වවද ද්දවනු කැ ැ්වයතමි. 

 

පආ   අනධ්යදන  ාර්ද  ණ්ඩලයීද 

 

(i) ශයධය ය කාර්   ණ්ඩලයේ  ාණ්ඩියක 

යශ්රේණියේ තයතුරු 13 කද,  ාණ්ඩියක 

යයොවය යශ්රේණියේ තයතුරු 50 ක හා 

සුළුයස්ේවක කාර්   ණ්ඩලයේ තයතුරු 104 

ක පු්ේතාඩු තැවතුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රනරීනෂණ  තහත තපාදි රනවැ්දි වි  ුතතු .  එ  

පු්ේතාඩු ස් තයාවතුල කළ යාක්ණ යස්ේවා 

යදතාර්තයම්්දතුව හා උස්ස්ථ ශධයතය 

ශ ාතය ශය ්ද ව වා ගැීත   ශනු ැිය  

යයොලැයවය තයතුරුද තතුල්වී තිය වැවි්ද . 

 

  ාණ්ඩ

ලි  

 ාණ්. 

කනොවන 

සුළු 

කසේව

  

ශනු ත (a) 47 412 519 

තතය (b) 34 3 2 415 

ව වා ගැීත   

ශනු ැිය  

යයොලැයවය 

තයතුරු (c) 

01 12 51 

ස්තය පු්ේතාඩු 

(a-b-c) 

12 30 53 

 

ඉහත ස් හ්ද පු්ේතාඩු ස් තයාව කාර්  

 ණ්ඩලයේ විශ්රා   ා , ස්ථාාය  ාරුී  වැරන 

කරුණු  ත වපා්ද ව් යවයස්ථ වය ශත් එ  

පු්ේතාඩු පි්ී  ස් හා ශදාල රි ා ාර්ග යම් වය 

වි  යගය තිය ශත් 201 .05.31 දිය  පු්ේතාඩු 

පිියව  ත්ව්වව  තහත තපාදි යව්. 
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  ාණ්ඩලි

  

 ාණ්. 

කනොවන 

සුළු 

කසේව  

ශනු ත (a) 47 412 519 

තතය (b) 34 3 7 419 

ව වා ගැීත   

ශනු ැිය  

යයොලැයවය 

තයතුරු (c) 

01 12 51 

ස්තය 

පු්ේතාඩු (a-

b-c) 

12 33 49 

 

(ii) යදතාර්තයම්්දතු ස්හ ශ ශ ශත් ස්ථාාය 

 ාරු ක්ර  න රි ා්ව ක යයොකිරී  

යහේතුයව්ද වවදය ඨය යේ විවිධ 

යදතාර්තයම්්දතු හා ශ ශවල  ශ ්ව 

ියපිකරු හා ස් ා්දත් යස්ේවා තයතුරුවල 

කාර්   ණ්ඩලයේ රනලධාරී්ද 2  

යදයයකු වස්් 05 ි   වස්් 32 න ශත් 

කාල තපාච්යදද න එක  ශ ශ ක යස්ේව  

ක්ය වව රනරීනෂණ  වි .  

 

 

වවදය ඨය යේ ශධය යා ශ හා ශ ශ වල ි ටිය 

කාර්   ණ්ඩල  එ  ශධය යා ශ ස් හා වියශේෂ 

පුහුණුවන ලද කාර්  ණ්ඩල න යව්. එවැවි්ද 

ය   කාර්   ණ්ඩල   ාරු ී  ි ු කල වි  එ  

ශධය යා ශයේ ක ුතතු තව්වවායගය  ා   

වාධා වි  හැක. යමුඛ්ව ශදාල කාර්  ණ්ඩල 

ඉල්ලීම් ි ු  කලවි  ශවශයතාව හා ඨය යේ 

ක ුතතු වල  වාධාවන යයොවය තපාදි 

ශධය යා ශ හා ශ ශ ශත් ස්ථාාය  ාරුීම් ි ු  

ක් තත. 

 

(iii) කෂෂිකර්  විදයාඨය යේ ආහා් හා 

තානෂණ ශධය යා ශ   ශනුුතනතව ි ටි 

තානෂණ රනලධාපාරන  2013 ්නයතෝවර් 

20 දිය ි   ශනු ත තයතු්න යයො ැිය 

එ  ඨය යේ තපාගණක කකක   

ශනුුතනත ක් ියීජය ්ද ශධයයා ශයේ 

තිය වු පු්ේතාඩුව ස් හා එ  ශ ශ   

ශනුුතනත කම්කරුවකු යස්ේවයේ ය ොදවා 

ියුදණි. ක යහේතුයව්ද ශධය යා ශයේ 

ප්රාය ෝගික තරීනෂණ ස් හා වස්් 

යදකක  වැඩි කාල ක ි   තානෂණ 

රනලධාපාය කුයේ ගුණා්ව ක යස්ේව  

ශහිමි ී ියුදණි. 

 

ආහා් හා තානෂණ ඨය යේ ශනු ත යස්ේවක 

තස්ථතයම්්දතුයව් ි ටිය කාර්මික රනලධාපා 

 හ්වමි  යස්ේව  ශවශයතාව  හා ඨය යේ ක ුතතු 

ස්ාර්ාකව තව්වවායගය  ා  ස් හා ඨය යේ 

ශවශයතාව   ත ය වැරන  ාරු කිරීම් ි ු ක් 

තත. 

 

  ගිණුම්  ටුතතුවාවද  ා ද  ාලයීනද  

 .1 ක්රිදා ාරී ස්ලයී්ස්  

  

2014 යතව්වාපා 17 දියැිය ශ ක 01-2014 ද්ය 

්ාජය මුඛදල් චක්රයල්තයේ 4 යදද  ප්රකා්ව 

තහත ස් හ්ද කාර්  ්ද ස් හා වය වාර්ෂික 

ස්ැලසුම් ස්කස්ථ ක් තත. 

1. වාර්ෂික මිරනස්ථවල ස්ැලැස්ථ . 

2. වාර්ෂික ප්රස්ම්තාදය ස්ැලැස්ථ . 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

ස් ායලෝචිත වර්ෂ  ස් හා රි ාකාරී ස්ැලැස්ථ න 

ස්කස්ථ ක් යයොියුදණි. 

 

3. වාර්ෂික ශ වැ  යල්තය . 

4. විගණය ස්ැලැස්ථ . 

ශධය ය ක ුතතු ස් හා වය ඨය  රි ාකාරී 

ස්ැලැස්ථ  ස්කස්ථ ක්ය යලස් ඨය ාිමතියවරු්ද  

උතයදස්ථ ලවාදී තත. 

 

 .0 විගපන  ා  ළ නා රප  මිටු 

  

 2010 යදස්ැම්වර් 14 දියැිය ශ ක ඨය.ඊ.ඩී 55 ද්ය 

්ාජය වයාතා් චක්රයල්ත  ප්රකා්ව ශව  

වශය ්ද  ාස් තුයක  ව්න විගණය හා 

කළ යාක්ණ කමිටු රැස්ථීම් තැවැ්වවි  ුතතු 

වුවද, ස් ායලෝචිත වර්ෂ  තුළ  රැස්ථීම් 02 න 

ත ණන තව්වවා ියුදණි. 

්වයේ රනරීනෂණ හා එකා වි  යයොහැක. 

විශථවවිදයාලයේ 2015 වර්ෂයේ තාලක ස්භාව 

ස් හා ස්ා ාජික භවතු්ද ත්ව කිරී  ප්ර ාද ී  

යහේතුයව්ද ස්ැලසුම් කල තපාදි විගණය කමිටු 

රැස්ථීම් තැවැ්වී   යයොහැකි වුවද වර්ෂ   

ශදාලව තහත තපාදි විගණය කමිටු රැස්ථීම් 

තව්වවා තත. 

 

වියශේෂ විගණය කමිටුව - 2015.02.10 

වියශේෂ විගණය කමිටුව - 2015.05.14 

2015/01 විගණය කමිටුව - 2015.0 .04 

2015/02 විගණය කමිටුව - 2015.09.11 

 

ශදාල ි  ලු තහවුරු කිරීම් ්ව යවත ලවාදී තිය 

වවද කාරුණිකව ද්දවා ි ටිමි. 

5.3 අදව්ද කල්ඛ්න ද  ාලයීනද 

ස් ායලෝචිත  වර්ෂ  ස් හා  වූ ශ වැ ගත හා 

තාය වි දම් ශත් ි     15 ි   ි     193 ක 

ත්ාස් ක විචලය ්ද රනරීනෂණ  වූය ්ද 

ශ වැ  යල්තය  ඵලදාය  කළ යාක්ණ තාලය 

කා්ක න යලස් ය ොදායගය යයොියුද වව 

රනරීනෂණ  වි . 

 

 

4.  වාර්ෂි  වාර් ා සවාග  කිරී  

2012 හා 2013 වර්ෂ යදක ස් හා වූ වාර්ෂික 

වාර්තා 2016 ශයප්රේල් 15 දිය වය වි ්ව 

තාර්ියයම්්දතුයව් ස්භාගත ක් යයොියුදණි. 

2012 හා 2013  ය වර්ෂ ්ද  ශදාලව වාර්ෂික 

වාර්තා තාර්ියයම්්දතුයව් ස්භාගත කිරී  ස් හා 

භාෂා ත්රි්වවය ්ද  උස්ස්ථ ශධයාතය 

ශ ාතය ශ  යවත භා්දී තත. 

 .  කනොවිසඳී ඇති විගපන කදද්  

 

)ශ(   (i)      

ධීව් ස්හ ස්ාග් විදයා හා තානෂණ ඨය    ගි්ද 

200  වර්ෂයේ ි   2010 වර්ෂ  දනවා 

රි ා්ව ක ක් ියුදණු Specific Agreement on 

ResearchCo-operation Between the Swedish 

International DevelopmentCo-operation 

Agency වයාතෂිය    ය්ව උස්ස්ථ ශධයාතය 

 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 

 

186 

2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

සුු සුකම් ස්ම්පූර්ණ ක් ගැීත  ස් හා තාවකාියක 

කරසකාචාර් ව්ය කු  ස්හ ස්ථථී් 

කරසකාචාර් ව්ය කු  කිි ු  තත වැඳුම්ක් ක  

එළඹීය ්ද යතෝව එකතුව රු. 1,740, 22 ක 

ල්ලයාධා් ස්ත ා ියුදණි. 

 

  ii)  එ  කරසකාචාර් වරු්ද යදයදයා  දැය  

විශථවවිදයාලයේ යස්ේව  යයොක්ය ශත්, 

උස්ස්ථ ශධයාතය සුු සුකම් ස්ම්පූර්ණ ක්ය 

ලද වව තහවුරු යකය්ය කිි ු  ස්ානෂි නද 

යයොී . ක ශනුව ද්ය ලද වි ද   කිි ු  

ප්රියලාභ න විශථවවිදයාල   ලැීජ යයො ැිය 

වව රනරීනෂණ  වි . 

 

 

 )ආ(   (i)    

කෂෂිකර්  විදයා ඨය යේ ආහා් හා තානෂණ 

විදයා  ශධය යා ශ  ස් හා ශවශය විදයා 

උතක්ණ ජර් රනයේ ආ තය කි්ද මිලදී ගැීත  

ස් හා වස්් 04 ක  යත් රු.751,463 ක 

ශ්වියකා්ම් මුඛදලන යගවා ියුදණි. ශදාල 

උතක්ණ විශථවවිදයාල   ලැීජ යයොියුදණු 

යමුඛ්ව, ක පිළිව ව 2014 වර්ෂයේ  ාර්තු දනවා 

කිි ඳු තසු විත්ම් රි ා ාර්ග න යගය 

යයොියුදණි. 

 

 (ii) යැවත ශධය යා ශ  ස් හා ශවශය 

උතක්ණ ඉ්දදි ායව් ආ තය කි්ද රු. 

329,179 ක වි දම් ද්ා ආය ය  ක් 

ියුදණු ශත්, තණවුම් යයොක්ය ලද 

උතක්ණ ද, එ  ආ තය  විි ්ද ස්ත ා 

ියුදණි. තව්ව යකො ස්න ලැීජ යයොියුදණි. 

විවිධ ශඩුතාඩු ස්හිත උතක්ණ 

විශථවවිදයාල   ලැීජ වස්්ක  වැඩි 

කාල න ගත ී ියුදණද, ස් ායලෝචිත 

වර්ෂයේ ශවස්ාය  වය වි ්ව ක 

ස්ම්ව්දධය ්ද කිි ු  රි ා ාර්ග න යගය 

යයොියුදණි 

 

 

 .හ  ාරිසරි   ා ස ාජ වගකීම් ඉටු කිරී  

  

)ශ(  විශථවවිදයාලයේ පිහිටි ආතයශාලා 8්ද ස්හ 

තවි්ර තා යස්ේවා ස්ත ය ආ තය  විි ්ද 

වැහැ් ක්නු ලවය ඝණ ශත්ර වය තතුළු 

විවිධ වර්ගයේ කස්ල වැල්ල ඩ  තාල  

 

ශ).  කුණු කස්ල වැහැ් කිරී  තවි්රතා 

ආ තය ක  තව්ා තිය ශත් එ  ආ තය  

යදවිනුව් ප්රාය්ධශී  ස්භාව  ින්ද ලවා යදය 

ලද ස්ථාාය   කුණු කස්ල වැහැ් කිරී   

මුඛදල් යගවා ලවා ග්දයා ලද ීතතයානුලවල 



 
                   

 
                             වාර්ෂික වාර්තාව 
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2015 

කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

ශස්ල කලපුව  වැහැ් ක් ියුදණි .විවිධ 

තාපාස්පාක ප්ර ශථය උ්ධගත ී  යහේතුයව්ද එ  

ස්ථාාය   කස්ල  වැහැ් කිරී  201   ැයි 

30 දියය්ද තසුව තහයම් ක් ියුදණි. 

 

 

 

 

 

)ආ(    ේලාස්ථටින හා යතොියීය්ද භාවිත  රනස්ා 

ි ු වය ඍුන හා වක්ර යස්ෞතය, තාපාස්පාක හා 

ස් ාී  වලතෑ  ශව  ක්ගැීත  ස් හා 

්ාජය  ආ තය ස්ම්ව්දධක්යගය විවිධ 

වැඩස් හ්ද රි ා්ව ක කළ හැකිව 

ියුදණද, ක ස්ම්ව්දධය ්ද ප්ර ාණව්ව 

ශවධාය න ය ොමුඛ ක් යයොියුදණි. 

 

 

 

(ත)   දැය  තහයම් ක් තිය  යියක්රෝය 20  

ශඩු යතොියීය්ද වෑේ හා ආහා් දැවටුම් 

විශථවවිදයාල  තුළ තහයම් කිරී , 

 යියක්රෝය 20   වැඩි යතොියීය්ද, ශයයකු්ව 

්රවය හා ේලාස්ථටින රැයගය ක  තාලය  

කිරී  ස්හ ේලාස්ථටින හා යතොියීය්ද 

යවනුව  යවය්ව තසුරුම් ක්ර යව්ද 

යකය්හි කාර්   ණ්ඩල  හා ි සු්ද දිපා 

ගැ්දී  වැරන තපාස්් හිතකාමී වැඩස් හ්ද 

රි ා්ව කකිරී  යකය්හි විශථවවිදයාලයේ 

ශවධාය  ය ොමුඛ ී යයොියුදණි . 

 

ශවස්්   ත ි ු ක්ය ලද ශත් 201   ැයි 

 ස් ි   යදවිනුව් ප්රාය්ධශී  ස්භාව යවය්ව 

ස්ථාාය න භාවිතා ක්ය යලස් ද්දවා තත. 

යමුඛ්ව යදවිනුව් ප්රාය්ධශී  ස්භාව යවත 201  

 ැයි  ස් 30 වය දිය දනවා මුඛදල් යගවය ලද 

හා ශදාල ශනු ැිය  ලවායදය ලද ියපි 

යල්තය විශථවවිදයාලයේ ශදාල යගොනුව තුලද 

යගොනුගත ක් තත. 

 

ආ).  එකා වි  යයොහැක. තවි්රතා ආ තය 

 ින්ද විශථවවිදයාල තපාශ්රයේ තිය ඉව්ව 

ක්නු ලවය ේලාස්ථටින හා යතොියිය්ද එන 

රැස්ථ ක් ජල  රැදී   යයොහැකි වය තපාදි 

ස්ථාාය ක ගවඩා කිරී   ි ු  ක්නු ලවය 

ශත් ට්රන ්ා ක  ශවශය ප්ර ාය   එන 

රැස්ථවූ  තසු  ාත්  හ යග් ස්භාව විි ්ද 

රැයගය  නු ලවය ශත් එහිදී 

ප්රියචක්රීක්ණ ක ුතතු ි ු  ක්නු ලවයි. 

 

(ත)   යියක්රෝය 20  ශඩු යතොියීය්ද වෑේ හා 

ආහා් දැවටුම් විශථවවිදයාල ආතයශාලාව 

තුල භාවිතා යයොක්ය ශත් එ  ක ුතතු 

ප්රධාය වවදය රනලධාරී ශධීනෂණ    ය්ව 

විශථවවිදයාල  හජය යස්ෞතය තරීනෂක 

 හතු්ද විි ්ද ස්ියතතා තපානෂා ක්නු 

ලවයි. 

හ.   ේධ්ති  ා  ාලයීනදන් 

(ශ)  ස්ථාාව් ව්වකම් තාලය  

ස්ථාාව් ව්වකම් යල්තය තව්වවා 

යයොගැීත , රනෂථකාර් ව තවියය ස්ථාාව් 

ව්වකම් ස්ම්ව්දධව රි ා ාර්ග යයොගැීත . 

ස්ථාාව් ව්වකම් යල්තය  පිියය ල කිරීයම් 

ක ුතතු 00%න ත ණ ශවස්ාය ක් තත. 

්ස්ා යාගා් උතක්ණ, කාර් ාල උතක්ණ 

ආදි  රනවැ්දි යලස් ස්ථාාව් ව්වකම් 

යල්තය   තතුල්ව කිරී  දැය  ි ු ක්මි්ද 

තවීය. 

(ආ)ගිණුම්ක්ණ  

යතොග හා ඉදිකිරීම් රන  වු ව්වකම් 

හු යායගය ගිණුම්ගත කිරී   ක ුතතු 

යයොකිරී . 

විගණය   විෂ  වූ කෂෂි ඨය යේ හා යඩ්වතු 

ශ ශයේ යතොග  රනවැ්දිව ස්කස්ථ ක් 

ශවස්්ද ගිණුම් වල  තතුල්ව කිරී  ආ්ම්භ 

ක් තත. 

පඇ  මූලයීය  ාලයීනද 

ශ්මුඛණුගත කාර්  ්ද ස් හා උතය ෝජය  

 

විශථවවිදයාලයේ මුඛලය   තාලය ්ද හා 
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කදද් 

අාං ද 

විගප ාධි ති විසින් වි ී.ම්  රන ලයීද්  රුප විශ්වවිද්යාලයීද  ලයීනා දී ඇති පිිබතුර 

යයොක් වැ කු ගිණුම් වල මුඛදල් ්දවා තවා 

ගැීත . 

 

කළ යාක්ණ තාලය ්ද ශනිය ්ව ක් 

ගැීත   ්ව විි ්ද ලවා යදය ස්හා  

පිියව ව ස්ථතූියව්දත වය ශත් ්ව විි ්ද 

තව ු ් ්ව ශවධාය  ය ොමුඛ කළ ුතතු වව  

යත්දවා දී තිය තාලය ත්ධධිය 

ස්ම්ව්දධය ්ද වියශේෂ ශවධාය න 

ය ොමුඛක් ක ුතතු කිරී   ශවශය පි ව් 

ගනු තත.. 

 

 

පඈ   ාර්ද  ණ්ඩලයී  රි ාලයීනද 

පු්ේතාඩු ස් හා වදවා ගැීතම් ි ු  යයොකිරී . 

 

පඉ  ක ොන්ත්රා්   රි ාලයීනද 

යකෝද්රා්ව ක ුතතු ස්ම්ව්දධය ්ද  යා 

ශධීනෂණ න ි ු  යයොී . 

 

පඊ  වා න  ාලයීනද 

වාහය ශයතුරු ස්ම්ව්දධය ්ද මුඛදල් 

ය්ගුලාි  ප්රකා්ව ක ුතතු යයොකිරී , 

වදරනක ධාවය ස් හ්ද හා  ාි ක ස්ා්ා ශ 

ස්ම්පූර්ණ ක් විගණකාිමතිය යවත ඉදිපාත්ව 

යයොකිරී . 

 

 (උ  ක ක ුතම්  ාලයීනද 

ශ්මුඛණුගත කාර්  ්ද ස්ම්පූර්ණ ක් 

යයොගැීත  හා ස්ැලසුම් ස්කස්ථ ක් 

රි ා්ව ක කිරීයම් ශකාර් නෂ තාව ්ද 

ි ු ී ියීජ . 
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பகுதி 1 - பபொது 

 
 
 
 
 
 
 
 

ந ொக்கு  
 

நதசத்தின் புத்தி ஜவீிகளின் பிரதொன உந்து சக்தியொக அமைதல் 

 
 
 
 
 

பணி 
 

சமூைத்திற்குச் சசகவ சசய்வதற்ைாை ைற்பித்தல், ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் சசகவைளின் 

ஊடாை, அறிவிகையும் திறகமயிகையும் விருத்தி சசய்தல் 
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உபநவந்தரின் பசய்தி உமர 
 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம், 2015  ஆண்டில் திட்டமிட்ட படி சமற்சைாள்ளப்பட்ட சைை ைல்வி சார் மற்றும் 

நிர்வாை சசயற் திட்டங்ைளும் சீராைவும் மற்றும் நிகையாை முன்சைற்றைரமாைவும் சதாடர்ைின்றை. 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஒன்பதாவது படீமாை சதாழிற் நுட்பப் படீம் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டகம 

விசசடமாை அகமவதுடன் படீத்தின் முதைாவது மாணவர் சதாகுதி அடுத்த வருடம் சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்படவுள்ளைர்.  

 

இவ்வருடத்தில் பல்ைகைக்ைழைத்தின் பட்ட நிைழ்ச்சிச் சசயற்திட்டங்ைளுக்கு சமலும் அங்ைீைாரத்கத 

வலுப்படுத்து முைமாை சிை பாட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகளயும் பாடசநறிைகளயும் மீளாய்வு சசய்யப்பட்டை. 

அறிவின் விகள பயகை வியாபிக்கும் சநாக்குடன் சதசிய மற்றும் மாணவர் ஆய்வுக் ைருத்தரங்குைளுக்கு  

சமைதிைமாை சிை படீங்ைள் பை சர்வசதச ைருத்தரங்குைகள குறிப்பாை விவசாய படீம், சபாறியியல் மற்றும் 

முைாகமத்திவம் மற்றும் நிதி, மற்றும் விஞ்ஞாை படீங்ைள் ஒழுங்கு சசய்திருந்தை. றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம் “ IET GLOBAL CHALLEGE –2015 “ பற்றிய சர்வசதச வடிவகமப்புப் சபாட்டியில் சர்வசதச 

மட்டத்திைாை சவற்றிைகள அகடந்திருந்த்சதாடு பியிஜிங் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

பல்ைகைக்ைழைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட 2015 வருடத்திற்ைாை தைிச் சிறப்பு சர்வசதச மாணவர் விருது முதற் 

பரிசிகைப் சபற்றுக்  சைாண்டது.  

 

திட்டமிட்ட படி பல்ைகைக் ைழைத்தின் இரண்டு பிரதாை ைல்வி சார் நிைழ்ச்சிைளாை சபாதுப்பட்டமளிப்பு 

விழா மற்றும் வருடாந்த ைல்வி சார் அமர்வுைள் மற்றும் உப சவந்தரின் விருது வழங்கும் நிைழ்ச்சிைளும்  

நகடசபற்றை. ைடற்சறாழில், ைடல் சார் விஞ்ஞாைங்ைளும் மற்றும் சதாழிற் நுட்பப் படீம், சவல்ைமடகம 

வளாைத்தில் உள்ள புதிய நிரந்தரக் ைட்டடத் சதாகுதிக்கு அதன் இருப்பிடத்கத மாற்றியுள்ளது. புதிய விடுதிக் 

ைட்டிடங்ைள், நூைைக் ைட்டங்ைள் சைட்சபார்கூடம் மற்றும் ஊழியர் விடுதிைள் குறிப்பிட்ட வருடத்தில் பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டிருந்ததுடன், பல்ைகைக் ைழைத்தின்  தற்சபாகதய உற்ைட்டகமப்பு வசதிைகளயும் 

ைற்றளுக்ைாை சுற்றுச்  சூழகையும் சமலுயர்த்த முடியுமாயிருந்த்து.  

 

சர்வசதச விவாைரங்ைளுக்ைாை நிகையத்தினூடாை (CINTA) , குறிப்பிட்ட வருடத்தில் சர்வசதச 

இகணப்புக்ைகள விருத்தி சசய்யவும் உறுவாக்ைவும் பை முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டை. பல்ைகைக்ைழைத்தின் 

சசயற்பாடுைகள விருத்தி சசய்வதில், மருத்துவ நிகையம், சபாதுநிர்வாைம் மற்றும் சட்டமும் 

ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவு சபான்ற சைை துகணபுரியும் பிரிவுைளும் ஆக்ை பூர்வமாை சசகவைகள 

வழங்ைியிருந்தை.  

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைம், முன்ைைியல் உள்ள சதசிய பல்ைகைக்ைழைம் என்ற வகையில், அதன் 

வசதிைள் ஊடாை பை சமூை சசகவைகளயும் வியாபித்துள்ளது. முைாகமத்துவத்தில் மிைச் சிறந்த 

சசயற்பாடுைகள சமற்சைாள்வதன் ஊடாை அதன் இைக்குைகள அகடவதற்கும் திறன் விருத்திக்ைாை 

சதாடர்ந்து ஈடுபடுவதன் ஊடாை சசயற் திறகமயில் உச்ச வரம்பிகை அகடவதற்கும் பல்ைகைக்ைழை 

நிர்வாைம் அர்ப்பணித்துள்ளதுடன் அதன் பங்ைாளிைகள ஊக்ை மூட்டியும் உள்ளது. 

 

 

 
 
 

சபராசிரியர் ைாமிைி சசைாநாயக்ை, 

உபசவந்தர் 
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ஆளுமை அதிகொரத்துவச்  சமப  
 
சவந்தர் – சங்கைக்குறிய ராஜைீய பண்டித பல்ைத்தர ஶ்ரீ சுமணசஜாதி  சதரர் 

 

 பல்கமைக் கழக  ிர்வொக சமப  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

உப சவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிைி சசைாநாயக்ை 

துகண உப சவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின்  பீடொதிபதிகள்   

படீாதிபதி – விவசாயம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ை 

படீாதிபதி – சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – ைடற்சறாழில், ைடல்சார் 

விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழிற் நுட்பம் 

ைைாநிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி – பட்டக் ைல்விைள் சபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 

நியமை அங்ைத்தவர்ைள் சங்கைக்குரிய மாைிம்பட ஞாைாசைாை சதரர் 

திரு. எஸ்.ஏ. அந்திரசஹன்ைதி 
திரு. சசைை சமரசிங்ை 

திரு. அசசாை டி. சில்வா 

ைைாநிதி திைக் ஆர். ரணசிங்ை 

திரு. எச். ஜ.ீ குணசசாம 

திருமதி. ஈ.ஏ.சி. விதாைைம ஆரச்சி 
சபராசிரயர் (சசல்வி) அசைாஜா சபர்ணாண்டு 

திரு. எம்.ஜி. புன்சிசஹவா 

திரு. அநுர திசாநாயக்ை 

சபராசிரியர் ஆர்.என். பத்திரை 

திரு. ஆர்.சி. டி. சசாய்ஷா 

திரு. டி. எம். நிமல் டி சில்வா 

சசைட் முன் சமாழியப் பட்சடார்  சபராசிரியர் (திருமதி) என். சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை 

சபராசிரியர். பியசிரி விதாைசை 

பதிவாளர் (பதவி நிகை) சசயைாளர் திருமதி பி.எஸ். ைளுைம 
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பல்கமைக் கழகத்தின் பசனட் சமப 
 

உப சவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிை ீசசைாநாயக்ை 

துகண உப சவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின்  பீடொதிபதிகள்   

படீாதிபதி / விவசாயம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 

படீாதிபதி /சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – ைடற்சறாழில், ைடல்சார் 

விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழிற் நுட்பம் 

ைைாநிதி ஆர்.ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி – மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீதிபதி – முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ் சி. சபசரரா 

படீாதிபதி – மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

படீாதிபதி – விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு. ஜி. டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி –பட்டக் ைற்கைைள் சபராசிரியர் எல்.ப.ீ ஜயதிஸ்ஸ 

நூைைர் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை 

பதிவாளர் திருமதி. பி. எஸ். ைளுைம 

கற்மககள் துமைகளின் தமைவர்கள் 

விவசொய பீடம்  

தகைவர், விவசாய உயிரியியல் சபராசிரியர் சை.எல். வசன்த குமார 

தகைவர், விவசாய சபாருளியல் திரு. ஏ.எல். சன்திை 

தகைவர், விவசாய சபாறியியல் திரு. எஸ். வசீஜதுங்ை 

தகைவர், விைங்ைியல்                       

விஞ்ஞாைம் 

சபராசிரியர் (திருமதி) என். கவ. ஹரிமுதுசைாட 

தகைவர், சபாை விஞ்ஞாைம் சபராசிரியர் சை.சை. ஐ. யூ. அருைகுமார 

தகைவர், உணவு விஞ்ஞாைமும் 

சதாழில்நுட்பமும் 

ைைாநிதி பி.எல்.என். ைக்ஷ்மன் 

தகைவர், மண்ணியியல் ைைாநிதி (திருமதி) பி.சி. வல்சபாை 

பபொைியியற் பீடம்  

தகைவர், குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி ஜி. எஸ். கவ. தி. சில்வா 

தகைவர், மின்ைியல் மற்றும் தைவற் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி எஸ். எச். சை. சை. குணவிக்ரம 

தகைவர், இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் 

சபாறியியல் 

ைைாநிதி. ஆர். எம்.ஏ புஷ்பகுமார 

தகைவர் துகறைளுக்ைிகடயிைாை 

ஒழுக்ைாற்றுக் ைற்கைைள் 

திரு. டப்.டி.ஜி. சமன்த 

கடற்பைொழில் ைற்றும் கடல்சொர் விஞ்ஞொனமும் ைற்றும் பதொழில் நுட்பம் 

தகைவர் ைடற்சறாழிளும் நீரியல் 

சபாருட்ைகளப் பயன்படுத்தல் 

ைைாநிதி (சசல்வி) சை. ஆர். ைமசை 

தகைவர் நன்ைரீியல் வளம் ைைாநிதி (திருமதி) எச்.பி. அசாண்தி 
தகைவர் ஆழியல் மற்றும் 

ைடற்சரிதவியல் 

ைைாநிதி பி.என். ரணசிங்ை 

ைொனிடவியல் ைற்றும் சமூக விஞ்ஞொனங்களுக்கொன பீடம்  

தகைவர் சபாருளியல் ைைாநிதி பி. எம் சுமைரத்ை 

தகைவர், புவியியல் திரு. ஜி. சசைரத் 

தகைவர், வரைாறு மற்றும் 

சதால்சபாருளியல் 

ைைாநிதி எம். வி. சந்திரசிரி 
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தகைவர், பாைி மற்றும் சபௌத்த 

ைற்கைைள் 

சங்கைக்குறிய ைைாநிதி யூ மஹிந்த சதரர் 

தகைவர், சிங்ைள சமாழி சபராசிரியர் (திருமதி) தர்மா ராஜபக்ஷ 

தகைவர், சமூைவியல்  திரு. பன்ைிைசை உபாைி 
தகைவர் ELTU சபராசிரியர் ஈ. ஏ. ஜி. சபாண்சசைா 

தகைவர் அரசாங்ை சைாள்கைைள் திரு. ஈ.ஜி. விசஜசிரி 

முகொமைத்துவ ைற்றும்  ிதிப் பீடம்  

தகைவர், ைணக்ைியல் ம்ற்றும் நிதி திரு. எச். வ.ீடி. ஐ. அசபவிக்ரம 

தகைவர், முைாகமத்துவம் மற்றும் 

முயற்சியாளர் நைைியற் துகற 

திரு ப.ீஈ.டி. சதசப்பிரிய டி சில்வா 

தகைவர் சந்கதப்படுத்தல் திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை 

ைருத்துவ பீடம்  

தகைவர், உடற்கூற்றுயியல் ைைாநிதி எம்.பி. சமரவிக்ரம 

தகைவர் உயிரியில் இரசாயைம் ைைாநிதி (திருமதி) ஆர். பி. சஹவாவசம் 

தகைவர், சமூை மருத்துவம் ைைாநிதி பி.வி.டி. சில்வா 

தகைவர், குற்றாய்வு மருத்துவம் ைைாநிதி யூ.சி.பி. சபசரரா 

தகைவர், மருத்துவம் சபராசிரியர் சை.டி. பதிரை 

தகைவர், நுண்ணுயிரியல் ைைாநிதி டப்.எம். சை. டி. ஜி. பி. விசஜயரத்ை 

தகைவர், மைப்சபற்றியல் மற்றும் 

சபண்ணியல் மருத்துவம் 

சிசஷடசபராசிரியர் ஐ.எம்.ஆர். குணவர்தை 

தகைவர், குழந்கதயியல் மருத்துவம் சபராசிரியர் யூ.சை. ஜயன்த 

தகைவர், ஒட்டுண்ணுயிரியல் ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

தகைவர்,சநாய் பகுப்பாய்வியல் ைைாநிதி (திருமதி) டி.ஜி. ைியைசை 

தகைவர், மருந்தியல் ைைாநிதி (திருமதி) எஸ். எஸ். ஜயசிங்ை 

தகைவர், உடல் சதாழில் பாட்டியியல் ைைாநிதி ஆர். எஸ்.சஜ. சைசைாரா 

தகைவர் உள சநாயியல்  ைைாநிதி திருமதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

தகைவர் அறுகவச் சிைிட்கசவியல் ைைாநிதி ஆர்.டப். சசைவிரத்ை 

தகைவர் மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் 

ஊழியல் அபிவிருத்திப் பிரிவு (MESDU) 

ைைாநிதி ஐ.வி. சதவசிரி 

தகைவர் அணு மருத்துவப் பிரிவு ைைாநிதி மன்ஜுைா சஹட்டியாரச்சி 
தகைவர், யாகைக்ைால் சநாய் ஆய்வு , 

பயிற்சி மற்றும் சசகவப் பிரிவு (FRTSU) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹது சைாட 

விஞ்ஞொன பீடம்  

தகைவர், தாவரவியல் ைைாநிதி டி.ஜி. தயாநந்த 

தகைவர், இரசாயைவியல் சபாராசிரியர் (திருமதி) வி.பி. புளுைஹபிடிய 

தகைவர், ைணணி விஞ்ஞாைம்  ைைாநிதி டி.எஸ். இையப்சபரும 

தகைவர், ைணிதவியல் ைைாநிதி எம். பி. ஏ. விசஜசிரி 

தகைவர் சபௌதிைவியல் ைைாநிதி சை. பி. எஸ். ஜயதிைை 

தகைவர், விைங்ைியல்  சபராசிரியர் (திருமதி) சுைிதா குணவிக்ரம 

நபரொசிரியர்கள்  

சபாை விஞ்ஞாைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ரன்ஜித் சசைாநாயக்ை 

விவசாய உயிரியற் சபராசிரியர்  சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சராஹான் ராஜபக்ஷ 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் மஹிந்த விசஜரத்ை  

விைங்ைியல் விஞ்ஞாைவியற் 

சபராசிரியர் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (திருமதி)  ஆர்.டி.. சசரசிங்ை 

விைங்ைியல் விஞ்ஞாைவியற் 

சபராசிரியர் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்ளியு.டப்ளியு. டி. ஏ. குணவர்தை 

விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) சி.எம். நவரத்ை  

விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.எல்.ஏ.ஜி. அல்விஸ் 
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விவசாய சபாருயியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஜி.சஜ. ஜயசிங்ை 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழிநுட்பவியற் சபராசிரியர்  

சபராசிரியர் விஜித் எஸ். ஜயமான்ை 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழிநுட்பவியற் சபராசிரியர் 

சபராசிரியர் (திருமதி) வைீதீா விசஜரத்ை 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் மங்ைள டி சசாய்ஷா 

விவசாய சபாருளியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஒஸ்ைார் அமரசிங்ை 

விவசாய சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எல்,எம். அசபவிக்ரம 

நிைத்தியல் விஞ்ஞாைப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எஸ்.டி. வன்ைியாரச்சி 
நிைத்தியல் விஞ்ஞாைப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) டீ.ஏ. லீைாமணி 
மீன்பிடி உயிரிைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (சசல்வி) பி.ஆர்.டி. குமாரணதுங்ை   

நண்ணரீியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் டி.பி.டி. ைமசை 

சபளத்த தத்துவியற் சபராசிரியர் சங்கைகுரிய சபராசிரியர் விசைசைாட அரியசதவ சதார் 

சபளத்த ைற்கைைற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஏ. ஜ.ீ ருஹுணசஹவா 

சிங்ைள சமாழிப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

சிங்ைள சமாழிப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சை.ஜி. அமரசிங்ஹ 

புவியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ சஹவசை 

சபௌத்த ைைாச்சாரம் பற்றிய சபராசிரியர் சங்கைகுரிய சபராசிரியர் மிதிைம  சசாரத சதார் 

சமூைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ஏ.சை.ஐ. ஜயசிங்  
சமூைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எஸ்.டப். அமரசிங்ஹ 

சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ விதாைாசை 

சபாருளியியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் ப.ீ எம். தயாைன்த 

மருத்துவப் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சுசிரித் சமன்டிஸ் 

உடற் கூற்றியியற் சபராசிரியர்  சிசரஷ்டசபராசிரியர் டி. ஆர். வரீசூரிய 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் எம். வ.ீ வரீசூரிய 

குழந்கதயியல் மருத்துவ சபராசிரியர் சபராசிரியர் சுஜவீ அமரசசை 

மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் திைக் வரீரத்ை 

உடற்கூற்றுவியற் சபராசிரியர்  சபராசிரியர் பி. ஜ.ீ நாநாயக்ைார 

உடற் கூற்றுவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) இசுராணி இசையப் சபரும 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) எல்.சை. பி. மூந்துவ 

சமூை மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எஸ்.சை.சி. விமைசுந்தர 

சமூை மருத்துவப் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பிசைஷா சபசரரா 

மருந்தாக்ைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) எல்.எம். சஹட்டிசஹவா 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சம்பத் குணவர்தை 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சை.டி. மஹிந்த 

இரசாயைவியற் சபராசிரியர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் (சசல்வி) எச்.எம்.சை.சை. பத்திரை 

சபளதீைவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) சை.சை.ஏ.எஸ். யாபா 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) என்.சஜ.தி.எஸ். அமரசிங்ை 

ைணிதவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் எல்.ஏ.எல்.டப். ஜயசசைர 

ைணிதவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.ஏ. ஜயன்த 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் பி.எம்.சி.எஸ்.தி. சில்வா 

தாவரவியற் சபராசரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) பி. டி. அசபசிங்ை 

தாவரவியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் சமன்  அசபசிங்ை 

விைங்ைியற் சபராசிரியர் சபராசிரியர் (திருமதி) டப்.டி.எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

பீடப்  பிரதி ிதிகள் 

விவசாயம் ைைாநிதி இந்துநில் பதிரண 

ைைாநிதி ஏ. மாைவடு 

சபாறியியல் ைைாநிதி சஜ.எம். ஆர். எஸ். அப்புஹாமி 
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ைைாநிதி என்.சை. சஹட்டியாரச்சி 
ைடற்சறாழில்  மற்றும் ைடல்சார் 

விஞ்ஞாைமும் சதாழில் நுட்பமும் 

ைைாநிதி யூ.ஏ.டி. ஜயசிங்ை 

மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைள் 

ைைாநிதி ஜி.டி.ஆர்.யூ. அசபயரத்ை   

திரு. டி.பி.பி.ஜி. ைியைசை 

முைாகமத்துவம் மற்றும் நிதி திரு.டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை 

ைைாநிதி (திருமதி) எம்.ப.ீஎப். மபாஸியா 

மருத்துவம் ைைாநிதி எம்.டி.சி.எஸ். குைரத்ை 

ைைாநிதி எஸ். பி.சஹவாவசம் 

விஞ்ஞாைம் திரு. எஸ்.ஏ.எஸ். சைாரன்சுசஹவா 

ைைாநிதி டப்.ஏ.எச். பி. குருசை 

 
 
பல்கமைக் கழகத்தின் அதிகொரிகள் 
 

உபசவந்தர் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ைாமிை ீசசைாநாயக்ை 

துகண உபசவந்தர் ைைாநிதி ஏ.எம்.என். அைைியவன்ை 

பீடங்களின்  பீடொதிபதிகள்  

படீாதிபதி / விவசாயம் சபராசிரியர் எஸ். சுபசிங்ஹ 

படீாதிபதி / சபாறியியல் ைைாநிதி ப.ீடி.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி / ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல்சார் விஞ்ஞாைமும் 

சதாழில்நுட்பமும் 

ைைாநிதி ஆர். ஏ. கமத்திரிபாை 

படீாதிபதி / மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைள் 

சபராசிரியர் எஸ். வாவ்வசை 

படீாதிபதி / முைாகமத்துவ மற்றும் நிதி சபராசிரியர் (திருமதி) எச்.எஸ்.சி. சபசரரா 

படீாதிபதி / மருத்துவம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம்வசம் 

படீாதிபதி / விஞ்ஞாைம் சிசரஷ்ட சபராசிரியர் டப்.ஜி.டி. தர்மரத்ை 

படீாதிபதி / முதுமாைிக் ைற்கைைள் சபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிஸ்ஸ 

நூைைர் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை 

பதிவாளர் திருமதி. பி.எஸ். ைளுைம 

பதில் நிதிவாளர் (துகண நிதிவாளர்) திரு. ஏ.எம்.ஏ. சிரிவர்தை 

 ிர்வொக /  ிதி ைற்றும் நவறு அதிகொரிகள் 

துகணப் பதிவாளர் / சட்டமும் 

ஆவணங்ைளும் 

திரு.ஜி.எல். ஏரத்ை  

துகணப் பதிவாளர் / பரீட்கச திருமதி. சி. சசைவிரத்ை 

துகணப் பதிவாளர் / சபாது நிர்வாைம் திருமதி. பி. எம்.எஸ். பி. யாபா 

பிரதம பாதுைாப்பு அதிைாரி திரு. எச். என். டயஸ் 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / விவசாய 

படீம் 

திருமதி. எஸ்.சை.சை. முதைிசை 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / மாணிட 

வியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைம் 

திரு. பி. ஏ.  பியல் சரனுைா 

சவகைத்தள  சபாறியியைாளர் (குடிசார்) திரு. எஸ். தியனுசை 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்விசார் 

நிறு 

திருமதி. எச்.ஜி. நிைன்தி சதவிைா 

 
 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வாளர் 

திரு. ஓ.எை.வி.பி. அனுர 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / ைல்வி சாரா திருமதி. சை.ஜி.சி.ஏ. பண்டாரதிைை 
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சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் 

சசகவைள் 

திருமதி. ஜி.ஏ. ஜைதி சஹம்மாளி 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் / நூைைச் 

சசகவைள் 

திரு. சி.பி.சை. எதிரிசிங்ை 

சிசரஷ்ட உதவி நிதிவாளர் / சம்பளம் திருமதி சை. வி. ஆர். வித்யாரத்ை 

சிசரஷ்ட உதவி நிதிவாளர் / மருத்துவ 

படீம் 

திருமதி ஏ. அனூஷா 

பணிவாளர் / உடற்ைல்விப் பிரிவு திரு பி. என் வரீசிஙை 

சிசரஷ்ட  உதவி உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் திரு. எஸ். டப்.  சைாடிதுவக்கு  

உதவிப் பதிவாளர் / முைாகமத்துவம் 

மற்றும் நிதிப் படீம் 

திரு சை. ஜி. என். குமார 

உதவிப் பதிவாளர் / மருத்துவ படீம் திருமதி ஹிசராசிைி பியதாச 

உதவி நிதிவாளர் / வழங்ைள் திருமதி பி. எச். சின்தா 

உதவிப் பதிவாளர் / ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல் சார் விஞ்ஞாைமும்  சதாழில் 

நுட்பமும் 

திரு. பி. டி. ஜி. பதிரண 

உதவிப் பதிவாளர் / சபாறியியற் படீம் திரு. எல். இசுறு ைல்பசை 

உதவிப் பதிவாளர் / தூர மற்றும் சதாழில் 

ைல்வி பிரிவு 

திரு. டப். டப். அனுர 

உதவி நிதிவாளர் / ைணக்குைள் சசல்வி. வி.ஜி.எம். பிரயங்ைிைா 

உதவி நிதிவாளர் / சபாறியியற் படீம் திருமதி ஏ. எஸ். ஜ. சபர்ணாண்டு 

உதவிப் பதிவாளர் / மாணவர் விவைாரம் சசல்வி. சஜ. ஏ.எம். எஸ்.  விசஜரத்ை 

உதவி நிதிவாளர் / விவசாய படீம் சசல்வி எச். பி. சஹவா ரத்ை 

பண்கண முைாகமயாளர் / விவசாய 

படீம் 

திரு. யு.பி. பல்பாசைாட ைமசை 

உதவி பதிவாளர் / சபாது நிர்வாைம் திருமதி ஜி. எச். சி. நதிஷாைி 
உதவிப் பதிவாளர் / விஞ்ஞாை படீம் திருமதி வி.பி. எம். பிரசபாதை ீ

நூைகம் 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. என். சஹட்டியாரச்சி 
சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திரு. யு.ஏ. ைால் பன்ைிை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் திருமதி. சதஜா குருப்புஆரச்சி 
சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / விவசாய படீம் திருமதி. எஸ்.எல். ைம்மன்பிை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / சபாறியியற் 

படீம் 

திரு.சஜ.சஜ. குறுசிங்ை ஆரச்சிசை 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / மருத்துவ படீம் திரு.சை.டி,எஸ். புஷ்பகுமார 

சிசரஷ்ட உதவி நூைைர் / மருத்துவ படீம் திரு. சை. எச். ராமநாயக்ை 

உதவி நூைைர் திரு.ஐ.டி.சை. எல்.  சபர்ணான்டு 

உதவி நூைைர் திருமதி. ஆர்.ஏ.பி.எஸ்.சசைவிரத்ை 

உதவி நூைைர் சசல்வி. பி.சை. ஜயசசைர 

உதவி நூைைர் திரு. பி.ஜி.என். குமார 

நவறு நசமவகள் 

அத்தியட்சைர் / சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு 

 

அத்தியட்சைர் / சர்வசதச 

விவைாரங்ைளுக்ைாை நிகையம் 

சபராசிரியர் திைக் .பி.. டி. ைமசை 

அத்தியட்சைர் / தூர மற்றும் சதாகைக் 

ைல்விப் பிரிவு 

சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

அத்தியட்சைர் / ஊழியர் பணி விருத்தி சபராசிரியர் பி.டி. ைமசை 
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நிகையம் 

அத்தியட்சைர் / உள்ளை தர சான்றுறுதிப் 

பிரவு 

சபாராசிரியர் திைக் பி. ைமசை 

பல்ைகைக் ைழை ஒழுக்ைாற்றுநர் சபராசரியர் பியசிரி விதாைசை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / ைைாச்சார 

நிகையம் 

சபராசிரியர் ஜயன்த அமரசிங்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / தற்ைாை 

சமாழிைளும் ைைாச்சாரங்ைளுக்குமாை 

நிகையம் 

திரு ஏ. என்.டி. ஜயசிங்ை 

பிரதம ஒருங்ைிகணப்பாளர் இகணச் 

சுைாதார விஞ்ஞாைம் 

சிசரஷ்ட சபராசிரியர் சரத் சைைம் வசம் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / MLS திரு. டப்.வி. ஆர். டி. டி. பண்டார 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / மருந்தியில் ைைாநிதி (திருமதி) ஈ.சஜ. கவத்திய ரத்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் / தாதியில் ைைாநிதி சை.ஜி. இசமன்த்ரா 

சிசரஷ்ட மாணவர்  ஆசைாசைர் சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ். சன்தை 

பற்சிைிட்கச நிபுணர் டாக்டர் (திருமதி) எஸ். அதப்பத்து 

மருத்துவ அதிைாரி / (குறித்சதாகுக்ைற் 

அடிப்பகட) 

டாக்டர் எம். டி. மில்டன் 

மருத்துவ அதிைாரி/ விவசாய படீம் 

(குறித்சதாகுக்ைற் அடிப்பகட) 

டாக்டர் (திருமதி) சஜ. எஸ். லீைசசை 

மருத்துவ அதிைாரி / (குறித்சதாகுக்ைற் 

அடிப்பகட) 

டாக்டர் ஏ. வரீசிங்ை 

சவளிவாரி மருத்துவ அதிைாரி / விவசாய 

படீம் 

டாக்டர் எம். ஜி. ரவிசிங்ை 

சவளிவாரி மருத்துவ அதிைாரி / 

சபாறியியற் படீம் 

டாக்டர் சை. ஏ.டி. குணரத்ை 

அரச ைணக்ைாய்வாளர் திரு. சை. எம். ஜயசிங்ை 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

10 

2015 

பகுதி II - ஊழியர் பற்ைிய தகவல்கள் 

 

2015 டிசம்பர் 31ம் திைதியன்று ஊழியர்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 

 

ஊழியர் பரம்பைின் விபரங்ைள் 

       

1 (அ)  ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

 
பதவி விவசா

ய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழில் 

முதுமா
ைிப் 

பட்டங்
ைள் 

மாைிட 

/சமூை 

முைா
கம 

மருத்து
வம் 

விஞ்
ஞாைம் 

சமாத்தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

சிசரஷ்ட 

சபராசிரியர் 
1            1    2  

சபராசிரியர் 
5 2 5 5 2 1   4 3 2 2 12 6 5 2 35 21 

துகணசபராசிரி
யர் 

1 1               1 1 

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை i 

4     2   10    9  6  31  

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை  ii 

35  2   10   35  9  35  22  148  

விரிவுகரயாளர் 
  76          12    88  

தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளர் 24  4   5   54  41  58  54  240  

சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர் 

தர நிகை  ii / 

தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளர்  

 2  34      5 13 16 8 15 11 8 32 80 

சதாழிற் வாய்ப்பு 

அதிைாரி 1 1               1 1 

மருத்துவ உடல் 

இயங்ைியல் 

அறிஞர் 

            1    1  

மருத்துவ 

புள்ளிவிபரவிய
ளாளர் 

            1 1   1 1 

பதிவாளர் 
            10 10   10 10 

ஆய்வு உதவுநர்  

            1 1   1 1 

 

அ – அனுமதிக்ைப்பட்ட பணி ஆளைிக் சைாகவ 

சவ – பூர்த்தி சசய்யப்பட சவண்டிய சவற்றிடங்ைள் 
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1 (ஆ) நூைை ஊழியர் 

 

பதவி நிர்வாை விவ
சாய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழி
ல் 

முது
மாைி 

மாைிட
/ சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்து
வ  

விஞ்
ஞாை 

சமாத்
தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

நூைைர் 1                  1  

சிசரஷ்ட 

உதவி நூைைர் 

                    

உதவி நூைைர் 9    1          1    11  

 

 

 

1 (இ)  ைல்விசார் சைாய ஊழியர்ைள் 

 
பதவி நிர்வா

ைம் 

விவ
சாய 

சபாறி
யியல் 

ைடற்
சறாழி
-ல் 

முது
மாைி 

மாைிட
/ சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
தவ 

விஞ்
ஞாை 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

ஆய்வு உதவுநர் 1  3    2        3    9  

ைணணி 
பயிற்றுநர் 

          2  5 3   12 1 19 4 

ைணணி 
சசயற்பாட்டுநர் 

மற்றும் 

முகறகமப் 

பகுப்பாய்வுநர் 

1  1  1  1    1  1  1  2  9  

உடற்ைல்வி 
பயிற்றுநர் 

4 1   1              5 1 

ஆங்ைிை சமாழி 
பயிற்றுநர் 

          9 7       9 7 

சமூை சசகவ 

பயிற்றுநர் 

              1    1  

உதவி 
வையத்தள 

முைாகமத்துவர் 

    1            2  3  

முகறகம  

சபாறியியைாளர் 

  1                1  

சதாழில் 

வழிைாட்டி  

ஆசைாசைர் 

6 3                 6 3 
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1 (ஈ) நிர்வாை ஊழியர் 

 

பதவி நிர்
வாை
ம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யல் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை
ம் 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

பதிவாளர் 1                  1 0 

துகணப் 

பதிவாளர் 

2                  2  

நிதிவாளர் 1 1                 1 1 

துகண நிதிவாளர் 1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவிப் 

பதிவாளர் 

5 3       1 1         6 4 

சிசரஷ்ட உதவிப் 

பதிவாளர் 

(சட்டமும் 

ஆவணமும்) 

1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவி 
நிதிவாளர் 

1                  1 0 

சிசரஷ்ட உதவி 
உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர் 

1                  1 0 

உதவிப் பதிவாளர் 5  1  1  1    1  1  1  1  12 0 

உதவிப் பதிவாளர் 

(நூைை சசகவ) 

2                  2 0 

உதவி நிதிவாளர் 3 1 1    1        1    6 1 

உதவி உள்ளை 

ைணக்ைாய்வாளர் 

1                  1 0 

பிரதம 

ஒழுக்ைாற்றுநர் 

1 1                 1 1 

உபசவந்த்ரின் 

சிசரஷ்ட உதவி 
சசயைாளர் 

                  0 0 

பிரதம பாதுைாப்பு 

அதிைாரி 

1                  1 0 

பணிப்பாளர் / 

உடற்பயிற்சி 
1                  1 0 

பணிப்பாளர்                   0 0 
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பதவி நிர்
வாை
ம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யல் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை
ம் 

சமாத்த
ம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

பணிப்பாளர் / 

ஒப்பந்த 

அடிப்பகட 

                  0 0 

பண்கண 

முைாகமயாளர் 

  1                1 0 

சநறியாளர் 1 1 1                2 1 

தைித்துவச் 

சசயைாளர் 

1 1                 1 1 

சவகைத் தள 

சபாறியியைாளர் 

2 2                 2 2 

சவகைத்தள 

சபாறியியைாளர் 

(குடிசார்) 

1 
 

   1 1             2 1 

சவகைத் தள 

சபாறியியைாளர் 

    1              1 0 

 

 

1 (உ) ைல்வி சாரா ஊழியர்ைள் 

 

பதவி நிர்வா
ைம் 

விவ
சாய
ம் 

சபா
றியி
யற் 

ைடற்
சறா
ழில் 

முது
மாைி 

மாைி
ட/ 

சமூை 

முைா
கமத்
துவ 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞா
ை 

சமாத்
தம் 

அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ அ சவ 

சதாழிற் நுட்ப 

அதிைாரிைள் 

18 3 14 2 20 3 6 2   2    47 3 25 5 132 18 

எழுதுவிகைஞர் 

மற்றும்  இகணய 

தர நிகைைள் 

142 20 12 - 33 1 3 - - - 21 1 10 1 49 2 8 2 278 27 

சிற்றூழியர் தர  

நிகைைள் 

268 37 63 5 43 2 10 - 1 - 13 - 7 - 74 6 49 6 528 56 

 

 

ஊழியர் ைொற்ைங்கள் 

 

2014ம் வருடத்தில் இடம்சபற்ற ஊழிய இடமாற்றங்ைளின் சமாத்த சதாகை 

 

மாற்றங்ைள் அங்ைத்தவர்ைள் எண்ணிக்கை 

ைல்விசார் ைல்விசார் 

சைாய 

நிர்வாை ைல்வி சாரா 

புது நியமைங்ைள் 16  3 13 
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மாற்றங்ைள் அங்ைத்தவர்ைள் எண்ணிக்கை 

ைல்விசார் ைல்விசார் 

சைாய 

நிர்வாை ைல்வி சாரா 

சசகவ 

நிரந்தரமாக்ைங்ைள் 

26   33 

பதவி உயர்வுைள் 30   20 

இடமாற்றங்ைள்    06 

சசகவ நீடிப்புக்ைள்  1  66 

ஒய்வு சபறல்ைள் 3   15 

சைட்டுவிளைல்ைள் 6 1   

பதவி இகட 

நீக்ைைைள் 

2   1 

சபடிைள் விடுமுகற 23 N/A  N/A 

ைல்வி விடு முகற 25 1   

ைல்வி விடுமுகற 

நீடிப்பு 

58 1   

மாநாடு/ைருத்தரங்
கு/ பயிற்சிக்ைாை 

விடுமுகற 

99 N/A N/A N/A 

பருவ விடுமுகற 75   N/A 

மருத்துவ 

விடுமுகற 

**    

சம்பளமற்ற 

விடுமுகற 

   N/A 

சபடுைல் 

விடமுகறயின் 

பின் சசகவக்கு 

மீளல் 

22    

விசசட விடுமுகற     

விடுவி
த்தல்ை
ள் 

நிரந்தர     

தற்ைாைிை 1 

மரணங்ைள் 1   3 

பதவி நீக்ைம்    3 

  

 

** -சவளிநாட்டு   N/A 

 

 

\ 
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பகுதி III - ைொணவர் பற்ைிய பதொகுப்பு 

 

மாணவர் உற்சசர்ப்பு/ வடுதிவசதிைள்/ நிதி வசதிைள்/ மாணவர் மன்றங்ைள்/ சங்ைங்ைள் 

 

 
வகை 

 

படீங்ைள் இகணயச் 

சுைாதார 

விஞ்ஞாை 

முழு 

விவ
சாய 

சபாறி ைடற் மா
ைிட  

முைா
கம 

மருத்
துவ 

விஞ்
ஞாை 

மாணவர் உற்சசர்ப்பு ( புதிய 

அனுமதி)  
213 229 37 467 307 162 256 65 1736 

முன்கைய வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுகையில் மாணவர் 

உட்சசர்ப்பின் அதிைரிப்பு 

0.94% 0.88% -

22.9% 

5.42% -3.45% 0.00% -

13.22% 

6.56% -

1.64% 

எண்ணிக்கை 765 903 188 1745 1529 777 860 318 7085 

விடுதி வசதிைள் 

வழங்ைப்பட்ட சதாகை 

534 436 94 680 285 701 412 92 3234 

நிதிஉதவி 
வழங்ைப்பட்
டசதாகை 

மஹசபா
ை 

230 255 54 462 260 238 122 148 1769 

பண உதவி 165 79 35 973 459 63 118 57 1949 

மாணவர் சங்ைங்ைள் / 

சமூைங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 

பாடத் துகறைள் சார்ந்த 

மற்றும் சவறு சங்ைங்ைள் 

எண்ணிக்கை 

7 12 4 15 5 7 10 - 60 

 

 

ைொணவர் விவகொரம் சொர்பொன  ியைனங்கள் 

 

பதவி  ிமை எண்ணிக்மக 

ஒழுக்ைாற்றுநர் 01 

பதில் ஒழுக்ைாற்றுநர் 7 

சிசரஷ்ட மாணவ ஆசைாசைர் 7 

மாணவர்  ஆசைாசைர் 56 

ைல்வி சார் விடுதிப் பாதுைாவளர் 8 

ைல்வி சார் விடுதி உப பாதுைாவைர் 15 

 

 

பபொதுப் பட்டைளிப்பு 

 
22 ஆவது வருடாந்த சபாதுப் பட்டமளிப்பு விழா, 2015 சம மாதம் 22 ஆம் மற்றும் 23 ஆம் திைதிைளில் 

நகடசபற்றை. 

வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் பட்டதொரிகளின் எண்ணிக்மக 

முதுமாைி பட்டதாரிைள்  

ைைாநிதி  07 

தத்துவ முதுமாைி 05 
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வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் பட்டதொரிகளின் எண்ணிக்மக 

வணிை நிர்வாை முதுமாைி 07 

பசுகமத் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை முதுமாைி 01 

உணவு விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை 

முதுமாைி 
02 

சபாருளியல் ைகை முதுமாைி 130 

மருத்துவம் இளமாைி மற்றும் அறுகவச் சிைிச்கச இளமாைி 129 

விஞ்ஞாை இளமாைி 275 

ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை இளமாைி 29 

வணிை நிர்வாை இளமாைி 314 

சபாறியியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 188 

தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 29 

மருத்துவ ஆய்வு கூட விஞ்ஞாைங்ைள் சார்பாை விஞ்ஞாை 

இளமாைி 
28 

ைணணி விஞ்ஞாை இளமாைி 20 

ைகை இளமாைி 392 

வணிை நிர்வாை இளமாைி 119 

முழு 1675 

 

 

ைஹபபொை ைற்றும் உதவிப் பணம் தவிர்ந்த புைமைப் பரிசில்கள் 
 

பபொைியியற் பீடம் . 

ஆஸ்சரைியாவின் இைங்கை சபாறியியைாளர் சங்ைத்தின் (ASLES) ஊடாை வருடத்திற்கு ஒவ்சவான்றும் 400 

ஆஸ்திசரைியா சடாைர் சபறுமதியாை  இரண்டு புைகமப் பரிசில்ைகள படீம் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற மாற்றும் சஹால்ஷிம் இைங்கை நிறுவைத்திற்கும் 

இகடயிைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் சஹல்ஷிம் இைங்கை நிறுவைத்தினூடாை ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் 2500.00 சபறுமதியாை ஆறு புைகமப் பரிசில்ைள் வறிய மாணவர்ைளுக்கு வழங்ைியிருந்தது.  

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற், றுஹுண பகழய மாணவர் சங்ைம் (RACEE) ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை மூன்று புைகமப் பரிசில்ைள் பத்து மாதங்ைளுக்கு ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. 

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற, இைங்கை ைங்வா நிறுவைம் இன் ஊடாை ஒவ்சவான்றும் 

மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை பத்து புைகமப் பரிசில்ைகள வறிய மாணவர்ைளுக்கும் 

வழங்குவதற்கு ஒழங்கு சசய்திருந்த்து.  

 

தைியார் நிறுவைங்ைளின் அனுசரகையுடன் ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் ரூபா 1800.00 சபறுமதியாை 20 

புைகமப் பரிசில்ைள் 12 மாதங்ைளுக்கு வறிய மாணவர்ைளுக்கு வழங்குவதற்கும் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது.  

இதற்கு சமைதிைமாை சபாறியியற் படீ புைகமப் பரிசில் நிறுவைமத்தின் ஊடாை ஒவ்சவான்றும் ரூபா. 1500.00 

சபறுமதியாை நான்கு புைகமப்பரிசில்ைள் வழங்ைப்பட்டிருந்தை.  

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டதற்கு அகமய மாத்தகற புைித சபாதி பாதுைாப்பு 

சகபயினூடாை மூன்று மாணவர்ைள் புைகமப் பரிசில்ைகளப் சபற்றைர். அசதசபான்று பல்ைகைக் 

ைழைத்தினூடாை ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டிருந்த ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் ரூபா 2500.00 சபறுமதியாை ஜயமை ீ

சமரவரீ பைகமப் பரிசில்ைகள 10 மாதங்ைளுக்கு இரண்டு மாணவர்ைளுக்கும் ஒவ்சவான்றும் மாதாந்தம் 

ரூபா 500.00 சபறுமதியாை என்சிைா விக்ரமசசைர புைகமப் பரிசில்ைள் 10 மாதங்ைளுக்கு இரண்டு 

மாணவர்ைளும் சபற்றுக் சைாண்டைர். ஒரு மாணவனுக்கு மாதாந்தம் ரூபா 1000.00 சபறுமதியாை சன்திரபாை 

வரீசைாண் புைகமப் பரிசில் 12 மாதங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது. 
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பகுதி IV  - பல்கமைக்கழகத்தின் விநசட  ிகழ்ச்சிகள்  

 

01. கல்வி அைர்வுகள் ைற்றும் உபநவந்தரின் விருதுகளும் 
 

ஆய்வாளர்ைளுக்ைிகடசய உகரயாடல்ைகள வலுப்படுத்தும் சநாக்குடன் ‘அபிவிருத்தி சார்பாை 

சவால்ைளுக்கு ஆய்வின் பங்ைளிப்பு” என்ற சதாைிப் சபாருளின் ைீழ் 12 ஆவது ைல்வி சார் அமர்வும் 11 ஆவது 

உபசவந்தரின் விருது வழங்கும் கவபவமும் 2015 மார்ச் 04 ஆம் திைதி நகடசபற்றது. இந்நிைழ்ச்சியிகை 

சபராசிரியர் எல்.பி. ஜயதிைை (தகைவர்) மற்றும் திரு. ஆைந்த ைருணாரத்ை, திரு. சை.டி.எஸ். புஷ்பகுமார 

(துகணச் சசயைாளர்) சபான்சறாறின் கூட்டிகணப்புடன் முதுமாைிப் பட்டக் ைல்வி படீம் ஒழங்கு 

சசய்திருந்த்து. இவ்கவபவத்தின் அங்குரார்ப்பை நிைழ்ச்சி சிசரஷ்ட சபராசிரியர் உபசவந்தர் ைாமிைி 
சசைாநாயக்ை, துகண உபசவந்தர் ைைாநிதி எம்.என்.ஏ. அைைியவன்ை, படீாதிபதிைள் , பிரதம அதிதி மற்றும் 

சவறு பை பங்கு பற்றுநர்ைளின் பங்ைளிப்புடன் ஆரம்பித்த கவக்ைப்பட்டது. பிரதம அதிதி உகர சபராதைிய 

பல்ைகைக்ைழை நூைைர் ைைாநிதி பிரதீபா விசஜதுங்ை அவர்ைளிைால் வழங்ைப்பட்டசதாடு, றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை விவசாய படீத்தின் மண்ணியியல் துகறயின் சபராசிரியர் யூ.ஏ. லீைாமைி அவர்ைளால் 

உகரயாடல் நடாத்தப்பட்டது 

 
 

11 ஆவது உபசவந்தரின் விருதுைகள சவன்சறார் 

01. மிைச் சிறந்த ஆய்வாளர் 

சபராசிரியர் சை.சை.ஜ.யூ. அசபவிக்ரம,  

சபாை விஞ்ஞாைத் துகற, விவசாய படீம் 

02. மிைச் சிறந்த இளம் ஆராய்ச்சியாளர் 

ைைாநிதி சை. மாசசைாரள 

தாவரவியல் துகற, விஞ்ஞாை படீம் 

03. மிைச் சிறந்த ஊழியர் புத்தாக்குநர் / புதுக்ைண்டுபிடிப்பாளர் 

விண்ணப்பதாரிைள் இல்கை 

04. மிைச் சிறந்த மாணவர் புத்தாக்குநர் / புதுக்ைண்டுபிடிப்பாளர் 

விண்ணப்பதாரிைள் இல்கை 

05. அதிைப்படியாை மாைியங்ைகளப் சபறுநர் 

ைைாநிதி (திருமதி) ைங்ைா ரணவை, 

விவசாய உயிரியற் துகற, விவசாய படீம் 

06. சர்வசதச மாநாடுைள் / திரட்டுநர் / சர்வசதச இகணப்புக்ைகள விருத்தி சசய்பவர் 

சபராசிரியர் திைக் ப.ீ டி. ைமசை 

நண்ணரீியற் துகற ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப படீம் 

 

02. கண்கொட்சிகள் 
 

 விஞ்ஞாை படீம் ஒழுங்கு சசய்த, புத்தாக்ைம் மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்பு பற்றிய ைண்ைாட்சி 2015 

சநாவம்பர் 30 ஆம் திைதி விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்றது. 

 ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்தின் சமன்கமத் திறன் 

சங்ைம் ஒழுங்கு சசய்த “ சுசைாசைா” என்ற ைண்ைாட்சி 2015 ஜூன் 10 ஆம் திைதி பல்ைகைக்ைழை 

நூைை  முைப்பு அகறயில்  நகடசபற்றது.  

  புவியியற் துகற வழங்கும் GEO 4203 : சபாக்குவரத்து மற்றும் அபிவிருத்தி பாடசநறியில் ைைந்து 

சைாள்ளும் இறுதி வருட மாணவர்ைள் ஒழங்கு சசய்த சபாக்குவரத்து மற்றும் சுற்றாடல் சார்பாை 

ைண்ைாட்சி 2015 டிசம்பர் 22 ஆம் திைதி புவியியல் துகறயில்  நகடசபற்றது.  
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03. கமை விழொ ைற்றும் நவறு  ிகழ்ச்சிகள் 
 

 2015 அக்சடாபர் 31 ஆம் திைதி “ சிதும் சியவல்” என்ற அதன் மூன்றாவது ைகை நிைழ்ச்சிகய 

மருத்துவ படீம் நடாத்தியது. 

 ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப படீத்தின் சைட்சபார் கூடத்தில் 

2015 ஜூன் 30 ஆம் திைதி “ சுவரங்ை” என்ற ைகைக் ைண்ைாட்சிகய மிை சவற்றிைரமாை 

சசயற்படுத்தியது.  

 மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் இறுதி வருட மாணவர்ைள், தங்ைளது நடை மற்றும் 

சங்ைீத திகறகமைகள “ ைிம்ஹாைசயன் வசன்தய” என்றகழக்ைப்பட்ட ைைாச்சார நிைழ்ச்சிகய 

நடாத்திைர். இந் நிைழ்ச்சி பல்ைகைக்ைழைத்தின் திறந்த சவளி மண்டபத்தில் 2015 ஜூகை 03 ஆம் 

திைதி  நகடசபற்றது. 

 மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் சைட்சபார் கூடத்தில் 2015 அக்சடாபர் 14 ஆம் திைதி 
படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் இைக்ைிய சபாட்டிைள் 2015  நகடசபற்றை. 
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பகுதி V - பீடங்களின்  அைிக்மககள் 

 

விவசொய பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 
றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் விவசாய படீம் விவசாயம் சார்பாை பரந்த அளவிளாை பல்வகைப் பாட சந 

றிைகை ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் ைல்வி அறிவிகை வழங்ைி வருவதுடன், இைங்கையின் அபிவிருத்திற்ைாை 

மிை முக்ைிய விடயங்ைளில் அறிவு மற்றும் ஆய்வுைகள வலுப்படுத்துவதுடன், சமூை மட்டத்திைாை 

பிரச்சிகைைளுக்கு முைம் சைாடுக்கும் வகையில் விவசாயம் சார்பாை பங்ைளிப்பிகை வழங்குவதில் 

சதாடர்ந்தும் சசயற்பட்டு வருைின்றது. நாங்ைம், 2015 ஆம் வருடத்தில் மூன்று புதிய பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள அறிமுைப் படுத்துவதில் முகைந்து சவற்றி ைண்டுள்ளதுடன் மாணவர் கமயக் ைற்கைைள் 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட சதாழில் முன்ைிட்ட பாடசந றிைகள அறிமுைப்படுத்துவதன் ஊடாை சதாழில் 

சதடுநர்ைகளவிடவும் சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள உறுவாக்குநர்ைகள உறுவாக்கும் சநாக்குடன் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.   

 

படீத்தின் ஊழியர் பணி விருத்தி நிகையத்தின்  ஊடாை எமது ைல்விசார் ஊழியர்ைள் பல்சவறு ைல்வி சார் 

திறன்ைகள வலுப்படுத்துவதன் ஊடாை தங்ைளது ைற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வுைகளப் திறகமைகள சவ 

ளிப்பிடித்தியுள்ளைர். சமலும் அவர்ைள் சதசிய மற்றும் சர்வசதச நிறுவைங்ைளின் ஊடாை சபறப்பட்ட 

மாைியங்ைள் ஊடாை சதசிய மட்டத்தில் குழுக்ைகள சசயற்படுத்தன்  ஊடாை நாட்டின் நிகையாை 

அபிவிருத்தி வலுப்படுத்துவதில் மிை முக்ைிய பங்ைளிப்பிகை வழங்ைியுள்ளது.  

 

மிைச் சிறந்த தர நிகைப் பட்டதாரிைகள உருவாக்கும் சநாக்குடன் படீத்திற்கு ைற்றளுக்ைாை மிை உைந்த 

சுற்றாடகை உறுவாக்கு முடியுமாயுள்ளது. மாணவர்ைளுக்ைாை சசமநை வாய்ப்புக்ைகள விருத்தி சசய்ய 

முடியுமாைதுடன் ஏறத்தாள 400 மாணவர்ைளுக்ைாை விடுதி வசதி உள்ளடக்ைிய புதிய விடுதிக் 

ைட்டடத்திகை இவ்வருடத்தில் அதிைார பூர்வமாைத் திறந்து கவக்ை முடியுமாயிருந்தது. 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை விகளயாட்டுப் சபாட்டிைளில் சவற்றி 
வரீர்ைளுக்ைாை பதக்ைங்ைகள சுவைீரித்துக் சைாள்வதற்கு, படீத்தின் விகளயாட்டு நடவடிக்கைைள் சபரிதும் 

உதவியாயிருந்தை. எங்ைளுகடய பகழய மாணவர் சமூைம் முன்ன்ைியிள் உள்ள கைத்சதாழில்  

சமூைங்ைளில் ைடகமயாற்ற முடியுமாயிருந்தசதாடு உைைில் பல்சவறு துகறைளினூடாை தைது 

சசகவைகள வியாபிப்பதற்கு முடியுமாயிருநதது. 

 

விவசாய படீம் அறிவாற்றகை வியாபிக்கும் சநாக்குடன் பல் வகை விழிப்புணர்வுச் சசயைமர்வுைகள 

சதாடர்ந்தும் ஒழுங்கு சசய்வதன் ஊடாை பிரசதசத்தின் விவசாயிைளுக்ைிகடசய மிை சநருங்ைிய 

சதாடர்பிகை உருவாக்குவதுடன், அதனூடாை புதிய விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப அனுகு முகறைகள 

சசயற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாை அகமந்தை. 

படீாதிபதி என்ற வகையில் 2015 ஆம் ஆண்டில் விவசாய படீம் சபற்றுக் சைாண்ட சாதகைைகளயிட்டு நான் 

மிைவும் சபருகமப்படுவதுடன் ைல்வி சார், ைல்விசார ஊழியர்ைள், மாணவர்ைள், பகழய மாணவர் சமூைம் 

மற்றும் அவர்ைளின் குடும்ப அங்ைத்தவர்ைள் உள்ளடக்ைிய சைைரும் மற்றும் ஒவ்சவார் நபருமஅ வருடம் 

பூராவும் வழங்ைிய நிகையாை பங்ைளிப்பிற்கு நன்றி பைிர்ைின்சறன். 
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ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும்.  

பசயற் திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயணமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சமூை சசகவைள் I. ைாளான் சவளான்கமப் பயிற்சி 

II. மாற்று உரம் பற்றிய புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

விவசாயிைள் 
விவசாய அதிைாரிைள் / 

மற்றும் விவசாயிைள் 

ஊழியர் பணிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

I. பல்ைகைக் ைழை பரீட்கசைளின் 

மதிப்படீுைளின் அடிப்பகடைள் 
II. மாணவர்ைளுக்கு ஆசைாசகை மற்றும் 

வழிைாட்டல்ைகள எவ்வாறு 

வழங்குவதி? 
III. மை அழுத்த முைாகமத்துவத்திற்ைாை 

சங்ைீத சிைிட்கச முகற 

சநரடி பயைகடசவார் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 
மாணவர்ைள் 
பயைகடசவார் ஆவர் 

சதசிய 

அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

I. ைா.சபா.த. (உயர்தர) பரீட்கசைள் 

விவசாய பாடத்திட்ட மீளாய்விற்ைாை 

அறிவு வள நிபுைர் 
II. உரத் தரநிகைைகள 

வடிவகமத்தளுக்ைாை சதசிய குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

மாணவர் சமூைம் 
 
 
விவசாயிைள் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் / அளவு) 
சதசிய 
சர்வசதச 

I. NSF ரூபா. 2.8 மில்ைியன் 
II. NARP 
III. NRC மாைியம் 
IV. கஹவா நைஜமீா நிறுவைம் 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 
முதுமாைி பட்டமாணவர்ைள் 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 

I. 20ஆய்வுத் தைிச் சிறப்பிற்ைாை 

ஜைாதிபதி விருது 
II. மிைச் சிறந்த முதுமாைி  

ஆராய்ச்சிற்ைாை ஹிரான் திைைரத்ை 

விசசட விருதுைள் 

 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள், 

ைருத்தர்ஙகுைள், 

மாநாடுைள் 

I. சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை, சதுப்பு நிை 

மண் பற்றிய சசயைமர்வின் அறிவுகர 

நிபுணர் 

ஆய்வாளர்ைள் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

இகணயச் சசயற் 

திட்டங்ள் 
I. மத்திய சுற்றாடற் அதிைார சகபயுடன் 

இகணந்து மிைச் சிறிய ைைப்புர 

சசயற்திட்டத்கத நிர்மாைித்தல் 

படீத்தின் பண்கண பட்டக் 

ைல்வி மாணவரைள் 
விவசாயிைள்  

 

பவளியீடுகளும்  அைிவுப் பரம்பல்களும் 

வகை 

 

எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
12 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீுைள் 

அடங்ைாத) 
17 

3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

29 

4 சவளியடீுைளின் முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 26 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 14 
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6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 11 

7 புத்தைங்ைள் 05 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

01 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 01 

 

 

பபொைியியற் பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

2013 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாதம் 01 ஆம் திைதி முதல் படீாதிபதியாைச் சசயைாற்றும் ைைாநிதி பி. டி. சி. 
சபசரரா அவர்ைளின் தகைகமயின் ைீழ் சபறியியற் படீம் 2015 ஆம் ஆண்டிளும் எவ்வித இடர்பாடுைளிமின்றி 
மிைச் சிறப்பாைச் சசயற்பட்டுள்ளது. 

 

2015 ஜைவரி மாதம் 26ஆம் திைதி சபாறியியற் படீத்தின் இரண்டாவது வருடாந்த ஆய்வுக் ைருத்தரங்கு (ARS – 

2015) ,சபாறியியல் தைிச் சிறப்புக்ைகள அகடவதற்ைாை ஆய்வுைள் என்ற சதாைிப் சபாருளில் ைீழ் மிைவும் 

சவற்றிைரமாை நகடசபற்றது. ைல்வி சார் ஊழியர்ைள், மாணவர்ைள் மற்றும் முன்ைைியில் உள்ள பல்சவறு 

நிறுவைங்ைளின் ஆய்வாளர்ைளின் ஆய்வு விகளபயன்ைகள பைிர்ந்து சைாள்ளும் சநாக்குடன் இவ் 

வருடாந்த ைருத்தரங்கு ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டிருந்தது. 2015 ஜைவரி 20 ஆம் திைதி நான்ைாவது வருட 

பட்டக்ைல்வி மாணவர்ைளின் ைருத்தரங்கு, “ குடிசார் சபாறியியத் துகறயின்  இன்கறய முன்சைற்றங்ைள்” 

என்ற சதாைிப் சபாருளில் நடாத்தப்பட்டது. நிகையாை அபிவிருத்திற்ைாை குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் 

சபாறியியற் சசயற்பாடுைளின் முன்சைற்றங்ைள் என்ற சதாைிப் சபாருளில் 3 ஆவது சர்வசதச ைருத்தரங்கு, 

2015 மார்ச் 09 ஆம் திைதி சபாறியியற் படீ வளாைத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் சவ ளிநாட்டு பிரமுைர்ைளின் 

பங்ைளிப்புடன் நகடசபற்றது.  

 

2015 ஜைவரி 29 ஆம் திைதி 229 மாணவர்ைகள உள்ளடக்ைிய 19 ஆவது சதாகுதி புது மாணவர்ைள்  சபாறியியற் 

படீத்திற்குச் சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்டைர். அபிவிருத்தித் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 2015 சபப்ரவரி 02 ஆம் திைதி 
முதல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் அவர்ைளுக்ைாை முதைாவது அகரயாண்டு ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 2015 

ஏப்ரல் 27 ஆம் திைதி ஆரம்பிக்ைப்பட்டை.  

 

சசன்ற வருடத்தில் ைிகடக்ைப்பட்ட மாைியங்ைள் ஊடாை 100 அகறைகள உள்ளடக்ைிய விடுதிக் ைட்டடத்தின் 

இரண்டாம் ைட்டம் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டது. அகவ 2015 ஏப்ரல்  23ஆம் திைதி திறந்து கவக்ைப்பட்டது. புதிய 

நூைைக் ைட்டடம் மற்றும் சைட்சபார் கூடத்தின் நிர்மாை சவகைைள் பூர்த்திசசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அகவ 

2015 ஜகீை 23 ஆம் திைதி திறந்து கவக்ைப்பட்டை. எட்டுத் சதாகுதிைகள உள்ளடக்ைிய இரண்டு சதாகுதி 
ைல்விசார் ஊழியர்ைளுக்ைாை விடுதிைளின் நிர்மாை சவகைைள் மற்றும் படீத்தில்  தற்சபாதுள்ள 

விடுதிைளின் புணர்நிர்மாை சவகைைளில் திருப்திைரமாை முன்சைற்றங்ைள் ஏற்பட்டுள்ளை. சமலும் 100 

அகறைகள உள்ளடக்ைிய விடுதிக் ைட்டத்தின் இரண்டாம் ைட்ட நிர்மாை சவகைைளில் மிைத்  

திருப்பதிைரமாை முன்சைற்றங்ைகள ைாட்டியுள்ளது. 

 

சதசிய பயிளுநர் மற்றும் சதாழிற் பயிற்சி அதிைார சகபயின் உதவியுடன் பல்சவறு சதாழிற்துகறைளில் 

படீத்தின் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் வருட சபாறியியற் பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளின் மூன்று மாதப் பயிற்சிைகள 

படீத்தின் சபாறியியற் ைல்வி கமயம் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. நீர்ப்பாய்ச்சைத் திகணக்ைளத்தின் 

கூட்டிகணப்புடன் 2015 ஆைஸ்ட் மாதத்தில் குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகறகயச் சசர்ந்த 6 

ஆவது அகரயாண்டு மாணவர்ைளுக்ைாை நிை அளகவயியல் பற்றிய பயிற்சி முைாம் வல்ைவாயாவில் 

ஒழங்கு சசய்யப்பட்டிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு படீத்தின் மாணவர் மன்றம் படீ ஊழியர்ைளின் 

வழிைாட்டல்ைளுக்கு அகமய, புது வருட விழா, துடப்பாட்டம், வகைப்பந்தாட்டம், ைரப்பந்தாட்டம், மற்றும் 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

22 

2015 

சங்ைீத நிைழ்ச்சிைள் வருடாந்த பிரியவிகட மற்றும் ைிறிஸ்மஸ் ைசரால் நிைழ்ச்சிைள் சபான்ற பை 

சசயற்பாடுைகள ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 

 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் சமூைம் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 27 ஆம் திைதி “ சபசதி பிரிஜ்” (Spasathi 

Bridge) சபாட்டி மற்றும் 2015 சசப்டம்பர் 08 ஆம் திைதி சைான்ைிறடீ் ைகை வடிவகமப்புப் சபாட்டிைகள படீ 

வளாைத்தில் ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. குடிசார் சபாறியியற் துகறகயச் சசர்ந்த பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

மற்றும் சவறுபை உயர்ைல்வி நிறுவைங்ைகளச் சசர்ந்த மாணவர்ைள் இப்சபாட்டியில் பங்கு பற்றிைர். இச் 

சமூைம் படீத்தின் பை விசசட அதிதி உகரைகளயும் சதாழிற் சந்கத ஒன்றிகையும் ஒழுங்கு  சசய்திருந்தது.  

 

இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  சமூைம் IET இன் றுஹுண சதாகுதி மற்றும் IEEE இன்  

மாணவர் சதாகுதியின் கூட்டிகணப்புடன்  இயந்திர மற்று தைவல் சபாறியியற் சமூைம் (EIES ), “ XBOTIX 2015” 

என்ற ஒர் சராசபடிக் சபாட்டியிகை ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 2015 சநாவம்பர் 04 ஆம் திைதி படீ வளாைத்தில் 

நகடசபற்ற இப் சபாட்டிைளில் பல்ைகைக்ைழை மாணவர்ைள் மற்றும் பாடசாகை மாணவர்ைள் பங்கு 

பற்றிைர். 

 

2015 அக்சடாபர் BMICH இல் நகடசபற்ற “ TENCHO – 2015” என்றகழக்ைப்பட்ட சதசிய சபாறியியற் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பக் ைண்ைாட்சியில் படீம் பங்கு பற்றியிருந்தது. இக் ைண்ைாட்சியில் படீத்தின் ைாட்சியகற, 

பல்ைகைக் ைழை ைாட்சியகறைளில் மிைச் சிறந்த ைாட்சியகறக்ைாை சவ ள்ளி விருந்திகை சவன்சறடுத்தது. 

இக் ைண்ைாட்சிக்கு சமாந்தரமாை, சபாறியியற் பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை பை சபாட்டிைள் 

நகடசபற்றை. படீத்டதின் மாணவர்ைள் இப் சபாட்டிைளில் மிைச் சுறுசுறுப்பாைப் பங்குபற்றியசதாடு, CAD Eager 

சபாட்டியில் ( இயந்திர மற்றும் சபாறியியற் மாணவர்ைளுக்ைாை) 1 ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3 ஆம் 

இடங்ைகளயும், Spasathi Bridge சபாட்டியில் 1ஆம் மற்றும் 2ஆம் இடங்ைகளயும் மற்றும் சைான்ைிறடீ் ைைகவக் 

ைட்டகமப்பு சபாட்டியில் (குடிசார் சபாறியியல் மாணவர்ைள்) 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் இடங்ைகளயும் 

சவன்சறடுத்தைர்.  

 

இந்திய உயர் ஸ்தாைிைரின் அனுசரகையுடன் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை 

2015 வருடத்திற்ைாை இைக்ைிய மற்றும் நடைப் சபாட்டிைள் மிைச் சுறுசுறுப்பாை நகடசபற்றிருந்தை. 

சபாறியியற் படீம் பாடல்ைளுக்ைாை வரிைகள வகரதல் சபாட்டியில் 1ஆம், 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் 

இடங்ைகளயும் சசாசைா நடைப் சபாட்டியில் 2ஆம் இடத்கதயும் சபற்றுக்சைாண்டது.  

 

இறுதி வருடத்கத சசர்ந்த மூன்று மாணவர்ைள் உள்ளடக்ைிய குழு “ உைைைாவிய அகறகூவல், 2015” (IET) 

என்ற சர்வசதச ைட்டகமப்புப் சபாட்டியில் பங்கு பற்றியதுடன் அதில் 2ஆம் இடத்கதயும் சவன்சறடுத்தது. 

இப் சபாட்டிைகள ஐக்ைிய ராச்சிய சபாறியியற் மற்றும் சதாழில்நுட்ப (IET) நிறுவைம் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. எமது குழு 157 நாடுைகளச் சசர்ந்த 250 ைட்டகமப்புக்ைளுக்கு எதிராை சபாட்டியிட்டிருந்ததுடன் 

அதில் எமது “ I. Cooler” என்ற வடிவகமப்பிற்கு 2ஆம் இடத்கத சவற்றிசபற முடியுமாயிருந்தது. 

 

இவ் வருடம் சநார்சவ அட்ைார் பல்ைகைக்ைழைம் ைல்வி சார் ஊழியர்ைளின் விஞ்ஞாை முதுமாைி (M.SC) 

பட்டக் ைல்வியிகைத் சதாடர்வதற்ைாை முழு அளவிைாை நான்கு புைகமப் பரிசில்ைகள வழங்ைியிருந்தது. 

இவற்றில் நான்கு புைகமப்பரிசில்ைள் மின்வலு விருத்தி பற்றிய துகறைளுக்கும் ஒரு புகமப்பரிசில் தைவல் 

சதாழில் நுட்பம் (ICT) பற்றிய துகறயிகையும் அடங்கும்.  

 

ைல்வி சார் ஊழியர் பரிமாற்றல்ைளுக்ைாை, படீம் சநார்சவ நாட்டின் ஸ்டாவன்சன் பல்ைகைக் ைழைம், மற்றும் 

ஜப்பான்  நாட்டின் யமாைாஷி பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சதன் மாைாண சகபயின் நீர்பாசைத் 

திகணக்ைளத்துடன் இகணந்து புரிந்துணர்விற்ைாை ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. 

 
 

ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும்.  

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 
பாடசநறிைள் 

 குடிசொர் ைற்றும் சுற்ைொடற் 

பபொைியியற் துமை 
CES 255 சதாகை நுைர்வு மற்றும்  GIS 

 
 
துகறகயச் சசர்ந்த 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

23 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
(பாடஅைகுைள்)  இயந்திர ைற்றும் உற்பத்திப் 

பபொைியியற் துமை 
ME 5113 – சதாழில் நுட்ப அறிக்கை வகரதல் 
 
 
 
 
 
ME 6213 – ஆய்வு முகறகம பற்றிய 

அறிமுைம் 
 
 
 
 
ME 3111 – சபாறியியற் வடிவகமப்பு முகற  
 
 
 

 இயந்திர ைற்றும் தகவல் பபொைியியற் 

துமை 
EE 8159 – வன் சபாருள் விவரிப்பு சமாழி 
பற்றிய அறிமுைம் 
EE 8160 – ைாசணாைி திணிப்பு மற்றும் தைவல் 

முகறகம 
EE 8261 –சவவுத் தைவல் முகறகமப் 

சபாறியியல் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
 
DMME துகறகயச் 

சசர்ந்த பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

சதாழில் நுட்ப 

வகரதல் திறகம 

விருத்தி. 
 
DMME கயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

ஆய்வுத் திறகம 

விருத்தி 
 
DMMEகயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் 

வடிவகமப்பிற்ைாை 

அடிப்பகடத் 

திறகமகய விருத்தி  
 
துகறகயச் சசர்ந்த 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள்  
 

சமூை சசகவைள் இயந்திரவியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகற 
 SOS சிறுவர் ைிராமம் – ைணிதம் ைற்பிக்கும் 

நிைழ்ச்சிைள் 
 2015 சம 12 ஆம் திைதி ைாைி வித்தியாசைாைய 

ைல்லூரி மாணவர்ைளுக்ைாை தன்ைியக்ை 

சபாறிமுகறப்பு பற்றிய அறிமுைம் பற்றிய 

அகர நாள் சசயைமர்வு 
 

 சதாழில் நுட்பப் பாடசநறியில் உயர் ைல்வி 
சபறும் பாடசாகை மாணரவ்ைளுக்ைாை ஒரு 

நாட் சசயைமர்வு 

 
 
வித்தியாசைாக்ை 

ைல்லூரியின் 

அகழப்பிற்கு அகமய 

சசயைமர்வு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. 
 
பாடத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைிய சசயற் 

திறன் பயிற்சிற்கு 

முக்ைியத்துவம் 

வழங்ைப்பட்டது. 

குறிப்பிட்ட 

பாடசாகைைளின் 

சவண்டுசைாள்ைளுக்கு 

அகமய சசயைமர்வு 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடஅைகுைள் / பாடங்ைகள 

விருத்தி சசய்தல்) 

குடிசொர் ைற்றும் சுற்ைொடற் பபொைியியற் துமை  
CE 4302 – சபாறியியற் பூைற்பவியல் மற்றும் 

மண்ணியற் சதாழிற் நுட்பம் 

 
 
துகறகயச் சசர்ந்த 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
CE 6305 – பூைற்ப சதாழிற் நுட்பப் சபாறியியல் பட்டக் ைல்வி 

மாணவர்ைள் 
ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

ஊழியர் பணிவிருத்தி கமயம் ஒழுங்கு சசய்த 

CCPDHE நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் புதிதாைச் 

சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்ட ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 

பங்கு பற்றிைர். 

புதிதாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட்ட ைல்வி 
சார் ஊழியர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். பி. சூரியாரச்சி 
இைங்கை தரநிகை நிறுவைத்திற்ைாை சதசிய 

இகணப்பு (National Annox SLSI) முகறகமக்கு 

பங்ைளித்தல். ஐசராப்பிய குறியடீ்டு அகமய 

சதசிய இகணப்பு 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற  
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
வகைப்பின்ைல் அற்ற முகறைள் மற்றும் 

அவற்றின் சசயற்பாடு பற்றிய அறிமுைம். 

சபாறியியற் சிக்ைல்ைளுக்ைாை எண் 

வடிவகமப்பின் ஒர் புதுத் திருப்பம் இைங்கை 

(IESL)  சபாறியியளார் நிறுவைம், 

இயந்திரவியற் சபாறியியல் சார் பிரிவுக் குழு 
(MESC) விைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டு 

அகழப்பின் சபரில் நடாத்தப்பட்ட சபாது உகர 

(24 சபப்ரவரி 2015)  
 
ைைாநிதி சன்ஜவீ விதாரண அவர்ைள் 2015 

சபப்பரவரி 24ஆம் திைதி இைங்கை 

சபாறியியைாளர் நிறுவைத்தின் 

விமைசுசரந்திர சைட்சபார் கூடத்தில் 

இயந்திரவியற் சபாறியியல் உப குழுவின் 

அகழப்பிற்கு அகமய சபாது உகர 

வழங்ைப்பட்டது.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இைங்கையின் 

சபாறியியைாளர் 

சமூைம்  
 
 
 
 
 
 
இைங்கை 

சபாறியியைாளர் 

சமூைம் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு  

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
 ைைாநிதி ஜி. எச். ஏ. சி. சில்வா இைங்கை 

சைாழும்பில் நகடசபற்ற சர்வசதச ASCE/ 
IPWE மாநாட்டின் ஒழுங்ைகமப்புக் 

குழுவிற்ைாை அங்ைத்தவர் 
 ைைாநிதி (சசல்வி) துஷார – உைைைாவிய 

ஆய்வு மாற்றத்திற்ைாை ஆசிய –பசுபிக் 

வகையகமப்பு (APN) ன் பதிப்பாசிரியர் 

ஆசைாசகைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 

இயந்திரவியல் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் 

துகற 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைள் 

ஐக்ைிய ராச்சிய இயந்திரவியற் சபாறியியைாளர் 

நிறுவைம் ஒழுங்கு சசய்த சதற்கு 

ஆைியவிற்ைாை வடிவகமப்புப் சபாட்டியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை நியமிக்ைப்படல். 

உைைைாவிய 

ஏறத்தாழ 200 

அங்ைத்தவர்ைள் 

பங்குபற்றிைர். 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
உைைைாவிய நான்கு பிரசதசங்ைள் குறிப்பாை 

வடைிழக்கு ஆசிய பிரசதசம், சதன் ைிழக்கு 

ஆசிய பிரசதசம், சதற்கு ஆசிய பிரசதசம், 

மற்றும் ஒசசைிய பிரசதசங்ைளில் பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டை 
 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை மற்றும் 

குழுக்ைள் 

சபாறியியற் படீ மன்றம் – 51 
விடுதிக் குழு – 23 
வடீ்டுக் குழு – 7 
உணவைக் குழு – 23 
அதிதி விடுதி முைாகமத்தல் குழு -7 
ஆய்வுக் குழு – 8 
சபாறியியற் ைற்கைைள் குழு – 19 
ICT முைாகமத்துவக் குழு – 6 
ைட்ட்ட மற்றும் ைாணிக் குழு – 7 
ைல்வி சார் அமர்வுைளுக்ைாை ஒழுங்ைகமப்புக் 

குழு  - 1 
விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் குழு – 2 
UGC விற்ைாை பசுகமப் ைட்டடக் குழு – 1 
ைைாச்சார கமயம், றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் 

– 1  

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 

சதசிய  
சர்வசதச 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 

“ தாவர உணவு வகைைகள உைர்த்தும் 

சபாழுது ஏற்படும் உருதி திரிபு  

மாற்றங்ைளுக்ைாை வகைப் பின்ைல் அற்ற 

பல்ைிை அளவடீ்டு எண்ணியல் வடிவகமப்பு 

” பற்றிய ஆய்விற்ைாை, இைங்கை சதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின் ஆய்வு மாைியம் ( 

ைண்டு பிடிப்பாளர் சசயல் ஊக்ை ஆய்வு 

மாைியங்ைள் (ID NRC 15 -116) ) 
 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற்  துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
“ தாவர உணவு வகைைகள உைர்த்தும் சபாழுது 

ஏற்படும் உருதி திரிபு  மாற்றங்ைளுக்ைாை வகைப் 

பின்ைல் அற்ற பல்ைிை அளவடீ்டு எண்ணியல் 

வடிவகமப்பு ” என்ற ஆய்விற்ைாை இைங்கை 

சதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் மாைியம் ( மாைிய 

இை NRC 15 -116). இம் மாைியத்தின் முதலீடுைள் 

ைணணியின் உயர்மட்ட சசயற்திறன் பற்றிய 

தத்துவ முதுமாைி ஆய்வின் பயண ஊதியம் 

மற்றும் மூைதை முதலீடுைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. சமாத்த மாைியத்தின் 

சபறுமதி ரூபா 1.56 மில்ைியன் இரண்டு வருட 

(2015 – 2017) 
 
ைைாநிதி  சுமித் படுசை மற்றும் ைைாநிதி 
மன்ஞுைா விக்ைிரமசிங்ை சபான்சறார் தங்ைளது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இயந்திர மற்றும் 

உற்பத்திப் 

சபாறியியற் DMME 

துகறக்ைாை 

ைணணியின் 

உயர்மட்ட 

சசயற்பாடுைள் 

மற்றும் தத்துவ 

முதுமாைி 
சசைவிைங்ைளுக்ைாை 

ரூபா 1.56 மில்ைியன் 

மாணியம் 
 
சதாழிற்துகற 

இகணப்புச் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
இகணச் ஆய்வுச் சசயற்திட்டங்ைளுக்ைாை 

சதன்மாைாண நீர்ப்பாய்ச்சைத் 

திகணக்ைள்தினூடாை ரூபா 1, 577,840/=  ஆய்வு 

மாைியத்திகை சபற்றுக் சைாண்டைர்.  
 

சசயற்திட்டங்ைள்   

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / விசசட 

சாதகைைள் 

 இருதி வருட மாணவர்ைள் அடங்ைிய இரு 

குழு ( திரு நஜாத் அக்ரம், சசல்வி நிர்மாைி 
ரன்ஞாசைாட மற்றும் திரு சதனுர மாைிங்ை) “ 
IET உைைைாவிய சவால்ைள் – 2015 “ என்ற 

சர்வசதச வடிவகமப்புப் சபாட்டியில் 2 ஆம் 

இடத்கத சவன்சறடுத்தைர்.  இப் சபாட்டி 

ஜக்ைிய ராச்சிய, சபாறியியல் மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப நிறுவைம் (IET) ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. இக் குழு 157 நாடுைளின் 250 

வடிவகமப்புக்ைளுக்கு எதிராை சபாட்டியிட்டு 

சவற்றி சபற்றதுடன் தங்ைளது “ I Cooler ”  
என்ற வடிவகமப்பிற்கு 2 ஆம் இடத்கதயும் 

சவன்சறடுத்தைர்.  
 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 

ைைாநிதி சம்பிைா எல்ைாசவை 
விஞ்ஞாை சவ ளயீடீுைளுக்ைாை ஜைாதிபதி 
விருது – 2013 2012.11.08 திைதி வழங்ைப்பட்டது. 

 ைைாநிதி என். எச்., பிரயன்ைர  
 மிைச் சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

விருது. ACEPS – 2015, மிைச் சிறந்த ஆய்வு 

விருது. ‘ சசயற் திட்டத்திைப் 

சபாட்டிைகள’ SLGS ஆல் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. பின்வரும் 

மாணவர்ைள் Techno – 2015 ைண்ைாட்சிக்கு 

சமாந்திரமாை நகடசபற்ற Spaghetti Bridge 

சபாட்டியில் பின்வரும் இடங்ைகள 

சவன்சறடுத்தைர். 
1 ஆவது இடம் –குழு “Spartanz” 

பாசுரா – எச். எம். பி 
ஆரச்சி – டி.எம்.எஸ் 
பண்டார – எச்.எல். எம்.எஸ் 
தயாரத்ை – எச். டி.டி.பி. 
துல்வின் – ஒ. வி. என் 
ைருணாரத்ை – ஆர். எம்.சை.எஸ் 

2 ஆம் இடம் – குழு Spaghetti சபாட்டி 
சசைவிரத்ை பி.சஜ 
தி.சசாய்ஷா – எச்.டி.எஸ.எம் 
சதமாைி – எல்.ஏ. ஆர் 
ரத்ைநாயக்ை – ஆர்.எம்.எஸ.எம் 
சஹமபாை – என்.எச்.எல்.சை 
ஜவீன்த – எச். ஏ. ஐ 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு இகடயிைாை 

சைான்ைீறடீ் ைைகவ வடிவகமப்புப் சபாட்டி  
2ஆம் இடம்  

 
 
 
 
தைி நபர்ைள் மற்றும் 

சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சபரமைால் . ஏ.ஜி.டி 
பிரணதீ் –சை.ஜி.எம் 
தைசசைர – எம். ஏ. பி. 
ைருணாரத்ை – எம்.சை. எஸ். ஏ. சி 
3ஆம் இடம்  
அத்தைாயக்ை- டப்.ஏ.எம். டி. சி. டப் 
சசைாரத்ை – ஏ.டப்.ஏ. ஆர்.எஸ் 
பண்டார டப்.எல்.எஸ் 
விதாைைமசை எஸ்.சை. 
இயந்திரவியற் மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் 

துகற 
திரு ஆர். பி. எஸ். சன்திரசசை  
IET உற்பத்தி இட மாற்றம் மற்றும் விநசயாைம் 

சார்பாை மிைச் சிறந்த ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

அடிப்பகட விருது. (2015) அவர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டது. “ Primary Control Level of Parallel 
distributed energy resourcot converters in system of 
multiple inter connected autonomous microgrids within self 
healing networks” என்ற ஆய்வுக் ைட்டுகர 
ஜி. டி. சி. குணரத்ை, பி. வ.ீ எம். ஜயரத்ை, எஸ். 

எஸ். பி. சன்தமிைி மற்றும் சமற்பார்கவயாளர் 

டி. எஸ. டி. சில்வா சபான்சறார் சைாழும்பு 2015 

சசப்டம்பர் 05 ஆம் திைதி இைங்கை IET 

நிறுவைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட IET இைங்கை 

வகையகமப்பின் 22 வது வருடாந்த மாநாட்டின் 

சபாது மிைச் சிறந்த ைட்டுகரக்ைாை விருதிகை 

சவன்றைர்.  
 
இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை  
ஆஸ்திசரைியா, பிரிஸ்சபர்ைில் 

குயின்ஸ்ைாந்து சதாழிற்நுட்பப் பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் (QUT) (2014) குறிப்பிட்ட 

ைல்வியாண்டில் ைைாநிதிப்பட்ட மிைச் சிறந்த 

சவற்றியடீ்டியுள்ள 5%சமற்பட்ட 

அசபட்சைர்ைளில் மற்றும் உயர்மட்ட பட்ட 

ஆய்வுைளில் மிைச் சிறந்த பங்ைளிப்பிற்ைாை 

மிைச் சிறந்த பங்ைளிப்பிற்ைாை மிைச் சிறந்த 

ைைாநிதி ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை விருது.  
 
ைைாநிதி எச். சி. பி. ைருணாசசை 
ஆஸ்திரியா, பிரிஸ்சபன் (2014) குயின்ஸ்ைாந்து 

சதாழில் நுட்பப் பல்ைகைக் ைழைத்தில் ைைாநிதி 
ஆய்வுைளில் மிைச் சிறந்த சசயற்பாட்டிற்ைாை 

மிைச் சிறந்த உயர் பட்ட ஆய்வு மாணவனுக்ைாை 

விருது. 
 
பின்வரும் மாணவர்ைள் 2015 Techno 
ைண்ைாட்சிக்கு சமாந்திரமாை நடாத்தப்பட்ட CAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
Eager சபாட்டியில் பின்வரும் நிகைைகை 

சவன்சறடுத்தைர்  
 முதல் நிகை (இடம்) 

திரு கவ. சி. எம். ைருணாதிைை மற்றும் 

ஐ.சை.டி.டி. பண்டார 
 இரண்டாம் நிகை (இடம்) 

திரு பி. சி. ஐ. ரணவை 
 மூன்றாம் நிகை(இடம்) 

எம் அரவின்தன் 
 
இத் துகறகயச் சசர்ந்த சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர்ைளாை ைைாநிதி ரூவன் 

ைால்ைசை என்பவர் Applerd Physics Exprrss என்று 

அகழக்ைப்பட்ட சன்ஞிகைைளில் சவ 

ளியிடப்பட்ட “rchallenge to the synthesis fo a Fe 16 
N2 Compound nanw particle with High Saturation 
Magnetizating for rare Earth free New Permanent 
Magnetic Material “ என்ற ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை 

JSAP ஆய்வுக் ைட்டுகரக்ைாை விருதிகை 

சவன்சறடுத்தார். இவ் விருது பயன் முகற சார் 

சபௌதீைவியல் பற்றிய ஜப்பாைிய சங்ைத்திைால் 

வழங்ைப்பட்டதுடன், இவற்றில் சான்றிதிப் 

பத்திரம் மற்றும் நிகைவுப் பதக்ைம் 

வழங்ைப்பட்டதுடன், இது பற்றி 2015 சசப்டம்பர் 

13ஆம் திைதி அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது.  
 
ைைாநிதி என்.சை. சஹட்டியாரச்சி அவர்ைள் 

ஆஸ்திசரைியா சதன் குயிஸ்ைாந்து பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை அறும் முயற்சி சார் 

ைைாநிதி பட்ட பின் ஆய்விற்ைாை அதி புைகமப் 

பரிசில்ைாைத் சதரிவு சசய்யப்பட்டிருந்தார்.  
 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைளுக்கு 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் சவாஷிங்டன் ராச்சிய 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை பூல்பியிட் உயர்மட்ட 

ஆய்விற்ைாை அதிபுைகமப் பரிசில் 

வழங்ைப்பட்டது. 
 
ைைாநிதி ஆர். எம். ஏ. புஷ்பகுமார அவர்ைள் 

ஆஸ்திசரைியா சதன் குயிஸ்ைாந்து பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் தங்ைி ஆய்வுைகள 

சமற்சைாள்வதற்ைாை அறும் முயற்சி சார் 

ைைாநிதி பட்டப்பின் ஆய்விற்ைாை அதிபுைகமப் 

பரிசில் சதரிவு சசய்யப்பட்டிருந்தார். 
 
ைைாநிதி சன்ஜவீ விதாரை அவர்ைள் 2015 – 2016 

ைாை இகடசவ ளிற்ைாை இைங்கையின் IEEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
அதிைார பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அங்ைீைாரம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
நிறுவைத்தின் சதரிவுத் தகைவராைத் சதரிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தார் 
 
ைைாநிதி டி. எம்.சை. என் . சசைவிரத்ை அவர்ைள் 

2012 – 2013 வருடத்தின் மிைச் சிறந்த 

மாணவைாைவும் பட்டிருந்ததுடன் சீைாவின் 

வூஹான் சதாழில் நுட்ப பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபாருளியல் ைல்லூரியின் 2014 – 2015 

வருடத்தில் மிைச் சிறந்த பட்டக் ைல்வி 
மாணவைாைவும் சதரிவு சதசய்யப்பட்டிருந்தார். 
  

 
 
 
 
 
 
 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுக்ள/ 

ைருத்தரங்குைள்/ மாநாடுைள் 
(உள்ளை /சதசிய) 

குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி ஜி. எஸ். கவ. தி. சில்வா 
 துகணத் தகைவர் 3 ஆவது ACEPS 

சர்வசதச மாநாடு. சபாறியியற் படீம், 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம், 2015 மார்ச் 
 துகணத் தகைவர் மற்றும் ைட்டகமப்புப் 

சபாறியியல் மற்றும் நிர்மாை 

முைாகமத்துவம் பற்றிய 6 ஆவது 

சர்வசதச மாநாட்டின் விஞ்ஞாைக் குழு 

அங்ைத்தவர். (ICSECM – 2015), 2015 டிசம்பர் 

11 ஆவது மற்றும் 13ஆவது திைங்ைளில் 

நடாத்தப்பட்டது.  
 அங்ைத்தவர் சர்வசதச மாநாட்டுக் குழு, 

ைட்டகமப்பு சபாறியியல் பற்றிய 

சர்வசதச மாநாடு 2015, 2015 ஆைஸ்ட் 

24ஆம் 25ஆம் திைதி சைாழும்பு இத் 

துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

ைைாநிதி (சசல்வி) டி.என். விக்ைிரம 

ஆரச்சி, றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

சபாறியியற் படீத்தில் 2015 ஜைவரி 26ஆம் 

திைதி குடிசார் சபாறியியைின் 

தற்சபாகதய முன்சைற்றங்ைள் பற்றிய 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 4ஆவது 

ஆய்வுக் ைருத்தரங்ைிகை ஒழுங்கு 

சசய்தல் 
 இத் துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

ைைாநிதி ஜி. ஜி. டி. சமின்த, சைாரியக் 

குடியரிசின் இன்சிசயான் சதசிய 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் நகடசபற்ற A. 
NERAY – 2015 சார்பாை 5 ஆவது வருடாந்த 

ைருத்தரங்ைில் பங்கு பற்றல். இக் 

ைருத்தரங்கு 2015 ஆக்சடாபர் 20ஆம் திைதி 
முதல் 25ஆம் திைதி வகர நகடசபற்றது 

 
 மின்ைியல் மற்றும் தைவற் சபாறியியற் 

துகற  
I. ைைாநிதி என். டி. ஜயசுன்தர 2015 டிசம்பர் 

09ஆம் திைதி சைாழும்பு HETC சசயற் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
திட்டம் / MOHE யிைால் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்த “இைங்கை தர நிகை 

ைட்டகமப்கப (SLQF)  எவ்வாறு 

சசயற்படுத்துதல் பற்றிய ஒரு நாள் 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 
II. திரு பாசிை ரணவரீ மற்றும் திரு ஹர்ஷ 

வல்சட சபான்சறார், 4 ஆம் மற்றும் 6 

ஆம் அகர இறுதியாண்டு 

மாணவர்ைளுக்கு எதிர் வரும் சதாழிற் 

பயிற்சிக்ைாை மாணவர்ைள் மிைச் 

சிறப்பாை தயார் படுத்தல் சதாழிற் 

துகறைகள சதாழிற்நுட்ப சதகவைகள 

நிகறவாைப் புரிந்துணர்தல் சார்பாை பை 

சசயைமர்வுைகள நடாத்துதல் 
III. மாத்தகற சவல்ைமடகமயின் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் மற்றும் 

HETC சசயற் திட்டத்தின்  இகணப்புடன் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட “ பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்ைாை உள்ளை தரநிகை 

சான்றுறுதி” பற்றிய சசயைமர்வில் 

துகறத் தகைவர் பங்குபற்றல் 
IV. இைங்கை சவளிவாரி பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் (OUSL) பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்கு சபாறியியல் பற்றிய 

ஆறு நாள் சசயைமர்விகை நடாத்துதல்.  
V. ைைாநிதி ராஜித உடவல்சபாை, திரு. 

ஆர். பி. எஸ். சன்திரதாஸ் மற்றும் திரு 

பாஸிை ரணவரீ சபான்சறார் 2015 ஜனீ் 3 – 

4 திைதிைளில் சைாழும்பில் இைங்கை 

சபாறியியைாளர் நிறுவைம் (IESL) 
ஒழுங்கு சசய்த “ பயன் விகளவு 

அடிப்பகடயாை ைல்வி” பற்றிய 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 
VI. துகறத் தகைவருடன் ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைகள திரு. ஆர். பி. எஸ். 

சன்திரசசை, திரு ஏரன்த ஜயதுங்ை 

சபான்சறார் 2015 ஏப்ரல் 23 ஆம் திைதி 
சைாழும்பில்  ஒழுங்கு சசய்திருந்த “ 

மின் வலு விநிசயாைம் பிரிவின் 

சவற்றிைள் மற்றும் சவால்ைள்” பற்றிய 

ைருத்தர்ஙைில் பங்கு பற்றல் 
VII. மின்ைியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகறயின் சிசரஷ்ட  விரிவுகரயாளர் 

திரு. ஈ. எச். ஜயதுங்ை அவர்ைள் 2015 

மார்ச் 11 – 13 திைங்ைளில் சைாழும்பில் 

நகடசபற்ற “ சதாழில் ஆக்ைத் திறன்  

பட்டதாரிைகள உறுவாக்ைல் பல்ைகைக் 

ைழை விகைத் திட்ட மற்றும் சதாழில் 

முகைவர நிைழ்ச்சி நிரகை 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

31 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மககள் 
எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
உறுவாக்ைல்” பற்றிய மூன்று நாள் 

பயிற்சித் சசயற் திட்டத்தில் 

பங்குபற்றல். இச் சசயற்திட்டத்திகை 

உயர் ைல்விக் ைாை ராஜாங்ை அகமச்சு 

ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 
VIII. இத் துகற 15 ஆவது சதாகுதி மாணவர் 

உற்சசர்ப்பதற்ைாை 

சசயற்ைட்டகளயிடுதல் சசயற்பாட்டு 

முகறகமைள் மற்றும் ைணணி தரவு 

வகையகமப்பு பற்றி அறிமுை 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் பங்கு பற்றியது. 
IX. மின்ைியல் மற்றும் தைவல் சபாறியியற் 

துகறயின் சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர் 

திரு. ஈ. எச். ஜயதுங்ை அவர்ைள் 

இைங்கை உயர்ைல்வி ராஜாங்ை 

அகமச்சிைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

“சதாழில் ஆக்ைத் திறன் பட்டதாரிைகள 

உறுவாக்ைல் – பல்ைகைக் ைழை விகைத் 

திட்ட மற்றும் சதாழில் முகைவர் 

நிைழ்ச்சி நிரகை உருவாக்ைல் பற்றிய 

மூன்று நாள் பயிற்சித் சசயற் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றல்   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

மற்றும் சமூைம் 
 
 
 
 
 
 
 
 

சவளிவாரி நடவடிக்கைைள் இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி .ைருணாசசை 
 
மாணவர்ைள் பிரதாைமாை பங்கு பற்றிய சதாழிற் 

துகற பல்ைகைக் ைழை இகணய் வடிவகமப்புச் 

சசயற் திட்டங்ைள் (ைைான் – இறப்பர் (தைியார்) 

நிறுவைம்) சஹலீஸ் Fibre PLC), அன்சல் ைங்ைா 

தைியார் நிறுவைம், மாஸ் Asialire (தைியார்) 

நிறுவைம்  
 

  

இகண நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

இயந்திர மற்றும் உற்பத்திப் சபாறியியற் துகற 
ைைாநிதி எச். சி. பி .ைருணாசசை 
 
பயண அதி புைகமப் பரிசில் – ஆஸ்திசரைியா, 

பிரிஸ்சபன், சதாழிற்நுட்ப குயின்ஸ்ைாந்துப் 

பல்ைகைக் ைழைம் (QUT) (2014 – 2015) 

இகணப்பு ஆய்வு 

நடவடிக்கைைள் 

 
  

பவளியீடுகள்  ைற்றும் அைிவுப் பரம்பல்கள்  

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
08 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் 

அடங்ைாத) 
01 
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3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

06 

4 சவ ளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 44 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 21 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 02 

7 புத்தைங்ைள் - 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

01 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் - 

 

 

 

கடற்பைொழில் ைற்றும் கடல்சொர் விஞ்ஞொனம் ைற்றும் பதொழில் நுட்பப் 
பீடம்  

 

பீடொதிபதியின்  உமரயும்  / ைீளொய்வும்.  
 
ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில்நுட்பப் படீம் 2005 ஆண்டில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டு 

2015 ஆம் ஆண்டிற்கு 10 வருடங்ைளாைின்றது. இது வகர படீம் ைடற்சறாழில் நீரிண வள விருத்தி, 
நன்ைரீியல், ஆழியியல் மற்றும் ைடல்சார் பூைற்ப வியல் சபான்ற துகறைகளச் சசர்ந்த விசசடத்துவம் 

சபற்ற  ஐந்து சதாகுதிப் பட்டதாரிைகள உருவாக்ைியுள்ளது. 2015 வருட ஆரம்பத்தில் 10 ஆண்டுைளாை 

விஞ்ஞாை படீ வளாைத் சதாகுதியில் அகமந்திருந்தசதாடு, முதன் முகறயாை சவல்ை மடகமயில் 

அகமந்துள்ள புதிய நிரந்தர ைட்டிடத் சதாகுதியில் அதன் இருப்பிடத்கத இட மாற்றியுள்ளது. ைடற்சறாழில் 

மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்தின் புதிய ைட்டிடத் சதாகுதியில் 500 சதுர மீற்றர் 

பரப்பளகவக் சைாண்ட படீாதிபதியின் அலுவைைம், மூன்று விரிவுகர அகறைள், மூன்று ஆய்வு கூடங்ைள், 

வாசிைசாகை, சைட்சபார் கூடம் மற்றும் அருங்ைாட்சி அகறைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. அசத ஆண்டில் படீம் 

படீத்தின் II ஆம் ைட்ட ைட்டிடத் சதாகுதியின் சசயற் திட்டத்தின் நிர்மாை சவகைைள் ஆரம்பிப்பதற்ைாை 

வாய்ப்புக்ைகள சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. சதகவைளுக்கு அகமய படீம் பட்டக் ைல்வியின் 4 ஆம் 

ைட்டத்திற்ைாை புதுப் பாடசநறிைள் அறிமுைப் படுத்தப்பட்டுள்ளசதாடு எட்டுப்  பாடசநறிைள் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டு அறிமுைப்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில்நுட்பப் படீம் நாட்டின் எதிர்ைாை சதகவைகள ைருத்திற் சைாண்டு பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக் குழுவின் அனுமதிக்ைாை ைடல் சார் விஞ்ஞாை இளமாைி (B.SC) மற்றும் நன்ைரீியல் சார்பாை 

விசசட சைௌரவ புதுப்பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைாை முழு அளவிைாை பாடத்திட்டங்ைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
 
சமலும், நண்ணரீியல் துகறயின் சபயகர நன்ைரீியல் மற்றும் நீரியல் சதாழிற்நுட்பவியல் என்று 

மாற்றுவதற்ைாை சைாள்கை திட்டங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. நன்ைரீியல் துகற, சிசரஷ்ட  

விரிவுகரயாளர் (தரம் II) பதவிற்ைாை ைைாநிதி பட்டதாரி ஒருவகர நியமித்துள்ளது. படீ அங்ைத்தவர்ைள், 

சமற்சைாள் குறியடீு  இடப்பட்ட நான்கு சர்வசதச ஆய்வுக் ைட்டுகரைள், இரண்டு சமற்சைாள் ைறியடீிடப்படாத  

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் மற்றும் 15ற்கும் சமற்பட்ட குறுைிய ஆய்வுக் ைட்டுகரைள்  பிரசுரித்துள்ளைர்.  
 
சமலும் படீ அங்ைத்தவர்ைள் சமூை சசகவ நடவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றியுள்ளசதாடு சவறு பை 

நிறுவைங்ைளுடன்  இகணந்து குறிப்பாை பூச்சரிதவியல் ஆய்வு மற்றும் ைைிப்சபாருள் அைழ்வுச் சசயைைம்  

மற்றும் ைடல் மாசு அகடவுத் தடுப்பு அதிைார சகப சபான்ற  பை நிறுவைங்ைளுடைாை  சதாடர்புைகள 
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விருத்தி சசய்துள்ளது. அதற்கு சமைதிைமாை படீ அங்ைத்தவர்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்தில் உள்சளயும் மற்றும் 

சவளிசயயும் பல் வகைத் சதகவைளுக்ைாை விசசட குழுக்ைளாை இகணந்து  சசகவயாற்றியுமுள்ளைர்.   
 
ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 
 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
புதிதாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பட்ட பாடசநறிைள் (பாட 

அைகுைள்) 

I. படிநிகைப் பகுப்பியல் மற்றும் வண்டற் 

படிவியியல் (OCG 4162) 
II. ைடல் சார் விஞ்ஞாைத்திற்ைாை பூ 

சபௌதிைவியல் (OCG 4171) 

நான்ைாம் மட்ட 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சமூை சசகவைள் I. FMST – சசகவ ஆய்வு கூடம் சசகவ 

சதாடரல். (மத்திய சுற்றாடற்  சகபயில் பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது.  
நன்ைரீியியற் துகற 

சமூைம் 

டத்திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள்/ பாடங்ைள் விருத்தி) 
i. நீரிை முகறகம சார்பாை பூைற்பவியல் 

மற்றும் புவியியற் அம்சங்ைள் (LIM 4122) 
ii. நீர்வள முைாகமத்துவம் (LIM 4137) 
iii. உள்நாட்டு நீரிை சுற்றாடல் முைாகமத்துவம் 

மற்றும் பராமரிப்பு (LIM 4112) 
iv. ஆழியல் பற்றிய அறிமுைம் (OCG 1112) 
v. புவியகமப்பியல் மற்றும் ைடல் வடிநிைம் 

(OCG 2141) 
vi. நிைப் சபாருட்ைள் மற்றும் வடிவகமப்புக்ைள் 

(OCG 3212) 
vii. கஹட்சரா ைார்பன் சசர்மப் சபாருள் மற்றும் 

ைைிம வளங்ைள் (OCG 4122) 
viii. புவிச் சசயல்முகறைள் மற்றும் 

உருபைியியற் பகுப்பாய்வுைள் (OCG 4112) 

 
 
 
 
மாணவர்ைள் 
 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்ைளித்சதார் எண்ணிக்கை 
I. றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சர்வசதச 

விவாைரங்ைளுக்ைாை  நிகைய (CINTA) 
பணிப்பாளர் சபராசிரியர் திைக் ைமசை 

II. றுஹுண பல்ைகைக் ைழை உள்ளை தர 

நிகைச் சான்றுறுதிப் பிரிவின் (IQAU) 

பணிப்பாளர் சபராசிரயர் திைக் ைமசை 

 
சமூைம் 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் / அளவு)  
சதசிய 
சர்வசதச 

1. சதன் சீை ைடல் நிறுவைம் (SCSIO) 
ஆய்வு கூட்டிகைப்பு சபராசிரியர் திைக் 

ைமசை 

 

விருதுைள் / ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 
 

 சீை விஞ்ஞாைக் ைல்லூரியிைால் 

ஆய்விற்ைாை சீை இைங்கை  இகணப்பு 

நிறுவைத்தின் (CSLCER) சை பணிப்பாளராை 

நியமிக்ைப்படல். சபராசிரியர் திைக் ைமசை 
 ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் எரிவளத் 

திகணக்ைளத்திைால் வருடத்திற்ைாை 

சசயற்திட்ட விருது வழங்ைப்பட்டது. ைைாநிதி 
நாைை ரணசிங்ை 

 விஞ்ஞாை ஆய்விற்ைாை ஜைாதிபதி விருது. 

சபராசிரியர் பி. ஆர். டி. ைமாரணதுங்ை, திரு 

 
 
 
தைி நபர்ைள் 

மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ையன்த சைாடிைார 

சவளிவாரி நடவடிக்கைைள் சதவிநுவர மீன் பிடி துகறமுைத்தின் ைடசைார 

சுத்திைரிப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத நடாத்துதல். 

ஆழியல் மற்றும் ைடல் பூைற்பவியல் துகற 

சமூைம் 

 
பவளியீடுகளும்  ைற்றும் சொதமனகளும் 
 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 08 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 03 

3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு 

அளவிைாை ைட்டுகரைள்  01 

4 சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 
- 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 19 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 03 

7 புத்தைங்ைள் 01 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 01 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் 

(சன்ஞிகைைள், சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 
- 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 05 

 

 

 

 

ைொணிட ைற்றும் சமூக விஞ்ஞொனங்கள் பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும்  விைர்சனமும் 

 

ருஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் மாணவர் எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் சநாக்கும் சபாழுது மாணிடவியல் 

மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்குமாை படீம், பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஒர் பாரிய படீமாகும். இப் படீம் ஆறு 

ைல்விசார் துகறைகளயும், சமைதிைமாை ஆங்ைிள சமாழி ைற்பித்தற் பிரிவு, ைணணிப் பிரிவு, நவைீ ைைாச்சார 

மற்றும் சமாழி நிகையம், ைைாச்சார நிகையம், மற்றும் முரண்பாட்டுக் ைற்கைைள் நிகையம் சபான்ற பை 

பிரிவுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. படீம், ைகை இளமாைிப் பட்டம் வகரயிைாை ஆரம்பப் பட்டக் ைல்விச் 

சசயற்திட்டங்ைகள நடாத்தி வருவதுடன் ைல்வி அகரயாண்டுப் பாட அைகு முகற அடிப்பகடயின் ைீழ் 11 

பாடவிதாைங்ைளில் விசசட பட்டக் ைல்விதுகறைகள நடாத்தி வருைின்றது. 
 
படீத்தின் ைற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வுப் பரப்சபல்கை டிப்சளாமா, முதுமாைி, தத்துவாமி மற்றும் ைைாநிதி 
சபான்ற பட்டப் பின் பட்டக் ைல்விப் பாடச் சசயற் திட்டங்ைளுக்கு வியாபிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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சமலும் படீம் , சமூைத்தின் சதகவைகள எதிர் சைாள்ளுவதற்கு அகமய சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமா 

சபான்ற பை சவளிவாரிப் பாடத்திட்டங்ைகளயும் நடாத்துைின்றது. 
 
றுஹுண பிரசதசத்தின் வரைாற்றுச் சமூை எண்ணப் பதிவுைகள வலுப்படுத்துவதும் முன்கைய 

ைருத்துருகவ நிகைப்படுத்தவும், சபணவும் சபண்டி வளங்ைகள முழு அளவிளும் பயன்படுத்தத் திடமாை 

முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
சமலும் அதனூடாை பிரசதசத்தின் சமூை – சபாருளாதாரத் துகறைளின் விருத்திற்கும் பங்ைளிக்ை 

முடியுமாயுள்ளது.  
 
மாைிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்குமாை படீம் பல் வகைப்பட்ட சம்பிரதாயங்ைளில் 

சசயற்படும் மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை பாடசநறிைளுக்கு ஊடாை மாணவர்ைகள சதர்ச்சித் திறனுள்ள 

வாழ்வாதாரத்திற்கு சமலுயர்த்த முகைத்துள்ளது. 
 
ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 

 

திட்டம் எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 
புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட பட்டக் 

ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

தைவல் சதாடர்பாடல் சதாழில் நுட்பவியல் (ICT) 
ஒர் பட்டக் ைல்விப் பாடமாை அறிமுைப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
சபாதுப் பட்டக் ைல்விப் பாடசந றியாை ஆங்ைிை 

சமாழி அறிமுைப் படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் விசசட 

பட்டம் எதிர்வரும் வருடத்தில் ஆரம்பிக்ைப்படும்  
 

 
350 மாணவர்ைள் 

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பாடசநறிைள்  

சமூைவியற் துகற – 01 
 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற    -03 
 
புவியியற் துகற – ைடல் சார் புவியியல் 
சிங்ைள சமாழித் துகறயிைால்   

1. SLS 4103 க்ைாை பாடப்பயிற்சிைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படல் 
 

2. சுயாதிை ஆய்வுக் ைட்டுகற 
3. தைவல் முகற மற்றும் தைவல் 

சதாடர்பாடல் ைற்கைைள் 

ஆரம்பிக்ைப்படல் 
 

வரைாற்றுத் துகறயிைால்  
1. இரண்டாம் அகரயிறுதி ஆண்டிற்ைாை 

நான்கு பாடசநறிைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டை. (வரைாறு) 
2. இரண்டாம் அகரயிறுதி ஆண்டிற்ைாை 

மூன்று பாடசந றிைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டை. 
பின்வரும் பாட அைகுைள் தைவல் சதாழில் நுட்பப் 

பிரிவிைால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.  
1. ICT 1101 – அடிப்பகட ைணணி 

வடிவகமப்பு மற்றும் இகணயத்தின் 

அகமப்பு  
 

40 மாணவர்ைள் 
 
 
30 மாணவர்ைள் 
 
 
 
50 மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
100 மாணவர்ைள்  
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தூர மற்றும் சதாகைக் ைல்வி 
நிைழ்சித் திட்டங்ைள் அல்ைது 

சவளிவாரிப் பாடசநறிைள் 

சைை துகறைளும் சவளிவாரி ைகை இளமாைி 
(B.A) பாடத்திட்டத்திற்ைாை ைற்பித்தல் 

ைருத்தரங்குைகள நடாத்துதல் மற்றும் 

பரீட்கசைகள நடாத்துதல் சபான்ற நிைழ்ச்சிைளில் 

இகணந்து சசயற்பட்டை. ஆங்ைிை சமாழித் துகற 

சவளிவாரி சமூைத்திற்ைாை ஆங்ைிை சமாழி 
சவளிவாரிப் பாடசநறிைகள சதாடர்ந்தும் 

நடாத்தியது.  
 

 
500 மாணவர்ைள் 

மற்றும் 250 

சவளிவாரி சமூைம்  

ைட்டண அறவடீ்டுப் 

பாடசநறிைள் 
சமூைவியற் துகற 
ைகை முதுமாைி (M.A)  - 01 
 
சபாருளியியற் துகற 
சபாருளியல் சார்பாை ைகை முதுமாைி (M.A) 
 
ஆங்ைிை சமாழித்துகற 
சதாழில்  வாய்ப்பிற்ைாை ஆங்ைிை சமாழித் 

சதரச்சி  
 

 
25 மாணவர்ைள் 
 
100 மாணவர்ைள் 
 
 
சதன்மாைாண 

சமூைம் 

சமூை சசகவைள்  பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற தர்ம  

அறசந றி சார்ந்த உகரைகள நடாத்தியது.  
 புவியியற் துகற ஆசிரியர் பயிற்சிக்ைாை  

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள நடாத்தியது 
 மாணவர் பயிற்ச்சிக்ைாை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 
 வரைாற்றுத்துகற இரண்டு விரிவுகரைகள 

நடாத்தியது. 
 சிங்ைள சமாழித் துகற 10 சசயற் 

திட்டங்ைகள நடாத்தியது. 

சதன்மாைாண 

சமூைம் 
 
100 ஆசிரியர்ைள் 
 
 
75 மாணவர்ைள் 
 
100 மாணவர்ைள் 
 
சதன் மாைாண 

சமூைம் 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடஅைகுைள் / பாடங்ைளின் 

விருத்திைள்) 

 சமூைவியற் துகற, PDS சார்பாை ைகை 

முதுமாைி (M.A) ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற ஆங்ைிை சமாழி 

சார்பாை ைகைமாைி (விசஷட) (B.A) 
பட்டக்ைல்விகய ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

 ஆங்ைிை சமாழியில் ைகைமாைி (சபாது) (B.A) 
ஆங்ைிை சமாழி 

120 
 
 
50 மாணவர்ைள் 
 
30 மாணவர்ைள் 
 
ஆங்ைிை சமாழித் 

துகற மற்றும் படீ 

மாணவரைள் 
ஊழியர் பணி விருத்திச் 

சசயற்திட்டங்ைள் 
 சமூைவியற் துகற – ஒரு அங்ைத்தவர் 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற, பை 

விரிவுகர சதாகுப்புக்ைகள நடாத்தியது. 
 சிங்ைள சமாழித் துகற இரண்டு சசயற் 

திட்டங்ைள் நடாத்தியது. 
 

01 
பங்குசைாண்சடார் 

10 
 
பங்குசைாண்சடார் 

15 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 
 சமூை வியற்துகற அறிவுப் பரம்பல் சார்பாை 

பை சபாதுக் கூட்டங்ைகள நடாத்தியது. 
 சைை துகறைகளயும் சசர்ந்த ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் ைா.சபா. த (உயர்தர) பரீட்கச 

சதன்மாைாணத்தின் 

சபாது மக்ைள் 
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விகடத்தாள் பரீட்சிப்பதில் பங்ைளித்தைர். 
 சிங்ைள சமாழித் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் அரச சமாழி ஆகணக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசயைாற்றிைர். 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற பின்வரும் சசயற் 

திட்டங்ைகள சசயற்படுத்தியிருந்தது.  
1. ைிழக்கு பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஆங்ைிை 

சமாழி சார்பாை உள்ளை மற்றும் 

சவளிவாரி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பட்டக் ைல்வி பாட சநறிைகள 

வடிவகமப்பதில் உதவுதல் 
2. சவளியடீுைளுக்ைாை குறுைிய மற்றும் 

முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைகள 

மீளாய்வு சசய்தல் 
 

பல்ைகைக் ைழைம் 
 
 
 
 
 
ைிழக்குப் 

பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உள்ளை 

மற்றும் சவளிவாரி 

மாணவர்ைள் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற 

தியாைப் பயிற்சி வகுப்புக்ைகள நடாத்தியாது. 
 ஆங்ைிை சமாழித் துகற பின்வரும் சசயற் 

திட்டங்ைகள நடாத்தியது. இந்தி பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளாை பராத்தியர், சபாண்டிச் சசரி 

மற்றும் மதுகற பல்ைகைக் ைழைங்ைளின்  ஐந்து 

ைைாநிதி பட்டத்திற்ைாை ஆய்வு ைட்டுகரைகள 

பரீட்சித்தல் 
 

 
 
 
சவளிநாட்டவர்ைள் 

பங்கு பற்றிய குழுக்ைல் 

மற்றும் அங்ைத்தவர்ைள் 

எண்ணிக்கை 

 வரைாற்றுத் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு குழுக்ைல் 

பங்ைளித்திருந்தைர்.  
 சமூைவியற் துகறகயச் சசர்ந்த இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள் ஐந்து குழுக்ைகளப் பிரதி நிதிப் 

படுத்தியிருந்தைர். 
 சிங்ைள சமாழித் துகறகயச் சசர்ந்த  நான்கு  

அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு குழுக்ைகள 

பிரதிநிதித்துவப் படுத்திைர். 
 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகறகயச் 

சசர்ந்த ஐந்து அங்ைத்தவர்ைள் பை குழுக்ைளின் 

சசயைாற்றியிருந்தைர். 
 துகற 

i. நான்கு குழுக்ைள் (இரண்டு 

அங்ைத்தவர்ைள்)  
பாைி மற்றும் சபளத்த ைற்கைைள் துகற 

i. சிை 
தைவல் சதாழில் நுட்ப பிரிவு  

i. 2 குழுக்ைள் 
ii. 2 குழுக்ைள் 

புவியியற் துகற 
i. உயர்மட்ட பட்டக்ைல்விக் குழுக்ைள் 

(இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள்) 
 

 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம் மற்றும் 

 சமூை வியற் துகற இரண்டு மாைியங்ைள் 

சபற்றிருந்தது. (UGC மற்றும் NORHEAD)  
2 அங்ைத்தவர்ைள் 
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எண்ணிக்கை)  
 

சதசிய \ சர்வசதச 

 பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் துகற 

பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் 

குழுவின் ைைாநிதி மாைியத்கத சபற்றது. 
 

 
 

ஒரு அங்ைத்தவர் 

விருதுைள் / ஆக்ைவுரிகமைள் / 

விசசட சாதகைைள் 

சிங்ைள சமாழித் துகற, ஐக்ைிய அசமரிக்ைா, 

விஸ்சைாண்சின் பல்ைகைக்ைழை சமாழிசார் 

நிறுவைத்தின் ஜுன் 2015 மற்றும் சதற்கு ஆசிய 

(சைாகட) ஆைஸ்ட் 15 ஆம் திைதிைளில் அடிப்பகட 

சிங்ைள சமாழி பற்றிய விரிவுகரைகள 

நடாத்தியது 
 

50 

சவளிநாட்டவர்ைள் 

நடாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள் 

/ ைருத்தரங்குைள் / மாநாடுைள் 

(உள்ளை / பிராந்திய)  

 சிங்ைள சமாழித் துகற – 01 
 சமூைவியற் துகற – 01 350 

100 

நடாத்தப்பட்ட ைருத்தரங்குைள்  

/ சசயைமர்வுைள் / 

ைைந்துகரயால்ைள்  

படீத்திைால் ஒன்று 
450 

இகணயச் நிைழ்ச்சித்  

திட்டங்ைள் 
சமூைவியற் துகற – 01 
சபாருளியியற் துகற சநார்சவ, அட்ைார் 

பல்ைகைக்ைழைத்துடைாை பட்டக் ைல்வி மற்றும் 

முதுமாைி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்  
 

06 

 
 

 

பவளியீடுகளும்   அைிவுப் பரம்பல்களும் 

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
ஆங்ைிை சமாழித்துகற  01 
சபாருளியல் துகற – 05 
வரைாற்றுத் துகற – 02 

2 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கைைள் 

துகற 01 
புவியியல் துகற 06 

சபாருளியியற் துகற 05 
சமூைவியற் துகற – 01 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 05 
 

3 

சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு 

அளவிைாை ைட்டுகரைள்  

வரைாற்றுத் துகற 06 
சமூைவியற் துகற 02 

பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற 04 
புவியியற் துகற – 12 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 02 
 

4 

சவ ளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 

சபாருளியல் துகற – 02 
ஆங்ைிை சமாழித் துகற 01 

 

5 

வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள்  சபாருளியல் துகற 02 
சமூைவியல் துகற 06 
புவியியற் துகற 13 
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ஆங்ைிை சமாழித் துகற 08 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் இல்கை 

7 

புத்தைங்ைள் சமூைவியற் துகற 01 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற 01 
புவியியற் துகற 02 

வரைாற்றுத் துகற - 02 
ஆங்ைிை சமாழித் துகற 01 

 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் ஆங்ைிை சமாழித் துகற - 01 

9 

சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் 

ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

வரைாற்று துகற -  06 
பாைி மற்றும் சபௌத்த ைற்கை 

துகற – 07 
புவியியற் துகற – 01 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற – 02 
வரைாற்றுத் துகற – 03 

 

10 
பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் சமூைவியல் துகற 04 

ஆங்ைிை சமாழித் துகற 03 

 

 

 

முகொமைத்துவ ைற்றும்  ிதிப் பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

முைாகததுவ  மற்றும் நிதிப் படீத்தின், வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம், 

இைங்கையின் முைாகததுவக் ைல்வியில்  தகைகமத்துவத்கத தன் வசப்படுத்தியுள்ளது. எங்ைள் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மாணவர்ைளுக்கு தங்ைள் சதரிவுைளில் முதல் தர சதர்வாை முன்ன்ைியில் வந்துள்ளதுடன், 

அவர்ைளது ைல்வியின் சபசரழுச்சிக்கும் முன்சைற்றத்திற்கும் தூண்டுதைாைவுள்ளது. வியாபாரச் சூழல் 

தீவிரமாை மாற்றமகடந்து உள்ளது. ஆைசவ படீம் என்ற வகையில் நாங்ைள் விருப்பத் சதகவைளுக்கு பதில் 

அளிப்பதற்கு உைந்த  வகையில் ைல்விசார் நிைழ்சித் திட்டங்ைளில் மாற்றங்ைகள சசய்வதற்கு 

அர்ப்பணித்துள்சளாம். 

 

வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) ப் பாடத்திட்டங்ைள், தற்ைாை வியாபாரத் சதகவைளுக்கு உைந்த வகையில் 

நிைழ்ச்சித்  திட்டங்ைளில் மாற்றங்ைள் சசய்வதுடன் எந்த சவார் சமூைத்தின் சபாருளாதார  அபிவிருத்தியின்  

வாழ்வாதாரத்திற்கும்  ஏற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட வணிக் ைல்வியிகை, புது அபிவிருத்திற்கு உைந்த வகையில் 

மாணவர்ைகள ைற்பிப்பதற்கும் முடியுமாயுள்ளது.  

 

ஆைசவ வியாபாரக் ைல்வி சமூைத்தின் சதாழில்  முகைவுைளின் அபிவிருத்தியிகை  நுணுக்ைமாை அறியத் 

சதகவப் படும் திறகை வழங்குைின்றது.  

 

வியாபார நிர்வாை இளமாைி (BBA) பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் வணிை உைைில் தைக்கு முடியும் என்ற 

மணப்பான்கம உடன் தகைகமத்துவத்  திறகமயிகை மாணவர்ைளிடத்தில் விருத்தி சசய்வதற்கும் 

சபாதுமாை அறிவிகண வழங்கும் எை நான் என்னுைின்சறன். 

 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப்படீம் ைற்கை சநறிைளில் உங்ைளது ஆர்வம், தளரா 

ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஊடாை எங்ைளது ைல்விசார் சசயற்பாடுைளில் சமம்பட்ட நிகையில் 

சசயைாற்ற எதிர்பார்ப்பசதாடு சமூைத்திற்கு பயனுள்ள மைித  மூைவளங்ைகள வழங்குவதன் ஊடாை 

சசயைாற்ற முடியும் என்பகத எதிர்பார்ைின்றது.  
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ஊழியர் பங்களிப்பும் சொதமனகளும் 

 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ைட்டண அறவடீ்டுப் 

பாடசநறிைள் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார மற்றும் 

ைைாநிதி டி. எஸ். எல். டப். குணவர்தை 

சபான்சறார் றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

நடாத்தப்படும் வணிை நிர்வாை முதுமாைிப் 

பட்டத்திற்ைாை விரிவுகரைகள வழங்ைிைர் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார, ைைாநிதி டி. 

எஸ். எல். டப். குணவர்தை. திரு ஏ. சி. 
ைருணாரத்ை மற்றும் சசல்வி ஜி. பி.சை. 

நிஷான்தி சபான்சறார் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் 

படீத்திைால் நடாத்தப்பட்ட வணிை நிர்வாை 

முதுமாைிப் பட்டத்தின் ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைளின் சமற்பார்கவயாளராைவும், 

பரீட்சைர்ைளாைவும் சசயைாற்றிைர். 
 திரு. டப். எம். ஆர். ைக்சிரி மாத்தகற றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் நடாத்தப்பட்ட 

சமாதாைம் மற்றும் அபிவிருத்தி ைற்கைைள் 

பற்றிய ைகை முதுமாைி பட்டத்திற்ைாை 

விரிவுகரைகள வழங்ைியிருந்தைர். 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார, ைைாநிதி டி. 

எஸ். எல். டப். குணவர்தை. திரு ஏ. சி. 
ைருணாரத்ை, சசல்வி ஜி. பி. சை. நிஷான்தி, 
திருமதி எம்.சை.சி. திசைஷா மற்றும் திரு டி. 

ஆர். விசஜசுன்தரா சபான்சறார் சந்கதப் 

படுத்த்தற் முைாகமத்துவ டிப்சளாமா 

சசயற்திட்டதிற்ைாை விரிவுகரைகள 

வழங்ைியிருந்தைர். திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை விஞ்ஞாை படீத்தின் 

ைற்கைப் பாடசநறிைளுக்கு இகடயிைாை 

பாடங்ைளின் சவளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் 

சசயைாற்றிைர்.  
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின்  FSC 3122 ைணக்ைியல் மற்றும் 

சபாளியல் துகறயின் ECN 4204, ........ நிதி 
சார்பாை சவளிவாரி விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றிைார். 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைாண், 

PDBA/ MBA நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் PDBA/ MBA 

பாடசநறியின் 201 நிதி முைாகமத்துவம் 

மற்றும் P02 முைாகமத்துவ தீர்வுைளுக்ைாை 

ைணக்ைியல் பாடசநறிைளின் 

விரிவுகரயாளராைவும் ைடகமயாற்றல். 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார, முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் நடாத்தப்படும் PDBA/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
MBA நிைழ்ச்சித் திட்டதின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராை ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார மருத்துவ 

படீத்திைால் நடாத்தப்படும் 

மருத்தாக்ைவியற்மாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் PDBA/ MBA நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் 102 41; முைாகததுவ தீர்வுக்ைாை 

ைணக்ைியல் பாடசநறியின் விரிவுகரயாளராை 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை PDBA/ MBA 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் MBA 201 : நிதி 
முைாகததுவ பாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைவும் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீத்திைால் நடாத்தப்படும் 

மருந்தாக்ைவியற்மாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஜி. சை. சி. ஜவீன்த, சபறியியற் படீத்தின் 

சபாறியியற் விஞ்ஞாைமாைி பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் (IS 5311) நிதி முைாகமத்துவம் ) 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைக் 

ைடகமயாற்றல்  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 
 

சமூை சசகவைள்  சந்கதப் படுத்தல் துகற சிறிய அளவிளாை 

சபண் சதாழில் முகணவர்ைளின் மீன் 

உற்றபத்திப் சபாருட்ைளின் சபறுமாை 

அதிைரிப்பு மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் 

திறகமைகள வலுப்படுத்துதல் சார்பாை பை 

சசயைமர்வுைகள ஒழுங்கு சசய்திருந்தது. 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்தை, மாத்தகற புைித 

சதாமஸ் ைல்லூரியின் மாணவர்ைளுக்கு 

தகைகமத்துவத் திறன்ைள் பங்கு பற்றி ஒர் 

விரிவுகர வழங்ைியிருந்தார் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை சைைணதுகற தைல்ை 

வடக்கு மஹா வித்தியாை மாணவர்ைளுக்கு 

ஆக்ைத்திறன் உள்ள மாணவைாகுவது 

எவ்வாறு? என்பது பற்றிய ஒர் விரிவுகர 

வழங்ைல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை விவசாய படீத்கதச் 

சசர்ந்த மாணவர்ைளுக்கு நுைர்சவார் 

நடவடிக்கை பற்றிய ஒர் விரிவுகர வழங்ைல். 
 திரு. பி.சை.சி. திசைஷா எல்பிடிய ைாைி/ 

ஆைந்த மத்திய ைல்லூரியின் வணிை 

திைத்தின் பிரதம அதிதியாை பங்கு பற்றல். 
 திருமதி எம். எஸ் நாநயக்ைார ைாைி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சவுத்ைண்ட மத்திய ைல்லூரியின் பகழய 

மாணவிைள் சங்ைத்தின் ைணக்ைாய்வாளராை 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ.ஜி. தீபால் றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சைை படீங்ைள் மற்றும் துகறைளின் 

ைல்வி சார் சங்ைங்ைளின் மற்றும் ைழைங்ைளின் 

ைணக்ைாய்வாளராை ைடகமயாற்றல். 
பாடத்திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள்/ பாடங்ைள் விருத்தி) 
 வணிை நிர்வாை இளமாைிப் பட்டப் (BBA) 
பாடதிட்ட மீளாய்வு ; பின்வரும் 

அங்ைத்தவர்ைள் BBA   படத்திட்ட மீளாய்வில் 

பங்குபற்றிைர்.  
1. சபராசிரியல் பி.ஏ.பி.எஸ். குமார 
2. ைைாநிதி டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை 
3. சசல்வி ஜி.பி.சை. நிஷான்தி 
4. திரு. டப்.எம்.ஆர். ைக்ஷரி 
5. திரு. ஏ.சி,. ைருணாரத்ை 
6. திரு. எம்.என்.எம். நிஸ்மி 
7. திரு. பி.சை.சி. திசைஷா 
8. திரு டப். டி. சை. தி. சில்வா 

 திரு. எச். வி.டி. ஐ. அசபவிக்ரம வணிை நிர்வாை 

இளமாைி பாடத்திட்டத்திற்ைாை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

நடாத்தப்பட்ட பாடத்திட்ட அபிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் பங்கு பற்றிைார். 

 திரு. எச்.வி. டி.ஐ. அசபவிக்ரம, ருஹுண 

பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் 

படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட விருத்தியில் 

பங்குபற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைாண், 

ருஹுண பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட 

விருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திரு கவ. ஏ. எம். பி. மாைவக்ஷ 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை 

நிர்வாை இளமாைி BBA பட்டத்திற்ைாை 

பாடத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைி BBA பட்டத்திற்ைாை பாடத்திட்ட 

அபிவிருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை ருஹுண 

பல்ைகைக் ைழை முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் 

படீம் PDBA/ MBA பாடத்திட்ட விருத்தியில் 

பங்குபற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் ருஹுண பல்ைகைக் ைழை 

முைாகததுவ மற்றும் நிதிப் படீம் PDBA/ MBA 

பாடத்திட்ட விருத்தியில் பங்குபற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் 

படீத்தின் வணிை நிர்வாை இளமாைிப் பட்டப் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
பாடத்திட்டத்தின் விருத்தியில் பங்ைபற்றல் 

 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் பாடத்திட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவராை 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. சை.ஜ.பி.வி. குணவர்தை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. சி. ஜவீன்தி   முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திருமதி டி. ஏ. என். ஆர். ஜயரத்ை முைாகததுவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை 

இளமாைிப் பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

பாத்திட்ட அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. ஜி.சை. சி. ஜவீன்த முைாகததுவ மற்றும் 

நிதிப் படீத்தின் வணிை நிர்வாை இளமாைிப் 

பாடத் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பாத்திட்ட 

அபிவிருத்தியில் பங்கு பற்றல் 
 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை CCPDHE க்ைாை இரண்டு 

பாட அைகுைகள (பாடஅைகு 09 மற்றும் 10) 

ஒருங்ைிகைத்த்சதாடு ஒவ்சவார் பாட 

அைகுைளுக்குமாை சசயைமர்வுைகளயும் 

ஒழுங்கு சசய்திருந்தார். 
 திரு கவ. ஏ. எம். பி. மாைவக்ஷ, 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திைால் 

ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை ைல்வி சாரா 

ஊழியர்ைளுக்ைாை விரிவுகரயின் 

வளவாளராை பங்கு சைாள்ளல் 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் ைல்வி சார 

ஊழியர்ைளுக்ைாை ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட 

விரிவுகரயின் வளவாளராைச் சசயற்படல் 
 

 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 
 சபராசிரியர் பி.ஏ.பி.எஸ். குமார, ைைாநிதி 

டி.எஸ்.எல்.டப். குணவர்தை, சசல்வி 
ஜி.பி.சை. நிஷாதி மற்றும் திரு. ஏ.சி. 
ைருணாரத்ை சபான்சறார் ைா.சபா. த ( 

உயர்தர) பரீட்கசயின் வணிை ைற்கைைள் 

பாடத்தின் பிரதாை பரீட்சைர்ைளாைக் 

ைடகமயாற்றிைர். 
 பின்வரும் ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

ைா.சபா.த. (உயர்தர) பரீட்கசயின் 

ைணக்ைியல் பாடத்தின் பிரதாை 

பரீட்சைர்ைளாை ைடகமயாற்றிைர். 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
 திரு. கவ.ஏ.எம்.பி. மாணவக்ஷ\ 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் 
 திருமதி ஜ.ீஏ.என். தர்ஷி 
 திருமதி எம்.எஸ்,. நாநயக்ைார 
 திரு. சை. ஜி. பி.வி. குணரத்ை 
 திரு. ஆர். ஆர்.பி.சை. குணரத்ை 
 திரு. எச்,வி.டி. ஐ. அசபவிக்ரம 

ைா.சபா.த.(உயர்தர) பரீட்கசயின் மீள் 

பரிசசாதகை நடவடிக்கையில் பங்குபற்றல். 
 திரு.கவ. ஏ. எம், பி. மாணவக்ஷ ை.சபா., த 

(உயர்தர) பரீட்கசயின் 2015 மாத்தகற 

மாவட்டத்தின் ைட்டுப்பாட்டு பிரதம 

பரீட்சைராைச் ைடகமயாற்றல். 
 திருமதி எம்.எஸ். நாநயக்ைார ைா.சபா.த 

(உயர்தர) /சதசிய ைல்வி நிறுவைம் (NIE) 
க்ைாை சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

 திருமதி எம், எஸ். நாணயக்ைார ைா.சபா.த 

(உயர்தர) பரீட்கசயின் மீள் பரிசசாதகை 

நடவடிக்கைைளில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. ஏ.ஜ.ீ தீபால் ைாைி மாவட்ட ைா.சபா.த 

(உயர்தர) பரீட்கச 2015 பிரதம பரீட்சைராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ையீாரச்சிசை ைா..சபா. 

த (உயர்தர) வகுப்பு மாணவர்ைளுக்கு 

ைணக்ைியல் மற்றும் வணிை ைற்கைைள் 

பாடங்ைள் சார்பாை நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைளில் பங்கு சைாள்ளல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என். தர்ஷி பரீட்கசைள் 

மற்றும் மதிப்படீுைள் திகணக்ைளத்தின் 

நடாத்தப்பட்ட ைா.சபா. த (உயர்தர) 

பரீட்கசயின் ைணக்ைியல் பாடத்திற்ைாை 

மீள் பரிசசாதகை நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் 

பங்கு சைாள்ளல் 
 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 
 

 சபராசிரியர் பி.ஏ.பி. எஸ். குமார தைது 

சபடிைால் விடுமுகற ைாைங்ைளில் பிஜி 
தீவின் பிஜி பல்ைகைக்ைழைத்தின் வணிை 

மற்றும் சபாருளியல் ைல்லூரியில் 

ைடகமயாற்றல். 
 திரு. ஏ.சி. ைருணாரத்ை இந்தியா மற்றும் 

பங்ைளாசதஷ்  நாட்டிைிருந்து வருகை தந்த 

குழுவிைருக்கு றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்கதப் பற்றி இரண்டு 

விரிவுகரைகள வழங்ைிைார். 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை சந்கதப் படுத்தற் 

சசகவைள் சார்பாை சர்வசதச சஞ்சிகை 

ஒன்றிகை மீளாய்வு சசய்தல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை பை 

 
 
 
 
 
 
 
 
பல்ைகைக் ைழைம் 

மற்றும் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சர்வசதச சஞ்சிகைைள் மற்றும் 

மாநாடுைளுக்ைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைகள 

மீளாய்வு சசய்தல் 
பங்குபற்றிய குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் எண்ணிக்கை 
 திரு. டப்.எம்.ஆர். ைக்சிரி, பல்ைகைக்ைழை 

ஆசிரியர் மன்றத்தின் (FUTA) நிகறசவற்றுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப் குணவர்தை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 

ஆசிரியர் சங்ைத்தின் தகைவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீ ஆசிரியர் 

மற்றத்தின் சசயைாளராை ைடகமயாற்றல் 
 சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ். குமார மற்றும் 

ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

சபான்சறார் றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 

வணிை நிர்வாை முதுமாைி ( MBA) பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்தின் ைற்கைைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசயைாற்றல் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சதாகைக் ைற்றல் 

ைல்விப் பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை ஊழியர் பணி 

விருத்தி நிகையத்தின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் சசகவயாற்றல் 
 ைைாநிதி டி.எஸ்.எல். டப். குணவர்தை 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதி சார்பாை 

றுஹுண சஞ்சிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. ஏ. சி. ைருணாரத்ை ஊழியர் பணி 

விருத்தி நிகையத்தின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை சசகவயாற்றல். 
 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை சந்கதப் படுத்தல் 

வட்டத்தின் சிசரஷ்ட தசிவாளராைக் 

சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம HETC 

சசயற்திட்டத்தின் UDG – ICT கூறின் படீ 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச்.பி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம பல்ைகைக் ைழை 

புைகமப் பரிசில் குழுவின் படீ 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. எச். வி. டி, ஐ. அசபவிக்ரம 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்தின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
ஆய்வு திட்ட சைாள்கைைளின் மதிப்படீ்டுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி. எம். ஏ. சதன்ைசைான் 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சதாழில் 

வழிைாட்டற் பிரிவின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச்  ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி.எம்.ஏ. சதன்ைசைான் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைல்வி அமர்வின் 

படீ ஒருங்ைிகணப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி (திருமதி) டி.எம்.ஏ. சதன்ைசைான் 

ICME 2015 இன் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திரு. கவ. ஏ. எம்.பி. மாணவக் ஷ ICME 2015 

இன் நிதிக் குழுவின் தகைவாராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எம். எஸ். நாநயக்ைார நான்ைாவது 

ICME 2015 இன் சசயற்பாட்டுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைக் ைடகமயாற்றல்  
 திருமதி எம்.எஸ். நாநயக்ைார சமாைராைகை 

மாவட்ட வணிை குழுமத்தின் மிைச் சிறந்த 

சதாழில் முகைவகரத் (2015) சதரிவுக்ைாை 

நீதிபதிக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக்  

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஏ. ஜ.ீ தீபால் மாணவர ஆசைாசைராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 ைைாநிதி எம்.சை. வன்ைியாரச்சிசை உள்ளை 

தரச் சான்றுறுதிப் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

(RJMF) அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி HETC சசயற் 

திட்டத்தின்  UDG இன் ஒருகமப்பாட்டுக் 

கூறின் படீ அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் படீத்தின் பாடத்திட்ட 

மீளாய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி இைங்கை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் முைாகமத்துவ 

மற்றும் சபாருளியல் பற்றிய மூன்றாவது 

சர்வசதச மாநாட்டின் (ICME 2015)  தங்கு 

வசதிக் குழுவின் அங்ைத்தவராைக் 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் 

இைக்ைிய சபாட்டி 2015 யின் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி ஜி. ஏ. என் தர்ஷி ஹம்பாந்சதாட்கட 

மாவட்ட வணிை குழுமத்திைால் 

நடாத்தப்படும் மிைச் சிறந்த சதாழில் முைவர் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
விருது 2015 சதரிவிற்ைாை நீதிபதிக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திரு. சை. ஜி. பி. வி. குணரத்ை ைல்வி சார் 

அமர்வு 2015 இன் படீப் பிரதிநிதியாை 

ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. வி. ஜவீன்தி ைைாச்சார 

நிகையத்தின் சசயற்பாடுைளில் படீ 

ஒருங்ைிகைப்பாளராைக் ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி எச். ஏ. வி. ஜவீன்தி மாணவர் 

ஆசைாசைராை ைடகமயாற்றல் 
 திருமதி டி.ஏ.என். ஆர். ஜயரத்ை மாணவர் 

ஆசைாசைராை ைடகம யாற்றல் 
 திருமதி டி. ஏ. என். ஆர். ஜயரத்ை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை விகளயாட்டு  

ஆசைாசகைக் குழுவின் படீப் பிரதிநிதியாை 

ைடகமயாற்றல்.  
 திரு. ஜி.சை. சி. ஜவீன்த றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை முைாகமத்துவ மற்றும் நீதிப் படீத்தின் 

மாணவர்  ஆசைாசைராை ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஜி. சை. சி. ஜவீன்த (ICME 2015)நிதிக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராை ைடகமயாற்றல்.\ 
 திரு. ஜி.. சை. சி. ஜவீன்த றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விகளயாட்டு  ஆசைாசகைக் குழுவின் 

படீப் பிரதிநிதியாை ைடகமயாற்றல்  
 

நடாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள்/ 

ைருத்தரங்குைள் மற்றும் 

மாநாடுைள்.  

 திரு ஏ. ஜி. தீபால் ைணக்ைியல் மற்றும் நிதித் 

துகறகயச் சசர்ந்த மாணவர்ைளுக்கு 

ஆங்ைிை சமாழி சபச்சுத் திறகமகய 

வலுப்படுத்தளும் மற்றும் சசயைார்வம் 

தூண்டுதளுக்குமாை சசயைமர்விகை 

நடாத்தல் 
 திரு. ஆர். ஆர் பி.சை. குணரத்ை மாத்தகற 

மாவட்ட வணிை குழுமத்தில் சிறு மற்றும் 

மத்திய தர கைத்சதாழில் முைவர்ைளுக்ைாை 

சசயைமர்விகை நடாத்துதல் 

 
 
மாணவர்ைள் 
 
 
 
 
 
சிறு மற்றும் மத்திய 

தர சதாழில் 

முைவர்ைள் 
சவளிவாரி நடவடிக்கைைள்  ைிராமத்திற்கு சந்கதப் படுத்தல் இைங்கை 

சந்கதப் படுத்தல் நிறுவைத்துடைாை மீன் 

விகைக் ைழிவு முைவர் நிைழ்ச்சி 2015 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை அசமரிக்ைா வணிை 

ைல்லூரியிைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

விழாவின் விசசட அதிதியாைப் பங்கு பற்றல் 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை மாத்தகற றுஹுண 

சசகவ (SLBC) யிைால் தயாரிக்ைப்பட்ட 

ஆவர்ஜைா சநரடி வாசைாைி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றல் 
 திரு. எச்.வி.டி.ஐ. அசபவிக்ரம நிறுவைத் 

தகைகமத்துவம் (BBA 4202) நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழ் ஆக்ைபூர்வமாை 

 
 
 
 
 
 
சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் / 

 டவடிக்மக 
எண்ணிக்மக ைற்றும் / அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 
பயனமடநவொர் / 

விமளபயன் 
சிந்தகைகயயும் மற்றும் தைவல் 

முகறகமயும் பற்றிய சசயைமர்கவ 

ஒருங்ைிகணத்தல் 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் இைங்கை ைணக்ைியல் 

சதாழில் நுட்பவியளாைர் சங்ைம் ஒழுங்கு 

சசய்த SLPSAS அறிமுைப் படுத்தல் பற்றிய  

நான்கு நாள் சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல்  
 

சவறு நடவடிக்கைைள்  திரு எச். வி. டி. ஐ.  அசபவிக்ரம மாத்தகற 

புைித மாரியால் ைண்ணியர் மடத்தின் வணிை 

திைத்தின் வளவாளராைப் பங்கு பற்றல் 
 திரு. கவ. ஏ. எம். பி. மாணவக்ஷ மாத்தகற 

வகரயருக்ைப்பட்ட நிறுவைத்திைால் 

நடாத்தப்பட்ட வணிை திை நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் வளவாளராை  பங்கு பற்றல் 
 திரு ஏ. ஜி. தீபால் அம்பளாங்சைாகட  

பிரசதசத்தின் இரண்டு பாடசாகைைளிைால் 

நடாத்தப்பட்ட வணிை திை நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் வளவாளராை பங்குபற்றல் 
 திரு. ஏ. ஜி. தீபால் வதுசைதர பிரசதசத்தில் 

அகமந்துள்ள மணஹர விகளயாட்டுக் 

ைழைத்தின் ைணக்ைாய்வாளராை 

ைடகமயாற்றல் 
 திரு. ஆர் ஆர். பி .சை. குணரத்ை பத்சதைம 

புைித ைிறிஸ்தவ பள்ளி ஆண்ைள் 

ைல்லூரியின் வணிை திை ைருத்தரங்குைளின் 

வளவாளராைப் பங்கு பற்றல். 
 

 
 
 
 
 
சமூைம் 

 

 

பவளியீடுகளும்  அைிவுப் பரம்பல்களும் 
 

வகை எண்ணிக்கை 

1 
சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு  ைட்டுகரைள் 

(சமற்சைாள் குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
- 

2 

சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிளாை 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
- 

3 
சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் 

முழு அளவிைாை ைட்டுகரைள்  

- 

4 
சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை 

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

- 

5 

வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள்  திருமதி பி.சை. சி. திசைஷா 

ைளைிப் பல்ைகைக்ைழை 2015 

சர்வசதச முதுமாைி ஆய்வு 

மாநாடு 
 திருமதி பி.சை. சி. திசைஷா 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 12 

ஆவது ைல்வி அமர்வு மற்றும் 11 
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2015 

ஆவது உபசவந்தரின் விருது 

நிைழ்ச்சி 
6 பிரசுர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் - 

7 புத்தைங்ைள் - 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 

9 

சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரமாை அறிவியற் 

ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், சதசிய சசய்திப் 

பத்திரிகைைள் சபான்றை) 

 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை சந்த்கதப் 

படுத்தல் துகற சார்பாை சதசிய 

சசய்திப் பத்திரிகைைளில் மூன்று 

சசய்திைகள சவ ளியிடல் 
 திரு ஏ.சி. ைருணரத்ை இைங்கை  

சந்கதப் படுத்தல் நிறுவைத்தின் 

அணுசரகையுடன் மீன் 

விகைக்ைழிவு ைிராமத்திற்கு 

சந்கதப்படுத்தல் பற்றிய பை 

ைட்டுகரைகள பை சசய்தித் 

தாள்ைளில் சவ ளியிடல் 
 

10 

பதிப்பாசிரியச் சசகவைள்  சபராசிரியர் பி. ஏ. பி. எஸ் குமார 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை வணிை 

முைாகமத்துவம் சார்பாை 

முதுமாைிப் பட்ட சைாள்கைத் 

திட்டத்கத தயாரித்தல் 
 திரு ஏ. சி. ைருணாரத்ை றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 

சநறிப்படுத்தல் சசயற் 

திட்டத்திற்ைாை சமன்கமத் 

திறகமக் சைாள்கைத் திட்டத்கத 

தயாரித்தல் 
 திரு ஏ.சி. ைருணாரத்ை சதாழிற் 

நுட்பக் பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித்  

திட்டத்தின் ைீழ் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட சமன்கமத் 

திறகம பாடசநறிக்ைாை பாடத் 

திட்டத்திகை தயாரித்தல்.   

 

 

 

ைருத்துவ பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புதிதாை அறிமுைப் 

படுத்தப்பட்ட பாடசநறிைள். 

(பாட அைகுைள்) 

சமூை மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி தியாைி சபான்ைப்சபரும குடும்ப 

மருத்துவம் சார்பாை பாடத்திட்டத்கத  

விருத்திசசய்தல் 

 

சமூை மருத்துவத் துகற 

மருத்துவ மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்சித் 

திட்டங்ைள் அல்ைது 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

முதுமாைி மருத்துவ நிறுவைப் 

பயிற்ச்சியாளர்ைளுக்ைாை மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியல் டிப்சளாமா.  

 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சணாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

ைாைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – விரிவுகரயாளர் / 

பரீட்சைர் 

ைைாநிதி எஸ். குைரத்ை 

சஜ.ஏ.பி. தம்மிை 

ைைாநிதி எம்.எப்.எம். ரமீஸ் 

ைைாநிதி டி.எல்.டப். தசநாயக்ை 

                  விரிவுகரயாளர்ைள் 

 

சுைாதார பாடசநறி – 

இை விருத்தி சுைாதாரம் பற்றிய 

டிப்சளாமா–சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம்  

ைைாநிதி எஸ். குைரத்ை, ைைாநிதி சஜ.ஏ.பி. 
தம்மிக்ை, ைைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை, 

ைைாநிதி எம். எப். எம். ரமீஸ், ைைாநிதி 
டி.எல்,டப், தசநாயக்ை மற்றும் ைைாநிதி 
எம்.ஏ.சஜ. இசரஷா 

விரிவுகரயாளர்ைள்  - விஞ்ஞாைமாைி 
தாதியற் பட்டக் ைல்விச் சசயற்திட்டம் 

 

 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை 

முதுமாைிமருத்துவ 

நிறுவைம் 

 

 

 
 

 

 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சணாயியற் மருத்துவ 

முதுமாைி பயிளுநர்ைள் 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சணாயியற் மருத்துவ 

முதுமாைி பயிளுநர்ைள் 

 
 

சார்பு நிகை மருத்துவ பட்டக் 

ைைவித் திட்டத்தின் தாதியற் 

மருத்துவ பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சமூை சசகவைள் உடற் கூற்றுயியற் துகற 

i. பாைிைவியல் ஆய்வு கூடம்; 

 (அ) அடிப்பகட விந்துப் பகுப்பாய்வு 

 (ஆ) உள்ளை ைருப்கப பகுப்பாய்வு 

 (இ) குர்சசாக் மிைர் பரிசசாதகை 

 (ஈ) Post Coitel சசாதகை 

ii.  ஆண்ைளின் இைப்சபருக்ைச் சசகவ / 

மருத்துவப் சசாதகை 

iii  விந்து  MARIgGசசாதகை 

ivசைகமடியா மூத்திரப் பகுப்பாய்வு(PEVA)   

vகுறுைிய வகைப்படுத்தல் மற்றும்Rb. 

Vi  VDRL சசாதகை  (சிபிைிஸ் 

RPPசசாதகை ) 

Vii HIV I மற்றும் சார்பாை சசாதகை       

(HIV I மற்றும்IIAb) 

Viii சஹப்பட்டய்டிஸ் ப ீதள பரிசசாதகை  

iX.  விந்து  

X. விந்து வங்ைி 
  - விந்து நன்சைாகடயளிப்பு 

  - சதகவப்படும் சபாழுது விந்து 

மாதிரிைகள வழங்ை முடியாத 

ைணவன் மார்ைளுக்ைாை விசசட 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்க்ள் மற்றும் சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நிைழ்ச்சிைள்  

  - விசசட மருத்துவக் ைண் ைாணிப்பின் ைீழ் 

உள்ள ஆண்ைளுக்ைாை விசசட 

நிைழ்ச்சிைள். உ+ம் சவதியியல்  

Xi. ருசபல்ைா (Ig G  மற்றும் Ig M AB) 

Xii. CMV ( சய்சடா சமைசைா வய்ரஸ்) (Ig G  

மற்றும் Ig M AB) 

MOIC இை விருத்தி உயிரியியற்  பிரிவு – 

ைைாநிதி பி. எம். சராட்ரிசைா நுண் அணு 

மரபியற் ஆய்வுகூடச் சசகவப் பிரிவு ;-  

ைைாநிதி எல்பி. எல். பிரசபாதா  

 

சமூை மருத்துவ துகற 

 சபராசிரியர் சமன் விமை சுன்தர 

மருத்துவச் சமூை சசகவ 

 ைைாநிதி  தியாைி சபான்ைம்சபரும –

NCD ஒளிப்படத் திகரயியற் நிைழ்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு சைாள்ளல் 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா – சவ 

ளிக்ைள பூர்வ பிரசவ மருத்துவச் 

சசகவைளில் நடாத்தல்  

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை – 

ைாைியில் உள்ள சமூை நிறுவைங்ைள் 

பாடசாகைைள் மற்றும் சுைாதார 

பராமரிப்பு நிறுவைங்ைளில் 

விழிப்புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள நடாத்துதல் 

 ைைாநிதி ஜிசைத்ரா டி சில்வா –NCD  

ஒளிப்படத் திகரயியற் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

  

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை. சபாதிநாயக்ை 

மருத்துவ மற்றும் குறுதியியற் 

மருத்துவச் சசகவ 

 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

I. நரம்பு உடல் இயங்ைியல் பிரிவு 

II. ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் 

நரம்பிவியற் சசகவைள் 

III. ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் சபாது 

மருத்துவச் சசகவைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

சமூை மருத்துவத் துகற 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

ஊழியர்ைள் 

 

இருதய புணர்நிவாரை 

திட்டத்தில்  சநாயளர்ைள் 

பங்கு சைாள்ளல், THK/  

பாடசாகை மாணவர்ைள் / 

MCH பராமரிப்புப் சபறுசவார்/ 

சதாட்டத் சதாழிளாைர்ைள்/ 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள்.  

 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள் 

 

பல்ைகைக் ைழை ஊழியர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி சை. சபாதிநாயக்ை 

சபாதுமக்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

IV.  

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

நுண்’ணுயிரியற் மருத்துவச் சநாய் விசார 

கைக் சசகவைள் இைவச மற்றும் ைட்டண 

அறவடீ்டு இரண்டும் 

 

குழந்கத சநாய்யியற் துகற 

I. சசவ்வாய் மற்றும் வியாழன் 

ைிழகமைளில் சபாதுக் குழந்கத 

மருத்துவச் சசகவைகள 

நடாத்துதல் 

II. சீறுநீரை மருத்துவச் சசகவ புதன் 

ைிழகமைள்  

III. ஆஸ்தமா மருத்துவச் சசகவைள் 

– ஒவ்சவார் சவௌளி தள்ளிய சவ 

ள்ளிக்ைிழகமைளில்  

IV. விருத்திற்ைாை இயக்கு நீர் 

மருத்துவச் சசகவ – மாதத்திற்கு 

ஒரு முகற.  

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியற் சநாய் 

விசாரகணச் மருத்துவச் 

சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பதற்ைாை (PELF)சதசிய 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

பரம்பல் மதிப்படீ்டு ஆய்வுைள்  

(TAS) 

III. யாகைக்ைால் சநாய் மருத்துவச் 

சசகவைகள நடாத்துதல் 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியற் சநாய் 

விசாரகணச் மருத்துவச் 

சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பதற்ைாை (PELF)சதசிய 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

பரம்பல் மதிப்படீ்டு ஆய்வுைள்  

(TAS) 

III. யாகைக்ைால் சநாய் மருத்துவச் 

சசகவைகள நடாத்துதல் 

 

சநாய் பகுப்பாய்வுத் துகற 

 ைராபிடிய சபாதை கவத்திய 

சாகையில் சபராசிரியர்ைளுக்ைாை 

பிரிவிற்கு வரைாற்று சநாய் 

பகுப்பாய்வியல் மற்றும் உயிர்ம 

நுண்ணுயிரியற்  துகற 

கவத்தியசாகை 

சநாய்யாளர்ைள் மற்றும் சவ 

ளிவாரி சநாயாளர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

பின்வரும் சசகவைள் 

நடாத்தப்பட்டை.  

 ஒரு குடல் அமீபியஸ் 

நிைழ்வு 

 நான்கு wuchareria bancrofti 

நிைழ்வு 

 நான்கு Dirofilaria repens 

நிைழ்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை 

 ஒரு Plasmodium Orale 

 ஒரு PlasmodiumVivax 

 இரணடு நிைழ்வுைள் 

 இரண்டு Pneumocystis , 

Jiroveci  

 ஐந்து யாகைக்ைால் 

hymphoedema நிைழ்வுைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சநாய் பகுப்பாய்வுத் துகற 

 

ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகை 

சநாயாளர்ைள்.  
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் சசகவைள். 

1350 வரைாற்று சநாய் 

பகுப்பாய்வியற் மற்றும் 370 உயிர்ம 

சநாய் பகுப்பாய்விற்குைா நியதிைள் 

ஆய்விற்குற்படுத்தப்பட்டு 

அறிக்கைைள் வழங்ைப்பட்டை. 

 சதன் மாைாண மற்றும் சப்ரைமுவ 

மாைாணத்திற்கு சநாய் தகடைாப்பு 

வராைாற்று  இரசாயைவியற் ஆய்வு 

கூட சசகவைள்  

சமற்சைாள்ளப்பட்டை. 245 சநாய் 

தகடைாப்ப்பு வரைாற்று இரசாயை 

சசாதகைைள் சமற்சைாள்ளப்பட்டு 

அறிக்கைைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டை. 

 

மருந்தியல் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் சஹட்டிசஹவா 

 

குறிதிச் சக்ைகர எதிர்ப்பு (Insulin resistance)  

ஆய்வு கூடச் சசகவ 

 

திருமதி நதீஷா சமரநாயக்ை 

திருமதி எம். எஸ். குமாரசை 

 

உண்ணாவிரத இன்சுளனீ்,FBS மற்றும் 

OGTT ைளுக்ைாை சசகவைகள 

சமற்சைாள்ளல் 

 

உள சநாய்யியற் துகற 

சபராசிரியர் ஜி. எச். சான்தை ீ

 
சபராசிரியர் சான்தைி அவர்ைள் ைராபிடிய 

சபாதை கவத்திய சாகையில் பல்ைகைக் 

ைழை உள சநாயியற் பிரிவின் சிறுவர் 

இளம் வயதிைர் உளசநாய் நிபுணராைவும் 

முதிசயார் சபாது உள சநாயியற் 

நிபுணராைவும் ஆசைாசகைச் 

சசகவைகள வழங்ைியிருந்தார். அவர் 

சைாழும்பு முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராைவும் 

ைடகமயாற்றியுள்ளார். அவர் புதிதாை 

இஸ்தாபிக்ைப்பட்ட சிறுவர் உளசநாயியற் 

நிபுைர்  இைங்கை ைல்லூரியின் உப 

தகைவராவார். அவர் படீத்தின் 

ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழுவின் 

தகைவராைவும் சமன் முகறயடீ்டுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றியுள்ளார். அவர் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சைாழும்பு 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பல்ைகைக் ைழைம் சபான்ற வற்றின் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைளின் பதவி 
உயர்வு பற்றி சதர்வுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றியுள்ளார். அவர் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் ஊழியர் ஒருவரின் 

ஒழுக்ைாற்று விசாரகணக் குழுவின் 

தகைவராைவும் சசகவயாற்றிைார். அவர 

இைங்கை உளசநாயியற் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் (SLCOPSCH) வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வின் தகைவராவார். அவர் மருத்துவ 

படீ வருடாந்தக் ைல்வி அமர்வு மற்றும் 

ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வுைளின் தகைவராைவும் 

ைடகமயாற்றல்.ைளைிப் பல்ைகைக் ைழை, 

ைல்விசார் ஊழியர் ஒருவரின் ைைாநிதிப் 

பட்டத்திற்ைாை பரீட்சைராைவும் 

நியமிக்ைப்பட்டிருந்தார். 

பின்வரும் சமூைச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளின் வளவாளராைவும் அவர் 

பங்குபற்றியுள்ளார். 

 சதன் மாைாணத்திற்ைாை புதிதாை 

நியமிக்ைப்பட்ட ஆரம்பப் பாடசாகை 

ஆசிரியர்ைளுக்கு சிறுவர் 

உளசநாயியற் பற்றிய சபாதுக் 

சைாளாறுைள் பற்றிய பயிற்ச்சி 
 சதன் மாைாண ஆசிரியர்ைளுக்கு 

வகுப்பகறயில் புரிந்துசைாள்ளக் 

கூடிய சிறுவர் உளசநாயியற் 

சைாளாறுைள் பற்றி விசசட ைல்விப் 

பயிற்ச்சி 
 விசசட ைவைிப்பதற்குற் படுத்தப்பட 

சவண்டிய பிரச்சிகைக்கு 

உற்படுத்தப்பட்ட சிறுவர்ைளின் 

நடத்கத முைாகமத்துவம் சார்பாை 

சிறுவர்ைளின் சபற்சறார்ைளுக்குப் 

பயிற்ச்சியளித்தல் 

 ைாைி சஹால்சிம் 

சதாழிற்சாகையில் சபற்சறார் 

ைல்வி சார்பாை வளவாளர் 

 

ைைாநிதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

 

அவர் ைராபிடிய சபாதை கவத்திய 

சாகையின் பல்ைகைக் ைழை 

உளசநாயியற் பிரிவிற்ைாை மருத்துவ பை 

விைஅறிவுத்துகறைளுக்ைாை குழுவின்  

தகைவராைக் ைடகமயாற்றியுள்ளார். 

அவர் சதாடர்ந்து ைராபிடிய சபாதை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

கவத்தியசாகையின் உள்ளை உள 

சநாயாளர்க்ைாை சசகவ மற்றும் சவ 

ளிவாரி உள சநாயாளர்ைளுக்ைாை 

ஆசைாசகை சசகவைகள வழங்ைி 
வருைின்றார். இதற்கு சமைதிைமாை அவர் 

மஹசமாதகர சபாதைா கவத்தியசாகை 

மற்றும் சபாசப- சபாந்தள சபாதுச் சுைாதார 

சசகவ பிரிவின் மாதர் 

உளசநாயியற்ைாை சுைாதாரச் 

சசகவைகள வழங்ைியுள்ளார். அவர் 

சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை முதுமாைி 
மருத்துவ நிறுவைத்தின் உளசநாயியற்  

ைற்கைைள் மன்றத்தின் படீத்திகை 

பிரதிநிதிபடுத்தியதுடன் உளசநாய் 

சார்பாை முதுமாைி பட்டக்ைல்விப் 

பயிளுநர்ைளுக்ைாை பயிற்சியாளராைவும் 

பரீட்சைராைவும் சசகவ வழங்ைியுள்ளார். 

சமலும் அவர், பாடத்திட்ட விருத்தி 
மற்றும் மதிப்படீ்டுக் குழு (CDAEC) வின் 

அங்ைத்தவராைவும், பரீட்கசைள் சார்பாை 

சட்டப் பிரமாைங்ைகள புணராய்வுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றல். அவர், பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ மன்றத்தின் அங்ைதவராவார். 

அவர் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவம் சார்பாை ைற்கைள் குழுவின் 

உளசநாயியற் துகறகயப் 

பிரிதிநிதித்துவப் படுத்தியுள்ளார்.  

அவர் பின்வரும் சமூை நிைழ்ச்சிைளில் 

வளவாளராைவும் பங்குபற்றியுள்ளார்.  

 ைராபிடிய சபாதைா 

கவத்தியசாகையில் 

மைப்சபற்றிற்ைாை சமூைமளித்துள்ள 

தாய்மார்ைளுக்கு சபற்சறார் 

கைவிகைத்திறன் பற்றிய மாதர் 

உளச் சுைாதார விழிப்புணர்வுத் திட்டம் 

 சபாசப – சபாந்தை  பிரசதசத்தின் 

சபாதுச் சுைாதார சபறுைாைப் 

பணியாளர்ைளுக்ைாை மாதர் உளச் 

சுைாதார விழிப்புணர்வுச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

 அச்சவுணர்வு மற்றும் மைச்சசார்வு 

சார்பாை இருதய 

சநாய்யாளர்ைளுக்ைாை அறிவூற்றல் 

நிைழ்ச்சி ைள் மற்றும் மீள் வாழ் துகண 

நிைழ்ச்சிைளின் அறிவு வள நிபுணர். 

 ைராபிடிய மிரிஸ்வத்கத, சுதர்மாராம 

ஆையத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட மைப்சபற்று 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாதர்ைளுக்ைாை சமூை விழிப்புணர்ச்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்.  

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் நிருவாை 

அங்ைத்தவராைச் சசகவயாற்றல் 

 சன் மருந்தாக்ைற் சதாழில் துகறயின் 

அனுசரகையுடன் உளசநாயியற் 

நிபுணர் ைல்லூரியால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட திகறகமவிருத்திச் 

திட்டங்ைள் சார்பாை அமர்வு ஒன்றின் 

தகைவராைச் சசயற்படல் 

 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 

திருமதி சசைாதீர அவர்ைள், ைராபிடிய 

சபாதை கவத்தியசாகையின் உள 

சநாயியற் சார்பாை பைவிை ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் தைது 

சசகவைகள வழங்ைியுள்ளார். அவர், 

பல்ைகைக் ைழை உள சநாயியற் 

பிரிவிற்ைாை உள சநாயியற் மருத்துவ  

ஆசைாசகைச் சசகவைள் மற்றும் 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்தியசாகையின் 

சவறு பிரிவுைளுக்ைாை வழங்ைியுள்ளார். 

அவர், வயது முதிர்ந்சதார், இளம் 

சந்ததியிைர் மற்றும் சிறுவர்ைளுக்ைாை 

நரம்பியற் உளசநாய்யியற் மதிப்படீுைகள 

சமற்சைாண்டுள்ளார். அவர் பின்வரும் 

நிைழ்ச்சிைளில் வளவாளராைப் 

பங்குபற்றியுள்ளார். 

 ஶ்ரீ ஜயவர்தைபுரப் பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ விஞ்ஞாை படீத்தின் 

உளசநாயியற் துகறயிள் 

நகடசபற்ற டிப்சளாமா 

பாடசநறியின் 

ஆசைாசகைைளுக்ைாை சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் 

 ைாைி ைிதுளம்பிடியவில் உள்ள “ 

சசைஹச சிறுவர் வள நிகையத்தின் 

பைவிை ைற்கைைள் சார்பாை 

பின்ன்ைிக் ைைந்துகறயாடல்ைளில் 

பங்கு பற்றல் 

 

ைைாநிதி சை. எம். எஸ். ஏ.சை. ஜயசசைர 

 

ஜயசசைர அவர்ைள் ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையின் பைவிை  ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் என்ற வகையில் 

பல்ைகைக் ைழை உளசநாயியற் 

பிரிவிற்ைாை மற்றும் உைவடுை மாவட்ட 

கவத்தியசாகையின் உளசநாயிற் 
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சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பிரிவிற்ைாை ஆசைாசகைச் சசகவைகள 

வழங்ைியிருந்தார். அவர் AHDP யின் 

உளசநாய்யிய்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைவும் மற்றும் 

ஊழியர் பணி விருத்தி மற்றும் மருத்துவக் 

ைல்வி (ME & SDU ) குழுவிளும் 

ைடகமயாற்றிைார். அவர் படீக் ைல்விசார் 

திைத்தின் ஒழுங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

தகைவராைவும் ைாைி மருத்துவ 

சங்க்த்தின் துகணச் சசயைாளராைவும் 

மற்றும் றுஹுண மருத்துவர் ஊழியர் 

சங்ைத்தின் குழு அங்ைத்தவராைவும் 

சசகவயாற்றிைார்.  

ைைாநிதி ஜயசசைர அவர்ைள் பின்வரும் 

சமூை மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திச் 

திட்டங்ைளில் வளவாளரைப் பங்கு பற்றி 
இருந்தார். 

 றுஹுண பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் மருந்தாக்ை விஞ்ஞாை 

இளமாைி (B.Sc) மற்றும் தாதியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) உள 

சநாயியற் பாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணிவிருத்தி பிரிவின் (ME SDU) குழு 

அங்ைத்தவர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி மற்றும் 

மருந்தாக்ைவியற் விஞ்ஞாை 

இளமாைி (B.Sc)  பாடசநறிைளின் 

விரிவுகரயாளர் மற்றும் பரீட்சைர் 

 படீத்தின் ைல்விசார் ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவின் தகைவர் 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் துகணச் 

சசயைாளர் 

 றுஹுண மருத்துவ ஊழியர் 

சங்ைத்தின் (RUMSA) குழு அங்ைத்தவர் 

 ஆசிரியர் பயிற்ச்சிக் ைல்லூரி மற்றும் 

ரிச்மன்ட், சங்ைமித்தா மற்றும் 

சவுத்ைண்ட் ைல்லூரிைளில் 

நடாத்தப்பட்ட “ சிந்தகை மற்றும் 

மண அழுத்தம் பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) 

இறுதி அகரயாண்டுப் பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர் 

 பூஸ்ஸ, பயங்ைரவாத வன்முகற 

விமர்சை பிரிவில் ஊழியர்ைள் மற்றும் 

தடுக்குப் ைாவைில் உள்சளாருக்கு “ 

மை அழுத்தம்” பற்றி சசயைமர்வின் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அறிவுவள நிபுணர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

சிசரஷ்ட  விரிவுகரயாளர் 

 மஹசமாதர சபாதை 

கவத்தியசாகையில் தாதியற் பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்திற்ைாை உளசநாயியற் 

சார்பாை விரிவுகரைகள வழங்ைள் 

 இறுதிப் பரீட்கசைள் மீளாய்வுக் 

குழுவின்  சசகவ யாற்றல் 

 இருதய புணர்விருத்திச் 

சசயற்திட்டத்தின், உயிரியல், 

உளவியல், சமூை சபௌதீை மற்றும் 

மை சநைிழ்வூட்டல் சார்பாை 

பாடசநறிைளின் வளவாளர் 

 

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ் 

 
ைைாநிதி திருமதி ராஜபக் ஷ அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள 

சநாய் துகறயின் சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளராை ைடகமயாற்றுைிறார். 

அவர் ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையின் உளசநாயியற் மருத்தவ 

மகையின் முதிசயார் உள சநாயாளர் 

பிரிவில் ஆசைாசைராை 

ைடகமயாற்றுவதுடன், றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை உளசநாயியற் 

துகறயின் நரம்பியற் சசயற்பாட்டு 

சீர்குகைவுக்ைாை மருத்துவமகை  

ஆசைாசைராைவும் சசகவயாற்றுைின்றார். 

அவர் இருதய நடுப் பிரிவின் இருதய 

புணர்மீட்டுப் சசயற்திட்டத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராவர். ைைாநிதி 
ராஜபக்ஷ அவர்ைள் பின்வரும் சமூை 

மற்றுமஅ ஊழியர் விருத்தி 
சசயற்திட்டங்ைளில் பங்குபற்றியுள்ளார். 

 ஐக்ைிய ராச்சிய, டர்ஹம் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவம் மற்றும் 

சுைாதாரத்திற்ைாை ைல்லூரியில் 

மதிப்புக்குறிய ஆய்வு நிபுணராைச் 

சசயற்படல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாணங்ைளுக்ைாை 

பட்டக்ைல்விச் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி சிசரஷ்ட 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விரிவுகரயாளர். 

 உயர், உள, சமூை அைகுைள் மற்றும் 

உடற் பயிற்சி மற்றும் மசைா 

சநைிழ்வூட்டல் சபான்ற இருதிய 

புணருத்தாபை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள நடாத்துவதற்ைாை 

வளவாளர் 

 மஹசமாதர சபாதை 

கவத்தியசாகையில் தாதியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைிப் பட்டக் ைல்விச் 

சசயற் திட்டத்தில் உளசநாயியற் 

பற்றிய விரிவுகரைகள நடாத்தல் 

 ைளைி பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்திைால் நடாத்தப்படடும் M B B S 

இறுதிப் பரீட்கசயின் உளசநாயியற் 

பரீட்கசயிள் சவ ளிவாரிப் பரீட்சைர் 

 தாதியற் விஞ்ஞாை இளமாைி (B. Sc) 

இறுதி அகரயாண்டு பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர் 

 M B B S இறுதிப் பரீட்கசயின் 

மீளாய்வுக் குழுவிள் சசகவயாற்றல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீத்தின் சமூைவியல் குழு 

மற்றும் இை ஒருகமப்பாட்டுக்  குழு 

இல் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் ஒழுக்ைாற்று மீளாய்வுக் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை தைவல் 

சதாழில்நுட்பக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் நூைைக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 மருத்துவ படீ வருடாந்த ைல்விசார் 

அமர்வின் அங்குரார்ப்பண 

விழாக்குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 மாைிடவியற் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் 

புதிதாை இகணயும் 

மாணவர்ைளுக்ைாை நடாத்தப்பட்ட 

அறிமுைம் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

வளவாளர். 

 உளசநாயியல் நிபுணர் ைல்லூரி 

அமர்வின் தகைவர் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைகை 

மன்றத்தின் ஆசைாசகைக் குழுவில் 

சசகவயாற்றல் 

 இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்தின் 

ஒழுக்ைாற்று மீளாய்வுக் குழுவின் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கை சர்சவாதய 

முன்ைைியிைால் ஒழுங்கு  

சசய்யப்பட்ட Anetta மாநாட்டின் 

வளவாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ சங்ைத்திைால் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட  டாக்டர்ைளின் 

இகச நிைழ்ச்சியில் சதற்கு 

இகசவகரச் சசயற்பாட்டிகை 

சநறிப்படுத்தல் 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் குழு 

அங்ைத்தவர் மற்றும் சை – 

பதிப்பாசிரியராைச் சசயைாற்றல் 

 ைற்ற பாடங்ைள் மற்றும் நல்ைிணக்ை 

ஆகணக் குழுவின் சிபார்சுைளுக்கு 

அகமய, இைங்கை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளில் அறிமுைப் படுத்தப்பட்ட 

சமூை ஒருங்ைிகணப்பு நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை 

இைங்கையில் சசயற்படும் மதச் 

சசயற்பாடுைள் நம்பிக்கைைள், 

சபறுமாைங்ைள் மற்றும் சவறுபட்ட 

சம்பிரதாயங்ைள் பற்றிய அறிமுை 

உகரயிகை முதல் வருட மருத்துவ 

மாணவர்ைளுக்ைாை ைருத்தரங்ைிகை 

ஒழுங்கு சசய்தல் 

 இைங்கை உளசநாயியற் நிபுணர் 

சங்ைம் மற்றும் உளச் சுைாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவர்ைளுக்ைாை உள 

மை வாய்ப்புக்ைள் சார்பாை உைை 

சுைாதார நிறுவைத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்புடன் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட ைல்விசார் அமர்வு 

ஒன்றின் தகைவர் 

 ைாைி புைித அசைாசியஸ் ைல்லூரி, 

புைித ைண்ணியர் மடம், ரிஷ்மண்ட் 

ைல்லூரி மற்றும் மாத்தகற ராஹுை 

ைல்லூரிைளில் நகடசபற்ற 

பாடசாகை உளச் சுைாதார விருத்தி 
பற்றிய நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல். 

அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

(அ) சநாயாளர் பராமரிப்பு 

பல்ைகைக் ைழை அறுகவச் சிைிச்கசப் 

பிரிவிைால் சநாயாளர்ைளுக்கு சநாயாளர் 

பராமரிப்பு வழங்ைப்பட்டது. மகை 3 

மற்றும் மகை 5 பராமரிப்பு வழங்ைப்பட்ட 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை  

மகை 3 – 7218 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

சநாயாளர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மகை 5 – 12025 

(ஆ) மருத்துவச் சசாதகைைள் 

 பல்ைகைக் ைழை அறுகவச் 

சிைிட்கச மருத்துவ 

மகையினூடாை சிைிட்கச 

வழங்ைப்பட்ட சவ ளிவாரி 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை – 

140 

 பங்ைளித்த சமாத்த சவ ளிவாரி 

சநாயாளர்ைளின் எண்ணிக்கை - 

1328 

சமைதிை மருத்துவச் சசாதகைைள் 

 புகடப் புற்று குறுதி நாள 

மருத்துவச் சசகவ- ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்க்ைிழகமைளிலும் E 

மற்றும் F அறுகவச் சிைிட்கச 

அகரயில் டாக்ைடர் எம். எம். 

ஏ.சஜ. குமார அவர்ைளால் 

நடாத்தப்பட்டது.  

 சதாடர்ச்சியாை மருத்துவட் 

சசகவ ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்ைிழகமைளிளும் வார்ட் 

இைக்ைம் 3 இல் டாக்டர் சஜ. பி. 
எம். குமாரசிங்ை அவர்ைளிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

 பூர்வ உணர்விழக்ை மதிப்படீ்டு 

மருத்துவச் சசகவ ஒவ்சவாரு 

சவ ள்ளிக் ைிழகமைளிலும் வாரட் 

இை 3 இல் டாக்டர் யூ. ஐ. ஹபு 

ஆரச்சியிைால் நடாத்தப்பட்டது.  

 

(இ) அறுகவச் சிைிட்கசைள் 

அறுகவச் சிைிட்கச அகற ; 

A & B, C&D, E&F, ETC –  

 

 ைாயமகடந்சதார் ; 6315 

 நகடமுகற அறுகவச் 

சிைிட்கசைள் – 17430 

 

(ஈ) உள்ளூறுப்புச் சசாதகை முகற ; 

 இகரப்கப குடல் அழற்சிக்ைாை 

சநாயாளர்ைளின் உள்ளூறுப்புச் 

சசாதகைச் சசகவைளின் 

எண்ணிக்கை – 788 

 

(உ) சசகவைள் 

 புகடப்புற்ற குருதி நாளம் 

சார்பாை மருத்துவச் சசாதகை ; 

ைைாநிதி எம்.எம்.ஏ. சஜ. குமார 

அவர்ைள் ஒன்று தள்ளிய 

ஒவ்சவார் சசவ்வாய்க்ைிழகம 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

சநாயாளர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைளிளும் அறுகவச் சிைிட்கச 

அகற E&F ைளில் நடாத்தல். 

 சதாடர்ச்சியாை மருத்துவச் 

சசாதகைைள் ; ைைாநிதி 
சை.பி.எம். குமாரசிங்ை 

மருத்துவமகை இை 3 ஒவ்சவார் 

தள்ளிய ஒவ்சவார் 

சசவ்வாய்க்ைிழகம ைளில் 

நடாத்துதல் 

 பூர்வ (Pre – Anesthetic) மதிப்படீ்டு 

மருத்துவச் சசாதகை ; ைைாநிதி 
யூ.ஐ. ஹபு ஆரச்சிசை அவர்ைள் 

ஒவ்சவாரு சவள்ளிக்ைிழகம 

ைளிலும் மருத்துவ அகர 3 இல் 

நடாத்துதல் 

 

(ஊ) சசகவைள் 

 ைைாநிதி எம். எம். ஏ.சஜ. குமார 

அவர்ைள் ERPMபரீட்கசயின் 

பரீட்சைராைச் சசகவயாற்றல் 

  

 ைைாநிதி சஜ. பி. எம் குமாரசிங்ை 

அவர்ைள் ERPM பரீட்கசயின் 

பரீட்சைராைச் சசகவயாற்றல் 

 

 ைைாநிதி ஆர்.பி. அசபவிக்ரம அவர்ைள் 

 அறுகவ சிைிட்கச ைற்கைைள் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 ERPM பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

 ைாைி மருத்துவ படீத்தின் சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட மாணவர் 

கமயத்தின் சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

மாணவர் ஒருங்ைிகணப்பாளராை 

சசகவயாற்றல் 

 

 ைைாநிதி ஆர். டப். சசைவிரத்ை 

அவர்ைள் 

 அறுகவச் சிைிட்கசயின் 

ைற்கைைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

 அறுகவ சிைிட்கச MD, பகுதி I இன் 

சதரிவுப் பரீட்கசயின் பரீட்சைர். 

 ERPM பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

மற்றும் பாட ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 அவசர மருத்துவம் MD சதரிவுப் 

பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

 யாழ்பாைம் பைாைி கவத்திய 

சாகையில் நான்கு நாள் அறுகவச் 

சிைிட்கச(சசப்டம்பர்) பங்கு பற்றல் 

 சசர் சஜான் சைாத்தைாவை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் சுைாதார 

அகமச்சிைால் நடாத்தப்பட்ட 

மருத்தவர்ைள், தாதிமார்ைள் 

மற்றும் இகணயச் சுைாதரா 

அதிைாரிைளுக்ைாை அவசர 

மருத்துவப் பாடசநறியின் 

அடிப்பகடப் பராமரிப்பு சார்பாை 

வளவாளராைச் சசயற்படல் (2014 

ஆண்டில் 8 பாடசநறிைள், 

அமர்வுைள்) 

 

 ைைாநிதி யூ.ஐ. ஹபுஆரச்சி 
அவர்ைள், 

 (Anaes  thesiology ) 

உணர்விழக்ைவியற்க்ைாை 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் / 

சசயைாளர் 

 ஆபத்து நிகைப் பராமரிப்பு 

சார்பாை விசசட மன்றத்தின் 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கையின் குறுதி நுகரயரீல், 

மீள் பற்றரீ்ப்பு பிற்ைாை பயிற்றுநர் 

(ஐசராப்பிய மீள் பற்றரீ்ப்பு 

மன்றத்திைால் பயிற்சி 
வழங்ைப்பட்டவர்) 

 MD, பகுதி IA பரீட்கசயின் 

முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM) பரீட்சைர் / 

CCA பரீட்கச 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM)சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர். ஆபத்துபராமரிப்பு 

மருத்துவம் சார்பாை டிப்சளாமா 

 

(எ) புது மருத்தவச் சசாதகை அலுவைைம் 

 

ைராபிடிய, சபாதை கவத்தியசாகையில் 

சபராசிரியருக்ைாை அறுகவச் சிைிட்கச 

அகறயில் அறுகவச் சிைிட்கசத் 

துகறயின் மருத்துவச் சசகவ 

அலுவைைம் ஒழுங்கு சசய்திருந்து. 

ைைாநிதி ஆர். அசபவிக்ரம மற்றும் 

ைைாநிதி ஆர்.டப். சசைவிரத்ை 

சபான்சறார் ஒருங்ைிகைத்திருந்தைர். 

 

(ஏ) சதரிவு சசய்யப்பட்ட நியமைங்ைள் 

 

2015 வருடத்தில், இப்பிரிவில் 258 சவ 

ளிநாட்டு மருத்துவ மாணவர்ைள் தங்ைளது 

சதரிபுத் அறுகவச் சிைிட்கச 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நியமைங்ைகளப் பூர்த்தி சசய்திருந்தைர். 

 

யாகைக் ைால் சநாய்ப் பயிற்சி மற்றும் 

சசகவப் பிரிவு (FRISU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

 

I. ஒட்டுண்ணுயிரியிற் சநாய் 

நிவாரணச் சசகவைள் 

II. நிண நீர் யாகைக் ைால் சநாய் (P 

E L F) ஒழிப்புக்ைகள சதசிய  

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 

வியாபித்தல் பற்றிய மதிப்படீ்டு 

சசாதகை(TAS) 

III. யாகணக் ைால் சநாய் பற்றிய 

மருத்துவ சசாதகை 

நடாத்துதல் 

 

அணு மருத்துவப் பிரிவு 

 

1. அணு மருத்துவப் பிரிவு (NMU) 

சதசிய மட்டத்திைாை புதுப் 

பிறப்பு ைணணித் திகறயிடல் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள சதாடரல் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

அணு மருத்துவப் பிரிவு 

 

இைங்கையில் சைை 

குழந்கதைளும் 

பாடத்திட்டவிருத்தி 
பாடசநறிப் பிரிவுைள் / 

பாடங்ைள் விருத்திசசய்தல் 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

 120 அைகுைகளக் உள்ளடக்ைிய 

மருந்தாக்ைற் இளமாைி 
பாடத்திட்ட மீளாய்வு பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டது. ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவ  ஆய்வு கூட விஞ்ஞாை 

மாணவர்ைளுக்ைாை பாடத்திட்ட 

மீளாய்வு ைைாநிதி பி. எம். 

சராட்ரிசைா. 

உயிரியியல்  இரசாயத்துகற 

I. ைைாநிதி சி.எம். விக்ரமதிைை – 

மருத்துவச் சசகவகய சமலும் 

திருப்திைரமாை அகமக்கும் 

சநாக்குடன் உயிரியியற் 

இரசாயைவியற் பாடசநறி 
மீளாய்வு. 

II. சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை, 

மரபணு உயிரியியற் 

விரிவுகரைகள சமலும் விருத்தி 
சசய்தல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

மூன்றாவது MBBS,  பகுதி ii இன் 

பரீட்கசயின் குற்றாய்வு மருத்துவத் 

சார்பாை பட்டக் ைல்வி மதிப்படீ்டு 

முகறைளின் பிரதாை மீளாய்வுைள் பூர்த்தி 

 

 

மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் 

துகற 

3 ஆவது மற்றும் 4 ஆம் வருட 

மருத்துவக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன்  CD மற்றும் EC 

குழுவிற்கு அறிக்கையிகை 

சமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

மருத்துவ நியமைங்ைள் 1 வது மற்றும் 2 

ஆவதற்ைாை கைநூல் தயாரிப்பதற்கு 

பங்ைளித்தல்  

2. சரி பிகழ சார்பாை மதிப்படீுைள் 

மற்றும் தைிப்பட்ட மிைச் சிறந்த 

MCQ விகட பற்றிய மதிப்படீுைள் 

3. Gram – Staim மதிப்படீு 

4. CIl – TB பாடசநறி 
 

மைப் சபற்று மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

ைைாநிதி டி. எல். டப். தசநாயக்ை 

உப குழு அங்ைத்தவர். பட்டக்ைல்வி 
பாடத்திட்டத்திற்ைாை குடும்ப மருத்துவம் 

சார்பாை பாடத்திட்ட விருத்தி 
குழந்கத சநாயியற் துகற 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளுக்ைாை 

மருத்துவச் சசகவ பயிற்சி முகற 

மீளாய்வு சசய்யப்பட்டு 

புதுப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

பாடத் திட்ட மீளாய்வுைள் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 

விரிவுகரைளுக்ைாை ைற்றல் சார்பாை 

சநாக்ைங்ைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளை. 

உள சநாயியற் துகற 

மருத்துவ மகைச் பயிற்சி சசகவைள் 

மற்றும் மதிப்படீ்டு சார்பாை 

மாணவர்ைளின் பின்னூட்டல்ைள் 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்டு சிை 

மாற்றங்ைள் சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன்  

 

 
 

 

 
 

 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

மைப் சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாயியற் மருத்துவத் துகற 

பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக் குழு. 

 
 

 

 
 

 

 
 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

உயிரியியற் இரசாயைத் துகற 

1. சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை 

தத்துவ முதுமாைி (M. Phil) சசயற் 

திட்டத்திகை வகரதல்  

சமூை மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி பிசைஷா சபசரரா – மருத்துவ 

படீ ைல்வி சார்  

ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா – 01 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி. சை. சபாதிநாயக்ை 

CCPDHE பிரிவு 3 மற்றும் 4 இன் வளவாளர் 

 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

மஹசமாதகற சபாதைா கவத்திய 

சாகையின் ைல்வி சார் பிரிவின்(THMG)  

அங்ைத்தவர்ைளுக்ைாை (CPD) 

சசயற்திட்டத்கத வாராந்தம் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சநாய் பகுப்பாய்வியல் துகற 

ைைாநிதி ஐ. டி. சிறிவர்தை 

2015 அக்சடாபர் மாதத்தில் சதாழிற் நுட்ப 

அதிைாரிைளுக்ைாை 66 ஆய்வு கூடப் 

பாதுைாப்பு பற்றிய சசயைமர்வு. றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீம். 

அதிதி உகர ;- இரசாயைவியற் பாதுைாப்பு  

ைைாநிதி என். ரணதுங்ை 

சசயைமர்வில் பங்குபற்றல் 

தரமாை   சைள்விைகள எவ்வாறு 

தயாரிப்பது, ைாைி மருத்துவ படீ 

மருத்துவக் ைல்வி  மற்றும் ஊழியர் பணி 
விருத்திப் பிரிவு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 

இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக்ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

I. மருத்துவக் ைல்விப் பிரிவு(MEU) 

யிைால் நடாத்தப்பட்ட பரீட்கச 

நடவடிக்கை முகற பற்றிய 

(விைாப் பத்திரசைள்வி 
தயாரித்தல்) சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் – 03 அங்ைத்தவர்ைள் 

II. சபராசதைிய பல்ைகைக் ைழைத் 

திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

மருந்தியல் சார் விஞ்ஞாைங்ைள் 

சார்பாை ஆய்வு பற்றியசதசிய 

பயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

III. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழை 

இரசாயைவியற்  துகற ஒழுங்கு 

சசய்த மருந்தியல்ைள் பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைளுக்கு  ஐக்ைிய 

ராச்சிய, பர்டசபாரட் பல்ைகைக் 

ைழை சபராசிரியர்  பி.சஜ. ைளார்க்  

நடாத்திய பயைரங்ைில் பங்கு 

பற்றல்  

IV. சைாழும்பு சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றம் ஒழுங்கு சசய்த பயன் 

தரு ஆய்வு திட்டங்ைகள 

சைாள்கை வகரதல் சார்பாை 

 
 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாயியற் மருத்துவத் துகற 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாய் மருத்துவத் 

துகறகயச் சசர்ந்த சிசரஷ்ட 

விரிவுகரயாளர்ைள் மற்றும் 

விரிவுகரயாளர்ைள், ைாைி 
மஹசமாதர சபாதை 

கவத்திய சாகையின் 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

பிரிவின் ைல்விசார் பிரிவின் 

சசர்ந்த மருத்துவ 

அதிைாரிைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதசிய பயிரமர்வில் பங்கு பற்றல் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

உடற் கூற்றியியற் துகற 

 E R P M பரீட்கசயின் பரீட்சைர் 

ைைாநிதி  எம். பி. சமரவிக்ரம 

 M D– அறுகவச் சிைிட்கசவியல் 

பகுதி 1 பரீட்கசயின் 

பரீட்சைர்ைைாநிதி  எம். பி. 
சமரவிக்ரம 

 M D– (அறுகவச்  சிைிட்கச) பகுதி 
1 பரீட்கசயின் பரீட்சைர் ைைாநிதி 
பி. எம். சராட்ரிசைா 

 சபாதுச் சுைாதாரப் பரிசசாதைர் 

(PHI) பயிற்சி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் – ைைாநிதி பி. 
எம். சராட்ரிசைா 

 இைங்கை 

ஒஸ்டிசயாசபசராஸிஸ்  

சங்ைத்தின் சசயைாளர். ைைாநிதி 
பி. எம். சராட்ரிசைா 

உயிரியியல் இரசாயைத் துகற 

1. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

மற்றும் ைைாநிதி ஏ.பி. 
அத்தைாயக்ை சபான்சறார் 

சம்பிரதாய மருத்துவம் சார்பாை 

ஆய்வுைளில் ஒழுக்ைாற்று 

விடயங்ைளுக்ைாை 

வழிைாட்டல்ைகள விருத்தி 
சசய்வதில் சசயற்படல் 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா 

முதுமாைி மருத்துவ  

நிறுவைத்தின் முதுமாைி பட்டக் 

ைல்வி நடவடிக்கைைளில் பங்கு 

பற்றல் 

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை –

LANKAPHEIN  சசயைாளர் 

முதுமாைி மருத்துவ நறுவை 

பயிற்ச்சி சசயற் திட்டங்ைளில் 

பங்கு பற்றல் மற்றும் சுைாதார 

அகமச்சின் சுைாதார 

அபிவிருத்திக்ைாை நிபுணர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசயற்படல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். நாைஹவத்த 

 நுண்ணுயிரியற் ைற்கைைள் 

குழுவின் தகைவர் 

 முதுமாைி மருத்துவ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

சமூைம் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நிறுவைத்தின் (PGIM)  நரம்பியற் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் (PGIM)  டிப்சளாமா 

மற்றும் MD மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியற் பரீட்கசைளின் 

பரீட்சைர் மற்றும் பயிற்றுநர். 

ைைாநிதி டப். எம். டி. ஜி. பி. விசஜரத்ை 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியற் 

பயிளுநர்ைளுக்ைாை ைல்வி சார்  

ஆசைாசைர் 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய்யியற் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

I. அங்த்தவர்– முைாகமத்துவ 

மன்றம், முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைம், சைாழும்பு பல்ைகைக் 

ைழைம் 

II. பரீட்சைர் மற்றும் அங்ைத்தவர் – 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவக் ைற்கைைள் குழு 

முதுமாைி மருத்துவ நிறுவைம் 

சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

III. அங்ைத்தவர் – ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைக் குழு முதுமாைி 
மருத்துவ நிறுவைம் சைாழும்பு 

IV. ஆசைாசைர்  - சுைாதார 

அகமச்சின் குடும்ப சுைாதார 

சசயைைம் மற்றும் இைங்கை 

மைப்சபற்று மற்றும்சபண் சநாய் 

மருத்துவ ைல்லூரியிைால் 

நடாத்தப்படும் சதசிய மாதர் 

மரண மற்றும் விமர்சை சசயற் 

திட்டம் 

V. தகைவர் – இைங்கை இைப் 

சபருக்ை சுைாதார ஆய்வு பற்றிய 

சதசிய ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவிற்ைாை றுஹுண பணிக் 

குழு 

VI. உதவிப் பதிப்பாசிரியர் – 

இைங்கை மருத்துவச் சஞ்சிகை 

அங்த்தவர் – இைங்கை 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவ சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழு அங்ைத்தவர்- 

முதுமாைி மருத்த்துவ நிறுவைச் 

சஞ்சிகை அங்ைத்தவர் – ைாைி 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவச் சஞ்சிகை 

VII. அங்ைத்தவர் – றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை முதுமாைி 
ைற்கைைள் படீ மருத்துவ 

ைற்கைைள் குழு 

ைைாநிதி எம்.டி. சி. எஸ். குைரத்ை 

1. அங்ைத்தவர் –M C Q கமயக் குழு 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய் 

மருத்துவம் , MD பகுதி ii 
ைைாநிதி சஜ. ஏ.பி. தம்மிை 

1. அங்ைத்தவர் – சுைாதார அகமச்சு 

மாதர் சுைாதார மற்றும் குடும்பக்  

திட்டமிடல் பற்றிய சதாழில் 

நுட்ப  ஆசைாசகைக் குழு  

ைைாநிதி சை. ஏ. குைரத்ை 

ைைாநிதி டி. எல். டப் தசநாயக்ை 

1.  வசதிைள் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

இைங்கை I U D அவசர மரண 

விசாரகணச்  சசகவைகள 

நிறுவை மயமாக்ைல் 

ைைாநிதி எம். ஏ. ஜி. இசரஷா 

அங்ைத்தவர் – மருத்துவப் படீங்ைளின் 

மருத்துவ மாணவர்ைளுக்ைாை 

மைப்சபற்று  மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவம் கூறுைள் சார்பாை சபாது M C Q 

விண்ப்பத்திரம்  - 2015 பரீட் கசைள் 

குழந்கத சநாயியற் துகற 

I. ைாைி தியதைாவ மற்றும் 

சைாழும்பு சபான்ற இடங்ைளில் 

உயர் மட்ட குழந்கத உயர்வாழ் 

பிகழப்பாதாரப் (APLS) பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல் 

II. CCPDHE  நடாத்தப்பட்ட 

பாடத்திட்ட 3,4,5, மற்றும் 7 

கூறுைளுக்ைாை உயர்மட்ட 

குழந்கத உயிர்வாழ் 

பிகழப்பாதார (APLS) பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல். 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் துகற 

ைைாநிதி தீபாைி சிரிவர்தை 

 சைாழும்பு முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் இரசாயைவியற் 

சநாய் பகுப்பாய்வியவில் M C Q 

கமயக் கூறுக்ைாை குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 சநாய் பகுப்பாய்வியல் பற்றிய 

ைற்கைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 இரசாயைவியற் சநாய் 

பகுப்பாய்வியற் தைவல் சதாகுப்பு 

பற்றிய சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர். 

 2015 அடிப்பகட ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை சான்றிதற் 

பாடசநறியிற்ைாை பரீட்சைர் 

 2015, இரசாயை சநாய் 

பகுப்பாய்வியற், மருத்துவ ைைாநிதி 
(MD) யிற்ைாை பிரதாை பரீட்சைர்  

 SLAB  

 சதாழிற் நுட்ப மதிப்படீ்டாளர்  

 தைவல் சதாட்டக் கூறுைளுக்ைாை 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி சூதீர ஜயசிங்ை 

TURIC  நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா டியுக் பல்ைகைக் 

ைழைத்துடைாை கூட்டிகணப்பு 70 

ஆய்வுைளில் பங்கு பற்றல் 

 ைைாநிதி பி. வி. தி. சில்வா 

ஐக்ைிய அசமரிக்ை டியுக் பல்ைகைக் 

ைழைத்துடைாை கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வுைளில் பங்கு பற்றல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

 2015 ஐைவரி 25 -28 ஆம் 

திைதிைளில் மாகைத் தீவில்  

நகடசபற்ற இஸ்டாண்புல் மரபுச் 

சீர்முகற சார்பாை சித்திரவகத 

பற்றிய ஆவைங்ைகள 

சைாப்புக்ைகள 

வடிவகமப்பதற்ைாை பயிற்ச்சி 
சசயற்திட்டங்ைளின் அறிவு வள 

நிபுணராை பங்கு பற்றிைர்  

 2015 ஜுகை 16 முதல் 17 ஆம் 

திைதிைளில் பிரசள்ஸ்ல் 

நகடசபற்ற சர்வசதச 

நிபுணத்துவக் 

கூட்டகமப்புக்ைளின் அறிவு வள 

நிபுைராைப் பங்குபற்றல் 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

1. சர்வசதச உரங்கு திைம் 

இைங்கைப் பிரதிநிதி 
மைப்சபற்று மற்றும் சபண்சநாய் 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

மாகைத் தீவின் மைித 

உரிகமைள் ஆகணக் 

குழுவின் ஊழியர்ைள் 

மருத்துவ நிபுநர்ைள் மற்றும் 

சட்டத்தரணிைள் மற்றும் 

குடிசார் சமூைங்ைளின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

 
 

உைைைாவிய மற்றும் 

சுைாதார துகற சார் 

நிபுணர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாய் மருத்துவத் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

I. உைை சுைாதார நிறுவைத்தின் 

வழி ைாட்டல் விதிமுகற 

விருத்திக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

II. உப தகைவர் – மைப்சபற்று 

மற்றும் சபண் சநாயியற் 

மருத்துவம் சார்பாை சதற்கு 

ஆசிய நிறுவைம். 

III. சசயல்கமயம் உைை சுைாதார 

நிருவை  இை விருத்திச் சுைாதார 

நூைைம் , உைை சுைாதார 

நிறுவைம், சஜைவீா 

IV. மீளாய்வாளர், உைை சுைாதார 

நிருவை இை விருத்திச் சுைாதார 

நூைைம் 

V. மீளாய்வாளர் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண் சநாயியற் மருத்துவ  

ஆய்வு பற்றிய சஞ்சிகை 

VI. அங்ைத்தவர் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவம் 

சார்பாை ஆசிய ைடல் சார் 

நிறுவைம் (AOFOG) 

VII. அங்ைத்தவர் (AOFOG) இன் இை 

விருத்தி ஆற்றல் குன்றிய 

மற்றும் இை விருத்தி சார்பாை 

குழு 

VIII. அங்ைத்தவர் (AOFOG) இன் மாதர் 

மற்றும் பூர்வ பிரசவ குழு 

IX. தகைவர் – சதற்கு ஆசிய 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவம் 

சார்பாை மருத்துவச் சசகவ 

பற்றிய ஆய்வு மற்றும் திறமாை 

பயிற்சிக்ைாை குழு 

X. அங்ைத்தவர் சபாைன்ந்து 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

அறிக்கை சார்பாை பதிப்பாசிரியர் 

குழு மற்றும் சதற்கு ஆசிய 

மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண்சநாயியற் மருத்துவ 

மன்றம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சிட யஹதுசைாட 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

துகற 

 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

மருத்துவ அதிைாரிைள் 

மற்றும் மைப்சபற்று மற்றும் 

சபண் சநாயியற் நிபுணர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சிட யஹதுசைாட 

 

 

 
 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி. சி. யஹதுசைாட 

சர்வசதச கூட்டிகணப்பு ஆய்வுைகள 

சதாடர்வதற்ைாை  சமைதிை மாைியம் 

ஒன்று வழங்ைப்பட்டது  

 
 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிய அங்ைத்தவர்ைள் 

எண்ணிக்கை 

உடற் கூற்றியியற் துகற 

 குழு அங்ைத்தவர் – ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைக் குழு சபராசிரியர் ஐ. 

இையப்சபரும 

 குழு அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

ைற்கைைள் – சபராசிரியர் ஐ. 

இையப்சபரும 

 சுய உதவி மூைதைம் –சிசரஷ்ட 
தசிவாளர் - ைைாநிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ரம. 

 விடுதிக் குழு திரட்டுந -  ைைாநிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ரம. 

 ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி 
சைாடுப்பைவுைளுக்ைாை குழு 

அங்ைத்தவர் – ைைாநிதி எம்.பி. 
சமரவிக்ரம. 

 உணவுக் குழு - அங்ைத்தவர் – ைைாநிதி 
எம்.பி. சமரவிக்ரம. 

 சவளிநாட்டு சதரிவு 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ைைாநிதி எம். பி. 
சமரவிக்ரம 

 CINTA விற்ைாை படீப் பிரதிநிதி – 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 படீக் ைண்ைாட்டசி  - சை – தகைவர் 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி முகறகமக்ைாை 

தகைவர் – 2016 ைைாநிதி எம். பி . 

சமரவிக்ரம 

 தகைவர் உடற் கூற்றுயியற் துகற 

ைைாநிதி எம். பி . சமரவிக்ரம 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி நிகையக் குழுத் 

தகைவர்  ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவ இளமாைிக் ைல்வி சார் குழுத் 

தகைவர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திகை படீத் தர நிகை படுத்தும் 

திட்டக் சைாள்கைக் குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி ஈ. ஐ. கவத்தியரத்ை 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவக் 

ைல்லூரி பகழய மாணவர் சங்ைச் 

பல்கைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசயைாளர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 ைாைி மருத்துவ சங்ை நிர்வாைக் 

குழுவின் சசயைாளர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவக் ைண்ைாட்சி 2016 நரம்பியற் 

முகறகம – தகைவர் ைைாநிதி ஈ. ஐ. 

கவத்தியரத்ை 

 ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் ைைாநிதி பி. ஜி. சி. எல். 

நாநாயக்ைார 

 நூைை குழு அங்ைத்தவர் ைைாநிதி பி. எம் 

சராட்ரிசைா 

 சைட்சபார் கூட குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 மருத்துவக் ைண்ைாட்சி 2016 இகரப்கபக் 

குடல் முகறகம தகைவர் - ைைாநிதி 
பி. எம் சராட்ரிசைா 

 ைாைி மருத்துவச் சங்ை அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 ஒழக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் ைைாநிதி எல். டப். ஜி. ஆர். 

அல்விஸ் 

 மருத்துவ ைண்ைாட்சி 2016 ஆண்ைளின் 

எலும்புக் கூட்டு முகறகம தகைவர்  

ைைாநிதி எல்.டப்.ஜி. ஆர். அல்விஸ்  

உயிரியியற் இரசாயைத் துகற  

I. சபராசிரியர்  சை. ஏ. டப் ஜயதிைை 

அவர்ைள் பின்வரும் ைடகமைளில் 

ஈடுபடல் 

(அ) – இரசாயை மற்றும் ைண்ணாடிப் 

சபா ருட்ைளுக்ைாை சதாழிற் நுட்ப 

மதிப்படீ்டுக் குழுத்  தகைவர் 

(ஆ) ைற்கைைள் குழு அங்ைத்தவர் 

 

ii. ைைாநிதி  ஆத் பி. சஹவாவசம் 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) மருத்துவம் சார்பாை ைற்கைைள் 

குழு அங்ைத்தவர் 

(ஆ) சசைட் சகப அங்ைத்தவர் 

(இ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஈ) நூைைக் குழு அங்ைத்தவர் 

(உ) வடீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(ஊ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(எ) பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழ (CD & EC) அங்ைத்தவர் 

iii. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

(அ) பாடத்திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு அங்ைத்தவர் (CD & EC) 

(ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(இ) படீ ஆய்வுக் குழு அங்ைத்தவர் 

(ஈ) வடீ்டு வசதிைள் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் 

(உ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

Iv ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை  பின்வரும் 

ைடகமைளில் ஈடுபடல்   

(அ) படீ தைவல் சதாழில்நுட்ப  (IT) குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(இ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

(ஈ) உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

v. ைைாநிதி சி. எம். விக்ைிரமதிைக்ை 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக் குழு 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) தைவல் சதாழில்நுட்பக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(இ) மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணி விருத்திபிரிவிற்ைாை குழு (ME & 

SDU)  அங்ைத்தவர் 

(ஈ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

(உ) உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

VI  சசல்வி எம். ஆர். பி. ஹசன்ை 

பின்வரும் ைடகமைளில் ஈடுபடல் 

(அ) ஒழுக்ைாற்று விமர்சைக்  குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

(ஆ) நூைைக் குழுவின் அங்ைத்தவர்  

(இ) வடீ்டு வசதிைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

(ஈ) ஆய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

i. CD &EC  - 1 

ii. றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீ மருத்துவக் 

ைற்கைைள் குழு – 01 

iii. முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் குற்றாய்வு 

மருத்துவக் ைற்கைைள் குழு – 02 

iv. SL MA  சசயற்பாட்டுக் குழு  - 01 

v. SL MA   மன்றம் – 01 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை. சபாதிநாயக்ை 

தகைவர் ைாைி மருத்துவச் சங்ைம் 

சபராசிரியர் சை.டி. பதிரண 

I   தைவல் சதாழில் நுட்ப குழு 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

Ii  ைண்ைாட்சிக் குழு 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ்.,நாைஹவத்த 

 மருத்துவ படீ, ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சை குழு, பாடத்திட்ட 

விடுத்திக் குழு அங்ைத்தவர் 

 மருத்துவ நுண்ணுயிரியியற் 

சநாய் தடுப்பிவியளுக்ைாை 

பிரவின் சை ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

ைைாநிதி டப்.எம்,டி.ஜி.பி. விசஜரத்ை 

ஒழுக்ைாற்று விமர்ைைக் குழு, படீ ஆய்வுக் 

குழு, பாடத் திட்டவிடுத்திக் குழு, தைவல் 

சதாழில் நுட்பக் குழு , நூைைக் குழு 

சபான்றவற்றின் அங்ைத்தவர்.   

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் சநாய் 

மருத்துவத் துகற  

சபராசிரியர் மைிக் குணவர்தை. 

1. பாடத் திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு 

ைைாநிதி எம்.டி.சி.எஸ். குைரத்ை 

1. தாதியியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 
ைல்விசார் குழு (B.SC) 

2. மருத்தாக்ைற் இளமாைி 
ைல்விசார் குழு. 

ைைாநிதி சை. ஏ. குணரத்ை 

 

1. சைட்சபார் கூடக் குழு 

குழநகத சநாயியற் துகற 

 

 குழந்கத சநாயியற் ைற்கைைள் 

குழு (PGIM)  (02) 

 பல்வகை பாட சநறிைள் (02) 

 மருத்துவக் ைல்வி ைற்கைைள் 

குழு (PGIM)  (01) 

 இைங்கை குழந்கை சநாய் 

மருத்துவ நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரி(SLCP) (02) 

 ைாைி மருத்துவச் சங்ைம் (GMA) 

(02) 

 பாடத் திட்ட விருத்தி மற்றும் 

மதிப்படீ்டுக் குழு (CD & EC)  (06) 

 சைட்சபார் கூட்டக் குழு  (01) 

 நூைைக்  குழு  (02) 

 ஆய்வு மற்றும் உயர் பட்டக் 

ைல்விக் குழு (02) 

 பல்ைகைக் ைழை பரீட்கசைள் 

நடாத்துவதற்ைாை படீ மன்ற 

உபகுழு (01) 

 ஒழுக்ைாற்று விமர்சமக் குழு (01) 

 மறுத்துவக் ைல்வி மற்றும் 

 
 

 

 

நுண்ணுயிரியற் துகற 

 

மருத்துவ படீம் , றுஹூண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

மைப்சபற்று மற்றும் சபண் 

சநாய் மருத்துவத் துகற 

 

மருத்துவ படீம், றுஹூண 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஊழியர் பணி விருத்திப் பிரிவு ( 

ME & SDY) க்ைாை ஆசைாசகைக் 

குழு (02) 

 படீ ஆய்வுக் குழு (02) 

 இைங்கை பூர்வ பிரசவ சங்ைம் (01) 

 அங்ைத்தவர் – இைங்கையின் 

சதாட்டு சநாய்ைளுக்ைாை 

ஆசைாசகைக் குழு (02) 

 அங்ைத்தவர் – குழந்கத 

நரம்பியியற் பற்றிய இைங்கை 

குழந்கத சநாய் நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரியின் உப குழு (01) (SLCP) 

 அங்ைத்தவர் – குழந்கத 

நரம்பியியற் சார்பாை இைங்கை 

குழந்கத சநாய் நிபுணர் ைல்லூரி 

(SLCP)  யின் உப குழு (01) 

 சுவாசிப்பு சார்பாை சநாய்ைள்  (01) 

 Endocrinology  (01) 

 சுைவைீமுற்ற புதுப்பிரப்புப் 

பராமரிப்பு ஆசைாசகைக் குழு 

(01) 

 புதுப் பிறப்பு மற்றும் மாதர் 

சுைாதார சார்பாை சதாழிற் நுட்ப  

ஆசைாசகைக் குழு  (01) 

 பிறப்பின் குகறபாட்டுத் தடுப்பு 

மற்றும் பாதுைாப்பு சார்பாை குழு  

(01) 

 குடும்பச் சுைாதாரம் சார்பாை 

சதசிய குழு  (01) 

 சந்கதப் படுத்தப்பட்ட சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட உற்பத்திைள் 

மற்றும் தாய்ப்பால் ஊட்டுதளுக்கு 

ஆதரவு மற்றும் விற்பகை 

விருத்தி சசயற்பாடுைகள 

பாதுைாப்பு சார்பாை இைங்கை 

விதிமுகறைளுக்ைாை சதசிய 

குழு  (01) 

 அங்ைத்தவர் – சதற்கு ஆசிய 

குழந்கதசநாயியற்  நிபுணர் 

சங்ைம் – 014 

 ஆசிய  - பசுபிக் குழந்கத 

சநாய்யியற் நிபுணர் மன்றம் – 01 

 சதசிய புதுப் பிறப்பு ..... (Suranirq)  

மன்றம் – 01 

 பிரசதச அபிவிருத்திக்ைாை 

சதாழல் நுட்ப  ஆசைாசகைக் 

குழு – WHO 01 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒட்டுண்ணுயிரியியல் MLS – 2 

ஆண்டு -01 

II. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

குழுவின்ைற்கைைள் குழு  

III. தகைவர் – ைற்கைைளுக்கு 

சசயற்சபாருள் குழு – (08) 

IV. தகைவர் – விரிவுகர மண்டபக் 

குழு – (06) 

V. அங்ைத்தவர் – தாதியியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) குழு – 

(10) 

VI. அங்ைத்தவர் – சுைாதாரக் 

ைண்ைாட்சிக் குழு – (06) 

VII. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் ைல்வி 
மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திப் 

பிரிவு (ME & SDU) குழு – 16 

VIII. அங்ைத்தவர் – பாடத் திட்ட 

விருத்தி மற்றும் மதிப்படீ்டுக் 

குழு – (16) 

IX. அங்ைத்தவர் – தைவல் சதாழில் 

நுட்பக் குழு – (10) 

X. படீப் பிரதி நிதி – 12 வது றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை ைல்வி சார் 

அமர்வு மற்றும் 11 வது 

உபசவந்தரின் விருதுக்ைாை குழு 

– (12) 

XI. பிரதாை பதிப்பாசிரியர் – படீ 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் 2015 (6) 

XII. அங்ைத்தவர் – சசைட் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

1. பாட ைல்வி சார் அமர்வுைள் (2015) 

ஒழுங் குழுவின் அங்ைத்தவர் – 

(30) 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி ஜவீன்த நாநயக்ைார 

I. சைட்சபார் கூட குழு 

II. தைவல் சதாழில் நுட்பக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி பி. எல். ஜ.ீ சி. ைியைசை 

I. நூைைக் குழு 

II. உணவைக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

இகணயச சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

 மருந்தாக்ைவியற் இளமாைி 
பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

05 அங்ைத்தவர்ைள் 

 வருடாந்த ைல்வி சார் குழு – 01 

அங்ைத்தவர் ( திரு. எம்.எஸ். 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவாஹிர்), மாணவர்  

ஆசைாசைர் – 01 (திரு. எம். எஸ். 

சவாஹிர்) 

 ைண்ைாட்சிக் குழு – 03 

அங்ைத்தவர்ைள் 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

I. பிரிவின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 

ஒட்டுண்ணுயிரியியல் MLS – 2 

ஆண்டு -01 

II. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் 

குழுவின்ைற்கைைள் குழு  

III. தகைவர் – ைற்கைைளுக்கு 

சசயற்சபாருள் குழு – (08) 

IV. தகைவர் – விரிவுகர மண்டபக் 

குழு – (06) 

V. அங்ைத்தவர் – தாதியியற் 

விஞ்ஞாை இளமாைி (B.Sc) குழு – 

(10) 

VI. அங்ைத்தவர் – சுைாதாரக் 

ைண்ைாட்சிக் குழு – (06) 

VII. அங்ைத்தவர் – மருத்துவக் ைல்வி 
மற்றும் ஊழியர் பணி விருத்திப் 

பிரிவு (ME & SDU) குழு – 16 

VIII. அங்ைத்தவர் – பாடத் திட்ட 

விருத்தி மற்றும் மதிப்படீ்டுக் 

குழு – (16) 

IX. அங்ைத்தவர் – தைவல் சதாழில் 

நுட்பக் குழு – (10) 

X. படீப் பிரதி நிதி – 12 வது றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை ைல்வி சார் 

அமர்வு மற்றும் 11 வது 

உபசவந்தரின் விருதுக்ைாை குழு 

– (12) 

XI. பிரதாை பதிப்பாசிரியர் – படீ 

ைல்வி சார் அமர்வுைள் 2015 (6) 

XII. அங்ைத்தவர் – சசைட் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ மற்றும் 

எண்ணிக்கை) 

சதசிய 

சர்வசதச 

உயிரியியல் இரசாயைத் துகற 

1. ைைாநிதி ஆர். ப.ீ சஹவாவசம் 

சதசிய 

(அ) ரூபா 2 மில்ைியன் சசயற்திட்டம் 

தகைப்பு : “ Anthracycline Inducde Cardiotoxicity”  

“ Anthra Cycline “ தூண்டுதைா ஊடாை குறுதி 
நச்சுத் தன்கம உண்டாக்ைல், A Clinical 

ethnopharma Cological and bio chemical approach” 

ஒர் மருத்துவ மைிதம் மருந்தாக்ைவியல் 

மற்றும் உயிரியியல்  இரசாயைவியல் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அணுகு முகற” 

(ஆ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்றத்தின் 

ஊடாை பயண மாைியம் ரூபா 200000/= 

பிரான்ஸ் இல் ஆய்வுக் ைட்டுகரகய முன் 

கவத்தல்  

2. ைைாநிதி எம் டி. நாபாசைாட 

நான்கு சதசிய மாைியங்ைகள சபறல் 

(அ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்ற சபாட்டி 

ஆய்வு மாைியம் ரூபா 1929968/= 

(ஆ) படீ ஆய்வு மாைியம் – ரூபா 40000/= 

(இ) சதசிய விஞ்ஞாை மன்ற பயண 

மாைியம் ரூபா 125010/= 

(ஈ) றுஹுண பல்ைகைக் ைழை பயண 

மாைியம் ரூபா 115781/= 

3. ைைாநிதி ஏ. பி. அத்த நாயக்ை 

படீ ஆய்வு மாைியம், ரூபா 40000/=  ஐப் 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

4 ைைாநிதி சி. எம் . விக்ைிரமதிைை 

சதசிய 

(அ) இைங்கை மருத்துவச் சங்ை மாைியம் 

(SLMA) ரூபா 25000/= 

(ஆ) படீ மாைியம் ரூபா 40000/= 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ விரிவுகரயாளராை 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ அவர்ைள் 2015 

டிசம்பர் மாதத்தில் ஆஸ்திசரைியா 

சமல்சபார்ைில் விக்சடாரியா குற்றாய்வு 

மருத்துவ நிறுவைத்தில் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் சார்பாை ைைாநிதி பட்ட பின் 

ஒரு வருட பயிற்ச்சியிகை ஆரம்பித்தல். 

சமற் குறிப்பிட்ட நிறுவைம் இதற்ைாை 

புைகமப் பரிசிகை வழங்ைியிருந்தது.  

 

மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

1. ரூபா 250000.00 இைங்கை 

மருத்துவ சங்ைத்தின் 

திருத்தமற்ற விடயங்ைள் 

சார்பாை உள்ளார்ந்த 

சசயற்பாடுைள் பற்றிய 

பரிசசாதகைக்ைாை ஆய்வுைகள 

சமற்றசைாள்ளல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

டியுக் – றுஹுண இகணப்பு நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழ் சுரம் (Febrile) சநாய் பற்றிய 

ஆய்வு, சைிக் ைாய்ச்சல் பற்றிய ஆய்வு 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை சமூைம் 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவ படீ 

ைைாநிதி அஜித் ரத்ைவரீ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

மருத்துவம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மற்றும் குஷ்டம் (Leptospira) பற்றிய 

ஆய்வுைகள சமற்சைாள்ளல் 

 

சநாய்யியற் பகுப்பாய்வியற் துகற 

ைைாநிதி என் ரணவை 

 தடுப்பாற்று வரைாற்று இரசாயை 

பகுப்பாய்வு பற்றிய VEGF  

ைருத்தாவது, மார்புப் 

புற்றுசநாயின் ஆக்ைிரமிப்பிற்கு 

பல்சவறு மருத்துவ  - சநாய் 

பகுப்பாய்வியல் சார் சநாய் 

தாக்ைங்ைகளப் பற்றி முன்ைசம 

கூறக் கூடிய குறிைளின் சதாடர்பு 

இருந்துள்ளது என்பதாகும் 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் 

(2012) – TAS கய சதாடர்வதற்ைாை 

அசமரிக்ை சடாைர்ைள் 4000.00 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் 

(2012) – TAS கய சதாடர்வதற்ைாை 

அசமரிக்ை சடாைர்ைள் 4000.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

நிறுவைம் ஜப்பாைிய அரசு, 

மாைியம் ைைாநிதி டி.சி. 
யஹதுசைாட விற்கு 

வழங்ைப்பட்டது. 

இைங்கையில் ைாைி மற்றும் 

மாத்தகற மாவட்டங்ைளில் 

யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பிகை உறுதி 
சசய்வதற்ைாை நீண்ட ைாை 

சதாடர்ச்சி சசய்ல் ஆய்வுைள் 

மற்றும் உறுதிக்ைாை ஒர் 

ைருவியாை சிறுநீரின் ELISA 

விகை மதிப்படீு சசய்தல் 

ைாைம் ; 2015 சபப்ரவரியில் 

சதாடரப்பட்டது.  

சபறுமாைம் ; அசமரிக்ைா 

சடாைர் 4000/- 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

 

நிறுவைம் ஜப்பாைிய அரசு, 

மாைியம் ைைாநிதி டி.சி. 
யஹதுசைாட விற்கு 

வழங்ைப்பட்டது. 

இைங்கையில் ைாைி மற்றும் 

மாத்தகற மாவட்டங்ைளில் 

யாகைக் ைால் சநாய் 

ஒழிப்பிகை உறுதி 
சசய்வதற்ைாை நீண்ட ைாை 

சதாடர்ச்சி சசய்ல் ஆய்வுைள் 

மற்றும் உறுதிக்ைாை ஒர் 

ைருவியாை சிறுநீரின் ELISA 

விகை மதிப்படீு சசய்தல் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 
 

 

உளசநாயியற் துகற 

 சிறுவர்ைளிைால் வழங்ைப்பட்ட 

ைகதைள், சஜ. வர்சஹன்ைதி 
மற்றும் ஜி.சஹவசை சான்தைி 
இைங்கை மருத்துவச் சன்ஞிகை 

சதாகுதி 2 இை 2 டிசம்பர் 92 -94 

பக்ைங்ைள் 

 இைங்கையின் சதன் 

மாைாணத்தின்  ஆரம்ப 

பாடசாகை ஆசிரிகயைளிகடசய 

ைாணப்படும் தழும்புைளும் 

மற்றும் அவற்றின் 

சதாடர்புைளும் பி. வி. தி. சில்வா, 

சி ஜி. சஹவசை, பி . சபான்சசைா, 

தடுக்ைக்கூடிய மருத்துவம் 

பற்றிய ஐசராப்பிய சன்ஞிகை ; 

விசசட சவ ளியடீு இந்து மாை 

சமுத்திரத்தில் முத்தாை 

இைங்கையிைிருந்து சபாதுச்  

சுைாதாரத்துக்ைாை பதியசதார் 

சசயற்பாடு சதாகுதி 3 இை 2 – 1 

2015 9 – 14 பக்ைங்ைள்  

 சபாப்சப – சபாந்தை  சபாதுச் 

சுைாதார மருத்துவ அதிைாரிப் 

பிரசதசத்தில் பிணப் 

பரிசசாதகை தாய்மார்ளிகடசய 

மை அழுத்தத்திற்கு சார்பாை 

ைாரணங்ைளும் மற்றும் 

ைட்டுப்பாடும் ஜி. டி. புன்சிசஹவா 

மற்றும் ஜ.ீ எந் சான்தைி 
சபான்சறார் இைங்கை 

மசைசநாய்  நிபுணர் ைல்லூரியின் 

ைல்விசார் அமர்வுள் 2015 

 பி. ஏ. ஏ. சன்திரசிரி, டப் ஜி. 
குணதுங்ை மற்றும் எச். ராஜபக்ஷ 

“ ைராபிடிய சபாதை 

கவத்தியசாகையில் சுயமாை 

தீங்ைிகழத்துக் சைாள்ளும் 

சநாயாளர்ைகள 

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை  

தற்சபாகதய வழிமுகறைள்” 

ைாைி மருத்துவ சங்ை வருடாந்த 

அமர்வு 

 டப்.ஏ.ஏ. குமாரசிங்ை, ஐ.எச். 

ராஜபக்ஷ, எல் என் .பி. சமரசிங்ை 

மற்றும் ஏ.எஸ். திசாநாயக்ை “ 50 

வருடங்ைளுக்குசமைாை உள் 

ைாைம் ; 2015 சபப்ரவரியில் 

சதாடரப்பட்டது.  

சபறுமாைம் ; அசமரிக்ைா 

சடாைர் 4000/- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சநாயளர்ைளிகடசய மை 

நைக்சைடு சார்பாை அறிவு 

மற்றும் எண்ணப்சபாக்குைள். 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 சபாப்சப – சபாந்தை  சபாதுச் 

சுைாதார மருத்துவ அதிைாரிப் 

பிரசதசத்தில் பிணப் 

பரிசசாதகை தாய்மார்ளிகடசய 

மை அழுத்தத்திற்கு சார்பாை 

ைாரணங்ைளும் மற்றும் 

ைட்டுப்பாடும் ஜி. டி. புன்சிசஹவா 

மற்றும் ஜ.ீ எந் சான்தைி 
சபான்சறார் இைங்கை 

மசைசநாய்  நிபுணர் ைல்லூரியின் 

ைல்விசார் அமர்வுள் 2015 

 சதன் இைங்கையில் 

அகரயளவாை நைர 

சமூைங்ைளின் வயது 

முதிர்ந்சதார்ைளிகடசய 

ைாணப்படும்.சநாய் ைாரண 

அறுதியிட முடியாத மை 

அழுத்தம்”சை. எம். எஸ். சை. 

ஜயசசைர, சி.சசைதீர, சை.டி 

பதிரை, எம். எல்.சை. சில்வா 

மற்றும் எஸ்.சை. சி. எல். 

தம்மப்பிரிய சபான்சறார், 2015 

மாரச் 27 மற்றும் 30ஆம் 

திைதிைளில்  இைங்கை மைசநாய் 

நிபுணர்ைளின் சங்ைத்தின் 

வருடந்த ைல்வி அமர்வின் 

வாய்சமாழி சவ ளியடீு 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

ஜப்பாைிய அரசாங்ை மாைியம் (2012) – TAS 

கய சதாடர்வதற்ைாை அசமரிக்ை 

சடாைர்ைள் 4000.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு 

பயிற்சி மற்றும் சசகவைள் 

பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகணைள் 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

சதசிய ஆய்வு மன்றத்தின் திறகம விருது 

– ைைாநிதி எல்.டப். ஜ.ீ ஆர். அல்விஸ்.  

உயிரியியற் இரசாயைத்துகற  

I. சபாராசிரியர்சை. ஏ. பி. டப். 

ஜயதிைை ஜயவர்தைபுர 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் ைல்வி 
அமர்வில் மிைச் சிறந்த 

உகரக்ைாை விருதிகைப் சபறல் 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

83 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

II.  ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை  

(அ) சர்வசதச மட்டத்தில் 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட பட்டக் 

ைல்வியின் சபாது 

உருவாக்ைப்பட்ட 

அறிவியலுக்ைாை (2015) வருட 

உபசவந்தரின் தங்ைப் பதக்ைம்  

(ஆ) 2015 SLAAS , GRC முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி பற்றிய 

ஆய்விற்ைாை விருது 

III. ைைாநிதி சி. எம் விக்ரம திைை 

(அ) இைங்கை மருத்துவ 

சங்ைத்தின் ஜ.ீ ஆர். ஹண்டி 

விருது 

(ஆ) CCP அமர்வில் சபராசிரியர். 

சை. ராஜசூரிய உகர 

 

சமூை மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி பி.வி.டி. சில்வா  - 1 2013 , 

விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ ளியடீ்டுக்ைாை 

ஜைாதிபதி விருது 

 

மருத்துவ துகற 

ைைாநிதி சீ.சை. சபாதிநாயக்ை 

 ஆய்விற்ைாை சதசிய ஆய்வு 

மன்றத்தின் திறகம விருது 

 ஆராய்ச்சிைளுக்ைாை இரண்டு 

ஜைாதிபதி விருதுைள் 

 

ைைாநிதி என்.சஜ. தஹநாயக்ை 

2016 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைளின் சபாது 

மிைச் சிறந்த உகரயிகை வழங்குதல் 

(சடாங்கு மற்றும் மூன்றாம் இட நீர்ம 

(தரவ) ஒன்றிகைதல் (TSFA): TSFA யிைால் 

ைண்டறியும் திரவ ஒழுங்குைளுக்ைாை 

அறிகுறிைளின் சசயல்திறன்)   

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். நாைஹவத்த 

விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ ளியடீுைளுக்ைாை 

சதசிய விஞ்ஞாை மற்றத்தின் திறகம 

விருது 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. விஞ்ஞாை ஆய்வு சவ 

ளியடீிற்ைாை சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றத்தின் திறகம விருதுைள் 

ஆய்வுக் ைட்டுகர ; (2013) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

தைிப்பட்ட பிரகஜ ைள் 

மற்றும் சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் டி. எஸ். 

நாைஹவத்த 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஒட்டுண்ணுயிரியில் சர்வசதச 

சஞ்சிகை62, 32 – 35 

 

சநாய் பகுப்பாய்வியற் துகற 

சபாராசிரியர் ைக்மிைி மூந்துவ 

மிைச் சிறந்த வாய்சமாழி சவ ளியடீு 

 

மருந்தாக்ைவியற் துகற 

ைைாநிதி சுதீர ஜயசிங்ை 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் வருடாந்த 

ைல்வி அமர்வுைளில் உகரைள் 

 

உளசநாயியற் துகற 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை ீ

உள சநாயியற் நிபுணர்ைளின் இைங்கை 

ைல்லூரியின் அதி புைகமப் பரிசில்  

 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 சசன்கை நரம்பியற்சார் 

மைசநாய் புணர்வாழ்வியற் 

மாநாட்டின் ைாந்த புைகமப் பரிசு 

விருது 2014 

 நரம்பியற் சார் உடல்சதாழில் 

பாட்டியல் புணர் வாழ்வியற் 

மாநாட்டில் பங்கு பற்றுவதற்ைாை 

பயண மாைியம் 

 ஐக்ைிய நாட்டின் சான்றுறுதி 
சபற்ற ஆசைாசைர். ஐக்ைிய 

நாடுைளின் பாதுைாப்பு மற்றும் 

இடர்சார்ந்த நிைழ்வியல் மைச் 

சசர்வு பாதுைாப்பு 

திகணக்ைளத்திைால் விருது 

வழங்ைப்பட்டது. (DSS/ CISMU) 

 

ைைாநிதி  ஐ. எச். ராஜபக்ஷ 

 இைங்கை உடல் சதாழிப் 

பாட்டியியற் நிபுணர்ைள் 

ைல்லூரியின் ஆயுட் ைாை 

அங்ைத்தவர் 

 இைங்கை உள சநாயியற் 

நிபுணர்ைள் ைல்லூரியின் ஆயுட் 

ைாை அங்ைத்தவர் 

 

இகணயச்  சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மருந்தாக்ை வியற் இளமாைிப் பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மிைச் சிறந்த  ஆய்வு சவ ளியடீ்டிற்ைாை 

விருது. (திரு. எம். எஸ். ஜவாஹிர் – 01) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

தைி நபர்ைள் மற்றும் சமூைம் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

தைி நபர் மற்றும் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விஞ்ஞாை இளமாைி (85 ) 

பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

இரண்டு விருதுைள் 

1. விளம்பர விருது – சபாசாக்கு 

சார்பாை ஆசிய ைாங்ைிரஸ் 2015 

ஜப்பான் 

2. விஞ்ஞாை அமர்வுைளில் மிைச் 

சிறந்த வாய்சமாழிசவ 

ளியடீ்ட்டிற்ைாை விருது 2015 

மருத்துவ படீம், ஶ்ரீ 

ஜயவர்ந்தைபுகரப் பல்ைகைக் 

ைழைம் 

 

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு (FRTSU)  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

1. விஞ்ஞாை சவ 

ளியடீுைளுக்ைாைசதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின் திறகம 

விருது (2015) ஆய்வுக் ைட்டுகர 

2013 ஒட்டுண்ணுயிரியியற் 

சர்வசதசம் 62, 32 -35 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நாத்தப்பட்ட சசயைமர்வுைள் 

/ ைருத்த்தரங்குைள் / 

மாநாடுைள் / உள்ளை / 

பிராந்திய) 

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

இருதய புணர் வாழ்வியற் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் – ைைாநிதி பி. எம், சராட்ரிசைா 

சமூை மருத்துவத் துகற 

 சபராசிரியர் சமன் விமைசுந்திர – 

சமூை ைண்பரிசசாதைவியல் 

(Ophthomology) 

 ைைாநிதி  பிசைஷா சபசரரா – 

ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைளுக்ைாை 

சமன்கமத் திறகமைள் 

 ைைாநிதி பி. வி. டி. சில்வா 

ைராபிடிய (THK) மற்றும் 

மஹசமாதர (THM) சபாதை 

கவத்திய சாகையின் ைைிஷ்ட 

மருத்துவர்ைள் மற்றும் தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளரைளுக்ைாை 

அடிப்பகட உயிரியியற் 

மருத்துவ ஆய்வுைள் மற்றிய 

சசயைமர்வு 

 மாத்தகறயின் 

மருத்துவர்ைளுக்ைாை ஆய்வு 

முகறகம பற்றிய சசயைமர்வு 

 மூன்று சதாட்டங்ைளில் NCD 

புைணாய்வுைள்  

ைைாநிதி தியாைி சபான்ைம் சபரும 

 ஆய்வு முகறகம பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

ைைாநிதி சம்பா விசஜசிங்ை 

ைாைி மருத்துவ சங்ைத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட அடிப்பகட உயிரியியற் 

மருத்துவ ஆய்வு பற்றிய சசயைமர்வின் 

வளவாளர் 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் துகற 

சதன்மாைாணத்தின் மரணங்ைள் சார்பாை 

மரண விசாரகண அதிைாரிைளுக்கு விதி 
முகறைளுக்கு அகமய மரண 

விசாரகணைகள சமற்சைாள்ளுதல் 

பற்றிய இரண்டு சசயைமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை. 

குழந்கத சநாயியற் துகற  

1. சைாழும்பு ைாைி மற்றும் 

தியதைாகவ சபான்ற 

நைரங்ைளில் உயர்மட்ட குழந்கத 

சநாய் உயிர் பாதுைாப்பு வாய்ப்பு 

முகறகம (APLS) பற்றிய பயிற்சி 
சசயற் திட்டங்ைகள நடாத்துதல் 

2. புதுப் பிறப்பு சார் உயர்மட்ட 

வாழ்வாதார முகறகம பற்றிய 

 
 

 

 
 

சமூை மருத்துவத் துகற 

மாத்தகற சபாது 

கவத்தியசாகையின் 

மருத்துவ அதிைாரிைள் 

மற்றும் தைதிைான்  

விரிவுகரயாளர்ைள் மற்றும் 

ைாைி மற்றும் மஹசமாதகர 

சபாதை 

கவத்தியசாகையின் 

ைைிஷ்ட மருத்துவர்ைள். 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

குற்றாய்வுத் மருத்துவத் 

துகற 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பயிற்சித் சசயற்திட்டங்ைகள 

நடாத்துதல் (NALS)  

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி. சி. யஹதுசைாட 

1. அறிவு வள நிபுணர் மருத்துவ 

படீம், றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைம் FMAS 2015  ஆய்வு 

அமர்வுைளில் ஆய்வு 

ைட்டுகரைகள முன்கவத்தல்” 

பற்றிய சசயைமர்விகை 

நடாத்தல்  (அக்சடாபர் 2015)  

சநாய்ப் பகுப்பாய்வியற் துகற  

ைைாநிதி தீபாைி சிரிவர்தை 

 2015 தரச் சான்றுறுதி மாநாடு 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றத்தின் (SLAB) 10 ஆவது 

வருடாந்த மாநாடு அதிதி உகர 

“ மருத்துவ சசாதகைைளின் 

சபாது தைவல் குறிப்புைகளப் 

பாவகைப் படுத்தல். 

 2015 அக்சடாபர் மாதம் 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றத்திைால் ISO 25189 – 2012 

இன் அடிப்பகடைளுக்கு அகமய 

மருத்துவ ஆய்வு கூடங்ைளின் 

தரச் சான்றுறுதிற்ைாை பயிற்சி 
ஒழுங்கு சசய்யப்பட்டது. அதிதி 
உகர ; “ மருத்துவ ஆய்வு 

கூடங்ைளின் தர நிகை மற்றும் 

சசயற் திறன்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்பத் சதகவைள்” 

 2015 ஆைஸ்ட் ைளுத்தகர 

சுைாதார விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதசிய நிறுவைத்தின் 

பரீட்கசைளுக்கு முன்கைய 

ைட்டங்ைள் பற்றிய ைருத்தரங்கு 

அதிதி உகர ; “ மருத்துவ ஆய்வு 

கூடங்ைளின் தர நிகை மற்றும் 

தரச் சான்றுறுதி 
 உைை தரச் சான்றுறுதி திைம் 

2015,  2015 ஜூன் மாதத்தில்  

இைங்கை தரச் சான்றுறுதி 
மன்றம் சதாழில் நுட்பம் சார் 

ைருத்தரங்ைிகை ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. அதிதி உகர ; 

மருத்துவ பரிசசாதகைைளில் 

ஆதாரச் சாதைங்ைளின் ஊடாை 

விகளவுைகள  ைண்டு பிடித்தல் 

 2015 ஜுன் மாதத்தில் சுைாதார 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அகமச்சு மற்றும் மருத்த்வ 

ஆய்வு நிறுவைத்தின் மருத்துவ 

ஆய்வு கூடத் சதாழிற் 

நுட்பவியளாைருக்ைாை 

இரசாயை சநாய் 

பகுப்பாய்வியளின் தரச் 

சான்றுறுதிற்ைாை 

சசயைமர்விகை ஒழுங்கு 

சசய்தல் அதிதி உகர ; ஆய்வு 

கூட தரச் சான்றுறுதி மற்றும் தர 

நிகை”  

 

உள சநாய்யியற் துகற 

ஆய்வுைள் 

சபராசிரியர் ஜி. எச். சான்தை ீ

 ஆய்வுச் சசயற்திட்டத்தின் சை – 

விமர்சைர்ைள் இைங்கையின் 

இளம் வயதிைர் மற்றும் 

சிறுவர்ைளுக்ைாை நரம்பயர் 

உளசநாய் சார்பாைமின் 

ைைத்திற்ைாை சிங்ைள சமாழித் 

தழுவல்ைளின் ஏற்பத்தன்கம 

 மருத்துவ அதிைாரிைால் உள 

சநாய் ைட்டுப்பாட்டுக்ைாை திருப்பு 

முகைைள் பிரதம விமர்சைர் 

ைைாநிதி ஜி.டி. புன்சிசஹவா 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச் . சான்தை,ீ ைைாநிதி சை. 

எம். எஸ். ஏ.சை. ஜயசசைர மற்றும் 

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ சபான்சறார் 

ைாைி சபாசப –சபாந்தை சுைாதார மருத்துவ 

அதிைாரி அலுவைை பிரசதசத்தில் 

மாதர்ைளிகடசய மரண பரிசசாதகையின் 

பின்ைர் ஏற்படும் மை 

அழுத்தத்திற்ைாைஅைர்த்த ைாரணங்ைள் 

பற்றிய ஆய்விகை சமற்சைாள்ளல். இவ் 

ஆய்வு அறிக்கை 2015 இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைள் ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வின் சபாது முன்கவக்ைப்பட்டது. 

ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர 

 ைைாநிதி எஸ். ஏ. சி. சசைாதீர, 

இைங்கையின் இகளஞர்ைள் மற்றும் 

சிறுவர்ைளுக்ைாை நரம்பியற் 

உளசநாய் 88 சசாதகை மின் 

ைைன்ைளின் சிங்ைள சமாழி 
தழுவைின் ஏற்புத்தன்கம” பற்றிய 

ஆய்வின் பிரதாை புைணாய்வுைராை 

ைடகமயாற்றல் 

 தத்துவ முதுமாைி ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர். இைங்கை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புற்றுசநாய்யாளர்ைள் வாழ்க்கைத் 

தரம் சார்பாை மசைா – சமூைவியற் 

ைாரணங்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் இகணயச் 

சுைாதார விஞ்ஞாை நிைழ்சித் 

திட்டத்தின் தகுதிைான் 

விரிவுகரயாளராை திருமதி எரண்தி 
வரீதுங்ைவிைால் நடாத்தப்படத்து 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீ ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

தகுதிைான் விரிவுகரயாளராை 

டாக்டர் ஜாைை ரூபிைாவ 

நடாத்தப்பட்ட ைைாநிதி ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

ைைாநித 89 சை. எம். எஸ். ஏ. சை. ஜயசசைர 

இைங்கையின் இகளஞர்ைள் மற்றும் 

சிறுவரைளுக்ைாை நரம்பியியற் உள சநாய் 

சசாதகைக்ைாை மின் ைைன்ைளின் சிங்ைள 

சமாழித்தழுவைின் ஏற்படுத் தன்கம 

பற்றிய ஆய்வுச் சசயற் திட்டத்தின் சை 

புைைாய்வாளராைக் ைடகமயாற்றல்   

ைைாநிதி ஐ. எச். ராஜபக்ஷ 

 ைைாநிதி ஐ .எச் ராஜபக்ஷ, 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையில் ISCHAEMATIC இருதய 

சநாய்யாளர்ைளின் மை அழுத்தம் 

சார்பாை ஆய்வுைளின் 

பகுப்பாய்வுைகள  முடிவு 

சசய்தார். அவர் 

ைராபிடியசபாதைா 

கவத்தியசாகையில் டியுக் 

பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 

இகணந்து ஆசராக்ைியமாை 

முதுகம பற்றி ைட்டு மீறிய 

சநாயாளர் முைாகமத்துவம் 

சார்பாை கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வுைகள நடாத்துதல் 

 ைைாநிதி ஜி. டி. புன்சிசஹவா, 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை,ீ 

ைைாநிதிசை. எம். எஸ் ஏ.சை. 

ஜயசசைரமற்றும் ைைாநிதி ஐ. எச் 

ராஜபக்ஷ சபான்சறார் சபாசப – 

சபாந்த மருத்துவ சுைாதார 

அதிைாரி பிரசதசத்தின் பிணப் 

பரிசசாதகையின் தாய்மார்ைளின் 

மை அழுததத்திற்கு ைாரணங்ைள் 

மற்றும் தடுப்பு முகறைள் பற்றிய 

ஆய்விகை  நடாத்துதல் 

 றுஹுண பல்ைகைக் ைழை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சமூைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவ படீ இகணச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் 

ைல்வித் திட்டத்தின் தாதியியல் 

இறுதி வருட மாணவன் சசல்வி 
அசின்த குமாரசிங்ை வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ முதுமாைி 
நிறுவைத்தின் சமூை 

மருத்துவத்தின் முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி பயிளுநர் டாக்டர் 

பி. ஏ. ஏ. சன்திரசிரியிைால் 

நடாத்தப்பட்ட மருத்துவக் 

ைைாநிதி (MD) ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர் 

 இைங்கை மருத்துவ முதுமாைி 
நிறுவைத்தின் சமூை 

மருத்துவரின் முதுமாைிப் பட்ட 

ைல்விப் பயிளுநர் டாக்ைடர் 

புஷ்பிைா சைதிரசசைர விைால் 

நாடத்தப்பட்ட மருத்துவ ைைாநிதி 
(MD)  ஆய்வின் 

சமற்பார்கவயாளர்  

உளசநாயியற் துகற 

ைருத்தரங்குைள்; 

2015 ஆண்டில் துகறகயச் சசர்ந்த 

பின்வரும் அங்ைத்தவர்ைள் பை மாநாடுைள் 

, ைைந்து கரயாடல்ைள் மற்றும் 

சசயைமர்வுைளில் பங்கு பற்றிைர் 

சபராசிரியர் ஜ.ீ எச். சான்தை ீ

 2015 இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைளின் ைல்லூரியின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வு 

 மசைசியாவின் சைாளம்பூரில் 

நகடசபற்ற   சார்பாை 

வருடாந்த மாநாடு 

 சீைா சபய்ஜிங்  இல்   மாநாடு 

   இல் குழந்கத உளசநாய் 

பற்றிய சசயைமர்வு 

 இைங்கையின் உள்ளை சுரப்பி 
சங்ைத்தின் ஆதார அமர்வுைள் 

 சறிந்த சபற்சறார் மரபுயியல் 

பற்றிய பயிளுநர்ைகளப் 

பயிற்ச்சிக்கும் சசயைமர்வு 

 பரீட்கசைளுக்ைாை தர நிகை 

விைாப் பத்திரங்ைகள 

தயாரித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு 

ைைாநித ஜ.ீ டி. புன்சிசஹவா 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 உளசநாயியற் முதுமாைி பட்ட 

பயிற்சிக்ைாை பயிளுநர்ைகள 

பயிற்சித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு 

 பாடத்திட்ட மீளாய்வு பற்றிய 

சசயைமர்வு 

 உைை உளசநாய் நிபுணர் சங்ை 

மற்றும் உளசநாய் நிபுணரின் 

ஆசிய மன்றத்திைால் இகண 

அனுசரகையுடன் 12 ஆவது 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டன். 

ைைாநிதி எஸ்.ஏ.சி. சசைதீர 

 2015 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

 “சசைஹச” சிறுவர்ைளின் வள 

நிகையத்திைால் நிபுணர்ைள் 

மற்றும் சபற்சறார்ைளுக்ைாை 

மை நிகை பற்றிய பயிற்சி 
அமர்வுைள் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. 

 டார்வின் பல்ைகைக் ைழைதிைால் 

ஒரு குழுவிைால் நடாத்தப்பட்ட 

ைராபிடிய சபாதைா கவத்திய 

சாகையில் உளச் சுைாதார 

முதலுதவி பற்றிய சசயைமர்வு 

நடாத்தப்பட்டது.  

 அடக்ைமற்ற சிறுவர்ைளுடன் 

சசயல்படும் நிபுணர்ைளுக்ைாை 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

நிவ்சமக்சிசைா பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் மருத்துவக் 

ைல்லூரியிைால் இகணயத் தள 

வழி ஊடாை பயிற்சி அமர்வுைள் 

ஒழுங்கு சசய்யப்படிருந்தது. 

(ஒவ்சவாரு அமர்வும் 01.30 

மணித்தியாளம் சைாண்ட 4 மாத 

பயிற்சி அமர்வுைளில் பங்கு 

பற்றல்) 

ைைாநிதி சை.எம். எஸ். ஏ. சை. ஜயசசைர 

 2014 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள்  

 2014 இைங்கை உளசநாய் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் பிரான்த ைாைாண்டு 

ைல்வி அமர்வுைள் 

 உளசநாயியற் முதுமாைி பட்டப் 

பயிற்சி பற்றி பயிளுநர்ைளுக்ைாை 

பயிற்சி  சசயைமர்வுைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 பாடத்திட்ட மீளாய்வு பற்றிய 

சசயைமர்வுைள் 

 உைை சுைாதார நிறுவைம் மற்றும் 

இைங்கை உளசநாய் 

நிபுணர்ைளின் ைல்லூரியின் 

கூட்டிகணப்புடைால் 

ஒழுங்குசசய்யப்பட்ட உளச் 

சுைாதாரம் பற்றிய நிபுணத்துவ 

விருத்தி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மற்றும் மருத்துவ 

அதிைாரிைளுடன் உள 

நைத்திற்ைாை உளச் சமூை 

ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சிைள் 

சதாடரல் 

ைைாநிதி ஐ. எச் ராஜபக்ஷ  

 ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சதசிய 

சுைாதார நிறுவைத்தின் ஒழுங்கு  

சசய்யப்பட்ட ‘ மூகை பற்றிய 

மாநாட்டில் பங்கு பற்றுவதற்ைாை 

புைகமப் பரிசில்  

 உள சநாய் சீர்குகைவு பற்றிய  

மாநாடு 

 இயற்கை உள சநாய் நிபுணர்ைள்  

ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வு 

 இைங்கை மருந்துச் சங்ைத்தின் 

வருடாந்தக் ைல்வி அமர்வுைள்  

 இைங்கை மருத்துவ 

ைல்லூரியின் வருடாந்த ைல்வி 
அமர்வு 

 ைாைி மருத்துவ சங்ைத்தின் 

வருடாந்த ைல்வி அமர்வுைள் 

அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

சதாடரும் ஆய்வுைள்  

பின்வரும் ஆய்வுச்  சசயற்திட்டங்ைள் 

ைைாநிதி எம். எம். ஏ. சஜ. குமார, ைைாநிதி  
சஜ.பி. எம்.குமார சிங்ை, ைைாநிதி ஆர்.பி..  
அசபவிக்ரம மற்றும் ைைாநிதி ஆர். டப்.  

சசைவிரத்ை  சபான்சறாரின்  

சநறிப்படுத்தல் மற்றும் சமற்பார்கவ ைீழ் 

நடாத்தப்பட்டை.  

 ைராபிடிய  கவத்திய சா 

கையின்  

சபராசிரியர்ைளுக்ைாை 

அறுகவச் சிைிட்கசப் பிரிவிற்கு 

அனுமதிக்ைப்படும் மூை  சநாய் 

இரத்த அழுத்தம் உடைாை 

சநாயாளர்ைளின் வாழ்க்கை 

நிகை 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை மற்றும் 

சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 ைாைி, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீம் 2015 

சநாவம்பர் மாதத்தில் அறுகவச் 

சிைிட்கச துகற அறுகவச் 

சிைிட்கசக்ைாை பூர்வாங்ை 

பயிற்சி நிைழ்சித் திட்டங்ைகள 

ஒழுங்கு சசயதிருந்தது. 

 அறுகவச் சிைிட்கசத் துகற 

மற்றும் உைை வங்ைியின் 

சிசரஷ்ட பதிவாளர்ைள், 

பதிவாளர்ைள் மற்றும் சிசரஷ்ட 

விடுதி அதிைாரிைளுக்ைாை 

அவசர அறுகவச் சிைிட்கச 

சசயைமர்வுைள் ஒழுங்கு 

சசய்திருந்தது. 

 ைைாநிதி யூ. ஐ. ஹபுஆரச்சி 
அவர்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் பூர்வாங்ை C P R பயிற்சி 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

இகணய சுைாதார விஞ்ஞாைம்ைளுக்ைாை 

பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மருந்தாக்ைவியற் பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

i. சார்ள்ஸ் டார்வின் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபராசிரியர் பட்ரிக் சபால் 

அவர்ைளிைால் சசயைமர்வு 

நடாத்தப்பட்டது. 2 முகற 

ii. 1 ஆம் 2ஆம் மற்றும் 3 ஆம் 

சதாகுதி பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைாை 

ஆய்விற்ைாை சைாள்கை 

திட்டம் வகரதல் மற்றும் 

முன்கவத்தல்  சார்பாை 

சசயைமர்வுைள் 

யாகணக் ைால்சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் சசகவப் பிரிவு (FRTSU) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ வளவாளர்  FMAS – 2015 

விஞ்ஞாை அமர்வுைளில் முன்கவத்தல் 

பற்றிய சசயைமர்வு FMAS – 2015 

நடாத்தியது (அக்சடாபர் 2015) 

மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் 

பணிவிருத்திப் பிரிவு 

23.03.2015 – தரமாை S B A விைாக்ைகள 

தயாரிப்பது எவ்வாறு? இகணயச் சுைாதார 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

விஞ்ஞாைங்ைள் – ைைாநிதி – வசந்த 

சதவசிரி ைைாநிதி – அவின்திர ஜயவர்தை 

ைைாநிதி – சம்பத் குணவர்தை சபராசிரியர் 

– சை.டி. மஹின்த 

2015.06.09 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

2015.06.16 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்திர  ஜயவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

11.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 3 

ைைாநிதி – வசன்த குணவர்தை 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சிசைசா சபசரரா 

24.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 4 

ைைாநிதி – வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

25.06.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 5 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

07.07.2015 மருந்தாக் பாடங்ைளில் தரமாை S 

B A விைாக்ைகள எவ்வாறு தயாரிப்பது  

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

ைைாநிதி  - சம்பத் குணவர்தை 

சபராசிரியர் – சை.டி. மஹிந்த 

29.07.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 7 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

30.07.2015 CCPDHE பாடக் கைநூல்  - 7 

ைைாநிதி – வசன்த் சதவசிரி 

ைைாநிதி – ஆவின்தரா ஜயவர்தை 

06.08.2015 – தரமாை விைாத்தாள் 

தயாரித்தல் பற்றிய சசயைமர்வு  

சபராசிரியர் – சுசுரித் சமன்டிஸ் 

ைைாநிதி – ஆவின்திர ஜயவர்தை 

11.08.2015- பூர்வாங்ை மருந்தாக்ை 

பாட்ஙளில் தரமாை S B A விைாக்ைாள் 

எவ்வாறு தயாரிப்பது?  

ைைாநிதி வசன்த சதவசிரி 

ைைாநிதி அவின்திர ஜயவர்தை 

ைைாநிதி சம்பத் ஜயவர்தை 

சபராசிரியர் சை. டி. மஹிந்த  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள்  உடற் கூற்றுயியல் துகற 

 அடிப்பகட விஞ்ஞாைங்ைளின் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைம்சபராசிரியர் பி. ஜ ீ

நாநாயக்ைார 

 முதுமாைி மருத்துவ 

நிறுவைத்தின் உடற் கூற்றியல் 

ைற்கைைள் குழுவின் அங்ைத்தவர். 

சபராசிரியர் பி. ஜி. நாநயக்ைார 

 MOIC- இை விருத்தி உயிரிை 

ஆய்வு கூடம் ைைாநிதி பி.எம், 

சராட்ரிசைா 

 துகண சிசரஷ்ட மாணவர் 

ஆசைாசைர் ைைாநிதி பி.எம் 

சராட்ரிசைா 

 4 ஆவது வருட மருத்துவ  

மாணவர்ைளுக்ைாை சபாதுப் 

பயிற்சியின்ரின் நியமைம். 

ைைாநிதி பி. எம் சராட்ரிசைா 

 2015 வருடத்தின் 

உகரயாளரிற்ைாை படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் ைைாநிதி ஈ. 

ஐ. கவத்தியரத்ை 

 மருத்துவப் படீப் பிதிநிதி 
விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் 

குழு – ைைாநிதி ைஹிரு 

பிரசபாதா 

உயிரிை இரசாயைவியற் துகற 

i. ைைாநிதி ஆர்.பி. சஹவாவசம் 

விஞ்ஞாை முதுமாைி மருந்து 

ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்ட 

நிைழ்சித் திட்டத்தின் சவளிவாரி 

விரிவுகரயாளர்  

ii. ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட 

விஞ்ஞாை இளமாைி M L S 

மற்றும்   B.Sc,  B Pharm பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளர் 

iii. ைைாநிதி ஏ.பி. அத்தநாயக்ை B.Sc M 

L S பட்டக் நிைழ்சித் திட்டங்ைளின் 

மாணவர்ைளுக்கு விரிவுகரைகள 

வழங்ைல் 

iv. ைைாநிதி சி. எம். விக்ைிரமதிைை B 

Pharm பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளர் 

v. ைைாநிதி எம்,டி. நாபாசைாட 

ைைாநிதி ஏ.பி. அத்தநாயக்ை மற்ம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைைாநிதி சி. எம், விக்ைிரமதிைை 

சபான்சறார் மாணவர்  

ஆசைாசைர்ைளாை சசயைாற்றிைர் 

vi. ைைாநிதி ஆர். பி.சஹவாசம், 

ைைாநிதி எம்.டி. நாபாசைாட, 

ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை 

மற்றும் ைைாநிதி சி .எம். 

விக்ைிரமதிைை சபான்சறார்  

மருத்துவ மாணவர்ைளுக்ைாை 

சநறியாளர்ைளாைச் 

சசகவயாற்றல் 

vii. ைைாநிதி ஏ. பி. அத்தநாயக்ை SALAS 

நிகற சவற்று குழு அங்ைத்தவர் ( 

இைங்கை ஆயவு கூட மிருை 

விஞ்ஞாைங்ைளின் சங்ைம்) 

சமூை மருத்துவத் துகற 

சபராசிரியர் சமன் விமைசுன்தர சதாட்டத் 

துகறயில் ைாணக்கூடிய பிரச்சிகைைகள 

துளசி ஆராய்தல் 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

i. சைாத்தைாவை பாதுைாப்புப் 

பல்ைகைக் ைழைதின் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் பற்றி பட்டக் ைல்வி 
ைற்பித்தைின் சதாடர்ச்சியாை 

பங்ைளிப்பு 

ii. சைாழும்பு பின்கைய  தாதியியல் 

பற்றிய பாடசாகையில் தாதியல் 

சார்பாை மருத்துவச் சட்ட 

விடயங்ைள் பற்றிை ைற்பித்தல் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

முதுமாைி மருத்துவ நிகையத்தின் 

மருத்துவ நுண்ணுயிரியியற் முதுமாைி 
டிப்சளாமா பயிளுநர்ைளுக்ைாை மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியியல் Mycology  கைநூல்ைள் 

குழந்கத சநாயியற் துகற 

இைங்கை குழந்கதசநாயியல் நிபுணர் 

ைல்லூரியின் (SLCP) தகைவர் – 01 

மருத்துவக் ைல்வி மற்றும் ஊழியர் பணி 
விருத்திக் குழு 

ஒட்டுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

றுஹுண மருத்துவ சஞ்சிகையின் புற 

அட்கட பக்ைத்திகை வடிவகமத்தல் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மருத்துவ படீ த்தின் அதிைார பூர்வமாை 

சவளியடீு 2015 சதாகுதி  
இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் ைல்வி 
நிைழச்சித் திட்டங்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருந்தாக்ை இளமாைி நிைழ்ச்சித் திட்டம் – 

இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் 

பாடசாகை மாணவர்ைளின் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் – 02 (திரு. எம்,எஸ். சவாஹிர். 

ஸாஹிரா சதசிய பாடசாகை 

ைிந்சதாட்கட, சம்சுதீன் வித்தியாையம் 

சபருவகை) 

விஞ்ஞாை இளமாைி (MLS) பட்டச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சபறுநர் -  “ Anbthro Cnyclire  ஊடாை குறுதி 
நச்சுத் தன்கம உன்டாக்ைல் ; ஒரு 

மருத்துவ மைிதர் மருந்தாக்ைவியல் 

மற்றும் உயிரிை இரசாயை வியல் அனுகு 

முகற” ைைாநிதி (PhD) ஆய்விற்ைாை 

பல்ைகைக்ைழை மாைிய 

ஆகணக்குழுவின் மாைியம் ரூபா 

மில்ைியன் 3.5  

ரூபா 3.5 மில்ைியன் ( மில்ைியன் 1.4 , 

2015ற்ைாை )  

யாகணக்ைால் சநாய் ஆய்வு பயிற்சி 
மற்றும் 97 சசகவைள் பிரிவு (F R T S U) 

ைைாநிதி டி.சி. யஹது சைாட  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் அதிைார 

பூர்வ சவ ளியடீாை றுஹுண மருத்துவ  

சன்ஞிகை யின் முற்புர அட்கடயின் 

பக்ைத்திகை வடிவகமத்தல் 2015. சதாைிதி 
 

இகண நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள்  

உடற் கூற்றுயியற் துகற 

சாள்ஸ் டார்வின் பல்ைகைக்ைழை 

மருந்தாக்ை ைல்லூரியுடைாை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை மருந்தாக்ை 

இளமாைிப்பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மூன்று ைைாநிதி சசயற் திட்டங்ைள் 

ைைாநிதி ஓ.ஐ. கவத்தியரத்ை 

சாள்ஸ் டாவின் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 

ைைாநிதி பட்ட இகணப்புக்ைாை 

வளவாளராை பங்ைளிதல்  

ைைாநிதி பி. எம் ,சராட்ரிசைா 

சைாழும்பு பல்ைகைக்ைழை மைிட 

மரபியல் பிரிவின் கூட்டிகணப்புடன் 

இகணந்து ைராபிடிய மருத்துவ படீத்தின் 

அணுமரபியல் ஆய்வு கூட 97 சசகவை 

கள சமற்சைாள்வகத வலுப்படுத்தும்  

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சமூை மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி பி. வி. தி. சில்வா – டியுக் 

உைைைாவிய சுைாதார நிைழ்ச்சித் திட்டம்  - 

01 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் இகணச் 

சுைாதார விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை பட்டக் 

ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் குற்றாய்வு 

மருத்துவம் பற்றிக் ைற்பித்தல் 

மருத்துவத் துகற 

ைைாநிதி சி.சை.சபாதிநாயக்ை 

றுஹுண – டியுக்  ஆய்வுத் திட்டம் 

சபராசிரியர் சை. டி. பதிரண 

றுஹுண – டியுக்  இகணப்புத் திட்டம் 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

ைைாநிதி அஜித் தி எஸ் நாைஹவத்த 

டியுக் – றுஹுண  இகணச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

குழந்கதசநாயியற் துகற 

டியுக் – றுஹுண  இகண நிைழ்சித் திட்டம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

i. அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் 

ைழைம் – அய்சி ஜப்பான் 

ii. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

iii. CNTD  - ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் 

உைர்வைய மருத்துவக் ைல்லூரி 

iv. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சவாஷிங்டன் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

v. அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் 

ைழைம் – அய்சி ஜப்பான் 

vi. சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற 

vii. CNTD  - ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் 

உைர்வைய மருத்துவக் ைல்லூரி 

viii. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா சவாஷிங்டன் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

யாகைக் ைால் சநாய் ஆய்வுப் பயிற்சி 
மற்றும் சசகவைள் பிரிவு F R T S U  

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

அய்சி மருத்துவப் பல்ைகைக் ைழைம் – 

ஜப்பான் சைாழும்பு பல்ைகைக் ைழைம் 

மருத்துவ படீம் ஒட்டுண்ணுயிரியற் 

துகற 

C NTD -  ஐக்ைிய ராச்சிய ைிவர்பூல் உைர் 

வைய மருத்துவக் ைல்லூரியின் ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சவாசிங்டன் பல்ைகைக் 

ைழைம் 

 

குற்றாய்வு மருத்துவத் துகற 

இகணயச் சுைாதார 

விஞ்ஞாை தாதி மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

நுண்ணுயிரியியற் துகற 

மருத்துவ படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

 
 

 

ஒட்டுண்ணுயிரியற் துகற  

ைைாநிதி. டி.சி. யஹதுசைாட 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 

 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

ைைாநிதி ஜாைை ரூபன் 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 

 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

யாகைக் ைால் சநாய் ஆய்வுப் 

பயிற்சி மற்றும் சசகவைள் 

பிரிவு 

ைைாநிதி டி.சி. யஹதுசைாட 

நீண நிர் யாகைக் ைால் தடுப்பு 

நிைழ்ச்சிக் திட்டம் மற்றும் 

TAS 
 

சைை மசைரியா சம்பவங்ைள் 

சார்பாை உங்ைள் ஆய்வு 

கூடத்தில் ைண்டறியல் 

பட்டது. 

 

சைாழும்பு, பல்ைகைக் ைழை 

மருத்துவ படீத்தில் PCR  

உறுதிப் படுத்தல் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

நீண நிர் யாகைக் ைால் 

சநாயாளர்ைளின் 

சநாயாளர்ைளின் உளச் 

சுைாதார சசகவைள். 

 

யாகைக் ைால் சநாய் 

தடுப்பிற்ைாை சமுை 

பாதுைாப்பு முகறைள் 

 

 

பவளியீடுகள்  ைற்றும் அைிவுப் பரம்பல்கள்  

 

வகை எண்ணிக்கை 

1 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டுக்ைளுடன்) 
37 

2 சர்வசதச சன்ஞிகைைளில் சவளியாை முழு ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் 

குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
23 
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3 சதசிய சன்ஞிகைைளில் சவளியாை குறுைிய மற்றும் முழு அளவிைாை 

ைட்டுகரைள்  

25 

4 சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட முழு அளவிைாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 17 

5 வாய்சமாழி சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 86 

6 விளம்பர சவளியடீுைளின் சுருக்ைங்ைள் 61 

7 புத்தைங்ைள் 07 

8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் 03 

9 சவறு சவளியடீுைளில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட அறிவியற் ைட்டுகரைள் (சன்ஞிகைைள், 

சதசிய திைசரி பத்திரிகைைள்) 

11 

10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 19 

 

 

 

விஞ்ஞொன பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

விஞ்ஞாை படீம், சபௌதீை விஞ்ஞாைம், உயிரியியல் விஞ்ஞாைம் மற்றும் ைணணி விஞ்ஞாைப் 

பாடசநறிைளில் சபாது மற்றும் விசசட பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள வழங்குைின்றது. படீம் உயிரியியல், 

தாவரவியல், இரசாயைம், ைணணி விஞ்ஞாைம், ைணிதம் சபௌதீைவியல் மற்றும் விைங்ைியல் உள்ளடக்ைிய 

ஆறு துகறைகளக் சைாண்டது. 

 

2015 ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், 10 வருடங்ைளுக்கு சமைாை ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாைங்ைள் 

மற்றும் சதாழில்நுட்பவியல் படீத்திற்கு வழங்ைப்பட்டிருந்த ைட்டிடங்ைள், மீளவும் வழங்ைப்பட்டிருந்தது. இக் 

ைட்டடப் பிரசதசம், சதாழில் நுட்ப படீம், ைம்புறுபிடிய வளாைத்தில் புதிய ைட்ட்டங்ைள் நிர்மாணிக்ைப் படும் 

வகர சதாழில் நுட்பப் படீத்திற்குக் பயன்படுத்தபடபடவுள்ளது. இவ்விரண்டு படீங்ைளும் ஆரம்பத்தில் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் ைல்வி சார் அங்ைத்தரவர்ைள் மற்றும் ஊழியர்ைளின் பங்ைளிப்பு மற்றும் விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைன் விரும்பிைளின் பூரண ஒத்துகழப்புடன் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டை. 

 

மாணவர்ைள் பல்சவறு பட்ட பாடத் துகறைகள சதாடர்வதற்ைாை வாய்ப்புக்ைகள சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வகையில் புதிய பாடத்திட்டங்ைள் விருத்தி சசய்யப்பட்டிருந்தை. படீம் இரண்டாவது முகறயாைவும் 

றுஹுண சர்வசதச விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப மாநாடு, புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் ைண்டு 

பிடிப்புக்ைாளுக்ைாை ைண்ைாட்சி மற்றும் 2015 ஆண்டுன் முதைாவது பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைளின் ஆய்வுக் 

ைைந்துகரயாடல் சபான்ற நிைழ்ச்சிைகள மிைவும் சவற்றிைரமாை நடாத்தியது. படீத்தின் அங்ைத்தவர்ைள், 

தங்ைளது ஆய்வுக் ைண்டு பிடிப்புக்ைகள சதசிய மற்றும் சர்வசதச ஆய்வு மாநாடுைள் மற்றும் சஞ்சிகைைளில் 

பிரசுரித்துள்ளைர். 

 

படீத்தின் ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைளில் பைர் பை ஆய்வு/ பயண மாைியங்ைள்  மற்றும் பல்ைகைக் ைழைத் 

சதசிய ஆய்வு மன்றம், சதசிய விஞ்ஞாை மன்றம் மற்றும் சவ ளிநாட்டு பல்ைகைக் ைழைங்ைளில் மற்றும் 

தைிப்பட்ட துகறைள் ஊடாை பை விருதுைகளயும் சபற்றுள்ளைர். அதற்கு சமைதிைமாை படீ அங்ைத்தவர்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சவ ளிசயயும் மற்றும் உள்சளசயயும் பல்சவறு சதகவைளுக்ைாை விசசட 

குழுக்ைளில் ைடகமயாற்றியுமுள்ளைர். 

 

பாடத்திட்ட விருத்தி, ஆய்வு சவ ளியடீுைள் ,சதசிய சசகவைள், சமூை சசகவைள், பல்ைகைக் ைழை 

சசகவைள் மற்றும் ஒவ்சவார் தைிப்பட்ட துகறைளின் சர்வசதச பங்ைளிப்புக்ைள் பற்றிய முக்ைிய 

விளக்ைங்ைள் அட்டவகணயில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  
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ஊழியர் பங்களிப்புக்களும் சொதமனகளும் 

ஒவ்நவொர் துமைகளினதும் தகவல்கள் பவவ்நவைொகக் பகொடுக்கப்பட்டுள்ளது    

 

தாவரவியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பாடத்திட்ட விருத்தி ( 
பாடஅைகுைள் மற்றும் 

பாடங்ைளின் விருத்திைள்) 

BOT 1231, BOT 2221, BOT 3442, BOT 4142,  

BOT 4202, BOT 3122, BOT 1222, BOT 3132 
விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

 மரபணு உயிரியிற் சார்பாை ைா. சபா. த 

(உயர்தர) மாணவர்ைளுக்ைாை 

ைைந்துகரயாடல்ைள் நடாத்தப்பட்டை 

 மாணவர்ைளுக்ைாை சதாழில் வழிைாட்டற் 

நடவடிக்கைைகள ஒருங்ைிகணத்தல் 

உயர்தர வகுப்பு 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

ஆசிரியர்ைள் பரந்த 

அளவிைாை அறிவிகை 

சபறல் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்ைாை 

சதாழில் வாய்ப்புக்ைள் 

மற்றும் சதாழிற் துகற 

மற்றும் 

நிறுவைங்ைளுக்ைாை 

விகளபயன்ைள் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

08 அங்ைத்தவர்ைள் பிரசாரக் குழ, RISTCON – 

2015, சதா ழில் வழிைாட்டல், ஆய்வு 

சமன்கமத் திகறகம விருத்தி படத்திட்ட 

விருத்தி 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ அளவு 

சதசிய - 

சர்வசதச -  

ஒவ்சவான்றும் 50000 ரூபாவிற்ை மூன்று 

விஞ்ஞாை படீ மாைியங்ைள் 

மாைியம் சபறுநர் 

மாணவர்ைள் 

இைங்கையர்ைள் 

 

ஆஸ்திசரைிய அரசு, எமது 

பல்ைகைக் ைழைம். 

விருதுைள்/ 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

சதசிய ஆய்வு மன்ற விருதுைள். 2014 மிைச் 

சிறந்த இளம் ஆய்வாளர், உபசவந்தரின் 

விருந்து. முயற்சிசார் ஆய்வுப் புைகமப் 

பரிசில் 2015  

ைைாநிதி சை. ம. ச. சைாரள\ 

சபராசிரியர் எஸ் 

அசபசிங்ை 

சபராசிரியர் பி.டி. 

அசபசிங்ை 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் உள்ளை/ 

பிராந்திய 

RISTCON – 2015 மாணவர் கமயக்  

ைற்கைைளுக்ைாை முகறைள் 

விஞ்ஞாை படீ 

அங்ைத்தவர்ைள். 

வளவாளர்ைள் 

இகணந்த நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

மருந்தாக்ைத் சதகவைளுக்ைாை தாவர 

இரசாயைவியற் பகுப்பாய்வுைள். ஐக்ைிய 

இராச்சிய ைார்டிப் பல்ைகைக் ைழைம் 

இரு நாடுைள் 

    

இரசொயனவியற் துமை 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சர்வசதச சசகவைள் 1. அரச மற்றும் தைியார் துகறைளின் சதாழிற் துகற மற்றும் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

நீர் பகுப்பாய்வுச் சசகவைள் 

2. சதாழிற் துகறயிற்ைாை உணவு 

வகைைள் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

(ஹரிச்சந்திர தைியார் துகற) 

அரசாங்ைத் துகற 

 

சதாழிற் துகற மற்றும் 

சபாதுமக்ைள் 

பாடத்த திட்ட விருத்தி 
(பாடஅகுைள் மற்றும் 

பாடங்ைளின் விருத்தி) 

 இரசாயணவியல், விசசட 

பட்டத்திற்ைாை முழு 

பாடத்திட்டத்கதயும் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டது 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

சதற்கு – ஆசிய சர்வசதச கூட்டிகணப்பு 

ஆய்வு மற்றும் பயிற்சி சசயற் திட்டம்; 

ைைாநிதி நிசான்த ைளுதரசை 

துகறயின் ஊழியர்ைள் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழைம் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. ைா.சபா. த உயர்தர வகுப்பு 

இரசாயணவியற் மாணவர்ைளுக்ைாை 

ைைந்துகறயாடல் 

2. ை.சபா.த. உயர்தர பாடத்திட்ட 

மீளாய்வின் வளவாளர்ைள் 

3. SLAAS  மன்றத்தின் அங்ைத்தவர்ைள் 

4. SLAAS விஞ்ஞாை ைல்விக் குழுவின் 

தகைவர் 

5. சதசிய விஞ்ஞாை மன்றத்தின் நிர்வாை 

சகப அங்ைத்தவர் 

பிரசதசத்கதச் சசர்ந்த 

உயர்தர வகுப்பு 

மாணவர்ைள் 

 
 

விஞ்ஞாைிைள், சதாழிற் 

துகறைள், பாடசாகை 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

சபாதுமக்ைள் 

 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

புைகமப் பரிசில் குழு – (02) 

மாணவர் சைாரிக்கைைளுக்ைாை குழு – (01) 

சபச்சுப் சபாட்டிக்ைாை குழு – (01) 

சநறியாளர்ைள் – (08) 

RISTCON – (02) 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக் 

ைண்ைாட்சிைளுக்ைாை குழு (01) 

ைல்வி சார் அமர்வு – (01) 

சசய்திதாள் – (01) 

விடுதிப் பாதுைாவளர் – (03) 

 

படீத்தின் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(குறிக்சைாள் மற்றும் 

எண்ணிக்கை)  

சதசிய –  

சர்வசதச -   

சதசிய ஆய்வு மன்ற மாைியம் – ைைாநிதி 
எஸ். வன்ைியாரச்சி 

சதாழிற் துகற  

நாடு 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

1. 2015 இல் 2013 ற்ைாை  விஞ்ஞாை சவ 

ளியடீுைளுக்ைாை சதசிய ஆய்வு 

மன்றத்தின் விசசட விருது. ைைாநிதி 
ஜிைசசை சஹவசை 

2. ைைாநிதி நிசான்த ைளுதரசை, ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா, மக்சைர்ட் பல்ைகைக் ைழை 

பட்டக்ைல்வி மாணவர். ஐ. மில்சவாக்ைி 
ஆதர் சஜ. ஸ்சிமிட் தகைகமத்துவ 

அதி புைகமப் பரிசில் 

 

பல்ைகைக் ைழை 

ஊழியர்ைள் மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

நடாத்தப் பட்ட 

சசயைமர்வுைள் / 

1. சபாது உகரைள் மற்றும் 

விரிவுகரைள் புைழ் சபற்ற 

பட்டக் ைல்வி மாணவர்ைள் 

மற்றும் படீத்தின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் \ 

உள்ளை –  

பிராந்தி -  

விஞ்ஞாைிைளால் (சவ ளிநாடு) 

நடாத்தப்பட்டை. 

2. ைா.சபா. த. (உயர்தர) 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

சசயைமர்வுைள் SLAAS – சைட்சபார் 

கூடம் 

ஊழியர்ைள் 

 

ைா.சபா.த (உயர்தர) வகுப்பு 

விஞ்ஞாை 

சசயற்திட்டங்ைளில் பங்கு 

பற்றிய ஆசிரியர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 

ைணணி விஞ்ஞாைத் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ஊழியர் பணிவிருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

1. உயர்ைல்வியின் திறகம விருத்திக்ைாை 

சான்றுறுதிப் பாடசநறி (CCPDHE – 2015) 

உயர்ைல்வியில்  ICT 

திகறகமைளுக்ைாை 06 கை நூல்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்தில் 

CCPDHE சசயற் திட்டத்கத 

பின்பற்ற சவண்டிய ைல்வி 
சார் அங்ைத்தவர்ைள்  

 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. மாத்தகற, குடிசார் முகறயடீ்டு 

உயர் நீதி மன்றத்திற்ைாை 

மின்ைியியல் தைவல் பதிவக் 

சைாப்பு முகறகமகய விருத்தி 
சசய்தல் 

சட்டத்தரணிைள், 

சபாதுமக்ைள், மற்றும் உயர் 

நீதிமன்ற ஊழியர்ைள் CAHC, 

மாத்தகற 

 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சசயல் வல்ைகம முன்ைிட்ட வணிை 

தைவல் சதாழிற் நுட்பவியல் (LOBI) –  

2015 சசயற் திட்டக் குழு அங்ைத்தவர் 

ைைாநிதி தாரை இையப்சபரும். 

(http.//cobi2015 : blogs.dsv. su. Se/ committees/.)  
 

“ வணிை தைவல் சதாழிற் 

நுட்ப்பியல் சார்ந்த ஆய்வுச் 

சமூைம்” 

குழக்ைள் மற்றும் பங்கு 

பற்றிசயார் எண்ணிக்கை 

I. UCTIT – பல்ைகைக் ைழை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 01 அங்ைத்தவர் ( 

திரு. அருணா சைாரன்ஸ் சஹவா) 

II. LEARN  ஒருங்ைிகணப்பாளர் – 01 (திரு 

அருணா சைாரன்ஸ் சஹவா) 

III. ைணணி நிரந்தர குழு அங்ைத்தவர் – 01 

(துகறத் தகைவர் ைணணி 
விஞ்ஞாைத் துகற)  

IV. பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்பாளர்  - 02 

(திரு. சைாரன்ஸ் சஹவா, ைைாநிதி 
தாரை இையப்சபரும) 

V. RISTON – 2015 மூன்று அங்ைத்தவர்ைள் 

(ைல்விசார் – 01, ைல்வி சாரா உதவுநர் – 

02) 

 

பல்ைகைக் ைழை சமூைம் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் பல்ைகைக் 

ைழை சமூைம் விஞ்ஞாை 

படீ மாணவர்ைள் 

 

ைணிதற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சமூைச் சசகவைள் I. பாடசாகை மற்றும் பல்ைகைக் 

ைழை மாணவர்ைளுக்கு 25 புைகமப் 

பரிசில்ைள் வழங்ைப் பட்டிருந்தது. 

பாடசாகை மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

II. ைிராமிய பிரசதசங்ைளின் ஐந்து(05) 

பாடசாகைைளில் நூைைங்ைள் 

ஸ்தாபிக்ைப்பட்டை. 

 
 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

பாத்திட்ட விருத்தி 
(பாடசநறிைள் மற்றும் 

பாடங்ைள் விருத்தி)  

1. சைை பாடத்திட்டங்ைளும் மீளாய்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

அனுமதிக்ைாை ஏற்ைைசவ 

சமர்பிக்ைப்பட்டிருந்தை. 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

ஊழியர் பணி விருத்திச் 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

1. ஊழிய அங்ைத்தவர் ஒருவர் 

CCPDHE சசயற்திட்டத்திகை 

பூர்த்தி சசய்திருந்தார்   

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சவ ளிவாரி பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

புதிய பாடத்திட்டங்ைகள விருத்தி 
சசய்வதில் ஐந்து ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் பங்குபற்றிைர் 

2. ஶ்ரீ ஜயவர்தைபுரப் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சபாறியியற் 

படீத்திற்ைாை புதிய 

பாடத்திட்டங்ைள் விருத்தி 
சசய்தல் இரண்டு ைல்வி சார் 

அங்ைத்தவர்ைள் பங்கு பற்றிைர். 

 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

மூன்று ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இந்தியாவில் நகடசபற்ற சதாழிற் 

துகறக்ைாை ைணித வியல் மற்றும் 

புள்ளிவிபரவியல் சார்பாை ைற்கைைள் குழு 

அமர்வுைளில் பங்குபற்றிைர் 

பிராந்திய சதாழிற் 

துகறைள், ைல்விசார் 

அங்ைத்தவர்ைள் மற்றும் 

ஆய்வு மாணவர்ைள் 

குழுக்ைல் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணின்கை 

1. துகறகயச் சசர்ந்த சைை ஊழியர் 

அங்ைத்தவர்ைளும் பல்ைகைக் 

ைழைம் மற்றும் படீத்தின் பல்சவறு 

குழக்ைளில் பங்கு பற்றியிருந்தைர்.  

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / வசசட 

சாதகைைள் 

 சீை மக்ைள் குடியரசின் சபய்ஜிங், 

விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 

வழங்ைப்பட்ட2015 வருட திற்கு 

மிைச் சிறந்த சர்வசதச மாணவன் 

விருந்திகை திரு பி.ஜி.எஸ்.ஏ. 

பிரதீப் சவன்றடுத்தல்  

 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள்/ 

மாநாடுைள் (உள்ளை/ 

பிராந்திய) 

 மூன்று ைல்வி சார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இந்தியாவில் நகடசபற்ற 

சதாழிற்துகறக்ைாை ைணிதவியல் 

மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் 

சார்பாை ைற்கைைள் குழு 

அமர்வில் பங்கு பற்றியசதாடு 

அவற்றில் இருவர் அச் 

சசயைமர்வின் வளவாளர்ைளாை 

இருந்தைர். 

பிராந்திய 

சதாழிற்துகறைள் 

ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள், 

ஆய்வு மாணவர்ைள் 
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சபாதீைவியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

இளமாைிப் பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

1. புதிய பட்டக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைீழாை பல்சவறு 

பாடசநறிைளின் மீளாய்வுைள் 

சபௌதீைவியற் துகற பூர்த்தி 
சசய்துள்ளது. புதிய பட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளாவை சபௌதீைவியற் 

மற்றும் ைணிதவியைிற்ைாை 

விஞ்ஞாை இளமாைி மற்றும் 

இரசாயைவியல் மற்றும் 

சபௌதீைவியற் விஞ்ஞாை இளமாைி 
பட்டங்ைளாகும் 

நான்கு வருடப் பட்டப் 

பாடசநறிைளாை இகவ 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

அதிைபடியாை 

மாணவர்ைள் மிைவும் 

பயன்விருத்தி கூடியகவ 

ஆகும் அத்துடன் 

இவற்கற சதாடரும் 

மாணவர்ைளுக்கு இவ் 

விரண்டு 

பாடத்துகறைளிலும் 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்ய முடியும்.   

புதிதாை 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட 

பாடசநறிைள் 

(பாடஅைகுைள்) 

I. துகற விசசட மாணவர்ைளுக்ைாை PHY 

4192, சபாறியியற் பயிற்சிப் 

பட்டகறயின் அடிப்பகடைள் பற்றிய 

பாடசநறி 
II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. யாபா அவர்ைள் 

இரண்டு புதிய சதாழிற் பாடசநறிைகள 

அறிமுைப்படுத்தியிருந்தார் 

(சசயற்பாட்டு குடியுரிகம மற்றும் 

சசயற்பாட்டு நைர வாசி சசயற்பாட்டுத் 

திட்டம்) இகவ 2016 ஆம் ஆண்டு 

ைல்வியாண்டிைிருந்து விஞ்ஞாை படீ 

சதாகுதி II  மற்றும் சதாகுதி III சசர்ந்த 

மாணவர்ைளுக்கு 

அறிமுைப்படுத்தப்படும். 

III. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம சதாழிற் 

நுட்ப பாடத் திட்டங்ைளுக்ைாை FDN 1233, 

TEC 21433 மற்றும்  TEC 2243 என்ற 

பாடசநறிைகள வடிவகமத்திருந்தார் 

 

இப்  பாடசநறிைள் விசசட 

பட்ட மாணவர்ைளுக்கு 

சசயைமர்வுப் 

பயிற்சிைகள வழங்கும் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை சதாழிற் நுட்ப படீம் 

 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

I. சபாராசிரியர் சை. சை. ஏ. எஸ். யாபா 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ 

படீத்தின் இகணச் சுைாதார நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் சவ ளிவாரி 

விரிவுகரயாளராை சசயற்படல். 

II. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. யாபா, இைங்கை 

சம்பரைமுவ பல்ைகைக் ைழைத்தின் சவ 

ளிவாரி விரிவுகரயாளராை சசயற்படல் 

III. ைைாநிதி என். டி. விக்ைிரமசூரிய 

அவர்ைள் ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் O. H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபௌதீையியற் துகறயில் 2015 

ைல்வியாண்டிற்ைாை வசந்த மற்றும் 

இகணயச் சுைாதார 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ைீழாை மருத்துவ ஆய்வு 

கூட பட்டக் ைல்வியின் 

முதல் வருட 

மாணவர்ைள் 

 

 

சம்பரைமுவ பல்ைகைக் 

ைழை பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சைாகட ைாைங்ைளில் ைல்லூரி / சபாது  

சபௌதீைவியற் முதுமாைிப் பட்டக் 

ைல்வி ஆசிரிய உதவுநைராைவும் மற்றும் 

ஆய்வு கூட சபாதைாசிரியராைவும் 

சசயற்பட்டார் 

IV. ைைாநிதி என், டி. விக்ைிரமசூரிய 

அவர்ைள் ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் O. H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் ைழைத்தில் 2015 

ைல்வியாண்டில் முழு 

அகரயாண்டுைளிலும் முதுமாைி ஆய்வு 

உதவுநராை சசகவயாற்றல் 

V. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ைிரம அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ படீ 

இகணச் சுைாதார நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

சவ ளிவாரி விரிவுகரயாளராைச் 

சசயற்படல்  

 

O. H சின்சிைாடி 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைாவின் 

O. H சின்சிைாடி 

பல்ைகைக் ைழை 

முதுமாைி மற்றும் 

இளமாைிப் பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீ 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

ைட்டண அறவடீ்டு 

பாடசநறிைள் 

1. திரு எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம மாத்தகற 

பல்ைகைக் ைழை ைல்லூரி 

மாணவர்ைளுக்ைாை மூன்று பயிற்சி 
அமர்வுைகள நடாத்தியிருந்தார். ரூபா 

(இைங்கை) 143360.00 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை மருத்துவ படீம் 

சதசிய சதாழில் நுட்ப 

தரத்திைாை ஆய்வு கூட 

வசதிைகள துகற 

வழங்குைின்றது. 

மாத்கற பல்ைகைக் 

ைல்லூரி 

சமூை சசகவைள் I. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா, 

மாத்தகற சராஹண மாஹா 

வித்தியாையத்தின் 08 ஆம், 09 ஆம் 

மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்ைளுக்கு 

“ ைடல் எங்ைள் அண்கடயைம்” என்ற 

சதாைிப் சபாருளில் விரிவுகர மற்றும் 

சசயைமர்வுைகள ஒழுங்கு 

சசய்திருந்ததுடன் விரிவுகரைளின் 

வளவாளராைவும் சசயற்பட்டசதாடு 

விளம்பர சவ ளியடீ்டு அமர்வுைளும் 

நடாத்தபட்டை. 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை விஞ்ஞாை 

படீ QIG/W4  வின் ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

மற்றும் QIG/W2 சசயற் திட்ட 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

III. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

விஞ்ஞாை படீத்தின்  சநறியாளராை 

சசயற்படல் 

IV. ைைாநிதி மஹாநாமா ைாைி சவுத்ைண்ட் 

ைல்லூரி மற்றும் ைாைி மாவட்ட 

இரண்டாம் தர நிகை மாணவர்ைளுக்கு 

வாைியல் பற்றிய விரிவுகரைகள 

நடாத்தியிருந்தார் 

சராஹை வித்தியாைய 

8,9 மற்றும் 10 தர 

மாணவர்ைள். 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள். 

 

 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

ைாைி மாவட்ட மத்திய 

தர பாடசாகை 

மாணவர்ைள். 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

V. ைைாநிதி மஹாநாமா விஞ்ஞாை 

படீத்தின் துகண ஒழுக்ைாற்றுைராைச்  

சசயற்படல் 

VI. ைைாநிதி மஹாநாமா விஞ்ஞாை 

படீத்தின் சந றியாளராைச் சசயற்படல் 

VII. ைைாநிதி ஜயதிைை விஞ்ஞாை படீத்தின் 

சநறியளாரைச் சசயற்படல் 

VIII. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் QIG/W2 வின் மற்றும் QIG/W4 

வின் சசயற்பாட்டு ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

IX. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 2015 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் 

ைண்டுபிடிப்பிற்ைாை ைண்ைாட்சியின் 

ஒருங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

தகைவராைச் சசயற்பட்டார் 

X. திரு. ஈ. எம். ரணதுங்ை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் மாணவர்  ஆசைாசைராை 

சசயற்படல் 

XI. திரு. ஈ. எம் .ரணதுங்ை சந றியாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 

XII. திரு ஈ.எம்/ ரணதுங்ை QIG/W2 

மாணியத்தின் சசயற்பாட்டுக் குழு 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை ைடகமயாற்றல். 

XIII. திரு. ஈ.எம் ரணதுங்ை QIG/W4 

மாணியத்தின் சசயற்பாட்டுக் குழுவின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை ைடகமயற்றல். 

XIV. திரு. ஈ.எம் ரணதுங்ை விஞ்ஞாை படீம் 

சங்ைம் இயற்கை சங்ைத்தின் (NES) 

சிசரஷ்ட தவிசாளராை சசகவயாற்றல். 

XV. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எல். டி. சபசரரா 

விஞ்ஞாை படீத்தின் சநறியாளராைவும் 

ஆசைாசைராைவும் ைடகமயில் ஈடுபடல் 

XVI. ைைாநிதி என் .எம் . விக்ைிரமசை, 

விஞ்ஞாை படீம் சபௌதீைவியற் 

சங்ைத்தின் சிசரஷ்ட தவிசாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

XVII. ைைாநிதி என். எம் விக்ைிரமசை RISTCON – 

2016 இகணச் சசயைாளராை 

சசகவயாற்றல் 

XVIII. ைைாநிதி என். எம் விக்ைிரமசை 

விஞ்ஞாை படீத்தின் சநறியாளரைாச் 

சசகவயாற்றல் 

XIX. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா  O.H. சிக்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 11 

வது வருடாந்த விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப Expo (SEE)  விஞ்ஞாை 

சந்கதயின் நடுவராைச் சசயற்படல். 

XX. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசிங்ை ஐக்ைிய 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை  

விஞ்ஞாை படீ பட்டக் 

ைல்வி மாணவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம் 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை விஞ்ஞாை படீம்  

 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழை  பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

ஐக்ைிய  அசமரிக்ைா O.H 

சின்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழை பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

ஒஹிசயாவின் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

அசமரிக்ைா சின்ைாடி அருங்ைாட்டசி 
நிகையதிைால் ஒழங்கு சசய்யப்பட்ட “ 

நாசைா திைக் ைண்ைாட்சி – 2015 இன் 

முன் கவப்பிைராைச் சசயற்படல் 

 

XXI. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சின்ைாடி அருங்ைாட்சி 
நிகையத்திைால் அங்குராப்பணம் 

சசய்து கவக்ைப்பட்ட “ நாசைா திைக்” 

ைண்ைாட்சியின் வளவாளராைச் 

சசயற்படல். 

 

XXII. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின் மாணவர் ஆசைாசைராை 

ைடகமயாற்றல். 

 
 

XXIII. திரு. எஸ். எல். அசபவிக்ரம விஞ்ஞாை 

படீத்தின் சநறிவாளராைச் சசயற்படல் 

சூழவுள்ள சமூைம் 

மற்றும் பாடசாகை 

மாணவர்ைள் 

 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா 

ஒஹிசயா மாணவர்ைள் 

மற்றும் ஆசிரியர்ைள் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் விஞ்ஞாை 

படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் விஞ்ஞாை 

படீம் றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 
பாடத்திட்ட விருத்தி 
(பாடசநறிைள்/ பிரிவுைள் / 

அைகுைள்/ பாடங்ைள்  

1. பாடத்திட்ட மீளாய்வு 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட துடன் புதிய பட்ட 

நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் சிறந்த 

முன்சைற்றங்ைள் சபறப்பட்டுள்ளை. 

இகவ புதிய 

மாணவர்ைளுக்கு 

மிைவுதம் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

ஏசைைில் பாடங்ைளில் 

புது விடயங்ைகள ைற்ை 

முடியும். அகவ 

அவர்ைளுக்கு 

எதிர்ைாைத்தில் சிறந்த 

சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள 

சபற உதவும் 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

I. ைைாநிதி மஹாநாம றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை உள்ளை தரச் 

சான்றுறுதியிைால் நடாத்தப்பட்ட 

இைங்கை தரச் சான்றுறுதிக் ைட்டகமப்பு 

மற்றும் நிருவை மீளாய்வு உள்ளை தரச் 

சான்றுறுதி பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம H E T C யிைால் 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட இைங்கை 

மன்றத்தில் நகடசபற்ற இைங்கையின் 

தரச் சான்றுறுதி (S L Q F ) 

சசயற்படுத்துவது எவ்வாறு? என்பது 

பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

III. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ. டி. சபசரரா 

விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்ற 

மாணவர் கமயக் ைற்கை  மற்றும் 

 

இகவ உயர்ைல்வியின் 

தர நிகைகய 

உயர்த்துவதில் சைை 

அங்ைத்தவர்ைளுக்கும் 

பயனுள்ளதாகும். 

மற்றும் இகவ சைை 

துகறத் 

தகைவர்ைளுக்கும் 

ைற்கை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் சார்பாை 

இைங்கை தர நிகைக்கு 

அகமய சசயற் படுவது 

பற்றிய சத ளிவிகை 

பயனுள்ளதாகும். 

அத்சதாடு இகவ சைை 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைற்பித்தல் முகறகம பற்றிய 

சசயைமர்வில் பங்கு பற்றல் 

IV. திரு. எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம 2015 

சசப்டம்பர் 25 ஆம் திைதி நகடசபற்ற 

ைற்பித்தல் வடிவகமப்பு மற்றும்  

வழங்குதல்ைளின் இன்கறய 

முன்சைற்றங்ைளில் உயர் ைல்வி 
மாணவர்ைளின் விஞ்ஞாை அறிவிகை 

எவ்வாறு விருத்தி சசய்ய முடியுடம்” 

என்பது பற்றிய சசயைமர்வில் பங்கு 

பற்றல் 

அங்ைத்தவர்ைளுக்கும் 

தங்ைளது ைற்பித்தல் 

சார்பாை ஆற்றல்ைகள 

விருத்திசசய்வதற்கு 

மிைவும் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

 

எஸ். எஸ். அசபவிக்ரம 

றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைம் விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

I. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

முதுமாைி பட்டக் ைல்வி நிறுவைத்தின் 

விஞ்ஞாைவியைின் நிறந்தரக் குழுவின் 

சதரிவு சசய்யபட்ட அங்ைத்தவராைச் 

சசயற்படல் 

II. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

சபாறியியற் நிறுவைத்தின் 

சபௌதீைவியற் சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

III. சபராசிரியர் தர்மரத்ை றுஹுண 

விஞ்ஞாை சஞ்சிகையின் பிரதம 

பதிப்பாசிரியராைச் சசயற்படல் 

IV. சபராசிரியர் தர்மரத்ை விஞ்ஞாை 

படீத்தின் படீாதிபதியாை சதசிய 

அபிவிருத்திக்கு பங்ைளித்த்சதாடு 

விசசடமாை றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் சதாழிற் நுட்ப படீத்திகை 

ஸ்தாபிப்பதகை ஆரம்பித்து கவத்தவர். 

V. சபராசிரியர் தர்மரத்ை “ இன்கறக்ைாை 

பாரிய சவடிப்பு” (Big Bang to today) என்ற 

சதாைிப்சபாருள் 1 இன் குழுத் 

தகைவராைச் சசயற்பட்ட்டசதாடு 

ஸ்தாபிப்பதற்ைாை  முன் சமாழியப் 

படவுள்ள சதசிய விஞ்ஞாை 

நிகையத்தின் ைண்ைாட்சி கூட 

அகறகய வடிவகமப்பில் சசயற்படல் 

VI. சபராசிரியர் தர்மரத்ை பை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளில் சபராசிரியர் பதவி 
உயர்விற்ைாை சதரிவுக் குழுவில் 

சசயைாற்றல் 

VII. சபராசிரியர் தர்மரத்ை இைங்கை 

சஞ்சிகைைளுக்ைாை பை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைகள மீளாய்வு சசய்தல் 

VIII. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

இைங்கையின் உயர் ைல்வி 
நிறுவைங்ைளின், நிறுவைங்ைள் 

மீளாய்வு சார்பாை சசயைமர்வில் பங்கு 

PGIS மற்றும் முதுமாைி 
பட்டக் ைற்கைைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 

 
 

சபௌதீைவியல் 

நிறுவைம் மற்றும் 

நாட்டின் ஆய்வாளர்ைள் 

மற்றும் மாணவர்ைள் 

 
 

 

ஊழியர்ைள் மற்றும் 

ஆய்வாளர்ைள். 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் மற்றும் 

உயர்தர வகுப்பு சதாழில் 

நுட்பவியல் சதாடரும் 

மாணவர்ைள் 

 

சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றம் மற்றும் சதசிய 

விஞ்ஞாை நிகையத்தின் 

உருவாக்ைல் நாட்டில் 

சபரும் பயனுள்ளதாகும்.  

பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைம் 

 

நாட்டின் ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்திைள் 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

பற்றல் 

IX. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ.எஸ். யாபா 

மட்டக்ைளப்பு, சதன்ைிழக்கு பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் நிறுவை மீளாய்வுக் 

மதிப்படீ்டுக் குழுவின் குழு 

அங்ைத்தவராைச் பங்கு பற்றல் 

X. ைைாநிதி ஜயதிைக்க் ைா.சபா.தா 

(உயர்தர) பரீட்கச விகடத்தாள் 

பரிசசாதர் குழுவின் பிரதம பரீட்சைராைச் 

ைடகமயாற்றல் 

XI. ைைாநிதி ஜயதிைை ைா.சபா. த (உயர்தர) 

பரீட்கசயின் சை- ைட்டுப்பாட்டாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

XII. ைைாநிதி மஹாநாம அவர்ைள் 2015ஆம் 

ஆண்டில் சபௌதீைவியை மற்றும் 

வாைியியல் ஒைிம்பியார்ட் சபாட்டிப் 

பரீட்கசயிகை நடாத்துதல் 

XIII. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஜுகை 10 ஆம் 

திைதியிைிருந்து சசயற்படுமாறு 

துகறயின் பதில் தகைவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XIV. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா சதசிய 

ைல்வி நிறுவைத்திைால் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்ட ைா.சபா.தா (உயர்தர) 

படத்திட்ட விமர்சை ஆசிரியர் 

வழிைாட்டி மற்றும் துகணயாதார கை 

நூகை தயாரித்தல் பற்றிய 

ஆசைாசகணக் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசயைாற்றல் 

XV. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா ைா.சபா. 

தா(உயர்தர) விகடத்தாள் பரீட்சித்தைின் 

பிரதம பரீட்சைராைச் சசயைற்றல் 

XVI. திரு. ஈ. எம், ரணதுங்ை ைா.சபா. தா 

(உயர்தர) பரீட்கச விகடத்தாள் 

பரீட்சித்தைின் பிரதம பரீட்சைராைச் 

சசயற்படல் 

XVII. திரு ஈ.எம் . ரணதுங்ை அவர்ைள் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை மாணவர்ைள் 

மற்றும் சதன் மாைாண பாடசாகை 

மாணவர்ைளுக்ைாை வருடாந்த புத்தாக்ை 

மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியிகை ஒழுங் சசய்யும் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் 

சசையைாற்றல் 

XVIII. திரு. ஈ. எம் ரணதுங்ை வல்ைமடகமக் 

ைல்வி வளாைப் பிரிவின் பாடசாகை 

ஆய்வு கூட ஆய்வு உதவுநர்ைளுக்கு 

ஆய்வு கூட உபைரணங்ைளின் 

பராமரிப்பது மற்றும் பயன் படுத்துவது 

இைங்கையின் 

பல்ைகைக் ைழை 

முகறகம 

 
 

 

இைங்கையின் 

பல்ைகைக் ைழை 

முகறகம 

 
 

இகவ இைங்கையின் 

பாடாசாகை 

மாணவர்ைளுக்கு 

பயனுள்ளதாகும்.  

 
 

 

 
 

சபௌதீைவியற் துகற  

இகவ சதன் 

மாைாணத்தின் 

மாணவர்ைளுக்கு மிைவும் 

பயனுள்ளதாகும்.  

 

 

 
 

சபௌதீைவியற்  

ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

நாட்டின் உயர்ைல்வி 
சபறும் விஞ்ஞாை சநறி 
மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

ஆய்வு கூட உதவுநர்ைள் 

மற்றும் வைஸ்முள்ள 

ைல்வி வளாைப் 

பிரசதசத்தின் 

உயர்தரவகுப்பு 

மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

எவ்வாறு என்பது பற்றிய ஒரு நாள் 

பயிற்ச்சி சசயைமர்விகை நடாத்தல் 

XIX. திரு. ஈ.எம். ரணதுங்ை அவர்ைள் 

முளடியகைக் ைல்வி வளாைப் பிரிவின் 

உயர்தர வகுப்பு பாடசாகை 111 

ஆசிரியர்ைளுக்கு “ உயர்தர வகுப்பு 

சபௌதீை வியற் பயிற்சிைள் “ பற்றிய ஒரு 

நாள் பயிற்றுவிப்புச் சசயைமர்விகை 

நடாத்துதல் 

XX. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி. சபசரரா 

ை.சபா.தா. (உயர்தர) பரீட்கச 

விகடத்தாள் பரீட்சை குழுவின் பிரதம 

பரீட்சைராை ைடகமயாற்றல் 

 
 

 

 
 

முைடியகைக் ைல்வி 
வளாை பிரசதச 

ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 

மாணவர்ைள் 

 
 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

மற்றும் ைல்வித் 

திகணக்ைளம் 

 

 

 
சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்புக்ைள் 

I. சபராசிரியர் தர்மரத்ைவிைால் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட C E R N ஆய்வு 

கூட்டிகணப்பின் ைைாநதி நதீஷா 

விக்ைிரமசை சதாடரல் 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா H A B 

ைற்கைைள் சார்பாை அடிப்பகட 

நியதியிடைில் நச்சியல் மற்றும் நச்சு 

பற்றிய நாசைா பயிற்ச்சி பாடசநறியில் 

பங்கு பற்றல் 

III. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா இந்தியா 

“ சைாசிைி” “சபாஷி” பற்றிய மீளாய்வு 

அமர்வில் பங்கு பற்றல் 

IV. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா சதன் 

ஆபிரிக்ைா சைப்டவுைில் NF - POGO 

பகழய மாணவர் தகையகமப்பு 

அமர்வில் பங்குபற்றல் 

V. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 2015 ஜப்பான் 

நாசசாயா வில் ஆசிய பசுபிக்  மிக் தாக்ை 

மாநாட்டில் ஆய்வுக் ைட்டுகர ஒன்றிகை 

சவ ளியிடல் 

VI. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா மஸ்சூசஸட்  சபாஸ்டைில்  

சர்வசதச மாநாட்டில் 2015 சபாருள் 

ஆய்வுச் சங்ைத்தின்  (M R C) அமர்வு 

மற்றும் ைண்ைாட்சியில் விசசட உகர 

ஒன்றிகை வழங்ைல் 

நாட்டின் உயர் மட்ட 

அரிவது விருத்தி 
 
 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 
 

 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 

 

 

ஆழியல் சார் ைல்வி சார் 

சமூைம் மற்றும் நாட்டின் 

ைடற் சறாழில் துகற 

 

 

 

மின்ைல் தாக்ைம் பற்றிய 

ஆய்வு விருத்தி 
 
 

தைி 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

I. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா 

விஞ்ஞாை படீ உள்ளை தரச் சான்றுறுதிப் 

பிரிவின்  தகைவராைச்  சசயைாற்றல். 

II. சபராசிரியர் சை.சை.ஏ. எஸ் யாபா பை 

குழுக்ைளில்  உ+ம் விகளயாட்டு, 

ஆசைாசகை மன்றம், பட்டமளிப்பு 

விழா ஒழுங்ைகமப்புக் குழு RITSCON   

சபான்ற குழுக்ைைில் சசயைாற்றல் 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

விஞ்ஞாை படீம்  

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை 

விஞ்ஞாை படீம் 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்திற்கு நைன் 

அனுகுகடய மாகும் 

 

இகவ படீம் மற்றும் பிர 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

III. ைைாநித மஹாநாம  முதுமாைிப் பட்டக் 

ைற்கைைள் மன்றத்தில் சசயைாற்றல் 

IV. ைைாநிதி ஆய்வுக் குழு வில் 

சசயைாற்றல் 

V. ைைாநிதி மஹாநாம விஞ்ஞாை 

முதுமாைி (M.Sc) பட்ட ஒருங்ைிகணப்புக் 

குழுவில் சசயைற்றல் 

VI. ைைாநிதி மஹாநாம விஞ்ஞாை படீ 

சதாழில் நுட்பக் குழுவில் சசயைற்றல் 

VII. ைைாநிதி மஹாநாம மாணவர் 

சைாரிக்கைளுக்ைாை உப குழுவில் 

சசயைாற்றல் 

VIII. ைைாநிதி மஹாநாம RITSCON – 2016 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச்    சசயற்படல் 

IX. ைைாநிதி மஹாநாம   மைியம் மற்றும்     

மாைியம் சபான்ற வற்றின் பை சதாழில் 

நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுக்ைளில் 

தகைவராை சசயற்படல். ( 

ஒவ்சவான்றும் 3 அங்ைத்தவர்) 

X. ைைாநிதி ஜயதிைக்ை 2015 ஜுகை  வகர 

துகறத் தகைவராைச் சசயற்படல் 

XI. ைைாநிதி ஜயதிைை விஞ்ஞாை படீ 

சபௌதீை விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவின் 

தகைவர் 

XII. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா   யின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் சசயைாற்றல் 

XIII. ைைாநிதி சபாதிைா   மற்றும்   

சங்ைங்ைளில் அங்ைத்தவர் 

XIV. ைைாநிதி சபாதிைா விஞ்ஞாை படீ 

உயிரியல் விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

சதாழில் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுவின்  

தகைவர் 

XV. ைைாநிதி சபாதிைா மாணவர் மன்றம் 

மற்றும் சபௌத்த சங்ைங்ைளின் சிசரஷ்ட 

தசிவாளர் 

XVI. திரு ஈ. எம் ரணதுங்ை 2015 புத்தாக்ை 

மற்றும் புதுக் ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XVII. திரி. எஸ்.எஸ். அசபவிக்ரம 2015 

புத்தாக்ை மற்றும் புதுக் 

ைண்டுபிடிப்புக்ைளுக்ைாை 

ைண்ைாட்சியின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

XVIII. திரு எஸ். எஸ். அசபவிைரம RITSCON – 

2015 யின் குழு அங்ைத்தவராைச் 

சசயைாற்றல் 

சதசத்தின் 

பட்டதாரிைளின் 

நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

சபௌதீைவியற் துகற 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 

இகவ விஞ்ஞாை 

படீத்தின் நைனுக்கு 

அனுகூைமாகும் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ மற்றும் 

எண்ணிக்கை)  

- சதசிய 

I. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா, 

சபராசிரியர் டப் ஜி. டி. தர்மரத்ை, 

மற்றும் திரு. எஸ். எஸ் அசபவிக்ரம 

சபான்சறார் வகுப்பகற மற்றும் 

சைட்சபார் கூடத்திற்கு மாணவர் 

எதிர்விகை முகறகம” பற்றிய  

ஆய்விற்ைாை சதசிய விஞ்ஞாை 

மன்றத்தின் (NSF) ரூபா 11,92,000.00 

சபற்றுக் சைாள்ளல். 

II. நிவ்சடாைியத் சதாகை சநாக்ைிகய 

பூர்த்தி சசய்வதற்ைாை சதசிய 

விஞ்ஞாை மன்றத்தின்  D S L R    

நிழற்படக் ைருவிகய சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை இைங்கை ரூபா 

293500.00 மாைியம் வழங்ைப்பட்டது 

III. ைைாநிதி சஜ. ஏ. பி. சபாதிைா 

விஞ்ஞாை படீ ஆய்வு மாைியம் 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

IV. ைைாநிதி என்.எம். விக்ைிரமசை QSTP - 

NSF    பயிற்சிக்ைாை அதிபுைகமப் 

பரிசில் சபற்றுக் சைாள்ளல். 

(அசமரிக்ைா சடாைர் 4057+ 

விமாைபயைச் சீட்டு)  

 

விஞ்ஞாை படீம 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

இகவ துகறயின் 

வாைியல் சார் 

ஆய்வுைளின் 

விருத்திக்கும் 

பயனுள்ளதாகும் 

 
 

 

 
 

 

 

ைைாநிதி என். எம் 

விக்ைிரமசை 

சர்வசதச I. சபாராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

ஐக்ைிய ராச்சிய NF - POGO  வினூடாை 

சதன் ஆபிரிக்ைா NF - POGO பகழய 

மாணவர் வகையகமப்பு அமர்வில் 

பங்கு பற்றுவதற்ைாை பயை 

மாைியம் ஒன்றிகை சபற்றுக் 

சைாள்ளல் 

II. சபாராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ் யாபா 

ஐக்ைிய ராச்சிய NF - POGO   ஊடாை 

இந்தியாவில் SAABASHI     அமர்வில் 

பங்குபற்றுவதற்ைாை பயை மாைியம் 

ஒன்றிகை சபற்றுக் சைாள்ளுதல் 

III. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய 

இரண்டு துகறசார் நிபுணர்ைளின் 

மாநாட்டில் பயை விருதுைகள 

சபற்றுக்சைாள்ளல் ( முதுமாைிப் 

பட்டக் ைல்வி மாணவர் ஆளுகம 

சங்ைம் (GSGA)  மற்றும் ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா சின்சிைாடி பல்ைகைக் 

ைழைம்)  

ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைள் பற்றிய 

ைல்வி சார் சமூைம் 

மற்றும் நாட்டின் மீன் 

பிடித் துகற 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2015 சபாருட் ஆய்வுச் 

சமூைத்தின் (MRS)  

அமர்வுைள் மற்றும் 

ைாட்சிப் சபாருள்ைள் 

சர்வசதச மாநாடு ஐக்ைிய 

அசமரிக்ைா 

மஸசூசஸட், 

சபாஸ்டன்.  

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள்/ விசசட 

சாதகைைள் 

I. ைைாநிதி சஜ. ஏ.பி. சபாதிைா 

ஜைாதிபதி திறகம விருதிகை 

சபற்றுக் சைாள்ளல் 

II. ைைாநிதி என் எம் விக்ைிரமசை மிைச் 

சிறந்த இளம் ஆய்வாளரற்ைாை உப 

துகறயின் வாைியியல் 

ஆய்வு அபிவிருத்திற்கு  

இகவ 

பயனுள்ளவைவாை 

உள்ளை 
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தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சவந்திரின் விருதிகை சபறல் 

III. ைைாநிதி மஹாநாம திரு. ஈ. எம் 

ரணதுங்ை திரு எஸ். எஸ். 

அசபவிக்ைிரம மற்றும் திரு எச் எஸ். 

டி. அமரதாசசபான்சறார் 

நிவ்சடாைியின்  பிரிதிபைிப்புப் 

சதாகை சநாக்ைிகய உருவாக்ைல் 

நடாத்தப்பட்ட 

ைருத்தரங்குைள் /  

சசயைமர்வுைள் / 

ைைந்துகரயாடல்ைள் / 

மாநாடுைள்  

I. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஜைவாரி 

விஞ்ஞாை படீத்தில் நகடசபற்ற 

இரண்டாவது RISTCON  ைாை இரண்டு 

குறுைிய ஆய்வுைகள முன்கவத்தல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 ஆைஸ்டில் 

சபராசதைிய  பல்ைகைக் ைழைத்தில்  

நகடசபற்ற வாைியியல் 

மாநாட்டிற்ைாை ஒரு குறுைிய 

ஆய்வுக் ைட்டுகரகய முன் 

கவத்தல் 

III. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 சபப்ரவரி 27 

ஆம் மார்ச் 25ம் திைதிைளில் 

சபராசதைிய பல்ைகைக்ைழைத்தில்  

நகடசபற்ற நுண்ணிய சமன்படை 

சூரிய மின்ைளம் மற்றும் அவற்றின் 

விஞ்ஞாை மற்றும் சதாழில் நுட்பம் 

பற்றிய 4 ஆவது சசயைமர்வில் 

பங்கு பற்றல் 

IV. ைைாநிதி மஹாநாம 2015 டிசம்பர் 05 

ஆம் திைதி ைாைி சவுத்ைன்ட் 

ைல்லூரியில் 

வாைியியைாளருக்ைாை அறிமுைம் 

பற்றிய ைைந்துகரயாடகை 

நடாத்துதல் 

V. ைைாநிதி என்.டி. விக்ைிரமசூரிய 

ஐக்ைிய அசமரிக்ைா மசூகஸட்ட 

சபாஸ்டன் சர்வசதச மாநாட்டில் 

2015 சபாருட்ைளின் ஆய்வுச் சங்ைம் 

(M B S)   அமர்வுைளும் மற்றும் 

ைாட்டசி சபாருள்ைளுக்குமாை 

அமர்வில் இரண்டு குறுைிய ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைகள முன்கவத்தல் 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 

 
 

 

 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

 

தைக்கு மற்றும் 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

வாைியியல் பற்றிய 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்வதற்ைாை 

ைாைிப் பிரசதச 

பாடசாகைைளில் இருந்த 

பங்கு பற்றிய பாடசாகை 

மாணவர்ைளுக்கு இகவ 

மிைவும் 

பயனுள்ளகவயாகும். 

 

 
 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள் I. ைைாநிதி ஜயதிைக்ை ைளைி 
பல்ைகைக் ைழை வருடாந்த ஆய்வுக் 

ைருத்தரங்ைிற்ைாை மீளாய்வாளராைக் 

ைடகமயாற்றல் 

II. ைைாநிதி மஹாநாம RISTCON 2016 

ஆண்டிற்ைாை மீளாய்வாளராைச் 

சசகவயாற்றல் 

III. ைைாநிதி சபாதிைா IPSL மற்றும் 

RISTCON- 2015 மீளாய்வாளராை 

சபௌதீைவியற் துகற 

 
 

 

 
 

 

விஞ்ஞாை படீம் 
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 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சசயைாற்றல் 

IV. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி. சபசரரா 

RISTCON-2015 இன் மீளாய்வுக் 

குழுவில் அங்ைத்தவராை 

சசயைாற்றல் 

V. ைைாநிதி எச். ஏ. டி. எஸ். டி.சபசரரா 

RISTCON 2015 அமர்வின் 

திரட்டுநராைக் சசயைாற்றல் 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை படீம் 

இகணச் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

I. ஐக்ைிய அசமரிக்ைா இைிசைாயிஸ் 

சிவாைந்தன் ஆய்வு கூட 

நிறுவைங்ைள் இகணச் நிைழ்சித் 

திட்டம் அகமக்ைப்பட்டது. 

II. சபராசிரியர் சை.சை. ஏ. எஸ். யாபா 

ஆசிய உப ைண்டத்திற்ைாை   

கூட்டகமப்பு நிைழ்ச்சித்  திட்டத்தின் 

ஆழியல் ஆய்வுைகளத் சதாடரல் 

III. ஐக்ைிய ராச்சிய சசப்பலீ்ட் சஹௌம் 

பல்ைகைக் ைழைத்துடன் இகணயச் 

சசயற் திட்டங்ைள் 

IV. ைைாநிதி சபாதிைா சைாழும்பு 

பல்ைகைக் ைழை வாைியல் ஆய்வு, 

ஆய்வு கூட  மற்றும் சுவடீன் 

உப்சைா பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

மின்ைியல் துகற சபாறியியற் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை துகறக்ைாை 

மின் தாக்ை ஆய்வுைள் பற்றிய இகண 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

V. ைைாநிதி என். எம். விக்ைிரமசை 

சபராசிரியர் டப் ஜு. டி.  தர்மரத்ை 

விைால்  இல் ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டதுடன் தைது  

பரீசசாதை ஆய்வுைகள   

கூட்டிகணப்பினூடாை   இல் 

சதாடரல் 

றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைம் 

சீவாைந்தன்  

ஆய்வுகூடத்திைால் 3 

ற்ைா சூரிய கூ115கர 

சைாசம் 

நன்சைாகடயளிக்ைப்பட்
டிருந்தது. 

 

ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை 

ைல்வி சார் சமூைம் 

மற்றும் நாட்டின் 

ைடற்சறாழில் துகற 

 

தத்துவ முதுமாைிச் 

சசயற் திட்டத்தின் 

எங்ைளது நியதிைாளாை   

மற்றும்  ைளுக்ைாை  

மற்றும் சமன்கமத் 

தன்கமயாை பாத்திரப் 

பகடப்புக்ைகள நாங்ைள் 

சபற்றுக் சைாண்சடாம். 

 

விஞ்ஞாை படீம 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

 
 

விைங்ைியற் துகற 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

2.  நான்கு வருடப் பட்டப் 

பாடசநறிைளாை இகவ 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

அதிைபடியாை 

மாணவர்ைள் மிைவும் 

பயன்விருத்தி கூடியகவ 

ஆகும் அத்துடன் 

இவற்கற சதாடரும் 
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எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாணவர்ைளுக்கு இவ் 

விரண்டு 

பாடத்துகறைளிலும் 

தங்ைளது அறிவிகை 

விருத்தி சசய்ய முடியும்.   

சதாகைக் ைல்வி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் மற்றும் 

விரிவாக்ைற் பாடசநறிைள் 

I. சபராசிரியர் என். சஜ.டி.எஸ். 

அமரசிங்ை – றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சைாரியசமாழிக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை சசயற்படல் 

II. சபராசிரியர் டப்.ட. எஸ். டி. 

சபரமசந்திர றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் சஜர்மாைிய 

சமாழிக்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்பாளராை 

சசயற்பட்டார் 

மாணவர்ைள் 

 

ைட்டண அறவடீ்டுப் பாடசந 

றிைள் 

I. ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

மரபணு உயிரியியல் மற்றும் 

உயிரியியல் சதாழில் நுட்பம் 

விஞ்ஞாை முதுமாைி பட்டப் 

படாடசநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைசசகவ 

யாற்றல். இச் சசயற்திட்டம் 

சான்றிதழ் பாடசநறித்தர 

நிகையியில் வழங்ை மீ 

சசய்யப்பட்டது 

மாணவர்ைள் 

சமூைசசகவைள்  குமுது த சில்வா 2015 வடீ்டுத் சதாட்ட 

இை விருத்திக் கூடங்ைளில் திைாபியா 

மீைின் முட்கட உற்பத்தி. நீரிை வாழ் 

உயிரிை விருத்திற்ைாை புது அனுகு 

முகற பக்ைம்  - 54  ைடற்சறாழில் 

அகமச்சின் சதன் பிரசதச அபிவிருத்தி 
மன்றத்தின் ஊடாை மீைவர்ைளிகடசய 

பைிர்ந்தளிக்ைப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் எம். வி.சை. எஸ். சை. சில்வா 

(2015) விசசடமாை ஆர்வமுள்ள மீைவர் 

குழுக்ைளிகடசய G I F T    மீைிைங்ைளின் 

குஞ்சுப் சபாறிைள் மற்றும் G I F T   மீைின் 

விருத்திற்குத் சதகவயாை அறிவிகை 

விருத்தி சசய்யும் சநாக்குடன் இரண்டு 

ைாசணாைி நாடாக்ைகளத் தயாரித்தல் 

 சன்ஞிகைைளில் பிரிசுரிக்ைப்பட்ட 

ைட்டுகரைள். 

 டி. எச் ,என். முைசிங்ை  (2015) 

உயிரிை பல்வகைகம மற்றும் 

பாதுைாப்பு” இக் ைட்டுகர சுற்றாடற் 

அதிைார சகபயிைால் சவ 

ளியிடப்பட்ட சன்ஞிகையில் 

பிரசுரிக்ைப்பட்டிருந்த சதன் 

மாைாண நைன்புரி சங்ைம், உைை 

மாத்தகற மத்தவத்கத 

ரஸ்ஸன்சதைிய 

மற்றும் இரத்திைபுரி 

ஹிந்தசைை பிரசதச 

மக்ைள் 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

சமூைம் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சமூைம்  
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சுற்றாடற் திைம்  

அங்குராப்பணத்திற்ைாை 57 -60 

பக்ைங்ைள்  

 ைைாநிதி டி. எச். என். முைசிங்ை, 

மத்தி சுற்றாடற் அதிைார 

சகபயிைால் சதன் மாைாண 

சுற்றாடற் முன்சைாடிச் சசயற் 

திட்டத்திற்ைாை ஒழுங்கு சசய்த 

சசயைமர்வின் வளவாளராை 

சசயற்படல்  

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ் தி 
சில்வா ைளுத்தகரப் பிரசதச 

சபாதுச் சுைாதார அதிைாரிைளின் 

பயிற்சிக்ைாை வளவாளராை 

சசயற்படல் 

 சபராசிரியர் பி. எம் சி. எஸ் தி 
சில்வா அவர்ைளால் புத்தள 

ஹம்பைமுைவ, வல்ைவாய மற்றும் 

சசவைைகைப் பிரசதச CK DU  

விற்ைாை விவசாயிைளுக்ைாை 

பரிசசாதகைக்கு உட்படுத்தும் 

சசயற் திட்டத்திகை 

நடாத்தப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். த 

சில்வா அவர்ைள் சதன் மற்றும் 

ஊவா மாவட்டங்ைளின் நீரின் தர 

நிகை மற்றும் விவசாய 

இரசாயைங்ைளின் பாவகை பற்றிய 

விழிப்புணர்வுச் 

சசயற்திட்டத்திகை நடாத்திைார்  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

சபாதுச் சுைாதார 

அதிைாரிைள் 

 

 

 
 

 

 
 

விவசாய சமூைம் 

பாடத் திட்ட விருத்தி (பாட 

அைகுைள் / பாடங்ைள் 

விருத்தி)  

1. ைைாநிதி டி. எச். என். முைசிங்ை, 

பின்வரும் பாடசநறிைளின் 

உள்ளக்ைங்ைகள புதுப்பித்தல்  

ZOO 2152  - பரிைாமம் மற்றும் 

மிருைவியியற் புவியியல்  

ZOO 2262 மூைக் கூறு மரபியல்  

ZOO 4152 படிமுகற வளர்ச்சி சார் 

உயிரின்ப புவியியல்  

மற்றும் 

ZOO 4133 மீைின் உயிரிைவியல் 

மற்றும் ைடற்சறாழில்  

விசசட பாடசநறிக்ைாை 

உள்ளடக்ைம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. மீை நைன் 

மற்றும் முைாகமத்துவ 

பாடசநறியின் உள்ளடக்ைம் 

புதுப்பிக்ைப்பட்டது.  

சபராசிரியர் பி. எம் சி. எஸ். தி சில்வா – FSI 

3252 பாடசநறி மீளாய்வு 

II தர நிகை உயிரியில் 

மாணவர்ைள் 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விசசட பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சந்தை நான்கு ஆண்டு 

பட்டக் ைல்வித் சசயற் திட்டம் 

சபராசிரியர் எம். பி.சை. எஸ்.சை. தி சில்வா – 

2016 ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்படவுள்ள 

விஞ்ஞாை படீத்தின் நான்கு வருட 

பாடத்திட்டத்தின் மிருைவியல் 

பாடத்திட்டத்திற்ைாை பாட அைகுைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படல் மற்றும் மீள் 

வடிவகமத்தல்ைளில் பங்ைளிப்பு 

(அ) விஞ்ஞாை இளமாைி 
பாடத்திட்டத்திற்ைாை நான்கு பாட 

அைகுைளின் ைட்டகமப்கபத் தயாரித்தல் 

சபாறுப்பு  

ZOO 3162 – இயற்கை தகடக்ைாப்பு வியல்  

ZOO 3223 – ைடற்சறாழில் மற்றும் நீரிை 

விருத்தி 
ZOO 1212 – மிருை பல்வகையின்கம 

ZOO 2131 – சபாது மிருைவியியற் பயிற்சி 
 

(ஆ) துகறயில் பாடத்திட்ட  திட்ட மிடல் 

அமர்வின் சபாது  விசசட பட்டத்திற்ைாை 

இரண்டு பாட அைகுைள் புதுப்பிக்ைப்பட்டு 

விருத்திசசய்யப்பட்டை.  

ZOO 4103 – இயற்கை தகடக் ைாப்புவியல் 

ZOO 4051 – நீரிைவாழ் உயிரிைப் பயிற்சிைள் 

ஊழியர் பணி விருத்தி 
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

 சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம – 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் CCPDHE  

ஊழியர் பணி விருத்தி சசயற் 

திட்டத்தின் பாட அைகு 8 இன் 

வளவாளராைச்  பங்கு சைாள்ளல் 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சந்தை  - ைல்வி 
சார் ஊழியர்ைளுக்ைாை மாணவ 

ஆசைாசகைைள் 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

2015 CCPDHE பின்பற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

ைல்விசார் ஊழியர்ைள் 

சதசிய அபிவிருத்திக்ைாை 

பங்ைளிப்பு 

 சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ் அமரசிங்ை, 

சபராசிரியர் டப்.டி.எஸ்.டி. சபரமசந்திர 

மற்றும் சபராசிரியர் சை.பி எஸ். 

குணவிக்ரம சபான்சறார் றுஹுண 

விஞ்ஞாைச் சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் அங்ைத்தவர்ைள் 

 சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

RISTCON  2015 சர்வசதச மாநாட்டிற்ைாை 

(உயிரியல் விஞ்ஞாைம் ) சஞ்சிகையின் 

பதிப்பாசிரியராை சசயைாற்றல் 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ் சன்தை, 

பண்டாரநாயக்ை ஞாபைார்த்த ஆய்வு 

நிறுவைத்துடைாை ஆய்வுக் 

கூட்டிகணப்பு 

 ைைாநிதி டப் ஏ. எச் .வி. சஹவசை, 

சபாதுமக்ைள் 

 

 
 

 

பண்டாரநாயக்ை 

ஞாபைாரத்த ஆய்வு 

நிறுவைம் 

 
 

 

ஆய்வு சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

ைா.சபா. த. (உயர்தர) உயிரியியல் 

விகடத்தாள் பரீட்சைர் (2015 பிரசதச 

பரீட்சைர்) 

 ைைாநிதி டப் ஏ. எச் பி. சஹவசை 2015 

ைா.சபா. த. (உயர்தர)  உயிரியியல்  

விகடத்தாள் மீளாய்வுக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

இைங்கை விஞ்ஞாை உயர்விற்ைாை 

சங்ைத்தின் (SLAAS) பிரிவின் உப 

தகைவர் 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை 

விஞ்ஞான் சதாழிற் நுட்பவியல் மற்றும் 

புத்தாக்ை (COSTI) திற்ைாை 

ஒருங்ைிகணப்புச் சசையைத்திற்ைாை 

வளவாளராைச் சசகவயாற்றல் 

சர்வசதச மட்டத்திைாை 

பங்ைளிப்பு 

1. சபராசிரியர் டப்.டி. எஸ். டி. சபரமசந்திர 

சைன்யா ஐக்ையி ராச்சிய CAB யிைால் 

இகணந்து சவ ளியிடப்படும் 

உைர்வைய பூச்சியியல் விஞ்ஞாைம் 

பற்றிய சர்வசதச  சன்ஞிகையின் 

பதிப்பாசிரியர் குழுவின் மற்றும் 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் ைல்வி சார் சவ 

ளியடீ்டாளரிைால்  பிரசுரிக்ைப்படும் “ 

விவசாய ஆய்விற்ைாை உைை 

சன்ஞிகையின் பதிப்பாசிரியர் குழுவின் 

அங்ைத்தவராை சசயற்படல் 

2. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

பராமரிப்பு உயிரியியல் பற்றிய ஆசிய 

சன்ஞிகை என்ற சர்வசதச 

சஞ்சிகைக்ைாை ஆசைாசகைக் 

குழுவின் அங்ைத்தவராை சசயற்படல் 

3. ைைாநிதி டி.எச். என். முைசிங்ை “Plus One”  

மற்றும் “ ைடல் சார் 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை சர்வசதச 

சஞ்சிகைைளின் மீளாய்விைராைச் 

சசயைாற்றல் 

4. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ்.  குணவிக்ரம “ 

பராமரிப்பு உயிரியியல் பற்றிய ஆசிய 

சன்ஞிகை” என்ற சர்வசதச்  

சஞ்சிகையின்  ஆசைாசகை குழு 

அங்ைத்தவராைச் சசயற்படல் 

5. சபராசிரியர் சை. பி. எஸ் குணவிக்ரம  

இைங்கை சைாழும்பு அறிவியல் 

முைாகமத் துவம் பற்றிய சர்வாசதச 

நிறுவைத்தின் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட 

இைங்கை சைாழும்பு 2015 சநாவம்பர்  5- 6 

ஆம் திைதிைளில் நகடசபற்ற 

பல்வகையிைம் பற்றிய சர்வசதச 

ஆய்வுச் சமூைம் 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ஆய்வுச் சமூைம் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாநாட்டின் விஞ்ஞான் குழுவின் 

அங்ைத்தவராைச் சசயைாற்றல் 

6. ைைாநிதி டி. எச். என் . முைசிங்ை ைடல் 

சார் விஞ்ஞாைங்ைள் மற்றும் “Plus One 

என்ற சர்வசதச சன்ஞிகையின்  இற்ைாை 

மதிப்படீ்டாளர மற்றும் மீளாய்வளாரைச் 

சசகவயாற்றல் 

7. சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. சபரமசந்திர 

சைன்யா   மற்றும் ஐக்ைிய ராச்சிய    

கூட்டிகைப்புடன் பிரசுரிக்ைப்பட்ட 

உைர்வைய பூச்சியியல் விஞ்ஞாைம் 

சர்வசதச  சஞ்சிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவராைச் சசயற்படல் 

8. சபராசிரியர் டப்.டி. எஸ். டி பிசரம சந்திர 

விவசாயவியற் ஆய்வு பற்றிய உைைச் 

சஞ்சிகை http://www.sciepub.com/Jornal/WJAR/ 

edito.  

9. சபராசிரியர் பி. ஏ. சி. எஸ் தி சில்வா SAFE 

வகைதளத்தின் வதிவிட 

ஒருங்ைிகணப்பாளராைச் 

நியமிக்ைப்பட்டார்  

 

குழுக்ைள் மற்றும் 

பங்குபற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

 சபராசிரியர் என். சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை , 

சபராசியரியர் டப்.டி.எஸ்.. டி. பிரமசந்திர 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி. சில்வா 

மற்றும் சபராசிரியர் சை.பி. எஸ். 

குணவிக்ரம சபான்சறார் படீ ஆய்வுக் 

குழுவின்  அங்தவர்ைளாை சசயைாற்றிைர் 

  சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை, 

சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர, 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி சில்வா, 

சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ரம 

மற்றும் சபராசிரியர் எச். சி. ஈ. சவைிரிய 

சபான்சறார் விஞ்ஞாை ைற்கைைள் 

குழுவின் சசகவயாற்றிைார் 

 சபராசிரியர் என்.சஜ. தி. எஸ். அமரசிங்ை 

சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர, 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. எஸ். தி. சில்வா, 

சபராசிரியர் சை. பி. எஸ். குணவிக்ைரம 

ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி .குருசை மற்றும் டி. 

எச். என். முைசிங்ை சபான்சறார் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் பாடசநறி 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவில் 

அங்ைத்தவர்ைளாைச் சசகவயாற்றிைர்.  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர, 

விஞ்ஞாை படீம் பிரசரித்த றுஹுை 

விஞ்ஞாைச் சஞ்ஞிகையின் பதிப்பாசிரியர் 

குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

விஞ்ஞாை சமூைம் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை 

ைல்வி சார் மற்றும் 

மாணவர் சமூைம் 

http://www.sciepub.com/Jornal/WJAR/
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

படீ ஆங்ைிை சமாழி ஒருங்ைிகணப்பாளர்  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

விஞ்ஞாை படீ ஆய்வு வட்டத்தின் 

தவிசாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழை சஜர்மைிய 

சமாழிப்  பாட சநறியின் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர்  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழை ைைாசார 

நிகையத்தின் பாட ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண சசகவ  சசயற் திட்டங்ைளில் 

(SLBC – மாத்தகற)  பல்ைகைக் ைழை 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ை கைக் ைழைத்தின் 

படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை நடை மற்றும் 

இைக்ைிய சபாட்டிைளில் படீ 

ஒருங்ைிகணப்பாளர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

படீ ஆய்வுக் குழுவின் அங்ைத்தவர் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவின் 

அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை சசைட் 

அங்ைத்தவர் (படீ பிரதிநிதி) 
 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை படீ 

பாடசநறி ஒருங்ைிகணப்புக் குழுவின் 

துகற அங்ைத்தவர் 

 ைைாநிதி டப். ஏ. எச். பி. குருசை RISTCON - 

2015 ஒழுங்ைகமப்புக் குழுவின் 

அங்ைத்தவர். 

 ைைாநிதி டி. எச். என் .முைசிங்ை இைங்கை 

விஞ்ஞாை ைழை சங்ைத்தின் (SLAAS)  D 

பிரிவின்  - 10 அங்ைத்தவர்ைள் 

 ைைாநிதி டி. எச் என் முைசிங்ை றுஹுண 

பல்ைகைக் ைழை விஞ்ஞாை படீ, றுஹுண 

விஞ்ஞாை ஆசிரியர்ைளுக்ைாை சங்ைத்தின் 

(RUSTA) இகணச்சசயைாளர் – 62 

அங்ைத்தவர் 

 

சபறப்பட்ட மாைியங்ைள் 

(சநாக்ைம்/ எண்ணிக்கை) 

சதசிய 

சர்வசதச 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர – 

விஞ்ஞாை படீ மாைியம் : RU/SF/RP/ 2015/13 

 சபராசிரியர் பி. எம் .சி.. எஸ் தி சில்வா 

தத்துவ முதுமாைி  ஆய்வு சவகைைள் 

(NSF/ RG/ 2015/15/3201) 

 ைைாநிதி டி. எச். என் முைசிங்ை றுஹுண 

பல்ை கைக்ைழை விஞ்ஞாை படீ 

ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

ஆய்வு வாய்ப்புக்ைள் 

 
 

 

 

ைைாநிதி ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் 
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2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

மாணியம்- 2015 RU/SF/RP/ 2015/04, 

இைங்கையின் சுண்ணாம்புக் 

ைடற்பாகரைளின் மீன் இைங்ைளுக்ைாை 

ரூபா 95000.00  

மாணவர்ைளுக்கு ஆய்வு 

வாய்ப்புக்ைள் 

 

 

Ph.D ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

 

விருதுைள் / 

ஆக்ைவுரிகமைள் / விசசட 

சாதகைைள் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ்.டி. பிசரமசந்திர 

2015 சபப்ரவரி 02 ஆம் திைதி முதல் 14 ஆம் 

திைதி வகர சஜர்மைிய நியுைன் பாங் 

மற்றும் ைாசைில் நகடசபற்ற DAAD ( 

சஜர்மன் )122 பங்குபற்றுவதற்கு சதரிவு 

சசய்யப்பட்டார் இதற்ைாை மூைதைம் 

சைாகடக்ைாை ைல்லூரி 

(வழங்ைியிருந்தது) 

 சபராசிரியர் பி. எம். சி. தி. சில்வா 2015 

ஜைாதிபதி விருது.   

 

குறுைிய ஆய்வுக் 

ைட்டுகர சவ ளியடீு 

 

 

 

 

 

 
 

ஐக்ைிய ராச்சிய டர்ஹம் 

பல்ைகைக்ைழைத்தில் 

ஆய்விற்ைாை தங்குதல் 

நடாத்தப்பட்ட 

சசயைமர்வுைள்/ 

ைைந்துகரயாடல்ைள் / 

மாநாடுக்ள (சர்வசதச/ 122 

சதசிய 

 சபராசிரியர் ஈ. பி. எஸ். சந்தை – மற்றும் 

சபராசிரியர் பி. எம். சி. தி . சில்வா முதல் 

வருட பட்டக்ைல்வி ஆய்வுக் 

ைைந்துகரயாடல் 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர் சமூைம்  

சதன்மாைாணத்தில் 

சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

பாடசாகை மாணவர்ைள் 

சவ ளிவாரி நடவடிக்கைைள்  சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர “ 

சுவரங்ை” சங்ைீத நிைழ்ச்சிகய ஒழுங்கு 

சசய்தல் ( சபாராசிரியர் ைான்தி 
யாைாவுடன் இகணந்து) விஞ்ஞாை படீ 

மாணவர் குழுவிைால் நடாத்தப்பட்டது.  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

2015 ஜுன் 30 ஆம் திைதி ைடற்சறாழில் 

மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாைம் மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப படீசைட்சபார் கூட 

அரங்ைில் பி.ப. 01.30 – 04.00 மற்றும் பி.ப. 

06.00 – 09.00  

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

சங்ைீத நிைழ்ச்சியிகை ஒழுங்கு சசய்தல் 

“சங்ைீதத்கத துயித்தல்” சபராசிரியர் 

அைவத்துசைாட பிசரமதாஸ சைடசபார் 

கூட அரங்ைில் 2015 ஏப்ரல் 22 ஆம் திைதி பி. 
ப 02.00 முதல் பி.ப/ 05.00 மணி வகர பகடத் 

துகற முதுவர் / சங்ைீத நிபுணர் 

சந்திரதாஸ சபாசைாடவிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தில் 2015 மார்ச் 

12 ஆம் திைதி சஜர்மைிய திைத்கத  

ஒழுங்கு சசய்தல் 

 சபராசிரியர் டப். டி. எஸ். டி. பிசரமசந்திர 

விஞ்ஞாை படீத்தின் 2015 விஞ்ஞாை 

திைத்கத தகைவர் என்ற வகையில் 

ஒழுங்கு சசய்தல் 

வைிை சமூைம் 

 
 

 

 
 

 

 
 

அகமச்சு மற்றும் ைல்வி 
சார் 

 

 

 
 

 

 
 

பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைள் 

 

 

 
 

பாடசாகை மணவர்ைள் 

மற்றும் ஆசிரியர்ைள் 

 

 

 
 

 

 
 

 

சபாது மக்ைள் 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

123 

2015 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 டவடிக்மககள் 

எண்ணிக்மக ைற்றும்/ அல்ைது குறுகிய 

தகவல்கள் 

பயனமடநவொர் / 

பயன்விமளவு 

 சபராசிரியர் சை.பி. சுைதீா குணவிக்ரம 2015 

ஜுகை 02 ஆம் திைதி ைங்ைாதீப திைப் 

பத்திரிகையில் பிரசுரிக்ைப்பட்ட மாத்தகற 

ைடற்ைகரக்கு மிதந்து வந்த விைங்கு எது 

என்ற சிங்ைள சமாழிக் ைட்டுகரகய 

எழுதுதல் 

 

 

பவளியீடுகளும்  அைிவு பரம்பல்களும்  

 

 வமக எண்ணிக்மக 
1 சர்வசதச சஞ்சிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீுைளுடன்) 
103  

2 சர்வசதச சஞ்சிகைைளில் சவளியாை முழு அளவிைாை ஆய்வுக் 

ைட்டுகரைள் (சமற்சைாள் குறியடீ்டில் அடங்ைாத) 
02 

3 சதசிய சஞ்சிகைைளில் சவ ளியாை ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

(முழுகமயாை / குறுைிய) 
- 

4 முழுகமயாை நகடமுகற சவளியடீுைள் 07 
5 வாய் மூை வழங்ைல்ைள் 28 
6 விளம்பர வழங்ைல்ைள் 04 
7 புத்தைங்ைள் 01 
8 புத்தை அத்தியாயங்ைள் - 
9 சவறு சவளியடீுைளில் சவளியாை  ைட்டுகரைள் 01 
10 பதிப்பாசிரியச் சசகவைள் 03 

 

 

 

துைொனிப் பட்டக் கற்மககள் பீடம்  
 

பீடொதிபதியின்  உமரயும் ைீளொய்வும் 

 

முதுமாைிப் பட்டக் ைற்கைைள் படீம், தத்துவ முதுமாைி மற்றும் ைைாநிதி ஆய்வுப் பட்டச் 

சசயற்திட்டங்ைளுக்குப் பதிவு  சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளுக்கு சமைதிைமாை ஆறு முதுமாைிப் பட்டத் 

திட்டங்ைளுக்ைாை 289 பதிய மாணவர்ைகள 2015 ஆம் ஆண்டில் பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்ைகமய 

முன்கைய சதாகுதி மாணவர்ைளுடன் முதுமாைிப் பட்டச் சசயற் திட்டங்ைளுக்கு (ைற்கை  பாடசநறிைள்) 2015 

ஆம் ஆண்டில் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 319 ஆக் இருந்தது.  

 

2015 ஆம் ஆண்டின் ஆய்வுப் பட்டங்ைளுக்ைாை(தத்துவ முதுமாைி மற்றும் ைைாநிதி) புதிய பதிவுைள் 30  ஆை 

இருந்தது. ஆைசவ 2015 ஆம் ஆண்டின் சமாத்த ஆய்வு மாணவர்ைளின் பதிவுத் சதாகை 198 ஆகும். 

(அட்டவகண 01) 

 

20415ஆம் ஆண்டில் 89 மாணவர்ைள் தங்ைளது முதுமாைிப் பட்டங்ைகளப் பூர்த்தி சசய்திருந்த்துடன் 

பட்டமளிப்பு விழாவின்சபாது முதுமாைிப் பட்ட சசய்ற் திட்டத்தில் 76 மாணவர்ைள் மற்றும் ஆய்வு பட்டச் 

சசயற்திட்டத்தில் 13 மாணவர்ைள் என்ற வகையில் பட்டங்ைள் வழங்ைப்பட்டை. 

 

முதுமாைிப் பட்ட மாணவர்ைளின் (ைற்பித்தற் பாடசநறி மற்றும் ஆய்வுப் பட்டங்ைள்) சமாத்தப் பதிவுைள் 2015 

வருடத்தில் 725 இருந்தது.  
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முதுமாைிக் ைற்கைைள் படீம்,சநார்சவ நாட்டின் ட்ரிபுவான் பல்ைகைக் ைழைத்தின் கூட்டிகணப்புடன் 

2015ஆம் ஆண்டில் சமாதாைமும் மற்றும் அபிவிருத்தியிற்குமாை ைகை முதுமாைி (M. A) என்ற புதிய 

முதுமாைி ப் பட்டச் சசயற் திட்டத்திகை ஆரம்பித்திருந்தது. இதற்கு சமைதிைமாை வணிை முைாகமத்துவ 

மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டமிடல் பற்றிய ைகை முதுமாைி (M. A) சபான்ற இரண்டு புதிய முதுமாைிப் பட்டச் 

சசயற்திட்டங்ைள் ஆரம்பிப்பதற்ைாை பூர்வாங்ை சவகைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டு அகவ 2015 ஆண்டில்  

ஆரம்பிக்ைப்பட்டை.  சமலும் முதுமாைிப்பட்டக் ைல்வி திட்டங்ைளுக்ைாை சபாதுச் சட்ட பரிமாைங்ைள் 

தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 2015 ஆண்டில் அகவ அறிமுைப் படுத்தப்படவுள்ளது. அசத சந்தர்ப்பத்தில் 2015 ஆம் 

ஆண்டில் முதுமாைிப் பட்டக் ைல்விப் சபறுசபறு ைள் உறுதி சசய்வது பற்றிய புதிய முகறயாை 

அசபட்சைர்ைள் தமது கைைளில் திருத்தப்பட்ட விகடத்தாள்ைகளப் சபற்றுக் சைாண்டு தங்ைளது 

சபறுசபறுைகள அனுமதிக்ைப்பட்ட பரிசசாதகை சசயல்முகறக்கு அகமய இருந்தைவா என்பகத 

உறுதிசசய்து சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்பிகை புதிய முகற 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 2015 

ஆம் ஆண்டில் சமாத்த வருமாைம் மற்றும் சசைவிைம்ைள் முகறசய ரூபா 23693599.00 மற்றும் ரூபா 

9948100.61 ஆை இருந்தை. அதற்கு அகமய நிலுகவ ரூபா 13745498.39 ஆகும். 

அட்டவகண 01 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் முதுமாைிப் பட்டக் ைற்கைைள்  படீத்தின் முதுமாைிப் பட்ட திட்டங்ைளின் மாணவர்ைளின் 

பதிவுைள் 

 

முதுமாைிப் பட்டக் ைல்வித் திட்டம்  புதிய 

அனுமதிைள் 

முழுப் 

பதிவுைள் 

01 ைைாநிதி (Ph.D)  05 198 

02 தத்துவ முதுமாைி ( M. Phil) 25 

03 சபாருளியல் முதுமாைி (M.A) 148 204 

04 சமூைவியல் முதுமாைி (M.A) 52 64 

05 சமாதாைமும் மற்றும் அபிவிருத்திக்குமாை முதுமாைி 26 26 

06 வணிை நிர்வாை முதுமாைி / வணிை நிர்வாை முதுமாைி 
டிப்சளாமா  MBA / PDBA 

21 50 

07 சபாைப் பாதுைாப்புத் சதாழில் நுட்ப விஞ்ஞாை முதுமாைி 25 47 

08 குடிசார் மற்றும் சுற்றாடற் சபாறியியற் விஞ்ஞாை முதுமாைி 17 11 

09 2015 ஆம் ஆண்டில் புதிய உட்சசர்ப்பு அற்ற சவறு பை 

முதுமாைி பாடத்திட்டங்ைள் 

- 125 

10 சமாத்தம் 319 725 
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பகுதி  VI - நூைகம் 

 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின்  பிரதாை நூைைம், வல்ைமடகம வளாைத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. விவசாய, 

மருத்துவ, சபாறியியல் மற்றும் இகணயச் சுைாதாரப் படீங்ைளின் நூைைங்ைள் முகறசய மாபைாகை, 

ைராபிடிகய, ஹபுைகள மற்றும் மஹசமாதகர என்ற இடங்ைளில் அகமந்துள்ளை.  

 

நூைைம், ஏறத்தாள 168000 புத்தைங்ைள் ைிட்டத்தட்ட 300 சன்ஞிகைைகள சைாண்டுள்ளது. இவ்வளங்ைள்,  பிரசுர 

மற்றும் மின்ைஞ்சல் ஊடாை மாதிரிைளில் சபற்றுக் சைாள்ள முடியும். 2014125 ஆம் வருடங்ைளுக்கு 

அகமயக் ைிகடக்ைப்பட்ட வருடாந்த புள்ளி விபரங்ைளின் அறிக்கைைளின் படி நூைை வளங்ைளின் புழக்ைம் 

90000 கய வின்ஞியுள்ளது. 20014 ஆம் வருடத்தில் நூைை சதசிய வரைாற்றுத் சதாகுப்பின் எண்ணிக்கை 

ஏறத்தாள 160000 சவ ளியடீுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

 

நூைைத்தின் சசகவைள் தைவல்சதட்டம், இரவல், நூைைங்ைளுக்ைிகடசய வழங்ைல்ைள் மற்றும் தற்ைாை 

விழிப்புணர்ச்சிச் சசகவைள் என்பை அடங்கும். ஒவ்சவாரு வருடமும் புதிதாை இகணயும் 

மாணவர்ைளுக்ைாை நூைை பாவகண பற்றிய ைல்விச் சசயற்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டு வருைின்றது. 

பாவகையாளருக்கு பயனுள்ள வழி முகறைகள நூைை இகணயத்தளம் வழங்குைின்றது.  

 

விசசடமாை, OPAC இகணயம் மற்றும் புதிதாை ஆரம்பிக்ைப்பட்ட எண்ணியல் நூைை இகணப்புக்ைள், 

பல்ைகைக்ைழை இகணயத் தளத்தினூடாைப் சபற்றுக் சைாள்ள முடியும். சமற்குறிப்பிட்ட சசகவைளுக்கு 

சமைதிைமாை நூைைம், ஆர்வமுள்ள நூைை பாவகையாளர்ைளுக்ைாை பல்ைிை தைவல் ஊடை வாய்ப்புக்ைள் 

மற்றும் சுயமாை சமாழி ைற்கும் வசதிைகளயும் வழங்குைின்றது.  

 

 

 இகணயச் 

சுைாதாரச் 

சசகவ 

பிரதாை  மருத்துவ சபாறியியல் விவசாய 

1. புதிதாை பதவு சசய்யப்பட்ட 

மாணவர்ைள் 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்விசார் 

 ைல்விசாரா 

 
 

 

 

இல்கை 

இல்கை 

இல்கை 

 

 
 

 

 
1318 

50 

20 

 
 

 

 
163 

31 

05 

 
 

 

 
251 

09 

01 

 
 

 

 
218 

26 

10 

2. சசயற்படும் சநரங்ைள் 

 ைிழகம நாட்ைள் 

 

 

 

 
 

 சைிக்ைிழகம 

 
 

 

 

 ஞாயிற்றுக்ைிழகம 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 
 

 

 
 

மு.ப. 8.15 

பி.ப. 17.15  

 

 

 

மூடப்பட்டுள்
ளது 

 
 

 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00  

 
 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00  

 
 

 

 
 

மு.ப. 8.30 

பி.ப. 6.00 

 

 

 

மு.ப. 8.30 

பி.ப. 6.00 

 
 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

(மு.ப. 8.00 

பி.ப. 8.00) 

பரீட்கச 

ைாைம் 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00  

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 5.00 

பரீட்கச 

ைாைம் 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 7.00  

 
 

 

 
 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

 

 

 

மு.ப. 8.00 

பி.ப. 6.00 

பரீட்கச 

ைாைம் 
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 இகணயச் 

சுைாதாரச் 

சசகவ 

பிரதாை  மருத்துவ சபாறியியல் விவசாய 

3. வழங்ைப்பட்ட 

புத்தைங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

 மாணவர்ைள் 

 ைல்வி சார் 

 ைல்வி சாரா 

 

 

 
 

1867 

1722 
123 

 

 

 
 

57735 

2373 
3196 

 

 

 
 

8531 

684 
596 

 

 

 
 

3694 

195 
226 

 

 

 
 

4743 

586 
327 

4. தண்டக் ைட்டணம் 

 

 

இைக்ைப்பட்ட புத்தைங்ைளின் 

தண்டக் ைட்டணம். 

ரூபா 2948.00 

 

125.00 

ரூபா 

42835.00 

 

 

ரூபா 

21577.00 

 

 

ரூபா 37329.00 

 

 

ரூபா 

29988.00 

 

ரூபா 250.00 

 
 

5. அலுவைைப் பாவகண 

(பாவகணைள்  

இல்கை 3500 15000 

 

இல்கை 

3020 3000 

6. உள்ளை நூைை ைடன் 

வசதிைள் 

 அனுப்பப்பட்டகவ 

 ைிகடக்ைப்சபற்றகவ 

 

 

இல்கை 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 
02 

 

 

 
- 

7. சன்ஞிகைைள் 

 சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்ட கவ 

 நன்சைாகடைள் 

 

 

இல்கை 

 

- 

 

 
9 

 

15 

 

 
02 

 

06 

 

 
02 

 

42 

 

 
2 

 

7 

8. புத்தைங்ைள் 

 சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்டகவ 

 நன்சைாகடைள் 

 புத்தைங்ைள் 

குறுசவட்டு 

 ைணணிமயமாக்ைப்பட்
டகவ 

 ஆங்ைிை 

 சிங்ைள 

 

 
103 

 

 
 

 

 
 

 

76 
27 

 

 
1137 

 

192 
 

 

 
 

 

1137 
192 

 

 
163 

 

156 
41 

 

 
 

 

247 
72 

 

 
76 

 

499 
9 

 

 
 

 

409 
10 

 

 
94 

 

143 
02 

 

 
 

 

193 
204 

பல் ஊடை நிகையம் 

திறந்திருக்கும் சநரங்ைள் 

இல்கை மு.ப. 9.00 

பி.ப.4.30 

ைிழகம 

நாட்ைளில் 

மு.ப. 9.00 

 

பி.ப. 6.45 

- - 
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பகுதி VII - பவளிவொரிச் நசமவகள் 

 

1. ைருத்துவ  ிமையம் 
 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் பட்டக் ைல்வி பயிளும் மாணவர்ைள் ைல்வி சார் மற்றும் ைல்வி சாரா 

ஊழியர்ைளுக்ைாை மருத்துவ மற்றும் துகண மருத்துவச் சசகவைகள மருத்துவ நிகையம் 

வழங்குைின்றதுடன் சவறு பை நிைழ்ச்சிைளுக்ைாை (பட்டமளிப்பு விழா, பல்ைகைக் ைழை விகளயாட்டு 

நிைழ்ச்சிைள் மற்றும் பல் விசசட நிைழ்ச்சிைள்) சுைாதாரச் சசகவைகளயும் வழங்குைின்றைது.  

 

ஊழியர் வகுதி 
 

பிரதம மருத்துவ அதிைாரி (பதில்) 01 சபாதுச் சுைாதாரப் பரிசசாதைர் 02 

பல்ைகைக் ைழை மருத்துவ அதிைாரிைள் 02 மருந்தாக்குநர் 01 

பற் சிைிட்கசயாளர் 01 உதவுநர் (சபண்) 03 

சதாழிற் நுட்ப அதிைாரி 01 உதவுநர் (ஆண்) 01 

தாதி அதிைாரிைள் 02 சிற்றூழியர் 01 

 

ைருத்துவ நசமவகள் 

 

  மாணவர் ஊழியர் முழு 

1 சவளிவாரி சநாயாளர் பிரிவு (OPD)  7852 1990 9842 

2 ஆய்வு கூடச் சசகவைள் - - 0490 

3 பற் சிைிட்கசப் பிரிவு 1679 362 2041 

4 உளசநாய்  ஆசைாசகைைள்   0070 

5 விசசட மருத்துவச்  பரிசசாதகைைள் (GH) - - 0201 

  

நவறு நசமவகள் 

 

680  ைாயங்ைளுக்கு மருந்து ைட்டுதல்  

122 தடுப்பூசி வழங்ைள் 

03 குகறந்த பட்ச அறுகவச் சிைிட்கசைள் 

112 ECG 

34 சவறு 

95 87 சசகவ நீடிப்புக்ைள் மருத்துவ பரிசசாதகைைள் 

8  விசசட 

1211 309 பரீட்கசைளுக்ைாை மருத்துவச் சான்றிதழ்ைல் 

(மருத்துவ நிகையத்திைால் 

வழங்ைப்பட்ட) 

894 விரிவுகரைள் மற்றும் சவறுபை 

8 ஊழியர் 

2402 1658 புதிய மாணவர்ைள் மருத்துவ சான்றிதழ்ைள் (ஏற்றுக் 

சைாள்ளப்பட்டகவ) 567 பரீட்கசைள் மற்றும் சவறு பை 

121 ஊழியர் 

56 சவளிவாரி 

761 200 உணவைங்ைகள சசாதகையிடல் சபாதுச்  சுைாதாரச் சசகவைள் 

220 விடுதிைகள சசாதகையிடல் 

261 சுற்றாடற் சசாதகைைள் 

80  சவறு பை, வளாைங்ைள் 
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தவிர் நிகைச் சுைாதாரச் சசகவைள் 

(அ) சதாற்று சநாய்ைகளத் தடுத்தல்    (ஆ) சநாய் ைாவிக் ைட்டுப்பாடு 

(இ)  சபாதுச் சுைாதாரம்   (ஈ) விசர் நாய்த் தடுப்பு 

(உ) உணவு  

 

 

2. உடற் பயிற்சிக் கல்வி 
 

படீங்ைளுக்கு இகடயிைாை சபாட்டிைள் (2015சம 17 – ஜுகை 13) 

 

படீங்ைளுக்கு இகடயிைாை வருடாந்த விகளயாட்டுப் சபாட்டிைள், 2015 சம மற்றும் ஜுன் மாதங்ைளுக்கு 

இகடயில் நகடசபற்றை. 

விஞ்ஞாை படீம் மற்றும் சபாறியியற் படீம்ைள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் இடங்ைகளப் சபற்றை. 

 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு  இகடயிைாை சவற்றிக் ைிண்ணப் சபாட்டிைள்  

 

(2015சம 16 மற்றும் ஆைஸ்ட் 30) 

இப் சபாட்டிைள் வருடத்தில் சமற் குறிப்பிட்ட ைாைங்ைளில் நகடசபற்றை. நாங்ைள் ைரப்பந்தாட்டப் 

சபாட்டிைகள 2015 ஆைஸ்ட் 30 ஆம் மற்றும் 31 ஆம் மற்றும் 2015 சசப்டம்பர் 01 ஆம் மற்றும் 02 ஆம் 

திைதிைளில் றுஹுண பல்ைகைக் ைழை உள்ளை விகளயாட்டு அரங்ைில் ஒழுங்கு சசய்திருந்சதாம். 

 

எமது நிகைைள்; 

 

சவற்றிக் ைிண்ணம் – பாரம் தூக்ைல், கதக் சைாண்சடா (ஆண்), சசஸ் (ஆண்), ைரம் (ஆண்) 

 

FSC பாடசநறி ; விஞ்ஞாை படீம் 

 

(2015 சபப்ரவரி – 2015 சம) 

நாம் விஞ்ஞாை படீத்தின் இரண்டாம் வருட மாணவர்ைளுக்ைாைசதார் சதரிவுப் பாடசநறியிகை 

நடாத்திசைாம் முதைாவது பாடசநறி “ சுைாதாரம் சார்பாை உடற் ைட்டுதல் மற்றும் நைம்” பற்றிய 

பாடத்திற்ைாை சசயல் முகறப் பாடசநறியாை அகமந்துள்ளதுடன் இவற்றில் 60 மாணவர்ைள் பங்கு பற்றிைர். 

இரண்டு பாட அைகுைகளக் சைாண்ட இரண்டாவது பாடசநறி 15 மணித்தியாளங்ைள் உள்ளடக்ைிய 

சைாட்பாட்டு அமர்வுைளும் 30 மணித்தியாளங்ைள் சைாண்ட பயிற்சி அமர்வுைகளயும் உள்ளடக்ைியிருந்தது. 

அகவ உடற் ைட்டுதல் மற்றும் சுைாதார முைாகமத்துவம் எை அகழக்ைப்பட்டை.  

 

ஆசிய பல்ைகைக் ைழைப் சபாட்டிைள்;  

2015 – சபய்ஜிங் – சீைா 

 

பின்வரும் மாணவர்ைள் சீைா, சபய்ஜிங் இல் நகடசபற்ற 2015 ஆண்டில் 1ஆவது ஆசிய பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு இகடயிைாை சசஸ் சவற்றிக் ைிண்ணப் சபாட்டிைளில் றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்கதப் 

பிரதி நிதித்துவப் படுத்திைர். 

1. சசின்த எச். சஜ. எஸ் RU/ E/ 2011/151 

2. அமரசசை,சை. எச் – EG/2013/2133 

3. ராஜபக்ஷ , எஸ். ஆர் – SC /2013/8611 

4. சசல்வி. ஆரியதாச, எம். சி. AG/ AT/ 2012/330 

13 ஆவது வர்ண விருது விழா 

(2011 டிசம்பர் 11 ஆம் திைதி) 
2013 மற்றும் 2014 ஆம் வருடங்ைளுக்ைாை 13 ஆவது வர்ண விழா, வருட இறுதியில் விகளயாட்டு மன்றம் 

விகளயாட்டு ஆசைாசகைக் மன்றம் மற்றும் உடற்ைல்வித் துகறைளின் கூட்டிகணப்புடன் நடாத்தப்பட்டது. 

இவ் விழாவின் சபாது 150 வர்ணங்ைளுக்ைாை சவற்றியாளர்ைள், 65 மிைச் சிறந்த சசயைாற்றுநர்ைள் மற்றும் 

விசசட விருதுைளுக்ைாை சவற்றியாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டை.  
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பகுதி  VIII  - பிரிவுகள் ைற்றும்  ிமையங்களுக்கொன 

அைிக்மககள் 

 

1. பதொழில் வழிகொட்டற் பிரிவு 

 

மாணவர்ைளிகடசய சமன்கமத் திறகம, சதாழிற் திகறகமைள் மற்றும் சவறு பை சமூைத் திறகமைகள 

உருவாக்குவதற்கு உைந்த நடவடிக்கைைள் மற்றும் தரமாை நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள வழங்கும் சநாக்குடன் 

சதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவு சசயற்பட்டு வருைின்றது. பல்சவறுபட்ட மைித வளங்ைள் மற்றும் இடங்ைகளப் 

பயன்படுத்துவதுடன் ஊடை சதாழில் வழிைாட்டற் பிரிவின் நடவடிக்கைைள் சசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

சதாழிற் வழிைாட்டற் பிரிவிைால் சசயற்படுத்தபடும் நடவடிக்கைைள்/சசயைமர்வுைள்.  

 

I. பாடசாகைைளில் இருந்து பல்ைகைக் ைழைத்திற்குப் புதிதாை வரும் மாணவர்ைகள சந றிப்படுத்தல் 

II. சதாழில் முன்சைற்ற மற்றும் தைிப்பட்ட (தைி நபர் மற்றும் குழு) வர்ைளுக்ைாை ஆசைாசகைைள் 

மற்றும் வழி ைாட்டல்ைள். 

III. சதாழிற் திகறகமயிகை வலுப்படுத்தல் 

IV. சதாழிற் துகறயுடன் சதாடர்பிகை உருவாக்ைல் 

V. சதாழில் 

VI. சமன்கமத் திகறகம விருத்தியிகை வலுப்படுத்தல் 

2015 ஆம் ஆண்டில் நாங்ைள் சமற்குறிப்பிட்ட தகைப்புக்ைளில் சசயைமர்வுைள் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் ஊடாை 

மிை சவற்றிைரமாை விருத்தி சசய்யப்பட்டுள்ளை.  

 

சமன்கமத் திகறகம விருத்திற்ைாை சான்றுறுதிப் பாடசந றி (72 மணித்தியாளங்ைள்) 

குறிக்சைாள் 

I. இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் பங்கு பற்றிய மாணவர்ைள் ஆளுகம விருத்திக்ைாை எண்ணக் கூறுைள் 

புரிந்துசைாள்ளல் மற்றும் சவற்றிைரமாை முன்சைற்றத்திற்குப் பாதைமாை  நகடைகளக் 

ைண்டறிதளும் 

II. சதாழி முன்சைற்றம் மற்றும் திறகமயின் விருத்திற்ைாை சமன்கமத் திறகமயின் 

முக்ைியத்துவத்கத உணர்ந்து சைாள்ளல் 

III. உசித சமன்கமத் திறகமயிகை விருத்தி சசய்தளும் அதனூடாை உைைைாவிய சவகைைளுக்கு 

உைந்த முகறயில் இகசவறுவதற்கு உதவுதளும் 

இச் சசயற் திட்டத்திகைப் பின்பற்றிய சமாத்த மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

படீம் மாைிட நிதி/ முைாகம விஞ்ஞாை ைடற்சறாழில் சமாத்தம் 

மாணவர் 

எண்ணிக்கை 

167 211 32 10 420 

 

பயிற்சி ஆண்டு – 2015 சபப்ரவரி முதல் 2016 ஜைவரி வகர 

ஒவ்சவாறு ைிழகம திைங்ைளிளும் – இரண்டு அமர்வுைள் ( ைாகை மற்றும் மாகை) 

 

மதிப்படீ்டு முகறைள். 

1. குழு சார்ந்த சவளிப்பாடுைள் 

2. தைிப்பட்ட சவளிப்பாடுக்ள 

3. குழுச் சசயற்திட்டங்ைள் 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

சமன்கமத் திறகம 

விருத்தி 
2015 – சபப்ரவரி 

2016 மார்ச் 

1. இந் நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் பங்கு பற்றிய 

மாணவர்ைள், 

சவற்றிைரமாை 

முன்சைற்றத்திற்குப் 

பாதைமாை தைிப்பட்ட 

ைாரணங்ைகள அறிந்து 

சைாள்ளுதல் மற்றும் 

திறகம விருத்திக்ைாை 

விழுமியங்ைகள  புரிந்து 

சைாள்ளல் 

2. திறகம விருத்தி மற்றும் 

சதாழில் 

முன்சைற்றத்திறன் 

சமன்கம ஆற்றல்ைளின் 

முக்ைியத்துவத்கத 

உணரல் 

3. உசித சமன்கம திறகம 

ஆற்றைின் விருத்தி 
மற்றும் உைைாைாவிய 

ைடகமைளுக்கு 

அவற்றின் 

முக்ைியத்துவத்கத 

உணரளும் 

மாைிட சமூை 

படீம் – 167 

 

ைடற்சறாழில் 

படீம் – 271 

 

நதி முைாகம 

படீம் 32 

 

விஞ்ஞாை படீம் 

– 10 

 

சமாத்தம் 420 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

புதுமுை நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

சமன்கம திறகம 

விருத்தி 

2015 சபப்பரவரி 

25 ஆம் திைதி 
 சமன்கமத் 

திறகம விருத்தி 
பாடசந றியின் 

சைை 

மாணவர்ைளுக்
கும் 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

ஊழியர்ைளுக்ைாை 

முதல் உதவிப் 

பயிற்ச்சிைள் 

2015 மார்ச் 11,12 

மற்றும் 13 

1. பல்சவறுபட்ட 

அவசர 

நிகைகமைளின் 

சபாது உதவி 
வழங்குவதற்கு 

முடியுமாயிருத்தல் 

2. முதல் உதவி 
பற்றிய அறிவு, 

தைிப்பட்ட 

ஒவ்சவாருவருக்கு
ம் பயைளிக்கும் 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 25 

ஊழியர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சநறிப்படுத்தல் 

நிைழ்சித் 

திட்டங்ைள் 

1. மாைி / சமூை 

2. சபாறியியற் 

படீம் 

3. விஞ்ஞாை 

படீம் 

 

 
 

2015.03.12 

 
 

2015.03.18 

 

2015.03.25 

1. சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு இகைந்து 

சபாவது எவ்வாறு? 

4. உங்ைள் ைல்வி சார் 

சைை புது 

மாணவர்ைளும் 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

4. முைாகமத்துவ 

மற்றும் நிதிப் 

படீம் 

வாழ்க்கைகய 

பயனுள்ளதாை 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு? 

விஞ்ஞாை 

மாணவர்ைளுக்ைா
ை புதுமுை 

நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

2015.03.25 அறிமுைப் படுத்தல் 

1. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு 

இகணவது? 

2. திகறகமகய விருத்தி 
சசய்வது எவ்வாறு? 

3. எமது 

முன்சைற்றத்தில் 

ஏற்படும் 

வாய்ப்புக்ைகள புரிந்து 

சைாள்ளல் 

 

150 முதல் வருட 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

ஆளுகம விருத்திச் 

சசயற் திட்டங்ைள் 

“உங்ைள் வாழ்வின் 

மறுமைர்ச்சி” 

ஏப்ரைில் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்
டது. 

இந் நிைழ்ச்சி 
பங்குசைாள்சவார் 

இகடசய கூட்டு 

தகைகமத்துவம் தைவல் 

திகறகம கூட்டு முயற்சி 
சுய நம்பிக்கை 

சசயைார்வம் மற்றும் தீர்வு 

எடுக்கும் ஆற்றல் சபான்ற 

கூறுைகள அடிப்பகடயாை 

விருத்தி சசய்வதுடன் 

அவர்ைளுகடய சதாழிற் 

ஆற்றகையும் விருத்தி 
சசய்யும் 

மாைிட மற்றும் 

சமூை 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 25 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

மூைதைச் சந்கத 

மற்றும் ைாப்புறுதி 
பற்றிய சசயைமர்வு 

2015.05.28 இச் சசயற் திட்டம், 

ஆளுகம விருத்தி, 
சதாழில் முன்சைற்ற 

உணர்விகை 

புரிந்துணர்தல், சுய 

மதிப்படீு மற்றும் உைை 

ைடகமைள் பற்றிய 

அறிமுைக் கூறுைகள 

உள்ளடக்ைியது 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 25 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

வாழ்வில் சவற்றி 
சபறுவது எவ்வாறு? 

2015.05.24 இச் சசயற் திட்டத்தில் 

உங்ைள் எதிர்ைாைத்கத 

திட்டமிடல் சநர்முைப் 

பரீட்கசைளுக்ைாை 

எவ்வாறு சதாற்றுதல் 

மற்றும் சுய விருத்தி 
சபான்றகவைள் அடங்கும் 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 40 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சைாைைதுகர 

சிறுவர் 

ைிராமத்திற்கு 

அன்ைதாைம் 

வழங்ைல் 

2015.06.20 பல்ைகைக் ைழை 

மாணவர்ைளிகடசய சமூை 

மைப்பான்கமயில் 

மாற்றம் மற்றும் சவ 

ளிக்ைை எல்கைைளில்  

80 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பல்ைகைக்ைழை 

மாணவர்ைளின் 

சநர்வுணர்வு வாய்ப்பிகை 

உருவாக்ைல்   

சதாழில் 

வழிைாட்டற்ைாை 

சசயைமர்வு 

சபாறியியற் படீம் 

2015.06.24 ஆசைாசகைைள் பற்றிய 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

மாைிட மற்றும் 

சமூை விஞ்ஞாை 

படீத்திற்ைாை CV 

வகரதல் பற்றிய 

சசயைமர்வு 

2015.06.26  01.00-

04.00 பி.ப 

 43 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள் 

ைடவத்த மஹா 

மாயா மைளிர் 

பாடசாகை 

2015.06.30 1. உயர்ைல்விக்ைாை 

வாய்ப்புக்ைள் 

2. சதாழில் விருப்பிற்ைாை 

பரீட்கசைள் 

3. பழுளுள்ள 

ைற்கைைளுக்ைாை திறகம 

விருத்திைள் 

455 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

“நில்வைா நிம்நயா” 

சங்ைீத நிைழ்ச்சி 
2015.07.07 - ைகைப்படீ 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

அதிதி உகர 

உபசவந்தர் 

சிசரஷ்ட 

சபராசிரியர் ைாமிைி 
சசைாநாயக்ை 

2015. 07.08. 01.30-

03.30 பி.ப 

“முன்சைற்றைரமாை 

வாழ்க்கை மற்றும் 

சாதைமாை 

மைப்பான்புைள்” 

160 திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

முைாகமத்துவ 

பயிற்சி சசயற் 

திட்டம் 

2015.07.13,14,15,1

6, மற்றும் 17 

இளம் 

முைாகமத்துவர்ைளுக்ைாை 

குழாகம உருவாக்குதல், 

இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

குறிக்சைாளாகும் 

16 மாணவர்ைள் 

(3ஆம் வருடம்) 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

CV வகரதல் 

பற்றிய சசயற் 

திட்டம் 

2015.07.29 திருப்திைரமாை சுய 

விவரக் சைாகவ (CV) 

ஒன்றிகை எவ்வாறு 

வகரவது? சநர்முைப் 

பரீட்கசக்ைாை 

தன்நம்பிக்கைகய 

உருவாக்ைல் (பற்றுறுதி) 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 100 

மாணவர்ைள் 

(மூன்றாம் 

வருடம் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புகு முை நிைழ்ச்சித் 

சசயற் திட்டம் 

2015.07.29 1. சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு எதற்ைாை? 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு  

இகணந்து சசல்வது? 

4. உங்ைள் ைல்விசார் 

வாழ்க்கைகயப் 

பசுகமத் 

சதாழில் நுட்ப 

மற்றும் 

விவசாய வணிை 

படீத்தின் 3ஆம் 

வருட 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதறி 
நிசன்சைா 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பயனுள்ளதாைத் 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு? 

சநர்முைப் 

பரீட்கசக்கு 

சதாற்றுதல் பற்றிய 

சசயற் திட்டம் 

2015.08.05 சநர்முைப் பரீட்கசக்ைாைத்  

தன்ைம்பிக்கை 

உருவாக்ைல் மற்றும் 

ஆர்வமூட்டும் 

அனுபவத்கத சபற்றுக் 

சைாள்ளல் 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 150 

மாணவர்ைள் 

(3ஆம் வருட) 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

தற்சபாகதய 

சதாழிற் சந்கத 

2015.08.05 பிரதாை தைித் திறப் 

பணிைகள அறிமுைப் 

படுத்தளும் தற்சபாகதய 

சதாழிற் சந்கதயின் 

சபாதுப்பகடயாை 

மாற்றங்ைளும் 

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 150 

மாணவர்ைள் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புகுமுை சசயற் 

திட்டம் (சதாழில் 

வழிைாட்டற் பிரிவு) 

2015.08.12 1.சதாழில் வழிைாட்டற் 

பிரிவு எதற்ைாை? 

2. வழிைாட்டற் சசகவைள் 

எகவ? 

3. பல்ைகைக் ைழை 

வாழ்விற்கு எவ்வாறு 

இகணந்து சசல்வது. 

4. உங்ைள் ைல்வி சார் 

வாழ்க்கைகய 

பயனுள்ளதாை 

திட்டமிடுவது எவ்வாறு.? 

பசுகமத் 

சதாழிற் நுட்ப 

படீத்தின் முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதரி 

நிசன்ைைா 

CV வகரதல் 

பற்றிய 

சசயற்திட்டம் 

2015.08.12 திருப்திைரமாை சுய 

விவரக் சைாகவ (CV) 

ஒன்றிகை வகரவது 

எவ்வாறு? சநர்முைப் 

பரீட்கசக்ைாை 

தன்நம்பிக்கைகய 

உருவாக்ைல்  

விஞ்ஞாை 

படீத்தின் 250 

மாணவர்ைள் 

(2ஆம் வருடம் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

முைாகமத்துவ 

பயிற்சித் 

திட்டங்ைள் 

2015.08.12 HSBC வங்ைி இச் சசயற் 

திட்டத்திகை 

நடாத்தியதுடன் பயனுள்ள 

மற்றும்  விகைத் 

திறனுகடய ைடன் பற்றிய 

தைவற் சசகவ (CRIB) 

மற்றும் பல்சவறு சபறுமதி 
அதிைரிக்ைப்பட்ட 

சசகவைள் 

அறிமுைப்படுத்தல் 

விஞ்ஞாை 

மற்றஞம் நிதி 
மற்றும் 

முைாகமத்துவ 

படீத்தின் 250 

மாணவர்ைள் 

புபுது 

மல்ைவராச்சி 

புத்தாக்ை 

பாடசாகை 

சசயைமர்வுைள் 

2015.08.26 - 

முதல் வருடம் 

AB (15) 

GY (10) 

 சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

UNA நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் 

2015.09.23 ஆம் 

திைதி 
ஐக்ைிய நாடுைள் சகபயின் 

70ஆவது ஆண்டு 94 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

பி.ப. 01.30-03.30 விழாவிற்கு ”MEET THE UN”  

என்ற சசயற் திட்டம் 

மற்றும் ஜக்ைிய நாடுைளின் 

அங்ைத்துவ நாடாை 

இைங்கையின் 61 ஆண்டு 

விழா 

ைாைி ஹைீடிைை 

சாரிபுத்தர 

வித்தியாையம், 

ஐக்ைிய நாடுைள் 

கூட்டிகைப்புடன் 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

மு.ப. 09.00 – 

பி.ப. 06.00 

ஐக்ைிய நாடுைள் சகபயின் 

60 ஆவது ஆண்டு 

விழாவின் ஞாபைாரத்த 

“ஒைி விைக்குக் 

ைண்ைாட்சி” மற்றும் 60 

வருட ைாை அங்ைத்துவ 

நாடாை இைங்கை 

14 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

நான் ஒரு மைிதன்  2015.09.02.-  வாழ்க்கை மற்றும் 

சபறுமாைங்ைள் பற்றி 
சுய விபரக் சைாகவ 

(CV) விருத்தி சசய்தல் 

 மிைச் சிறந்த 

விழிப்புணர்வுடன் 

அகமதியாை மசைா 

நிகையிகை 

அகடதல் 

 வாழ்க்கையில் சைை 

இைக்குைகளயும் 

அகடவதற்ைாை 

உள்ளத்கத 

தயார்படுத்தல் 

 ஆற்றல் குன்றிய 

நிகையிகை 

ைட்டுப்பாட்டிற்குள் 

சைாண்டு வருதல் 

AB , GY முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள்  

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

திகறகம விருத்தி 
சசயற்பாடுைள் ( 

உைை சிறுவர் 

திைத்தன்று 

பாடசாகை 

நிைழ்ச்சிைள்) 

2015.10.02 முன்கவப்பிற்ைாை 

திகறகமகய மற்றும் 

குழுக்ைளாை 

ைடகமயாற்றும் ஆற்றகை 

விருத்தி சசய்வதற்ைாை 

நாரன்சதைிய 

பாடசாகைகய
ச் சசர்ந்த 50 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

CV வகரதல் 

மற்றும் சநர்முைப் 

பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுதல் பற்றிய 

சசயைமர்வுைள். 

(சதாழிற் 

சந்கதக்குச் 

சமாந்தரமாை) 

2015.10.08/ 09-12 

 

2015.10.15/ 9 -12 
 

2015.10.11 / 9 -12 

 
2015.10.11 / 9-12 

01-04 

மாைிட மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீம் 99 

83 

81 

60 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 

 2015.10.17 / 09-12 , 

01-04 
மாைிட மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீம் 112 

108 

திருமதி சுஜவீ 

விதாைைமசை 
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2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

CV வகரதல் 

மற்றும் சநர்முைப் 

பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுதல் சசயற் 

திட்டம் 

2015.10.14 “ திருப்தியாை CVகய 

எவ்வாறு வகர வது? 

சநர்முைப் பரீட்கசக்ைாை 

தன்ைம்பிக்கைகய 

உறுவாக்ைல் 

மூன்றாம் 

ஆண்டு (MGT)  

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

2015 சதாழிற் சந்கத 

(இகணப்பி 6*6) 

2015.10.21 சசல்வி சுஜவீாவிைால் 

சதாழில் துகறைள் 

ஒழுங்ைிைக்ைப்பட்டை. 

01. ைிசயான்ச் 

02. நிசபான் ைங்ைா – 02 

03. ஹரிச்சந்திர 

நிறுவைம் 

04. வணிை சமூைம் – 

மாத்தகற -04 

05. பரீீளன் 

06. சஜான் ைீல்ஸ் 

(இரண்டாவது 

சநர்முைப் பரீட்கச) – 

12 

07. திக்வல்கை 

08. அன்தரசதைிய 

சதாட்டம் 

09. AIA 

10. சைன்ட் 

11. DSI 

12. சபாடிையின் – 01 

13. 3 WGE 

14. இந்திய ைல்வி 
நிறுவைம் 

15. ைைி ைங்ைா -01 

16. சரட் ைிசராஸ் 

(தன்ைிச்கச) 

17. சமாைி 
18. தமாளு முைவர் 

நிகையம் -40 

19. EVER JOBS சசல்வி 
நிசன் சைாவிைால் 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது 

560 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 

 2015.10.26 உணவு சமகச 

நகடமுகறைகள 

அறிமுைப் படுத்தளும், ஏன்? 

அகவ எமது 

முன்சைற்றத்திற்கு 

வாழ்வில் மிை அவசியம் 

விஞ்ஞாை 

மற்றும் 

முைாகமத்துவ 

படீத்தின் 30 

மாணவர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

நகடசயாழுங்கு 

முகறைள் மற்றும் 

தைிப்பட்ட நைன் 

சபணல், யுைிலீவர் 

(14 ஈசைான், வணிை 

பி.ப. 01.00 – 04.00 - 

430 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

136 

2015 

பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

குழுமம் மற்றும் 

ஹட்டன் நஷைல் 

வங்ைி 
அைகுைளுக்ைாை 

பாடசநறி (சதாழில் 

வழிைாட்டல் 

2015.11.01.  2015 

ஜகீை வகர 

சதாழில் முன்சைற்றம் 

என்பது எது? சதாழில் 

முன்சைற்றம் 

வாழ்க்கையின் மிைச் 

சிறந்த குணாதியங்ைளில் 

எவ்வாறு பராமரிப்பு? 

பசுகமத் 

சதாழில் நுட்ப 

மற்றும் 

விவசாய 

வர்த்தை 3 ஆம் 

ஆண்டு 

மாணவர்ைள் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன் சைா 

 2015.11.04  

25 விசசட 

பட்டக்ைல்வி 
மாணவர்ைள் 

மற்றும்  

ஆசிரியர்ைள் 

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

சதாழிற் சந்கத 2015 

விஞ்ஞாை படீம் 

2015.10.07 01. அய்ட்சை ஸ்சபன்ஸ் 

நிறுவைம் – (தைியார்) 

02. சவர்சுஸா (தைி) 
நிறுவைம் 

03. மார்ஸ் சஹால்டிங் 

நிறுவைம் 

04. சவாங் சடஸ் 

(தைியார்) நிறுவைம் 

05. றுஹுண புட்ஸ் (தைி) 
நிறுவைம் 

06. இைங்கை ைாப்புறுதி 
கூட்டுத்தாபைம் 

07. மாத்தகற வணிை 

குழுமம் 

08. யூைியன் அசுவரன்ஸ் 

(தைி) 
09. சபாைிசடக்ஸ் 

ைார்மன்ட் (தைி) 
நிறுவைம் 

10. EVER JOBS 

11. ஆர்பிசைா (தைி) 
நிறுவைம் 

12. யூைியன் அசுவரன்ஸ் 

ைாப்புறுதி 

 

 

சவ ளிக்ைள 

தகைகமத்துவ 

சசயற் திட்டம் 

2015.11.14 இச் சசயற் திட்டம் பூஸ்ஸ 

ைைாட்பகட முைாமிைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சைை 

படீங்ைகளயும் 

சசர்ந்த 37 

மாணவர்ைள்  

திருமதி புபுது 

மல்ைவராச்சி 

“ஒப அசிரமத்” 

சசயற் திட்டம் 

2015.11.16,17,18 சதாழில் 

திகணக்ைளத்திைால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

சைை 

படீங்ைளிைதும் 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 
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பசயைைர்வு/ 

 ிகழ்சித் திட்டம் 

திகதியும் 

ந ரமும் 

குைிக்நகொள்கள் / 

தமைப்பு / உள்ளடக்கம் 

பங்குபற்ைிநயொ
ர் எண்ணிக்மக 

ஒழுங்கு 

பசய்யப்பட்டது 

மாணவர்ைகள எதிர்ைாை 

தகைவர்ைளாை 

உருவாக்ைல் 

மாணவர்ைள் 

(2 மணித்தியாள 

சசயற் திட்டம்) 

2015.11.24 “ தன்கை புரிந்து 

சைாள்ளல் பற்றிய அமர்வு” MGT முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் (16 

மாணவர்ைள்) 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

“எைக்கு ஒர் சத 

ளிவாை பாகத 

சவண்டும்” (2 

மணித்தியாை 

சசயற் திட்டம்) 

2015.12.02 தீர்வு ைாணல் மற்றும் 

பிரச்சிகணைகள தீர்த்தல் 

துல்ைிதமாை 

வாழ்க்கைகய 

பராமரித்தல் 

MGT முதல் 

வருட 

மாணவர்ைள் (45 

மாணவர்ைள்) 

சசல்வி உதாரி 

நிசன்சைா 

தைல்ை முதிசயார் 

இல்ைத்திற்கு 

அன்ைதாைம் 

வழங்ைல் 

2015.12.30  

73 

திருமதி சுஜவீா 

விதாைைமசை 

 

 ஜைவரியில் சசயற்படவுள்ள நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

01. படீங்ைளுக்ைிகடயிைாை 

02. சான்றிதழ் வழங்கும் விழா 

 சதாழில் வழிைாட்டல் பிரிவிைால் மாணவர்ைளுக்ைாை வழங்ைப்பட்ட விசசட வாய்ப்புக்ைள் 

01.  SAARC பிராந்தியத்தின் வரித் தகடயற்ற நிகை பற்றி பயிற்ச்சியாளர்ைளுக்கு சதசிய 

மட்டத்திைாை நான்கு நாள் பயிற்ச்சித் திட்டம். இத்திட்டம் வணிை குழுமம் சதாழிற் 

துகற மற்றும் ஆசிய சபாதுநைவாய இளம் சதாழில் முகைவர்ைளின் இகணப்பிைால் 

நாடாத்தப்பட்டது 

 சமூை வியற்துகற – ஆசைாசகை வழங்ைல் பற்றிய மாணவர் பயிற்சி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 

தைிப்பட்ட  ஆசைாசகைைள் 

 

 

2. தற்கொை பைொழிகளும் கைொச்சொரங்களுக்குைொன  ிமையை 
 

குறிப்பிட வருடத்தில் பின்வரும் பாட சநறிைகள இப் பிரிவு நடாத்தியிருந்தது.  
1. சீைா  சமாழி 
2. சைாரிய  சமாழி 
3. ஹிந்தி சமாழி 

சமற்குறிப்பிட்ட சமாழிைளில் சீை மற்றும் சைாரிய சமாழிைள் விசசட பாட சநறியாைவும் 
நடாத்தப்பட்டை. சமலும் சீைா சமாழிச் சான்றிதற்  பாட சநறிைாைை பாடத்திட்டம் தயாரிக்ைப் 
பட்டுள்ளது. சமற்குறிப்பிட்ட  பாடசநறிைளுக்குப் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர்ைளின் சராசரி 
எண்ணிக்கை 50 ஆை இருந்ததுடன், மூன்று பரீட் கசைளும் நடாத்தப்பட்டை..  
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3. சர்வநதச  விவொகரங்களுக்கொன  ிமையம் 

 
2005 ஆைஸ்ட் 17 ஆம் திைதி நகடசபற்ற 199 ஆவது சசசைட் மன்ற அமர்வில் பின்வரும் சசசைட் 

தீர்வுைளுக்கு  அகமய றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் சர்வசதச விவாைாரங்ைளுக்ைாை நிகையம் (CINTA) 

ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது. இந் நிகையம் சவ ளிநாட்டுப் பல்ைகைக் ைழைம்ைள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவைங்ைளுடன் 

இகணந்து சர்வசதச சதாடர்புைகள விருத்தி சசய்யும் ஒருங்ைிகைப்பிற்ைாை ஒர் அங்ைமாைவும் 

சசயல்படுைின்றது.  

 

CINTA வின் அத்தியட்சைர் நியமைம் ;  

CINTA அத்தியட்சைர், சபராசிரியர் ப.ீ ஜ.ீ நாநயக்ைார அவர்ைளின் சசகவக்ைாைம் 2015 ஜூகை 05 ஆம் 

திைதியுடன் முடிவகடந்ததுடன் அதன் புதிய அத்தியட்சைராைப், சபராசிரியர் திைக் பி. டி. ைமசை 2015 

ஜூகை 06 ஆம் திைதி நியமிக்ைப்பட்டார். தற்சபாழுது CINTA விைால் பல் சர்வசதசச் சசயற்திட்டங்ைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டள்ளதுடன், 2015 ஆண்டில் அவற்றில் முன்சைற்றங்ைள் பின்வருமாறு ;  

 

1.  NORHED – ைாைநிகை மாற்றச் சசயற் திட்டம்; வியட்நாம் மற்றும் இைங்கையில் ைடற்சறாழில் 

மற்றும் நீரிை விருத்தி முைாகம நிகையங்ைளில் சுற்றுச் சூடல் முகறகமக்ைாை 

வழிமுகறைளுக்கு  ைாைநிகை மற்றங்ைகள கூட்டிகணத்தல் பற்றிய சசயற் திட்டம்.   

NORHED சசயற் திட்டம் , 2014 சசப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

(அ) ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் இரண்டு சபர் ட்சராம்ஸ138ச பல்ைகைக் ைழைத்தில் 

ஆறுமாதம் பயிற்சிகய சமற்சைாண்டைர் 

a. (ஆ) மாைிட மற்றும் சமூை விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 

இருவர் தங்ைளது ைைாநிதி பட்டக் ைல்விகய ஆரம்பித்திருந்ததுடன் குறுைிய ைாைத்திற்கு 

பாைிஸ்தான் நாட்டுற்கு சசன்றிருந்தைர்.  

 

 

 

4. தூர ைற்றும் பதொடர் கல்விப் பிரவு 
 

றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் 1997 ஆம் ஆண்டு சவ ளிவாரிப் பரீட்கசப் பிரிவு நாட்டிைதும்,  
பிரசதசத்திைதும் உயர் ைல்வி வாய்ப்புக்ைகள சமம் படுத்தும் பரந்த சநாக்குடன் தூர மற்றும் சதாடர் 
ைல்விப் பிரிவாைப் சபயர் மாற்றம் சசய்யப்பட்டது. தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு மிை சவைமாை 
வளர்ச்சி அகடந்துள்ளதுடன் தற்சபாது 30000 க்கும் சமற்பட்ட சவ ளிவாரி பட்டக் ைல்வி 
மாணவர்ைளுக்கு ைல்வி வசதிைகள வழங்குைின்றது. 
 

பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக்குழுவின் 934 ஆவது சுற்றுநிருப வழிசைாட்டல்ைளுக்கு  அகமய 
புதிய மாணவர் சதாகுதி சசயற்திறன் பரீட்கசயின் சபறுசபறுைளுக்கு  அகமயப் பதிவு 
சசய்யப்பட்டைர். தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு தற்சபாதுள்ள ைகை இளமாைி பட்டப் பாட 
விதாைங்ைகள மீளாய்வு சசய்துள்ளதுடன் 2014  வருடத்தில் இருந்து அகவ அகரயாண்டு 
அடிப்பகடயில் அைகு  முகறக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளை.  

 
புதிய பாடத்திட்டங்ைள், பிரதாை பாடசநறிைள், அடிப்பகடயில் பாடசநறைள் மற்றும்  இகணப்பு  
பாடசந றிைகள உள்ளடக்கும். இப் பாடசநறிைகள அறிமுைப்படுத்தவதன் சநாக்ைம், இைங்கையின் தர 
நிகைக் ைட்டகமப்பு மற்றும் பட்டதாரிப் பக்ைத் சதாற்ற குறிப்பிற்குத்  சதகவயாைகவைகள பூர்த்தி 
சசய்வதன் ஊடாை தரமாை பட்டதாரதிைகள உறுவாக்குவதுசமயாகும்.  

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, 2014 டிசம்பர் மாதம், ைகை இளமாைி (B.A) பகுதி  II இற்ைாை 
பரீட்கசைகள நடாத்துவதுடன் ைகை முதற் பரீட்கச 2014 மார்ச் மாதத்தில் நகடசபற்றை. 2014 ஆம் 
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வருடத்தில் ைகை இளமாைி (சபாது) பட்டப் பரீட்கசக்கு 1035 மாணவர்ைள் சதர்ச்சி சபற்றுள்ளதுடன் 
அவர்ைளுக்ைாை பட்டமளிப்பு விழா 2015 சம மாதம் நகடசபறவுள்ளை.  

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் அதன் சவ ளிவாரிப் பட்டச் சசயற்திட்டங்ைளின் தர நிகை 
மற்றும் இகயபிற்ைாை UDG- EDP/ HETC திட்டத்தின் ைீழ் ரூபா 25 மில்ைியன் மாைியம் 
ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ளது. UDG- EDP மாைியத்தின் ைீழ் தூர மற்றும்சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, பின்வரும் 
நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்வதற்குத்  திட்டமிட்டுள்ளது.  

 

1. ஆளுகம மற்றும் முைாகமத்துவ விருத்தி 
2. தரநிகை மற்றும் சபாருத்தமாை சசயற்பாட்டு விருத்தி 
3. ைற்கைைளுக்ைாை வளங்ைகள மற்றும் ைற்சபாருக்ைாை உதவிச் சசகவைகள வலுப்படுத்தல் 

4. அரச மற்றும் அரசு அல்ைாத பயிற்சி நிருவைங்ைளுடன் இகணப்புக்ைகள விருத்திசசய்தல் 

இந் நடவடிக்கைைகள  வியாபிக்கும் சநாக்குடன் தூரா மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 
ஹம்பாந்சதாட்கடயில் ஒர் பிராந்திய நிகையத்கதயும், ைாைி நிகையத்திற்ைாை ைட்ட்ட நிர்மாை 
சவகைைளும்  ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளை. 
 

சவ ளி வாரி மாணவர்ைளின்  அறிவிகை வலுப்படுத்துமுைமாை தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 
2014 ஆம் ஆண்டில் பகுதி I இற்ைாை 16 பின்னூட்ட ைருத்தரங்குைகளயும் பகுதி II இற்ைாை 16 
பின்னூட்டற் ைருத்தரங்குைகளயும் மிை சவற்றிைரமாை நடாத்திை. இவ் வருடம் 932 ஆவது சுற்று 
நிருபத்திற்கு, அகமய தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு,  2014 ஆம் ஆண்டில் பதிவாைிய 
மாணவர்ைளுக்ைாை றுஹுண பல்ைகைக்ைழைத்தின் சபராசிரியர்ைள் மற்றும் சிசரஷ்ட 
விரிவுகரயாளர்ைளின் பங்ைளிபுடன் ஒவ்சவாரு பாடத்திளும் 32 மணித்தியாளங்ைள் உள்ளடக்ைிய 
சதாடர்ச்சியாை ைருத்தரங்குைகள நடாத்தி இருந்தது. தற்சபாழுது இவ்வாறாை ைருத்தரங்குைள் 
குருநாைகை மாவட்டத்திலும் நடாத்தப்பட்டை.  

 

பிரசதசத்தில் சவ ளித்சதான்றிய  வரும் எதிர்ைாை ைல்வி மற்றும் பயிற்சித் சதகவைளுக்கு  அகமய 
பல்ைகைக்ைழைம், ஹம்பாந்சதாட்கடயில் பல்ைிை பாட சநறி ைற்பித்தல் மற்றும்  ஆய்வு  நிகையம் 
ஒன்றிகை ஸ்தாபித்துள்ளது. இந் நிகையம்  தூர மற்றும் சதாடர ைல்விப் பிரிவின் ைீழ் 
சசயல்படுவசதாடு  சைை ைற்கைத்  துகறைளிளும் டிப்சளாமா மற்றும் சான்றிதழ் பாடசநறிைகள  
வழங்குைின்றது. 2014 டிசம்பர் தமிழ் சமாழித் சதர்ச்சி சார்பாை  சான்றிதற் பாடசநறி யின் II ைட்டம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இதற்கு சமைதிைமாை ஆங்ைிை சார்பாை சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமாை  பாடசநறி  
ஆரம்பிப்பதற்ைாை தரநிகைப் பரீட்கசைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளை.   

2014 ஆம் ஆண்டில் தூரா மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு தைது நடவடிக்கைைளுக்ைாை தன்ைியக்ை 
மற்றும் மத்திய தரவு தளம் மற்றும் புதிய இகணயத் தளமாைிய www.dceu.ruh.ac.lk  ஆரம்பித்து கவக்ை 
முடியுமாயிருந்தது.  

 

தூரா மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை மற்றும் நிதி ஆளுகம  

 

1. நிர்வாை  சகப 

2. சசைட் சகப 

3. முைாகமத்துவக் குழு 

4. படீ மன்றம், மாைிட வியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீம் 

5. ைற்கைைள் குழு 

2014 ஆம் ஆண்டின் முகொமைத்துவ குழுவின் ஒருங்கமைப்பு 

 

1. உபசவந்தர் (தகைவர்) 
2. நிர்வாை சகபயிைால் நியமிக்ைப் பட்ட இரண்டு அங்ைத்தவர்ைள் 

3. மாைிடவியல் மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை படீத்தின் படீாதிபதி 
4. பதிவாளர் 

http://www.dceu.ruh.ac.lk/
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5. நிரிவாளர் – தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

6. அத்தியட்சைர் – தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பரிவு 

7. சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர். (தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு) 
8. உதவி நிதிவாளர் (தூர மற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு) 

2014ஆம் ஆண்டின் கற்மககள் குழுவின் ஒருங்கமைப்பு 

 

1. படீமன்றத்திைால் பிசரரிக்ைப்பட்ட சிசரஷ்ட ைல்வி சார் ஊழியர் (தகைவர்) 
2. அத்தியட்சைர் / தூரமற்றும் சதாடர்ைல்விப் பிரிவு 

3. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பதிவு மற்றும் பரீட்கசைள் 

4. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – ைற்கை வளங்ைள் 

5. ஒருங்ைிகணப்பாளர் – பயிற்சி 
6. படீ மன்றத்திைால் பிசரரிக்ைப்பட்ட மூன்று உள்ளை ைல்விசார் அங்ைத்தவர்ைள் 

7. படீ மன்றத்திைால்  பிசரரிக்ைப்பட்ட இரண்டு சவ ளிவாரி அங்ைத்தவர்ைள் 

8. வழங்ைப்பட்ட / டிப்சளாமா சசயற்திட்டங்ைளின் ைல்வி சார் ஒருங்ைிைணப்பாளர் ( பதிவ நிகை) 

கமை இளைொனி (B.A) பபொது (பவளிவொரி) பட்டத்திற்குப் பதிவு பசய்வதற்குத் நதமவப்படும் 
அடிப்பமடத் தகமைகள். 

1. இைங்கைப் பரீட்கசைள் திகணக்ைளத்திைாை நடாத்தப்பட்ட ைா.சபா.த உயர்தரப் பரீட்கசயில் 
மூன்று பாடங்ைள் அல்ைது பல்ைகைக்ைழை சசைட் சகபயிைால் ஏற்றுக்சைாள்ளப்ட்ட 
தகைகமைள் மற்றும் சசயற் திறன் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி சபற்றிருத்தல் 

2. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் ஏற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட பின்வரும் தராதரங்ைளில் ஒன்றிகை 
சபற்றிருத்தல் 

1. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பல்ைகைக் ைழைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட பட்டம் 

2. சைாழும்பு பண்டாரநாயக்ை சர்வசதச ைல்வி நிறுவைத்திைால் சபற்றுக் சைாள்ளப் பட்ட 
டிப்சளாமா சதர்ச்சி  

3. இைங்கை சட்டக் ைல்லூரியின் இறுதிப் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி 
4. பிராசீை பரீட்கசயின் இகட நிகை பரீட்கசயில் சதர்ச்சி  

5. ைல்வித் திகணக்ைளத்ைிைால் வழங்ைப்படும் ஆசிரியர் பயிற்சிச் சான்றிதழ் சபற்றிருத்தல் 

6. இைங்கை நூைை சசகவயின் இறுதிப் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி 
7. சதாழிளுநர்  ைல்வி நிறுவைத்தின் டிப்சளாமா சதரச்சி மற்றும் பல்ைகைக்ைழம் 

நடாத்தப்படும் சசயற் திறன் பரீட்கசயில் சதர்ச்சி சபற்றிருத்தல். 

பொடப ைியின் கொை எல்மை 

 

ைகை இளமாைி (B.A) பூர்த்தி சசய்வதற்கு ஆைக் குகறந்த்து 3 ஆண்டுைள் சதகவப்படுைின்றது. 
பதிவாைி ஒரு வருடத்தின் பின் அசபட்சைர்ைளுக்கு ைகை முதல் பரீட்கசக்கு சதாற்ற முடியும். மற்றும் 
ைகை முதல்  பரீட்கசகய சிறப்பாைப் பூர்த்தி சசய்த மாணவர்ைள், ைகை இளமாைி பட்டத்திற்கு 
முகறசய பகுதி I மற்றும் பகுதி II இன் பரீட்கசைளுக்குத் சதாற்ற முடியுமாயுள்ளது.  

 

 

வருடொந்த பதிவுகள் 

 

சவ ளிவாரி பட்டக் ைல்விக்ைாை மாணவர்ைகளப் பதிவு சசய்தல் 1997 ஆண்டு சதாடக்ைம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டை. 2000 ஆம் வருட ஆரம்ப ஆண்டுைளில் வருடாந்த உற்சசர்ப்பு சராசரி ஏறத்தாழ  
2000 இருந்த்துடன் அகவ இன்று 3000 மிகைத்துள்ளது. பல்ைகைக்ை ைழை  மாைியங்ைள்  ஆகணக் 
குழுவின் 932 ஆவது சுற்று நிருப வழிக்சைாள்ைளுக்கு அகமய வருடாந்த உற்சசர்ப்பு உள்ளை பட்டச் 
சசயற்திட்டங்ைளுக்கு சசர்த்துக் சைாள்ளப் படும் மாணவர் எண்ணிக்கையின் இரண்டு மடங்ைாை 
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வகரயகர சசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண இை 01 ல் சசன்ற ஐந்து வருடங்ைளில் பதிவு 
சசய்யப்பட்ட எண்ணிக்கையின் அதிைரிப்பு ைாண்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவகண 01 

வருடாந்த பதிவு சசய்தல் 

வருடம் பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர் சதாகை 

2009 3110 

2010 2298 
2011 2328 
2012 896 
2013 786 

 

வருடொந்த பரீட்மசகள் 

 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்தின் தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, சவளிவாரி மாணவர்ைளுக்ைாைப் 
பின்வரும் நான்கு பரீட்கசைகள நடாத்துைின்றது.   

1. ைகை இளமாைி பட்டப் பாடத் திட்டத்தின் அசபட்சைர்ைகளத் சதரிவு சசய்வதற்ைாை சசயற் 
திறன் பரீட்கச 

2. ைகை முதல் பரீட்கச 

3. ைகை இளமாைிப் பட்டம் சபாது  - பகுதி I 

4. ைகை இளமாைிப் பட்டம் சபாது – பகுதி II 

 

வரவு ைற்றும் பசைவு  

 

சசன்ற ஐந்து வருடங்ைளுக்ைாை தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் வருடாந்த  வரவு மற்றும் 
சசைவுைள் அட்டவகண இை 2 இல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவகண இை 2. 
 

2010 – 2014 வரவு மற்றும் சசைவு பற்றிய அறிக்கை 

 

வருடம் வருமாைம் இைஙகை 
ரூபா 

சசைவு ரூபா வரவு வின்ஞிய 
சசைவு ரூபா 

2011 21,346,489 13,174,555 8,1714,934 

2012 14,485,985 12,296,219 2,189,766 
2013 8,630,660 10,589,822 (1,959,162) 
2014 38,417,970 20,226,002 18,191,968 
2015 35,648,331 27,943,277 13,705,054 

 

தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் ஊழியர் விபரம் 

 

அத்தியட்சைர் (பகுதிசநர)    - 01 

சிசரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்   - 01 

உதவி நிதிவாளர் (பதில்)    - 01 

எழுதுவிகைஞர்ைள்    - 01 

எழுது விகைஞர்ைள்   - 05 (ஒப்பந்த அடிப்பகடயில்) 
ைணணி உதவுநர்    - 02 

சிற்றூழியர்ைள்     - 02 

சிற்றூழியர்ைள்    - 01 (ஒப்பந்த அடிப்பகடயில்) 
நிரந்தர பணி முகறக் குழு நிகைைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதில் ஏற்பட்டுள்ள தடங்ைள்ைள் பிரிவின் 
மைித வள அபிவிருத்தி சார்பாை பிரதாை பிரச்சிகையாை  உள்ளது.  பல்ைகைக்ைழை மாணியங்ைள் 
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ஆகணக் குழுவின்  932 சுற்று நிருபத்திற்கு அகமய நிரந்தர பணி முகறக் குழு ஊழியர்ைகளப் 
சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளை.  

 

சவளிவாரி அசபட்சைர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் வசதிைள் 

 

1. முழு விபரங்ைளும் உள்ளடக்ைிய மாணவர்ைளுக்ைாை கை நூல் 

2. பாடசநறிக் கைசயடுைள் 

3. பல்ைகைக் ைழை சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர்ைளிைால் நடாத்தப்படும் பின்னூட்டற் 
ைருத்தரங்குைள் 

4. திட்டமிட்ட படி பரீட்கசைகள  வழகம சபால் நடாத்துதல் 

5. பரீட்சாத்திைள் தங்ைளது சபறுசபறுைகள பல்ைகைக்ைழை இகணயத் தள மூடாை சநரடியாை 
அறிந்துசைாள்ளல்.  

சவளிவாரி பரீட்கச சார்பாை சமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ள தற்சபாகதய பணிைள் 

 

1. வாசிப்பதற்கு உைந்த பிரசுர நூல்ைள் /கை நூல்ைள் 

ஒவ்சவாரு பாட சநறிக்குமாை பாடக் கை நூல்ைகளத்  தயாரிக்கும் நடவடிக்கைைள் UDG – EDP 

மாைியத்தின் ைீழ் நிதி பைிர்ந்தளிப்புக்ைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சமைதிைமாை 
ைற்கைக்ைாை நூல்ைள் பாவகைக்ைாை மற்றும் Module  ஊடாை வழங்ைப்படும் 

2. தூர மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு, சர்வசதச சமாழி பற்றிய பாடசநறிைள், பிராந்திய 
நிகையங்ைளுக் கூடாை அறிமுைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாை பிரான்ஸிய மற்றும் 
சைாரிய சமாழி சார்பாை சான்றிதழ் மற்றும் டிப்சளாமா மட்ட பாடசநறிைள்  

3. 2015 ஆம் ஆண்டில் டிப்சளாமா பட்ட மற்றும் சான்றிதழ் பாடசநறிைளுக்ைாை பதிவுைள் 
இகணயத் தளத்தினூடாை இகணப்புனூடாை பதிவு மூைம் சசயற்படுத்தப் படவுள்ளை.  

மாணவர்ைள் தங்ைளுக்ைாை ைற்கைக் கை நூல்ைகள இகணயத் தளத்தினூடாை தரவு இறக்ைம் 
சசய்ய முடியும். 
 

 

5. ஊழியர் பணி விருத்தி மையம் 
 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள்  ஆகணக் குழு () இன் சுற்று நிருப இைக்ைம் 937க்கு அகமய  ஊழியர் 

பணிவிருத்தி கமயத்திைால் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சித் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள். 

 

தகைப்பு திைதி ஊழியர் விருத்தி பங்கு பற்றிசயார் 

எண்ணிக்கை 

ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது 

தரமாை சைள்விப் 

பத்திரங்ைகள 

தயாரிப்பது எவ்வாறு? 

இரண்டு நாள் 

2015 சம 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 50 பல்ைகைக் 

ைழைம்  

தரமாை மிைச் சிறந்த 

பதில்ைகள வழங்குவது 

எவ்வாறு?  

11.08.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 25 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

தராமாை 

தயாரிப்புக்ைளல் 

28.07.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 40 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

தரமாை SBA சைள்விப் 

பத்திரங்ைகளத் 

தயாரித்தல் 

07.07.2015 ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 25 பல்ைகைக் 

ைழைம் 

மாணவர்ைளுக்ைாை 

வழிைாட்டல் மற்றும்  

02.09.2015 

 
16.09.2015 

ைல்வி சார் ஊழியர்ைள் 40 HETC 
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ஆசைாசகைைகள 

வழங்குவது எவ்வாறு? 

(இரண்டு 

சசயைமர்வுைள்) 

நிர்வாை மற்றும் 

சதாடர்புகடய பல்சவறு 

ஊழியர்ைளுக்ைாை 

ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் 

முறிவுைள் 

22.07.2015 ைல்வி சாரா மற்றும் 

நிர்வாைம் சாரா 

பல்சவறு ஊழியர்ைள் 

35 HETC 
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பகுதி IX  - துமணச் நசமவகள் 

 

பபொது  ிர்வொகம் 
 

சபாது நிர்வாைக் ைிகளயிைால் பின்வரும் முக்ைிய ைடகமைள் சசயற்படுத்தப்பட்டதுடன் குறிப்பிட்ட 

வருடத்தில் ஒவ்சவாரு நடவடிக்கைைளும் பின்வரும் சசைவிைங்ைள் ஏற்பட்டை. பாதுைாப்பு மற்றும் 

சுத்திைரிப்புச் சசகவைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை இரண்டு முக்ைிய சசகவ ஒப்பந்த சவ ளிவாரி 

மூைங்ைளாைப் சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்டதுடன் அவற்றிற்ைாை முழுச் சசைவு (ஏறத்தாழ) ரூபா 77.40 

மில்ைியன்ைளாை இருந்தது. 

 

பொவமன உண்டியல்கள்      (ரூபா  மில்லியன்)         முழு ரூபா (மில்லியன்) 

நீர்   16.03 
மின் விநிசயாைம்   31.14  
சதாகைசபசி    2.11 
இகணயத் தளம் LEARN  19.32 
 கையடக்ை தைவல்  
முகறகமக்ைாை வருடாந்த 
 உத்தவும் சீட்டுக் ைட்டணம்  0.19  
    68.79 
நவறு நசமவகள்    
(ரூபா மில்ைியன்)    
முழு (ரூபா மில்ைியன்) 
புகையிரத பயண உத்தரவாத 
ைட்டணம்   1.20  
சீருகட, கதயல் மற்றும் தவகைக் ைட்டணம் 1.90 
தபால்   1.15  
    (4.25) 
ஒப்பந்தச் நசமவகள் 
சுத்திைரிப்புச் சசகவைள்  47.11 
தைியார் பதுைாப்புச் சசகவ  30.29  
    (77.4) 
 
நபொக்குவரத்து 
வாைைங்ைகள வாடகைக்கு சபறுதல்,  
பராமரிப்புக்ைள், ைட்டணங்ைள், எரிசபாருள் 
ைாப்புறுதி  சபான்றகவ  71.63  
    (71.63) 
உபகரணங்கமள பரொைரித்தல் 
பராமரிப்பு மற்றும் சசகவ ஒப்பந்தங்ைள் சபான்றகவ 2.80  
    (2.80) 
ைட்டட நிர்மாை சவகைைள், ைாணிச்  
சுவைீரிப்பு, புணர்நிர்மாை சவகைைள்  
சபான்றகவ 
மூைதை சவகைைள்  386.14 
புணர் நிர்மாை சவகைைள்   46.9 
    (433.04) 
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சட்டமும், ஆவணங்களுக்குைொன பிரிவு 
 

சட்டமும் ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் தைிப்பட்ட ஒர் பிரிவாை 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் ஒர் துகணப் பதிவாளர், 02 ைணணி உதவுநர்ைள், மற்றும் 01 சிற்றூழியர் 

உள்ளடக்ைிய சமாத்தம் நான்கு ஊழியர்ைகளக் சைாண்டது. இப் பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் நீதி மன்ற 

வழக்குைள், ைாணிப் பிரச்சிகைைள், ஒப்பந்த முறிவுைள் மற்றும் மாணவர மற்றும் ஊழியர் ஒழக்ைாற்று 

விடயங்ைள் சபான்ற பல்சவறு விடயங்ைகளயும் கையாள்ைின்றது. 2015 ஆண்டில் சட்டமும் 

ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவிைால் பின்வரும் விடயங்ைள் கையாளப்பட்டை.  

2015 ஆண்டில் இந் நிறுவைத்திைால் சமற்சைாள்ளப்பட்ட விடயங்ைள் 

 

வழக்கு வகைைள் வழக்குைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு 

எதிராை 

சதாடரப்பட்ட 

வழக்குைளின் 

எண்ணிக்கை 

பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் 

சதாடரப்பட்ட 

வழக்குைளின் 

எண்ணிக்கை 

வழக்குைளின் தற்சபாகதய நிகை 

சதாடரும் 

வழக்குைள் 

முடிவகடந்த 

வழக்குைள் 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

சதாழில் மற்றும் 

ஊழியர் நீதிமன்ற 

வழக்குைள் 

01 12 01 12 - - 01 05 - 07 

U S A B முன் 

கவக்ைப்பட்டகவ 

03 01 03 01 - - 02 01 01 - 

மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் முன் 

கவக்ைப்பட்டகவ 

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

சமல் முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றம் மற்றும் 

குடிசார் சமல் 

முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றம் 

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

சமல் நீதிமன்றம் 

(FR) 

04 01 04 01 - - 04 01 - - 

 

1. 25 

2. 25 

 

(அ) முடிவகடந்த வழக்குைளில்   

1. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் சவல்ைப்பட்ட வழக்குைள் எண்ணிக்கை - 

2. பல்ைகைக் ைழைத்திைால் இழக்ைப்பட்ட வழக்குைள் எண்ணிக்கை 07 

3. தீர்த்து கவக்ைப்பட்ட / சைட்டுவிைைிய வழக்குைளின் எண்ணிக்கை இல்கை 

 

(ஆ)  

1. சட்ட மா அதிபரின் திகணக்ைளத்திைால் கையாளப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – 28 

2. தைிப்பட்ட வழக்ைறிஞர்ைளிைால் கையாப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – இல்கை 

3. U S A B யின் ைட்டகளக்கு எதிராை சதாடரப்பட்ட வழக்குைளின் எண்ணிக்கை – இல்கை 

4. சட்டமாதிபரின் திகணக்ைளத்திைால் ஏற்பட்ட முழு சசைவிைம் - - 

5. தைிப்பட்ட சட்டத்தரைிைளுக்கு ஏற்பட்ட  சமாத்த சசைவிைம் – இல்கை 

 

(இ)  

இதற்கு  சமைதிைமாை நீதிவான் நீதிமன்றத்தின் முன் கவக்ைப்பட்டுள்ள வழக்குைள் (சபாைிஸ் 

திகணக்ைளத்திைால் சதாடரப்பட்டுள்ளது) - 02 

(ஈ) 
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சட்டமாதிபர் திகணக்ைளத்தில் சதாடர்புடன் கையாளப்பட்ட ஒப்பந்த முறிவுச் சம்பவம்ைளின் எண்ணிக்கை
 - 09 

 

சட்டமும்  ஆவணங்ைளுக்குமாை பிரிவிைால் பின்வரும் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் கையாளப்பட்டை 

வழக்கு வகை  விடயங்ைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

சதாடரும் 

விடயங்ைளின் 

முழு 

எண்ணிக்கை 

பூர்த்தியகடந்த 

விடயங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

மாணவர் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் 

மாணவர் 

ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைங்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

10 05 05 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

16 09 07 

விடயங்ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கை 26 14 12 

ஊழியர் ஒழுக்ைாற்று விமர்சைங்ைள் 

ைல்வி சாரா 

ஊழியர் 

ஒழுக்ைாற்று 

விமர்சைங்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

06 02 04 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

07 03 04 

ைல்வி சார் 

ஊழியர்ைள் 

முகறயாை 

விமர்சைங்ைள் 

- - - 

பூர்வாங்ை 

விமர்சைங்ைள் 

04 - 04 

முழு விடயங்ைளின் எண்ணிக்கை 17 05 12 

 
 

 

 சட்ட சமற்பார்கவைள் சதகவப்படும் ஒப்பந்தங்ைள்  மற்றும் பல்சவறு ஆவணங்ைகள வகரதல் 

 சதகவப்படும் சபாழுது பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சட்ட ஆசைாசகைைள் மற்றும் உதவிைகள 

வழங்குதல் 

 ைாணிச் சுவைீரிப்பு மற்றும் ைாணி நிர்வாைம் சார்பாை சட்ட சவகைைள்  

 மைித உரிகமைள்  ஆகணக் குழு மற்றும் சதாழில் திகணக்ைளம் சபான்ற கவைளுக்ைாை 

வழக்குைளில் சமைதிைாமாை பங்குபற்றல் 

இப் பிரிவு பல்ைகைக் ைழைத்தின் நைனுக்குச் சாத்தியமாை பங்ைளிப்பிகை வழங்ைி வந்துள்ளதுடன், 2015 

வருடத்தில் தைது ைடகமைகள மிைத் திருப்திைரமாைப் பூர்த்தி சசய்துள்ளது.  
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பகுதி  X –  ிதி சொர்பொன கூற்றுக்கள்  
 
 

1.  ிதி சொர்பொன அைிக்மக/ கூற்றுக்கள் 
 
வமக குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

பசயற்பொட்டு வருைொனம் 

மீண்டு வரும் சசைவிைங்ைளுக்ைாை அரசாங்ை மாணியம்  2,155,869,515 1,653,400,000 

KEID சசயற்திட்டத்தின் ஊடாை மீண்டு வரும் மாைியம்  - 999,000 

மஹசபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைாை மாணியம்   65,639,450 45,705,000 

மாணவர் உதவிப் பணத்திற்ைாை UGC மாைியம்  42,458,300 51,491,350 

மஹசபாை புைகமப் பரிசில்ைளுக்ைாை  UGC மாணியம்   39,310,250 4,469,150 

மீண்டுவரும் சசைவிைங்ைளுக்ைாை UGC மாணியம்  117,000 400,000 

ஊழயர் ைடன்ைளுக்ைாை வட்டி  2,126,984 2,024,125 

வாடகை வருமாைம்  5,128,732 4,182,513 

பல்சவறு வருமாைம் 1.1 36,567,654 51,612,071 

சவளிவாரிப் பாட சநறிைளின் வருமாைம் 1.2 65,013,352 79,886,060 

சாைக் ைழிவு 23 360,559,031 444,341,265 

சமாத்த சசயற்பாட்டு வருமாைம்  2,772,590,268 2,338,501,535 

பசயற்பொட்டுச் பசைவினங்கள் 

ஆளுக்குறிய சசைவிைம்  1,744,163,611 1,375,082,396 

பயைச் சசைவிைம்  6,122,912 7,356,792 

வழங்ைள் மற்றும் நுைர் சபாருட்ைள்  76,356,092 82,456,705 

பராமரிப்பு சசகவைள்  20,226,372 20,625,749 

ஒப்பந்தச் சசகவைள்  227,887,317 233,829,345 

ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திைள்  6,898,136 9,816,777 

மஹசபாை மற்றும் உதவிப் பணக் சைாடுப்பைவுைள்  151,262,750 101,054,900 

சவறு பை சசயற்பாட்டுச் சசைவிைங்ைள்  113,426,625 104,509,573 

சபறுமாைத் சதய்வுக்கு முன்கைய சமாத் சசயற்பாட்டுச் 

சசைவிைம் 

 2,346,343,815 1,934,732,237 

சபறுமாைத் சதய்வுக்குப் பின் சமாத்த சசயற்பாட்டுச் 

வருமாைம் 

 426,246,453 403,769,298 

குகறவு ;- சபறுமாைத் சதய்வு  397,058,307 360,976,398 

சபறுமாைத் சதய்வின் பின் சமாத்த சசயற்பாட்டுச் 

சசைவிைம் 

 29,188,146 42,792,900 

சமைதிைம்/ (குகறபாடு) சசயற்பாட்டு நடவடிக்கைைள் 

ஊடாை 

 29,188,146 42,792,900 

குமைவு    

நிதிச் சசைவு  335,960 445,367 

சதறிய சமைதிை / (குகறபாடு) பிரத்திசயாை சாதரை 

விடயங்ைளுக்கு முன் 

 28,852,186 42,347,533 

சதறிய சமைதிை / (குகறபாடு) ைாைத்திற்ைாை  28,852,186 42,347,533 

 
ைணக்ைீட்டு சைாள்கை மற்றும் பக்ைம் 6 -12 வகரயாை குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைளில் தவிர்க்ை 

முடியாத பகுதிைளாை அகமந்தை. இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைகள தயாரிப்பதில் மற்றும் முன் கவப்பதில் 

நிர்வாை சகபயின் அங்ைத்தவர்ைள் சபாறுப்பாை உள்ளைர். இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தை. 
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றுஹுண பல்கமைக் கழகம் இைங்மக 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிற்கொன  ிதி  ிமைமை பற்ைிய கூற்று 

 

 குைிப்பு 2015 ரூபொ   2014 ரூபொ    

உமடமைகள் (பசொத்துக்கள்) 

நகடமுகறச் சசாத்துக்ைள்      

சபாருட் பதிசவடுைள் 2 12,245,783  11,859,583  

ஊழியர் ைடன்ைள் / முற் 

சைாடுப்பைவுைள் 

3 60,656.893  54,951,701  

மூைதைக் சைாடுப்பைவுைள் 4 632,369  101,935,269  

வணிை மற்றும் சவறு பை சபற 

சவண்டியகவைள் 

5 5,269,049  6,633,044  

சவறு நகடமுகறச் சசாத்துக்ைள் 6 50,737,913  41,098,494  

ைாசு மற்றும் ைாசு 7 185,242,004  (48,021,864)  

ஆய்வு மாைியங்ைளுக்கு புரம்பாை 

வழங்ைப்பட்ட முற் 

சைாடுப்பைவுைள் 

17A 319,114  1,177,765  

பரிசு மற்றும் நன்சைாகட 

முற்சைாடுப்பணவுைள் 

18A 706,897 315,810,022 2,173,286 171,807,278 

 மடமுமைச் பசொத்துக்கள்      

உகடகமைள், தாவரம் மற்றும் 

உபைரணம் 

8 5,935,938,317  5,326,954,971  

நீண்ட ைாை முதலீடுைள் 9 37,397,410  26,115,356  

சவறுபை நிதிசார் சசாத்துக்ைள் 10 9,533,414 5,982,869,141 10,510,644 5,363,580,971 

சமாத்தச் சசாத்துக்ைள்   6,298,679,163  5,535,388,249 

பபொறுப்புக்கள்      

நகடமுகறப் சபாறுப்புக்ைள்      

சில்ைகற  கவப்புக்ைள் 11 80,550,190  104,903,903  

கவப்புக்ைள் 12 60,366,554  31,760,914  

சைாடுக்ைப்பட சவண்டியை 13 57,640,126  66,701,537  

சவறு பை சபாருப்புக்ைள் 14 33,803,515  25,391,861  

ஒரு வருடற்திற்கு அதிைபடியாை 

குகறவாை வாடகைக் ைடன்ைள் 

22 655,572 233,015,957 - 228,758,215 

 மடமுமை சொரொ பபொறுப்புக்கள்      

ஒய்வூதிய வழங்ைள்ைள்  379,021,926  365,623,095  

ஒருவருடத்திற்கு அதிைபடியாை 

வாடகைக் ைடன்ைள் 

22 3,414,877 382,436,803 - 365,623,095 

முழுப் பபொருப்புக்கள்   615,452,760  594,381,310 

சதரிய சசாத்துக்ைள்   5,683,226,403  4,941,006,939 

நதரிய பசொத்துக்கள் / உரிமைப் 

பொங்கு 

     

திரண்ட நிதியம்      

சசைவிடப்பட்ட  மூைதை மாைியம் 15 2,573,084,937  1,891,385,714  

சசைவிடப்படாத மூைதை 

மாைியம் 

16 (50,587,750)  (39,639,007)  

ஆய்வு மாைியங்ைள் 17B 36,780,051  41,964,539  

பரிசு மற்றம் நன்சைாகடைள் 18B 216,496,711  174,292,354  

சவறு நிதியங்ைள் 19 85,111,257  52,601,032  
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 குைிப்பு 2015 ரூபொ   2014 ரூபொ    

சவளிநாட்டு மாைியங்ைள் மற்றும் 

சவறு பை சதசிய மாைியங்ைள் 

20 84,553,090 2,945,438,297 114,835,456 2,235,440,089 

ஒதுக்ைம் 21  2,737,788,106  2,705,566,850 

சமாத்த சதரிய சசாத்துக்ைள் / 

உரிகமப் பங்குைள் 

  5,683,226,403  4,941,006,939 

 

 

ைணக்ைீட்டு சைாள்கை மற்றும் பக்ைம் 6 -12 வகரயாை குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைளில் தவிர்க்ை 

முடியாத பகுதிைளாை அகமந்தை. இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைகள தயாரிப்பதில் மற்றும் முன் கவப்பதில் 

நிர்வாை சகபயின் அங்ைத்தவர்ைள் சபாறுப்பாை உள்ளைர். இந் நிதி சார்பாை கூற்றுக்ைள் றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தை. 

 

 

 

றுஹுண பல்கமைக் கழகம் – இைங்மக 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி முடிவமடந்த வருடத்திற்கொன  கொசுப் பொய்ச்சல் பற்ைிய கூற்ைக்கள் 

 

  குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

 சசயற்பாட்டு நடவடிக்கைைளின் ைாசுப் பாய்ச்சல்    

1 சபறப்பட்ட அரசாங்ை மாைியம் சதாடர்ந்துவரும் 

சசைவிைங்ைளுக்ைாை UGC ஊடாை ைிகடக்ைப்பட்ட 

மாைியம் 

 2,152,000,000 1,695,000,000 

2 UGC மாைியத்துடன் ைிகடக்ைப்பட்ட உதவிப் பணம்  177,000 400,000 

2 UGC மாைியத்துடன் ைிகடக்ைப்பட்ட மஹசபாை 

மாைியம் 

 33,771,100 45,992,850 

3 மஹசபாை புைகமப் பரிசில் மன்றத்தின் ஊடாை 

ைிகடக்ைப்பட்ட மாைியம்  

 34,821,850 3,905,650 

4 சவளிவாரி ைல்வி நிைழ்ச்சித் திட்டம்ைள் ஊடாை 

ைிகடக்ைப்பட்ட ைாசு 

 71,094,850 45,705,000 

5 உள்ளை வருமாைங்ைளின் ஊடாை உருவாக்ைப்பட்ட ைாசு  31,342.579 50,513,021 

   2,394,650,656 1,902,689,631 
 குகறவு    

1 ஊழியர்ைளுக்ைாை பணக் சைாடுப்பைவுைள்  1,741,948,743 1,427,038,100 

2 மாணவர்ைளுக்ைாை பணக் சைாடுப்பணவுைள்  142,606,198 94,513,726 

3 வழங்குநர்ைள் மற்றும் சவறு சசகவ வழங்குநர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்ட பணம் 

 414,266,432 366,619,753 

   2,298,821,373 1,888,171,579 
 சசய்யப்பாட்டு நடவடிக்கை ஊடாை சதறிய பணம்  95,829,283 14,518,052 

 மூைதன  டவடிக்மககளின் ஊடொக கொசுப் பொய்ச்சல்    

1 உகடகமைள், தாவரங்ைள் மற்றும் உபைரணங்ைள் 

சைாள்வைவு 

 (470,789,355) (684,358,828) 

2   (692,092) - 
3 எல்கைப் படுத்தப்பட்ட மூைதை மூதலீடு சசய்வதன் 

ஊடாை உறுவாைிய பணம் 

 (11,932,094) (3,088,682) 

 முதலீட்டு நடவடிக்கைைளுக்ைாை ைாசு பாய்ச்சல்  (483,413,542) (687,447,510) 

 நிதி நடவடிக்கைைளுக்ைாை ைாசுப் பாய்ச்சல்    

1 புணர்நிர்மாை மற்றும் சீர்த்திருத்தங்ைளுக்ைாை 

சபறப்பட்ட மூைதை மாைியம் 

 575,000,000 608,000,000 

2 உகடகமைகள சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை சபறப்பட்ட 

மூைதை மாைியம் 

 - - 
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  குைிப்பு 2015 ரூபொ  2014 ரூபொ   

3 மூைதை மாைியம் ; நிரந்தர ைட்டகமப்புக்ைள்  - - 

4 ஆய்வு மாைியங்ைள்  (261,896) (1,177,799) 

5 பரிசு மற்றும் நன்சைாகடைள்  46,117,780 14,828,022 

 நிதி நடவடிக்கைைள் ஊடாை சதறிய பணம்  620,855,884 621,650,223 

 ைாசு மற்றும் ைாசு சரி சமத் சதாகைைள் சதறிய 

அதிைரிப்பு/ குகறவு 

 233,271,626 (51,279,234) 

 குறிப்பிட்ட ைாை ஆரம்பத்தில் ைாசு மற்றும் ைாசு சரிமத் 

சதாகைைள் 

 (48,029,621) 3,249,613 

 குறிப்பிட்ட ைாை முடிவின் ைாசு மற்றும் ைாசு சரிமத் 

சதாகை 

7 185,242,004 (48,029,621) 

 

ைணக்ைீட்டு சைாள்கைைள் மற்றும் குறிப்புக்ைள் இந் நிதி சார் கூற்றுக்ைளும் தவிர்க்ை முடியாத பகுதியாகும்.  
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பகுதி XI – கணக்கொய்வொளர் தமைமை அதிபதியின் 

அைிக்மகயும் பதில்களும் 

 
ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியின் அறிக்கையும் பதில்ைளும் 
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ருஹூண பல்கமைக் கழகத்தின் 2015 டிசம்ர் 31 இல் முடிவமடந்த ஆண்டிற்கொன 

 ிதிக்கூற்றுக்கள் ைீதொன 1978 இல் 16 ஆம் இைக்க பல்கமைக் கழகங்கள் 

அதிகொரச்சட்டத்தின் 108(1) ஆம் உப பிரிவின் பிரகொரம் கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியின் அைிக்மகயில் விசொரமணக்குற்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் ைற்றும் அக் 

கணக்கொய்வுப் பந்திகளின் தற்நபொமதய  ிமைமை. 
 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

 றூஹூண பல்ைகைைழைத்தின் 2015 டிசம்பர் 31 திைதி நிதி நிகை பற்றிய கூற்றுக்ைள் மற்றும் 

அத்திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை வருமாைங்ைள் கூற்று, உரிகம மூைதைத்தில் 

மாற்றங்ைள் கூற்று, மற்றும் ைாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று, முக்ைியமாை ைணக்ைீட்டுக் சைாள்கைைள் 

மற்றும் ஏகணய விளக்ைத் தைவல்ைளின் சபாழிப்பு என்பைவற்கற உள்ளடக்ைிய 2015 டிசம்பர் 31 

இல் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை நிதிக் கூற்றுக்ைள் 1978 இன் 16 ஆம் இைக்ை 

பல்ைகைக்ைழைங்ைள் அதிைாரச் சட்டத்தின் 107(5) உப பிரிவினுடன் சசர்த்து வாசிக்ைப் படும் 

இைங்கை சைநாயை சசாசுைிக்ை குடியரசு அரசியைகமப்பின் 154(1) ஆம் அரசியைகமப்பு 

உறுப்புகரயில் உள்ளடக்ைப்பட்ட ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் எைது பணிப்பின் ைீழ் ைணக்ைாய்வுைள் 

சசய்யப்பட்டை. பல்ைகைக் ைழைங்ைளின் அதிைார சட்டத்தின் 108(2) ஆம் பிரிவின் படி 

வழங்ைப்பட்ட பல்ைகைக் ைழைத்தின் வருடாந்த அறிக்கையுடன் பிரசுரிக்ைப்பட சவண்டுசமை 

நான் ைருதும் எைது ைருத்துகரைளும் அவதாைிப்புக்ைளும் இந்த அறிக்கையில் 

ைாணப்படுைின்றை. பல்ைகைக் ைழை அதிைார சட்டத்தின் 108(2) ஆம் பிரிவின் படி வழங்ைப்பட்ட 

விபரமாை அறிக்கை சயான்று பல்ைகைக் ைழைத்தின் உபசவந்தருக்கு 2016 ஆைஸ்ட் 08 ஆம் 

திைதி வழங்ைப்பட்டது. 

 

1.2 நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைாை முைாகமத்துவத்தின் சபாறுப்பு 

 

இந்நிதிக் கூற்றுக்ைகள இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இணங்ை தயாரித்து நியாயமாை 

தயாரித்தல், சமர்ப்பித்தல் மற்றும் சமாசடி அல்ைது தவறுைளின் ைாரணமாை ஏற்படக் கூடிய 

சபருண்கமயாை பிறழ் கூற்றுக்ைளிைிருந்து விடுபட்ட நிதிக் கூற்றுக்ைகளத் தயாரிப்பதற்கு 

அவசியமாைசதை முைாகமத்துவம் நிர்ணயிக்ைின்ற அத்தகைய உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைகளத் 

தீர்மாைிப்பது முைாகமத்துவப் சபாறுப்பாை உள்ளது. 

 

1.3 எைது ைணக்ைாய்வின் அடிப்பகடயில் நிதிக் கூற்றுக்ைளின் மீது அபிப்பிராயம் சதரிவிப்பது எைது 

சபாறுப்பாகும். என்ைால் மிை முதன்கம ைணக்ைாய்வு நிறுவைங்ைளின் சர்வசதச ைணக்ைாய்வு 

நியமைங்ைளுக்கு அகமய (ISSAI -1000-1810) இைங்கையின் ைணக்ைாய்வு நியமைங்ைளுக்கு 

இைங்ை எைது ைணக்ைாய்விகை சமற்சைான்சடன். ஒழக்ை சநறி சவண்டுதல்ைளுடன் நான் 

இணங்ைி நடப்பகதயும் நிதிக் கூற்றுக்ைள் சபாருண்கமயாை பிறழ் கூற்றுக்ைள் அற்றகவயா ? 

என்பதற்ைாை நியாயமாை உறுதிப்பாட்கடப் சபாற்றுக்சைாள்வதற்கு ைணக்ைாய்வு திட்டமிட்டு 

சமற்சைாள்ளப்படுவதகையும் இந்நியமங்ைள் சவண்டுைின்றை. 

நிதிக் கூற்றுக்ைளிலுள்ள சதாகைைளிகையும் சவளிப்படுத்தல் ைகளயும் பற்றிய ைணக்ைாய்வுச் 

சான்றுைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதற்ைாை சசயற்பாட்டு நகடமுகறைளில் ைணக்ைாய்வு 

ஈடுபடுைின்றது. சமாசடி அல்ைது தவறுைளின் ைாரணமாை நிதிக் கூற்றுக்ைளின் 

சபாருண்கமயாை பிறழ்கூற்று ஆபத்தின் மதிப்படீ்டிகை உள்ளடக்கும் ைணக்ைாய்வாளரின் 

தீர்மாைம் மீது சதரிவு சசய்யப்பட்ட  நகடமுகறைள் தங்ைியுள்ளது. அந்த ஆபத்திகை மதிப்படீு 

சசய்கையில் சந்தர்ப்பத்திற்குப் சபாருத்தமாை ைணக்ைாய்வு நகடமுகறைகள வடிவகமக்கும் 

வகையில் றுஹூண பல்ைகைக்ைழைத்தின் நிதிக் கூற்றுக்ைகள தயாரித்தல் மற்றும் 

நியாயமாைச் சமர்ப்பித்தலுக்குரிய உகளக்ை ைட்டுப்பாடுைகள ைணக்ைாய்வாளர் ைருத்தில் 

சைாள்வாசரயன்றி றுஹூண பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைளின் 

விகைத்திறைின் மீது அபிப்பிராயம் சதரிவிக்கும் சநாக்ைத்திற்ைாைக் ைருத்திற் சைாள்ளவில்கை. 

முைாகமத்துவத்திைால் பயன் படுத்திய ைணக்ைீட்டுக் சைாள்கைைளின் சபாருத்தமாை 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தன்கமயிகையும் முைாகமத்துவத்திைால் சமற்சைான்ட ைணக்ைீட்டு மதிப்படீுைளின் நியாயத் 

தன்கமயிகையும் மதிப்பாய்வு சசய்தல் அத்துடன் நிதிக் கூற்றுக்ைளின் ஒட்டுசமாத்த 

சமர்ப்பித்தைின் ஊடாை மதிப்பாய்வு சசய்தல் என்பைவற்றிகையும் ைணக்ைாய்வு 

உள்ளடக்ைியுள்ளது. 1978 இன் 16173 ஆம் இைக்ை பல்ைகைக்ைழை அதிைார சட்டத்தின் 111 ஆவது 

பிரிவிற்கு அகமய ைணக்ைாய்வின் சநாக்சைல்கையும் , அளகவயும் நிர்ணயிப்பதற்ைாை 

தற்றுணவீு வழங்குைின்றது. 

எைது நிபந்தகைக்குற்பட்ட ைணக்ைாய்வு அபிப்பிராயத்திற்ைாை அடிப்பகட ஒன்றிகை 

வழங்குவதற்கு சபாதியளவும் சபாறுத்தமாைதுமாை ைணக்ைாய்வுச் சான்றுைகள நான் சபற்றுக் 

சைாண்டுள்சளன் எை நான் நம்புைின்சறன்.  

 

1.4 நிபந்தகைக்குற்பட்ட ைணக்ைாய்வு அபிப்பிராயத்திற்ைாை அடிப்பகட 

 

இந்த அறிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்தியில் தரப்பட்டுள்ள விடயங்ைளின் அடிப்பகடயில் எைது 

அபிப்பிராயம் நிபந்தகைக்கு உற்படுத்தப்படுைின்றது. 

 

2.0 ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியிைாள் 

விசாரகைக்குற்பட்ட விடயங்ைள் 

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் அறிக்கைக்கு 

வழங்ைப்பட்ட பதில்ைள் 

2.1 நிபந்தகைக்குற்பட்ட அபிப்பிராயம் 

 

இந்த அறிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்தியின் விபரிக்ைப்பட்ட விடயங்ைளின் தாக்ைத்திகைத் தவிர்த்து 

நிதிக்கூற்றுக்ைள் றுஹூண பல்ைகைக் ைழைத்தின் 2015 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாை நிதி 
நிகைகமயிகையும் அத்திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைாை அதைது நிதிசார் 

சசயைாற்றிகையும், ைாசுப் பாய்ச்சைிகளயும் இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இணங்ை 

உண்கமயாைவும் நியாயமாைவும் தருைின்றது என்பது எைது அபிப்ராயமாகும்.  

 

2.2 நிதிக் கூற்றுக்ைள் மீதாை ைருத்துகரைள் 

வழங்ைல். 

 

 

2.2.1 இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(அ) இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(i) புைகமப் பரிசில் வழங்குவதற்ைாை  

ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருந்த சசமிப்புக் 

ைணக்கு 09 இன் மீளாய்வு ஆன்டின் 

இறுதி திைத்திள் சமாத்தம் ரூபா 

2,970,929 
 

நிதி நிகைகம கூற்றில் நிதி மற்றும் நிதி 
சமைாைகவயின் ைீழ் ைாண்பிப்பதற்கு மாறாை 

நீண்டைாை முதலீடுைளின் ைீழ்  

ைாட்டப்பட்டிருந்த்து. 

 

 
 

 

இச் சசமிப்புப் ைணக்குைளின் ஊடாை 

மாணவர்ைளுக்கு சநரடியாை பணம் 

வழங்ைல்ைள் நகடசபறாததுடன் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் ைணக்ைின் ஊடாை வழங்ைப்பட்டு 

குறிப்பிட்ட சசமிப்புக் ைணக்குைில் இருந்து 

மீள்ளிப்பு சசய்யப்படுைின்றது. சமலும் இச் 

சசமிப்புக் ைணக்குைளின் ஊடாை ைிகடக்கும் 

வட்டியின் ஒரு சதாகுதி புைகமப் 

பரிசில்ைளின் சைாடுப்பைவு விற்ைாை 

பயன்படுத்தப்படுவதுடன் மிஞ்சியுள்ள வட்டிப் 

பணத்திகை நிகையாை கவப்புக்ைளில் 

முதலீடு சசய்யப்படும். அதற்குகமய இச் 

சசமிப்புக் ைணக்குைகள நகடமுகறப் 

படுத்துவதன் குறிக்சைாள்ைகள 

சநாக்குமிடடுத்து இது, நீண்ட ைாை 

முதலீடுைளாை ைருதுவது சபாருத்தமாைது 

என்பதுடன் பணத்திற்கு ஒத்தகவயாைக் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ைருதுவது சபாருத்தமற்ற என்பதும் எமது 

என்ணப் பாடாகும். 

 

2.2.1 இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் -  01  

 

(அ) இைங்கை அரசாங்ை துகறைளின் 

ைணக்ைிட்டு நியமங்ைள் – 01 

 

(ii) முதலீட்டு உகடகம 

நிர்மாைம் மற்றும் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை பல்ைகைக் ைழை 

மாணியத்திைால் சசைவு சசய்யப்பட்ட 

ரூபா. 153,236,034.00 க்ைாை பணம் 

பல்ைகைக் ைழை மாணியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவிைால் மீள்ளிப்பு 

சசய்யப்படுவசதன்பகத உறுதிப் 

படுத்தப்படாமல் மீளாய்வு வருடத்தின் 

டிசம்பர் 31 க்குக் ைிகடக்ைப்பட 

சவண்டுசமை ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 

இங்கு உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தச் 

சசயற்திட்டற்ைளின் சமாத்த ஆகு சசைவு, 

மதிப்படீுைகள அதிைப்படியாைாத்தன் 

ைாரணமாை எதிர்வரும் ஆண்டுைளில் 

இப்பணத்கத திகறசசரியின் ஊடாை சபற்றுக் 

சைாள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 

எைினும், உபைரண சசைவு விடயத்திற்கு 

அகமய எமக்கு 2014 ஆம் ஆண்டில் 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா. மில்ைியன் 178 

பணத்சதாகையில் விடுவிக்ைப்பட்டிருந்தது 

ரூபா. மில்ைியன் 42.3 பணத்சதாகை 

குகறபாடாை இருந்தது. 

2.2.1 இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் 

 

(அ) இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் – 01 

 

Iii நியமங்ைள் ஊடாைத் சதகவப் படும் அல்ைது 

அனுமதியளிக்ைப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்கத 

தவிர உகடகம மற்றும் சபறுப்புக்ைள் 

சீராக்ைப்படக் கூடாது எை இருப்பினும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மூைதை 

சசைவிைத்திற்ைாை சசைவு சசய்யப்பட்ட ரூபா 

153,236,034 பணத்கத சசைவு சசய்யப்படாத 

மூைதைமாைிய ைணக்ைினூடாை ஒன்றுக் 

சைான்று சீராக்குதைின் ைாரணமாை ரூபா 

50,587,750.00 குகறந்த நிலுகவ 

ைாட்டப்பட்டிருந்தது. 

 

நிதிக் கூற்றுக்ைளின் அந்தந்தக் ைணக்குைள் 

சவவ்சவறாைக் ைாட்டுவது நகடமுகறயில் 

ைஷ்டமாைபடியால்,சசைவு சசய்யப்படாத 

மூைதைசமை குறுப்பு இை 16 இன் ைீழ் 

ைாட்டப்பட்டது. குறிப்பு இை. 16 இல் உள்ள 

ைணக்குைளின் நிலுகவைள் சவவ்சவறாைவும் 

விளக்ைமாைவும் ைாட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 

சீராக்ைல்ைள் சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2.2.1 இைங்கை அரச துகறைளின் ைணக்ைீட்டு 

நியமங்ைள் – 09 

 

விமர்சைத்திற்கு உற்படுத்தப்பட்ட வருடத்தின் 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு, ரூபா 204,531,1 ஆை  

மிகுதி பராமரிப்புப் சபாருளின் கையிருப்பு, 

பராமரிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைாை பாவகணப் 

படுத்தப் பட்ட சபாருற்கையிருப்சபைப் புரிந்து 

சைாள்வதற்கு மாறாை வருடத்தின் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் பராமரிப்புத் துகறக்ைாை 

சதகவப்படும் சபாருட்ைள், அத்துகறக்கு 

சநரடியாை விநிசயாைிக்ை படுவதுண்டு. 

அப்சபாழுது, சபாதுவாைக் சைாள்வைவு 

சசய்யும் சந்தர்ப்பதிசைசய சசைவிைமாை 

ைருதி ைணக்ைீடு சசய்யப்படுவதுன்டு. 

இவ்வாறு பராமரிப்பத்துகறக்கு சநரடியாை 

பராமரிப்புப் சபாருட்ைகள வழங்குவது, 

துகறயின் வருடாந்த சதகவக்கு அகமய 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசைவிைமாை எழுதப்பட்டிருந்தது.  

 

சைாரப்படும் சைள்விப் பத்திரங்ைளுக்கு இைங்ை 

சமாத்தமாை நிறுகவ ஏற்படாதசதைக் ைருதி 
ைணக்ைீடு சசய்யப்படுைின்றது. எைினும், 

ைணக்ைாய்வில் ைாட்டப்பட்டுள்ளதற்கு அகமய 

வருட இருதியில் மிஞ்சியுள்ள சதாகைைகளக் 

ைணக்ைிட்டு, ைணக்ைீடு சசய்வதற்கு எதிர்வரும் 

ஆண்டிைிருந்து நகடமுகறப் படுத்தபடும். 

 

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் குகறபாடுைள் 

 

(அ) 2013,2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுைளில், 

நிர்மாை சவகைைள் பூர்த்தி சசய்து பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு கையளிக்ைப்பட்டிருந்த சசைவு 

ரூபா 234,043,340 ஆை ைட்டடங்ைள் 06 இற்ைாை 

சபறுமாைம் ைட்டடத்தின் ைீழ் மூைதைமாைற் 

சசய்யப்படாது சதாடர்ந்தும் சசயற்பட்டு 

வரும் சசயற் ைணக்ைில் ைாட்டப்பட்டிருந்தது. 

ஆைசவ, 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் 

விமர்சகைக்குட்பட்ட ஆண்டு வகர ைழிவு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

இறுதிப் பற்றுச் சீட்டுைளில் சபறுமாை 

ைணக்ைீடு சசய்யப்படாகம ைாரணமாை இக் 

ைட்டடங்ைளின் உண்கமயாை சபறுமாைம் 

ைணக்ைிட முடியாது. சமலும், இக்ைட்டடங்ைள் 

ைட்டி பூர்த்தி சசய்யப்பட்டிருந்தாளும், ஏதும் 

குகறபாடுைளுக்ைாை நிகைகமைள் 

ஏற்படுவது சசயற்பாட்டில் 

நிைழ்வதாைபடியால் ைகடசி பற்றுக் சீட்டின் 

சபறுமாைம் மாற்றமகடயக் கூடும். ஆைசவ, 

குறிப்பிட்ட ைட்டடங்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

பாவகைக்கு எடுக்ைக் கூடிய நிகைகமயின் 

பின், மாத்திரம் ைட்டடக் ைணக்ைீட்டிற்கு 

மாற்றுப் படுவதுண்டு. ஆைசவ, இகவ 

சைாள்ளை மற்றும் சவளிப்படுகுதுைளின் ைீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அகமய, 

சமற்குறிப்பிட சசயற்பாட்டு நிகைகமைளின் 

ைீழ் , ைணக்ைாய்வில் குறிப்பிட்டிருந்த படி, 

ைணக்ைீடு சசய்வது சிரமமாை இருந்தை.  

 

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் குகறபாடுைள் 

 

(ஆ) 2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு விவசாய 

பண்கணயில் விற்பகைக்ைாை இருந்த ரூபா 

239,290 சபறுமதியாை மரக்ைன்றுைளின் 

சதாகையின் சபறுமாைம் ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இைங்கு ைின்சறாம். இப் 

சபறுமாைச் சீராக்ைல், 2016 ஆண்டு முதல் சரி 

சசய்யப்படும். 

2.2.2 (இ) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை 

உகடகமைள் சார்பாை விமரசகைக்குற்பட்ட 

ஆண்டு மற்றும் அதற்கு முந்திய ஆண்டிற்ைாை 

வழங்ைசவண்டிய ரூபா 869,224 விற்ைாை 

இகறவரி மற்றும் மிகை விதிப்பு ைணக்ைீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2015 ஆண்டிற்கு மற்றும் அதற்கு முன்கைய 

சிை வருடங்ைளுக்ைாை உகடகமைள் சிை 

வற்றிற்ைாை மிகை விதிப்பு வழங்குவதற்கு 

சைாரப்பட்டிருந்தாளும் இது சம்பந்தமாை மிகை 

விதிப்பிகை தவிர்த்து இகற வரி 

சசலுத்துவதற்ைாை எதிர்ப்பாப்புடன் 

சசயல்பட்டு வருைின்றது. 

2.2.3 சதளிவு படுத்தப்படாத மாற்றங்ைள். 

 

நிதிக் கூற்றுக்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ள 

சபாறியியற் படீத்திற்கு உரித்தாை 

நன்சைாகடைள் மற்றும் பரிசுக் ைணக்குைளின் 

நிலுகவ அதற்கு உரித்தாை துகணக் 

நிதிக் கூற்றுக்ைளில் சபாறியியல் 

படீத்திற்ைாை பரிசு மற்றும் நய்சைாகடைளின் 

ைணக்கு நிலுகவயின் ைீழ் ைாட்டப்பட்டிருந்த 

consulting service  control  ைணக்ைில் (C03124) 

நிலுகவக்கு பின்வருமாறு சீர் சசய்யப்பட்டது. 

2015 ஆண்டில் soft gromd Treatment-Imaduwa 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

குறிப்சபாடுைளுடன்  ஒப்பிடுகையில் ரூபா 

432,408 ற்ைாை சவறுபாடு அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

Consultancy ( பற்றுச் சீட்டு E22794) ஊடாை 

ைிகடத்த ரூபா 300,000.00 மற்றும் (consultancy work 

carried out Eg. Workshop MME)( பற்றுச் சீட்டு E 12652) 

ஊடாை ைிகடக்ைப்பற்ற ருபா 132408.00 பணத் 

சதாகை 

 

2.2.4 ைணக்ைாய்விற்ைாை ஆதாரங்ைளின் 

பற்றாக்குகற 

 

விமர்சண ஆண்டிற்ைாை 2016 மார்ச் 31 ஆம் 

திைதி வகர வழங்ைப்பட்ட ைணக்ைாய்வுக் 

சைள்விைள் 92 இன் சபறுமாைம் ரூபா 

872,232,218 க்ைாை ைணக்ைாய்வு சைள்விைளில் 25 

இற்கு 2016 ஜூன் 30 ஆம் திைதி வகர பதில்ைள் 

சைாடுக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

2015.12.31 ஆம் திைதி வகர வழங்ைப்பட்டிருந்த 

ைணக்ைாய்வுக் சைள்விைள் 62 இல் 51 வகர 

பதில் வழங்ைியிருந்தசதாடு மீதி 11 இற்ைாை 

பதில்ைள் முன் வகர எழுதப்பட்டுள்ளை. 

2.3 ைிகடய்ைசவண்டிய மற்றும் 

வழங்ைப்படசவண்டிய ைணக்குைள். 

 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்துடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

ஒப்பந்ைங்ைள் மற்றும் முறிவுைள் மீறுவதன் 

ைாரணமாை வருடம் 01 முதல் 15 

வருடங்ைளுக்ைாை ைாை இகடசவளிைளில் 

விரிவுகரயாளர்ைள் 20 நபர்ைளில் 

விமர்சகைக்குட்பட்ட வருடத்தில் இருதியில் 

சமாத்தம் ரூபா 27,078,578 பணத்சதாகை 

அறவிட சவண்டியிருந்தது. 

 

நிர்வாை மன்றத்தின் ஆசைாசகைப் படி , 

ஒப்பந்தங்ைகள மீறிய விரிவுகரயாளர்ைளின் 

ஆள்சார் பதிசவடுக் சைாகவைள்  12, 

சட்டமாதிபர் திகணக்ைளத்திற்கு 

அனுப்ப்பபட்டுள்ளதுடன் அவற்றின் மூன்று 

நபருக்கு எதிராை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 

வழக்கு சதாடரப் பட்டுள்ளது. அகழப்பாகை 

அனுப்பப் பட்ட ஒருவர் முழுப் பணத்கதயும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு வழங்ைி இருந்தார்.  

2.3 ைிகடய்ைசவண்டிய மற்றும் 

வழங்ைப்படசவண்டிய ைணக்குைள். 

 

விமர்சகைக்கு உற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டின் 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதிற்கு வருடம் 01 முதல் 

வருடம் 15 ைளுக்ைாை முழு எண்ணிக்கை ரூபா 

1,466,849 ஆய்வு மற்றும் சவளிவாரி 

சசயற்பாடுைளுக்ைாை 

முற்பணக்சைாடுப்பணவு 2016 ஜைீி 30 ஆம் 

திைதி வகர தீர்க்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

2016.02.05 திைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளது. ரூபா 500 

சபாறுமதி நாட் குறிப்சபடு இை. 1915 இன் ைீழ் 

2016.05.02 ஆம் திைதி மீள்ளிப்புபதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இது வகர 

சசலுத்தப்படாத முற்பணத்திகை 

மீளளிப்பதற்ைாை  நடவடிக்கை எடுக்கும் படி 

குறிப்பிட்ட பிரிவிைர்ைளுக்கு 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. சவளிவாரி 

சசயற்பாடுைளுக்ைாை ரூபா 667,158 ைாை 

முற்பணத்தில் ரூபா 608,975 / 2016.06.27 ஆம் 

திைதி நாட் குறிப்சபடு இைக்ைம் 2074 முதல் 2083 

ைீழ் மீளளிப்பு சசய்யப்பட்டுள்ளை. ஏகைய 

முற்பணங்ைகள மீள்ளிப்பதற்ைாை குறிப்பிட்ட 

முற்பணம் சபற்றுக் சைாண்ட பிரிவிைகர 

மீளப்சபறுவதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ரூபா 683,557 நிலுகவ நாட் 

குறிப்சபடு இைக்ைம் 668 ஊடாை மீள்ள 

ளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுடன் இணங்ை 

முடியாதுள்ளது. நிதிப் பிரமாணங்ைள் 103 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(அ) பல்ைகைக்ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு மற்றும் உயர்ைல்வி 
நிர்வைங்ைளுக்ைாை தாபைக் சைாகவயின் XX 

அத்தியாயத்தின் 3.1 மற்றும் 3.2 பந்தி ைல்விசார் 

அங்ைத்தவர்ைளில் 478 சபரின் ம சசயல் 

ஒப்பகட அடிப்பகடயில் சசகவ சசய்யும் 

விரிவுகரயாளர்ைளின் இருவரின் வருகை 

மற்றும் சவளிசயரல் உறுதிப்படுத்தப்படாமல் 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை சம்பளம் மற்றும் 

சைாடுப்பைவுைளாை முகறசய 

கூட்டுசமாத்தம் ரூபா 1,105,134,777.00 மற்றும் 

ரூபா 1,415,806 பணத் சதாகை 

சசலுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

மற்றும் 104 க்கு அகமய, இது சார்பாை 

ஏற்சைைசவ சசயற் பட்டுள்ளசதன்பகத 

உங்ைளுக்கு அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(இ) பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவின் சுற்று நுருபம். 

 

(i) 1998 ஆைஸ்ட் 18 ஆம் திைதியின் 

இைக்ைம் 737 ஆை சுற்று நிருபம் 

ஒப்பந்தங்ைகள மீறிய 

நபர்ைளிடமிருந்து அறவிடப்பட்டிருந்த 

ரூபா 41,896,466.00 கவ நிகையாை 

கவப்புக்ைளில் அல்ைது திகறசசறி 
உண்டியல்ைளில் முதலீடு 

சசய்யப்பட்டிருக்ை வில்கை. சசன்ற 

ஆண்டில் அவ்வாறு முதலீடு 

சசய்யப்பட்ட பணத்திைிருந்து 

சபறப்பட்ட ரூபா 1,283,507.00 க்ைாை 

பணத்சதாகைக் வட்டியிகை சுற்று 

சுற்று நிருபைத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 

அபிைாகசைளுக்கு பிரம்பாை சவறு 

ைருமங்ைளுக்ைாை 

பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

 

இப் பணத்தின் ரூபா மில்ைியன் 05 கய 

இப்சபாழுது முதலீடு சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

இைி வரும் ைாைங்ைளில் குறிப்பிட்ட முழுப்  

பணமும் முதலீடு சசய்வதற்ைாை நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும். 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைள் 

என்பைவற்றுடன் இணக்ைமின்கம. 

 

(i) 2015  சசப்டம்பர் 18 ஆம் திைதிக்ைாை 

இைக்ைம் 13/2015 சைான்ட சுற்றுநிருபம். 

 

சுற்று நிறுபத்திற்கு அகமய நிர்வாை சகபயின் 

அனுமதிகயப் சபற்றுக் சைாள்வதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

படீாதிபதிளுக்கு சபாக்குவருத்து 

வசதிைளுக்ைாை மாதாந்தம் வழங்ைப்படும் 

சபற்சறால் லீடர் 140 அளவு எல்கைகயத் 

தாண்டி, மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாை படீாதிபதிக்கு சபற்சறால் லீடர் 

678 இற்ைாை ரூபா 79,326.00 பணத் 

சதாகைகய சமைதிைமாை 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 

 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைளுக்கு 

இணக்ைமின்கம. 

 

(இ) திகற சசரிச் சுற்று நிருபம். 

(i) 1978 டிசம்பர் 19 திைதியிடப்பட்ட இைக்ைம் 842 

இற்ைாை சுற்று நிருபம். மீளாய்வு ஆண்டின் 

இறுதி திைத்திற்கு ஆகு சசைவு ரூபா. 

8,438,459,798.00 ஆை நிகையாை உகடகமைள் 

சார்பாை முகறயாை நிகையாை உகடகம 

பற்றிய பதிசவடு ஒன்றிகைத் 

தயாரிக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

ைாணி, ைட்ட்ட மற்றும் சமாட்டார் 

வாைணங்ைளுக்ைாை நிகையாை உகடகம 

பற்றிய பதிசவடு தயாரித்து பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. அகவ, முழு 

உகடகமைளில் 69% விைிதாசாரத்கத 

உள்ளடக்ைியுள்ளது. குறிப்பிட்ட பதிசவடுைள் 

இத்துடன் சமர்பிக்ைின்சறன். ஏகைய  

உகடகமைள்        

  (ஆகசவுள்ள ஆதைம்) ைளுக்ைாை குறிப்பிட்ட 

நிகையாை உகடகம பற்றிய பதிசவடு 

தயாரிக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

2.4 சட்டங்ைள், விதிைள், பிரமாணங்ைள், 

முைாகமத்துவத் தீர்மாைங்ைளுக்கு 

இணக்ைமின்கம. 

 

(ii) 2002 சநாவம்பர் 28 திைதியிடப்பட்ட 

இைக்ைம் IAI/2002/02 இற்ைாை சுற்று 

நிருபம் மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதி 
திைத்திற்கு அகு சசைவு ரூபா 

206,132,592.00 இற்ைாை ைணணி  சார்பாை 

நிரந்தர உகடகமைள்  பதிசவடுைள் 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 

பணிப்புகரைளுக்கு அகமய எதிர்ைாைத்தில் 

சசயற்படுத்தப் படும். 

3            

3.1 
நிதி பற்றிய மீளாய்வுைள்  

நிதிப் பைன்ைள் 

வழங்ைப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்கு  அகமய 

2015 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியுடன் முடிவகமந்த 

ஆண்டிற்ைாை, பல்ைகைக் ைழைத்தின் நிதிப் 

பைன்ைள் ரூபா 28,852,186.00 

சமைதிைமாயிருந்த்சதாடு, அதற்கு நிைராை 

சசன்ற வருடத்திப் சமைதிைம் ரூபா 

42,347,533.00 இருந்தைால் சசன்ற வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுகையில் மீளாய்வு  வருடத்தில் நிதிப் 

பைன்ைளிப் ரூபா 13495347.00  குகறபாடு 

ைாட்டியிருந்தது. சசயற்பாட்டு வருமாைம் 

ரூபா 434,088,733 ஆல் அதிைரித்து இருந்தும், 

சமாத்தச் சசைவு ரூபா 447,584,080 ஆல் 

அறிந்து சைாள்வதற்ைாை 
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பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அதிைரித்தகம சமற்குறிப்பிட்ட குகற 

பாட்டிற்குக் ைாரணமாயிருந்தது. 

 

kPsha;thz;bdJk; Kd;ida 04 
Mz;LfspdJk; epjprhh; tpisTfisg; 
gFg;gha;T nra;ifapy; 2011 Mk; 
Mz;by; kpif Vw;gl;l NghJk;> 2012> 
2013 Mk; Mz;Lfspy; gw;whf;FiwAk; 
2014> 2015 Mk; Mz;Lfspy; kPz;Lk; 
kpifAk; Vw;gl;bUe;jd. vt;thwhapDk;> 
Copah;fsJ Cjpak;> thp kw;Wk; 
eilKiw my;yhj nrhj;Jf;fSf;fhd 
ngWkhdj; Nja;tpidf; fUj;jpw; 
nfhs;Skplj;J 2011 Mk; Mz;Lf;F 
xg;ghf 2012 Mk; Mz;bdJ gq;fspg;G 
Fiwtile;jpUe;j NghJk;> mjd; 
gpd;duhd Mz;Lfspy; fpukkhd 
Kd;Ndw;wk; Vw;gl;bUe;jJ. mjw;fika> 
2014 Mk; Mz;bd; NghJ &gh 
1>778>438>697 MftpUe;j gq;fspg;G 21 
rjtPjk; mjpfhpj;jJ kPsha;thz;bd; 
NghJ &gh 2>155>374>403 Mf ,Ue;jJ. 
 

 

3.2 பல்ைகைக் ைழைத்திற் எதிராை அல்ைது 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் சதாடர்பட்டுள்ள 

சட்ட ரீதியாை சம்பவங்ைள் 

 

மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் உயர் நீதி மன்றத்தில் மற்றும் 

மாவட்ட நீதி மன்றத்தில் மூன்று வழக்குைள் 

சதாடர்பட்டிருந்ததுடன், மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் சதாடர்பட்டிருந்த வழக்ைில் ரூபா 

5,760,894 வரவிடப்பட சவண்டியிருந்தது. 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு எதிராை பல்சவறு 

தரப்பிைர் மூைம் சதாழில் நியாயசகபயில் 13 

முகறப்பாடுைள், நீதிமன்றத்தில் 09 வழக்குைள் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை சமன் முகறயடீ்டு 

மன்றத்தில் 04 முகறப்பாடுைள் என்ற 

வகையில் 26 வழக்குைள் சதாடர்பட்டிருந்தை. 

பல்ைகைை ைழைத்திற்கு எதிராை 

சதாடர்ப்பட்டிருந்த இரண்டு 

வழக்குைளினூடாை ரூபா 28,905,977.00  

நட்டஈடுப்பணம் சைாரப் பட்டிருந்தது. 

மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் பல்ைகைக் 

ைழைத்திைால் சமல் முகறயடீ்டு 

நீதிமன்றத்திைால் வழங்ைப்பட்ட தீர்வுைளுக்கு 

எதிராை உயர் நீதி மன்ரத்தில் வழங்கும் மற்றும் 

மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒப்பந்தம் மற்றும் 

முறிவுைகள முறித்தல் சார்பாை சதாடரப்பட்ட 

இரண்டு வழக்குைளும் இருந்தசதாடு, 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு எதிராை பல்சவறு 

தரப்புக்ைளிைால் சதாழில் தீர்வு மன்றத்தில் 

13ம், சமல் நீதிமன்றங்ைல், மாவட்ட நீதி 
மன்றங்ைளில் 09 மற்றும் பல்ைகைக் ைழை 

சமல் முகறயடீ்டு மன்றத்தில் 04 குமாை 

சதாடர்ப்பட்ட 26 வழக்குைள் இருந்தை. 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மாவட்ட 

நிதிமன்றத்தில் சதாடர்பட்டு இருந்த 2 

வழக்குைளுக்கு சார்பாை ைிகடக்ை சவண்டிய 

பணம் ரூபா 5,760,894.23 வுடன் சட்டபடியாை 

வட்டியாைதுடன், பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

எதிராை சதாடரப்பட்டிருந்த 26 வழக்குைள் 

இரண்டு விழக்குைளுக்ைாை சைாரப்பட்ட நஷ்ட 

ஈட்டுப் பணம் ரூபா 28,905,977.13 ஆை இருந்தது. 

இவற்றில், ஒரு வழக்கு மாவட்ட நீதி 
மன்றத்தில் சதாடரப்பட்டிருந்ததுடன், 

சபறுமாைம் ரூபா 25,000,000.00 எை 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. மற்கறய வழக்கு 

சமல் முகறயடீ்டு நீதிமன்றம் வழங்ைிய 

தீர்ப்புக்கு எதிராைவுள்ளசதாடு, அதற்ைாை 
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4 

4.1 
4.1.1 

சசயற்பாட்டு மீளாய்வுைள் 

சசயைாற்றுகை 

நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள் 

 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 2014 ஆண்டு முதல் 

2018 ஆண்டு வகரயாை 05 வருடங்ைளுக்ைாைத் 

தயார் சசய்யப்பட்டிருந்த திறமுகறத் 

திட்டங்ைளுக்கு அகமய சசயற் படுத்தப்பட 

சவண்டிய முக்ைிய குறிக்சைாள்ைகள  சுருக்ைி 
ைீசழ ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

(i)ைள்வி, ஆய்வு மற்றும் சசகவைளுக்ைாை 

அணுகுமுகறைகள விரிவாக்ைள், 

தரநிகையிகை விருத்தி சசய்தல் மற்றும் 

ஏற்புகடகமகய விருத்தி சசய்தல். 

 

(ii) ஆண் சபண் பாைியியற் தன்கம, மதம் 

மற்றும் இைங்ைள் ஊைமுற்ற நபர்ைளுக்ைாை 

ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்திகை 

நிகைப்படுத்தல் 

 

(iii) பைனுள்ளதும் விகைத்திறனுள்ள வள 

முைாகமத்துவத்தினூடாை நல்ைாட்சிகய 

விருத்தி சசய்தல். 

 

(iv) பல்ைகைக் ைழை தர நிகைப் படுத்தல்ைளில் 

முதல் 2000 திற்குள் பிரசவசித்தல் மற்றும் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் தைித்துவத்கத 

விருத்தி சசய்தல், சமற்குறிப்பிட்ட 

குறிக்சைாள்ைகள சசயற்படுத்துவதற்ைாை 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுைளில் பின்வரும் 

விடயங்ைள் அவதாைிக்ைப்பட்டை. 

 

 

4.1.1 (அ) 2014/2015 ைல்வியாண்டிற்ைாை 

மாணவர்ைகள பதிவு சசய்யும் சபாழுது 14 

பட்டப் பாட சநறிைளில் 11 பாடசநறிைளுக்ைாை 

பதிவு சசய்து சைாள்ள முடியுமாை 

மாணவர்ைள் சதாகைகய விட 187 

மாணவர்ைகள குகரவாைப் பதிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தைர். 

அதற்கு அகமய ைடற்சறாழில் மற்றும் 

ைடல்சார் / விஞ்ஞாை / மருத்துவ (இகணச் 

சுைாதார பாடசநரி) விவசாயம் சபான்ற 

படீங்ைளிள் அனுமதியளிக்ைப்பட்ட 

ைல்வியாண்டு முகறக்கும் அகமய, ைற்கை  

நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதன் பின்ைர் 

கூட, படீத்தில் உள்ள சவற்றிடங்ைகள 

ைவணித்துக் சைாண்டு மாணவர்ைகளத் சதரிவு 

சசய்து அனுப்பும் படி குறித்து மீண்டும் 

மீண்டும் பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவிடம் சைாரப்பட்டதுடன், 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் 

குழுவிைால் சைாரப்பட்ட 

சவற்றிடங்ைளுக்ைாை மாணவர்ைகளத் சதரிவு 
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பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசய்து அனுப்பப்பட்டாளும் குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ை கள  பூர்த்தி சசய்யும் ைட்டத்தின் 

இறுதியில் கூட அட்டவகை 01 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சவற்றிடங்ைள் 

சதாடர்ந்தும் பல்ைகைக் ைழைத்தில் இருந்தை 

என்பகத இங்கு குறிப்பிடுைின்சறன். 

 

4.1.1 (ஆ) விஞ்ஞாை படீம் 

 

(i) சசன்ற ஐந்து ைல்வியாண்டுைளில் 

விஞ்ஞாை படீத்தின் 03 பட்டக் 

பாடசநறிைளுக்ைாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட சவண்டிய மாணவர்ைள் 

எண்ணிக்கைகய விட 55% 

மாணவர்ைகளக் குகறவாைக் சசர்த்து 

சைாள்ளப்பட்டிருந்தைர். 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(ஆ) 

 

(i) பல்ைகைக் ைழைத்தின் உள்ள 

சவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்ைாை 

முறகைள் உள்ளதுடன், அம் 

முகறைளுக்கு அகமய, இறுதிச் 

சந்தர்ப்பம் வகர  குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகள நிரப்புவதற்ைாை 

பல்ைகைக் ைழைம் முயற்சி 
எடுத்துள்ளது. முதன் முகறயாை 

உயர்தர பரீட்கசைளுக்கு சதாற்றியுள்ள 

மாணவர்ைள் சபரும்பாசைார் ைணித, 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் உயிரியில் 

விஞ்ஞாை பாடசநரிைகள சதரிவு 

சசய்யாது மீளவும் பரீட்கசக்குத் 

சதாற்றுவது ைாரணமாை இப்பிரச்சிகை 

உருவாைி உள்ளது. அவர்ைள் பல்ைகைக் 

ைழைத்தில் பதிவு சசய்வதற்ைாை 

விண்ணப்பப் பத்திரம் வழங்ைி 
இருந்தாளும் அகழப்பின் சபாது 

பதிவுகவக்ைாததன் ைரணமாை 

சவற்றிடம் ஏற்படுைின்றது. அந்தந்த 

படீங்ைளின் அனுமதிக்ைப்பட்ட ைல்வி 
பாட சநறிக்ைாைங்ைளுக்ைாை 

அனுமதிைகள வின்ஞி மாணவர்ைகள 

சசர்த்துக்சைாள்வதற்கு கூடிய உச்ச 

ைட்டம் வகர உள்ள சவற்றிடங்ைகள 

பூர்த்தி சசய்வதற்கு குறிப்பிட்ட படீம் 

மற்றும் பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழு முயற்சிைள் 

எடுக்ைப்பட்டாளும் பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு சசர்வுது  பற்றிய இறுதி 
முடிவு, தகுதியுள்ள மாணவர்ைளால் 

எடுக்ைப் படுவதால், குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகள பூர்த்தி சசய்வது 

நகடமுகறயில் சிரமமாைசதன்பகத  

சதரிவித்துக்சைாள்ைிசறன். 

 

இம்மாணவர்ைளில் பைர், சவறு 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு மாறிச் 

சசல்வதற்குப் பாட சநறிைளின் 
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(ii) விஞ்ஞாை படீத்தில் பதிவாைிய 

மாணவர்ைள் சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு மாறிச் சசல்லும் 

திருப்பம் சசன்ற வருடத்திளும் 

இருந்தசதாடு, அகத 

தடுத்துக்சைாள்வதற்கு சபாதுமாை 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படாகம 

ைாரணமாை 2014/2015 ைல்வியாண்டில் 104 

மாணவர்ைள் சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு  இட மாற்றங்ைகளப் 

சபற்றிருந்தைர். 

 

 

(iii) 2013 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு தரநிகைப் 

படுத்தும் பட்டியிைில் 3 ஆவது 

நிகையிைிருந்து 2104 மற்றும் 2015 

ஆண்டுைளில் முகறசய 6 ஆவது 

மற்றும் 4 ஆவது நிகைவளுக்கும், 2014 

ஆண்டில் உைைத் தர நிகை படுத்தற் 

பட்டியைில் 2353 நிகையிைிருந்து 2015 

ஆண்டில் 3483 ஆவது நிகை வகர 

ைீழிரங்ைி உள்ளது. விஞ்ஞாை படீத்தில் 

பதிவாைிய மாணவர்ைள் சவறு 

பல்ைகைக் ைழைங்ைளுக்கு இடமாறிச் 

சசல்வதற்கு சமற்குறிப்பிட்ட 

தரநிகை அல்ைது பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உைைைாவிய தரநிகைப் 

பாடுைளின் தன்கமைள் பாதிக்ை பட 

வில்கை என்பகத குறிப்பிட 

விரும்புைின்சறன். மாணவர்ைள் 

சபரும்பாைாசைார், உயர்தர ைல்வி 
முடிவகடந்ததன் பின்ைர் , பல்சவறு 

சதாழிற்துகறக்ைாை பாடசநரிைகள          

(ACA, CIMA, AAT, Banking) ைற்பதற்கு 

முகைந்துள்ளதுடன் மாணவர்ைள் பைர் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சதரிவு 

சசய்யப்படும் சந்தர்ப்பத்தின் சபாது  

குறிப்பிட்ட சதாழில் நிகை 

பரீட்கசைளின் ஆைக் குகறந்த அளவு, 

இகட நி கை அல்ைது அகத விட  

உயர்ந்த நிகைக்கு சபற்றிருந்தைர். 

ஆைசவ, அவர்ைள் சைாழும்புக்கு 

அண்கமயிைாை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைசமான்றிற்கு இகைவதற்கு 

சபரும் முயற்சியில் எடுப்பதன் 

ைாரணமாை, அவற்றிற்கு 

அண்கமயிைாை பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுக்கு முன்னுரிகம 

வழங்குவதன் ைாரணமாை இந் நிகை 

ஏற்பட்டுள்ளது.   

 

இங்கு குறிப்பிட்ட இகணயத்தள 

தைவல் ஊடாை பல்ைகைக்ைழைம்  

வகைப்படுத்தல் பாடசநரிைளின் 

சிறப்பியல்புைள் ஊடாை சசயற்படுவது 

இல்கை. எைினும், சிை மாணவர்ைள், 

அதற்ைகமய பல்ைகைக் ைழைத்திகை 

சதரிவு சசய்வதற்கு முகைபதுக்கு 

சந்தர்ப்பம் உண்டு. சவறு பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளுடன் பட்டத்தின் 

தைியியல்பிகை ஒப்பிடுவதற்ைாை 

மிைச் சிறந்த ைாரணியாை பட்டதாரிைள் 

சதாழிப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

சபாக்ைிகைக் ைருத முடியும். உயர் 

ைல்வி அகமச்சின் ஊடாை சசன்ற பை 

ஆண்டுைளாை சமற்சைாள்ளப்பட்ட  

ஆய்வுைளில் றுஹூண விஞ்ஞாை 

படீத்தின் பட்டதாரிைள் சதாழில் 

சபற்றுக்சைாள்ளும் மசைாபாவம் உயர் 

மட்டத்தில் உள்ளது. 

 

     

    உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளில் ைணிதத்தில் 
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ைாரணமாயிருந்து என்பது 

ைணக்ைாய்வின் ைருத்தாகும். 

 

(iv) விஞ்ஞாை படீத்தின் மாணவர் 

சைாள்ள்ளவு, மாணவர்ைள் 1270 

நபர்ைளாை இருந்தாளும் 2015 வருட 

இறுதியில் மாணவர்ைள் 860 கய 

மாத்திரம் சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்பட்டிருந்தன் ைாரணமாை, தைா 

மாணவர் ஆகு சசைவு ரூபா 112091 

இைால் அதிைரித்திருந்தது.  

 

பிகழயற்றதன்கம ைாணப் பட்டாளும் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை குறிப்பிட்ட 

பாடசநரிைளில் சவற்றிடங்ைள் ஏற்படுவது 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு ைட்டுப் படுத்த 

முடியாத ைாரணிைள் ைாரணமாை  

ஏற்படுவசதன்பகத உங்ைளுக்கு சதரிவித்துக் 

சைாள்ள விரும்புைின்சறன்.  

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

(i) பட்டப் பாடசநறிக்ைாை மாணவர் ஒருவர் 

பதிவு சசய்யப்படுவதன் ஊடாை, மூன்று 

வருட ைல்வியாண்டுைளுக்குள் தைது 

பட்டத்திகை பூர்த்தி சசய்யப்பட 

சவண்டு சமைினும் , 2010 மற்றும் 2009 

என்ற ைல்வியாண்டுைளில் பதிவாைிய 

மாணவர்ைளுக்கு தைது பட்டத்திகைப் 

பூர்த்தி சசய்வதற்ைாை ஆறு வருடங்ைள் 

அல்ைது அதற்கு அதிைப்படியாை 

ைாைங்ைள் சசன்றிருந்ததுடன் பரீட்கசப் 

சபறுசபறுைள் வழங்குவதற்கு 05 

மாதங்ைள் முதல் 23 மாதங்ைள் வகர 

ைாை தாமதம் ஏற்பட்டிருந்த்து என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

சபறுசபறுைள் தாமதமாவதற்கு உடந்கதயாை  

பிரதாை ைாரணிைளாை அகமந்தகவ,  

 

 அக்ைாை இகடசவளியில் நீண்ட 

ைாைமாை இருந்த ைல்விசாரா 

ஊழியர்ைளின் சவகை நிறுத்தங்ைள் 

ைாரணமாை இருந்தகம. 

 சவளிவாரிப் பிரிவிற்ைாை தைிப்பட்ட 

ஆசிரியர் குழாம் ஒன்று 

இல்ைாகமயின் ைாரணமாை, மாைிட 

விஞ்ஞாை மற்றும் சமூை விஞ்ஞாை 

படீ விரிவுகரயாளர் குழு உள்ளத 

ைடகமைளில் சசயற்படுவதுடன் 

சவளிவாரி பாடசநரிைளுக்ைாை 

நடவடிக்கைைளிளும் பங்கு 

பற்றுைின்றைர். ஆைசவ, விணாப் 

பத்திரம் தயாரித்தல் மற்றும் 

விகடத்தாள் மதிப்படீு மற்றும் 

பரீட்கசைள் நடாத்துதல்ைளுக்ைாை 

ைாை சநரங்ைகள தீர்மாைிக்கும் 

சபாழுது , உள்ளை ைடகமைளுக்கு 

பாதைம் ஏற்படாத வாறு சசயற்பட 

சவண்டி இருந்தகம.  

 

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

 

(ii) ைகை இளமாைிப் பட்டப் பாட 

சநறிக்ைாை 2009 முதல் 2012 ஆண்டு வகர 

பதிவாைி உள்ள மாணவர் எண்ணிக்கை 

3010 முதல் 892 வகர நுற்றுக்கு 70 

வதீத்திைால் குகறந்திருந்தது. 2012 

வருடத்தின் பின், மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர சபாதுமாை அளவு சதாகை 

மாணவர்ைள் பதிவு சசய்து சைாள்வதற்கு 

முடியாகம ைாரணமாை பதிவு சசய்யப்பட 

சவண்டிய இறுதி திைம், நாள் 

சவளிவாரி பட்ட பாட சநறிக்ைாை சசர்த்துக் 

சைாள்ளப்படும் மாணவர் எண்ணிக்கையின் 

அளவிகை  வகரயகரப்படுத்துவதற்கு 

பல்ைகைக் ைழை மாைியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவின் சுற்று நிறுபம் இை. 932 இன் 

ஊடாை அறிவுறுத்தல்ைள் 

வழங்ைப்பட்டிருந்ததுடன், 2012 

ைல்வியாண்டிற்ைாை சசர்த்துக் சைாள்ளும் 

சபாழுது உளச்சார்புப் பரீட்கசசயான்கற 

நடாத்தி விண்ணப்பிக்ைப்பட்ட 3466 

மாணவர்ைளில் 1321 மாணவர்ைள் பதிவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தைர். உளச் சார்புப் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

குறிப்பிடப்படாது தாமதப்படுத்தப் 

பட்டிருந்தது. 

பரீட்கசயின் சபறுசபறுைள் அடிப்பகடயாைக் 

சைான்டு சவளிவாரி பாடசநரிக்ைாை 

மாணவர்ைள் பதிவு சசய்தல், அப்சபாழுது இப் 

பல்ைகைக் ைழைத்திைால் மாத்திரம் 

சசயற்படுத்தப்பட்டதைால், 2013 ஆம் ஆண்டில் 

பதிவு சசய்யப்பட்ட மாணவர் எண்ணிக்கை 551 

ஆகும். 

 

4.1.1 சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் பிரிவு 

 

(ii) ைல்வி நடவடிக்கைைளின் சசயற் 

திறைின்கம, பரீட்கசைள் நடாத்துதல் 

மற்றும் சபறுசபறுைள் சவளியிடுதல் 

நடவடிக்கைைளில் ஏற்பட்டிருந்த 

குறிப்பிடத்தக்ை ைாை தாமதங்ைளின் 

ைாரணமாை இப் பிரிவின் மாணவர் பதிவு  

குகறவதற்குக் ைாரணமாயிருந்தை. 

 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இைங்ை 

முடியவில்கை. இது சார்பாை, திடமாை 

முடிவிற்கு வருபதற்கு குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் 

சவறு பல்ைகைக் ைழைங்ைளில் சவளிவாரி 

மாணவர்ைளுக்ைாை பதிவு பற்றிய தக்ை 

தரவுைகளப் சபற்றுக் சைாள்வதன் பின்ைர் 

மட்டுசம என்பகத இங்கு குறிப்பிடுைின்சறன். 

4.1.1 நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள் 

 

(இ) மீளாய்வு ஆண்டில் புதிய பட்டப் 

பாடசநறிசயான்றிகை அறிமுைப்படுத்தல், 

ைடசைார வழங்ைள் பற்றிய சதளிவு படுத்தும் 

நிகையத்திகை நிருவுதல் மற்றும் பல்ைகைக் 

ைழை ைிராம நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

சபான்றியகவக்ைாை ைிகடக்ைப் சபற்றிருந்த 

ரூபா மில்ைியன் 2512.8 இற்ைாை மாைியம், அச் 

சசயற்ைளுக்ைாை விகைத்திரைாைப் 

பயன்படுத்தப்படுதல் சபான்ற சசயல்ைகள 

சசயற்படுத்துவதற்ைாை மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர  முடியாமல் இருந்தது.  

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுடன் 

இணங்குைின்சறன். இச் சசயற்பாட்டிற்ைாை 

பல்சவறு அரச அல்ைாத இகணப்புக்ைள் 

மற்றும்  ைடசைாரப் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம் 

சபான்ற நிறுவைங்ைளுடன் கூட 

ைைந்தாசைாசித்து ைட்டட வசதிைகளப் 

சபற்றுக் சைாள்ள  எடுக்ைப்பட்ட முயற்சிைள் 

பைைளிக்ை வில்கை. பின்ைர், ைட்டட 

நிர்மாைிப்பதற்ைாை 2 மில்ைியன் ரூபா ஒதுக்ைப் 

பட்டாளும், அகவ அதற்கும் சபாதியளவாை 

இல்ைாகம ைாரணமாை அந் சநாக்ைத்கத 

கைவிட சவண்டி ஏற்பட்டது. பின்ைர், பம்பள 

என்ற இடத்தில் உள்ள சிறு மீன்பிடி 

நிகையத்கத வாடகை ைட்டணமின்றி 
சபற்றுக் சைாண்டு குறிப்பிட்ட நிகையத்கத 

அகமக்ைப்பட்டது. பின்ைர், ைடசைார வளம் 

பற்றிய அறிவுறுத்தும் நிகையத்தில் இருந்த 

ைாட்சிப் சபாருட்ைகள ஒரு வருடத்தின் பின் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு சபற்றுக் சைாண்டு 

உபசவந்தரின் ஆசைாசகைக்கு அகமய 

ைடற்சறாழில், ைடல்சார் விஞ்ஞாை மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப படீத்தின் புதிய ைட்டங்ைகள 

நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப் பட்டது. 

அறிவுறுத்தும் நிகையமாை அகத சைை 

திைங்ைளில் முழு சநரமும் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்கை. பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் உள்ளை மாணவர்ைளுக்கு அதற்கு 

உரித்தாை பாட அைகுைகள ைற்பிக்கும் 

சந்தர்ப்பங்ைளில் அகவ 

பயன்படுத்தப்படுவசதாடு முன்கைய திைம், 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ஒதுக்ைப்பட்ட சமூைமளிக்கும் பாடசாகை 

மாணவர்ைள் மற்றும் சவறு பை 

குழுக்ைளுக்ைாைவும் திரக்ைப்படும். 

 

4.1.1 நிறுவைத்தின் குறிக்சைாள். 

 

(ஈ) அபிைாகசைகளப் சமற்சைாள்வதற்ைாைப் 

பை சசயற்பாடுைகை நகட முகறப்படுத்தும் 

ைட்டுப்பாடு படீாதிபதிைள் மற்றும் துகரத் 

தகைவர்ைளிடம் வழங்ைப்பட்டிருந்தாளும், 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை சசயல் திட்டம் 

அல்ைது சசயல் அறிக்கைகய 

தயாரிக்ைப்படாகம ைாரணமாை ஏகைய 

குறிக்சைாள்ைளின் குறிப்பிடப்பட்ட பை 

சசயற்பாடுைகள சசயற்படுத்துவதற்கு 

சபாதுமாை  வாய்ப்பு ைிகடத்தா என்பது பற்றி 
விமர்சித்து உறுதிப்படுத்திற் சைாள்வதற்கு 

ைணக்ைாய்விற்கு முடியவில்கை. 

 

 

ைல்வி நடவடிக்கைைளுக்ைாை படீ 

சசயற்பாட்டுத் திட்டம் ைகளத் தயாரிக்கும் படி 

யிைங்ைளுக்கு படீாதிபதி அறிவுகற 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

4.2 முைாகமத்துவச் சசயற்பாடுைள் 

 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு உரித்தாை 

சசாத்துக்ைள் சார்பாை 2015 மற்றும் அதற்கு 

முன்கைய வருடாங்ைளுக்ைாை குறிப்பிட்ட 

ைாை இகடசவளிைளில் இகரவரி 

சசலுத்தாகம ைாரணமாை ரூபா 133,252 

பணத்சதாகை மிகை விதிப்பாை மாத்தகற 

மாநைர சகபக்கு சசலுத்த சவண்டியிருந்தது. 

 

 

 

 
 

2015 ஆம் வருடத்திற்கு மற்றும் அதற்கு 

முன்கைய வருடங்ைள் பை வற்றிற்ைாை மிகை 

விதிப்பு சசலுத்துவது பற்றி 
அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தாளும், இது சார்பாை 

மிகை விதிப்கப அைற்றி இகறவரி 

சசலுத்துவது சார்பாை சநாக்குடன் 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

 

4.2 முைாகமத்துவச் சசயற்பாடுைள் 

 

(ஆ) அலுவைை இடவசதிைகள அதிைரிக்கும் 

சநாக்குடன் புதிய நிர்வாைக் 

ைட்டடசமான்றிகை நிர்மாைிப்பதற்ைாை 2014 

ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்டு, 2016 ஆம் 

ஆண்டில் சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட 

சவண்டியிருப்பினும், 2016 சம மாதம் 15 ஆம் 

திைதி வகர இக் ைருமங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்கு 

அல்ைது நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.  

 
 

 

 

இக் ைட்டடத்தின் சசயற்பாடுைள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

4.2 முைாகமத்துவ  சசயற்பாடுைள் 

(ஆ) அலுவைை இடவசதிைகள அதிைரிக்கும்  

சநாக்குடன் புதிய நிர்வாை ைட்டடசமான்றிகை 

நிர்மாணிப்பதற்ைாை 2014 ஆம் ஆண்டில் 

சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட  

சவண்டியிருப்பினும் 2016 சம மாதம் 15 ஆம் 

திைதி வகர இக்ைருமங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்கு 

இக் ைட்டிடத்தின்  சசயற்பாடுைள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது.  
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அல்ைது நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை.  

 

 

4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள் 

(அ) சசகவயிைிருந்து விைைிச் சசன்றுள்ள 

ஐந்து விரிவுகரயாளர்ைளிடமிருந்து 

அறவிடப்பட சவண்டிய ரூபா 430,930 விற்ைாை 

சமாத்த ைடன் சதாகை மற்றும் 

முற்சைாடுப்பணவுைகள அறவிட்டுப் சபற்றுக் 

சைாள்ளப்படாமல் பல்ைகைக் ைழை சசமநை 

நிதி மற்றும் பணிக் சைாகடக் 

சைாடுப்பணவுைள் வழங்ைப்பட்டிருந்தை.  

இது சார்பாை உள்ளை 

ைணக்ைாய்சவான்றிகைசமற்சைாள்வதற்கு 

நிதி சார்பாை உப குழுவிைால் பரிந்துகர 

சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்ைகமய, 

சசயற்பட்டு வருைின்றது. எவ்வாறாயினும், 

ைைாநிதி எம். ஆர். பிரைான்து அவர்ைள் இப் 

பணத்கதச் சசலுத்துவதற்கு இணக்ைம் 

சதரிவித்துள்ளதுடன் பின்ைர் இப் பிரச்சிகை 

தீர்க்ைப்படும்.  

 
 

4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள் 

(ஆ) சிங்ைள சமாழித்துகறயின் 

விரிவுகரயாளர் 05 நபர்ைளுக்கு 2013 ஆம் 

ஆண்டில் வழங்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 1,08414 

க்ைாை ஆய்வுக் சைாடுப்பைவுைளுக்ைாை 

ஆய்வு அறிக்கைைள் 2015 டிசம்பர் 31ஆம் 

திைதியன்று வகரயும் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை இவ் 

விரிவுகரயாளர்ைள் 05 நபர்ைளில் 02 

நபர்ைள் 2014 டிசம்பர் 30 ஆம் திைதியன்று 

ஒயவு சபற்றுச் சசன்று இருந்தசதாடு 

சமலும் இருவர் ைல்வி 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை சவ ளிநாடு 

சசன்றிருந்தைர். 

ஆய்வுக் சைாடுப்பணவுைள் 

வழங்ைப்படுவது ஆய்விற்ைாை 

சைாள்கைத் திட்டத்தின் 

அடிப்பகடயாைசவ ஆகும். அய்வு 

திட்டசமான்றிற்கு அகமய 

வருடத்திைிருந்து மூன்று வருடங்ைள் 

வகர ஆய்வுைகள சமற்சைாள்வதற்கு 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ளசதாடு குறிப்பிட்ட  

ஆய்வுைளின் முன்சைற்றத்திற்கு 

அகமய ஆய்வுக் சைாடுப்பைவுைள் 

வழங்ைப்படுைின்றது. எவ்வாறாயினும் 

விரிவுகரயாளர்ைள் அதற்ைிகடயில் 

ஒய்வு சபறுவது நிறுவைத்திைால் 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடியாத 

நிகைகமயாவதுடன் அவர்ைள் ஒய்வு 

சபற்றதன் பின்ைர் குறிப்பிட்ட ஆய்வு 

நடவடிக்கைைகளத் சதாடர்ந்தும் 

சசயற்படுவார்ைகளை நாங்ைள் 

எதிர்பார்க்ைின்சறாம். சமலும் குறிப்பிட்ட 

ஆய்வு நடவடிக்கைைளுக்கு இகடயில் 

அவர்ைளிடமிருந்து முதுமாைி 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை சவ ளிநாடு 

சசல்வசதாடு அவர்ைள் ைடகமக்குத் 

திரும்பியதன் பின்ைர் குறிப்பிட்ட ஆய்வு 

நடவடிக்கைைகள சதாடர்ந்தும் 

சமற்சைாள்படுவதுண்டு.  

 

 
4.3 சசயற்பாட்டு நகடமுகறைள்.  

(இ) 2014 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 

2015 ஜுன் மாதத்திைிருந்து ஒவ்சவார் 

மாதத்தின் முதல் ைிழகமக்குள் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

வழங்ைப்படாத உதவிப் பணக் ைணக்ைில் உள்ள 

ரூபா 8,602,056 கவக்ைாை நிலுகவ மீளாய்வு 

வருடத்தின் இறுதியில் ரூபா 11,836,350.00 வகர 

நூற்றுக்கு 37 சத வதீத்திைால் அதிைரித்து 

இருந்தது. அப் பணத்சதாகைகய 

கவத்திருப்பதற்ைாை ைாரணங்ைள் 

ைணக்ைாய்விற்கு வழங்ைப்படவில்கை. 

கைசயாப்பமிடுவதற்ைாை ஒவ்சவார் 

படீங்ைளுக்கு அனுப்பி கவக்ைப்பட்டிருந்தது. 

மாணவர்ைளின் சபயர் பட்டியலுக்கு மாத்திரம் 

குறிப்பிட்ட தவகைப் பணம் 

வழங்ைப்படுவதால் 2015 ஜுன் மாதத்தின் பின் 

வழங்ைப்படாத மாணவர் உதவிப் பணம் 

ைணக்கு முன்னுகடய வருடத்திற்கு 

சபரளவில் குகறந்திருந்தது.  

 

 

4.4 ைட்புைன் சார்ந்த முகறசைடுைள் 

(அ) ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் 

விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில் நுட்ப 

படீத்திற்ைாை சபாருள் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை விளக்ை விபரங்ைளுக்கு 

அகமய BTU 24000 சைாள்வைவுகடய நான்கு 

ைாற்றுப் பதைி இயந்திரங்ைகள வழங்ைி 
சபாருத்துவதற்கும் பதிைாை BTU 23500 

சைாள்வைவுகடய நான்கு இயந்திரங்ைகள 

வழங்ைி மூன்று இடங்ைளில் 

சபாருத்தப்பட்டிருக்கும் நிகையில் குறிப்பிட்ட 

சைாள்வைகவ ைருத்திற் சைாள்ளாது 

ஒன்றிற்கு ரூபா 97500 அளவில் சமாத்தம் ரூபா 

3,90,000 பணத்சதாகையிகை தைியார் 

நிறுவைசமான்றிற்கு சசலுத்தப்பட்டிருந்தது.  

ைடற் சறாழில் மற்றும் ைடல்சார் விஞ்ஞாை 

சதாழில் நுட்ப படீத்திற்ைாை BTU 24000 ைாற்றுப் 

பதைி இயற்திரங்ைள் 04 ஐக் சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை கூறு விகை சைாரப்பட்டசதாடு 

அது சார்பாை மதிப்படீு  சசய்யும்  சபாழுது 

(Responsive Bidders) ஆக்ைபூர்வ விகை  

சைட்சபான் இருவர் மாத்திரம் மிகுதியாை 

இருந்தைர். இவ் வழங்குநர் இருவரும் BTU 

24000   குளிரூட்டி இயந்திரங்ைளுக்ைாை 
வழங்ைியிருந்த இயந்திரங்ைளின் குளிர்ச்சி 
ஊட்டும் ஆற்றல் பின்வருமாறு ஆகும்.  
நிறுவைம் வி கை 

ரூபா 
சைாள்வை
வு BTU 

Softlogic Retail 
(Pvt) Ltd 

116875.00 23400 

Metro politan Office 
(Pvt) 

97500.00 23500 

ஆைசவ குகறந்த விகை மற்றும் கூட்டு  
சைாள்வைவுைகள வழங்ைி இருந்த 
வழங்குநர்ைளில் நான்கு இயந்திரங்ைகள 
விகைக்கு வாங்குவதற்கும்  சதாழிற் நுட்ப 
மதிப்படீ்டுக் குழு பரிந்துகர 
வழங்ைியிருந்தது. இரண்டு நிறுவைங்ைளும் 
சமற்குறிப்பிட்ட  சைாள்வைவாை BTU 24000 
எை  சைள்விப் பத்திரங்ைளில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்து இருந்தது. உண்கமக் 
சைாள்வைவு உற்பத்தி பட்டியலுக்கு அகமய 
BTU 24000 கய விட சமல் 
குறியிட்டப்பட்டிருந்தது படி ஒரளவு 
குகறவாை உளளது.  

4.4 ைட்புைன்சார்ந்த முகறசைடுைள் 

(ஆ) பல்ைகைக் ைழைத்திைால் 2014 மற்றும் 2015 

என்ற இரண்டு வருடங்ைளில்  சதசிய 

இகறவரித் திகணக்ைளத்திற்கு 

சசயலூக்ைமாை கூட்டப்பட்ட சபறுமாைத்தின் 

மீது வரி சசலுத்தாதிருந்த நான்கு 

நிறுவைங்ைளுக்கு ரூபா 2,742,362.00 மற்றும் 

 
 

 

(VAT)  கூட்டுப் சபறுமாத்தின் மீதாை வரிகய 

மீளவும் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை  எடுக்கும் படி 

குறிப்பிட்ட வழங்குநர்ைளுக்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு கவப்பில் 
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தவறாை கூட்டுப் சபறுமாைத்தின் மீது வரி 

விகைபட்டியல் வழங்ைிய இரண்டு 

நிறுவைங்ைளுக்கு ரூபா. 789,792.00 பணத் சதா 

கை கூட்டுப் சபறுமாைத்தின் வரி 

வழங்ைப்பட்டிருந்தசதாடு அந் 

நிறுவைங்ைளிடமிருந்து அவற்கற மீளவும் 

சபற்றுக்  சைாள்வதற்கு மீளாய்வு வருடத்தின் 

இறுதி வகர நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை 

 
 

இடாத வழங்குநர்ைளிடமிருந்து இைி வரும் 

சைாடுப்பணவுைளில் ஊடாை குறிப்பிட்ட 

பணத்கத சபற்றுக் சைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படும் 

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு  

இருபத்சதாராவது நூற்றாண்டிற்ைாை 

உயர்ைல்வி (H E T C) ச் சசயற் திட்டம் மற்றும் 

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைத்துடைாை சவ 

ளிவாரி பட்ட நிைழ்ச்சித் திட்ட சமன்றசபயரில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த சசயற் திட்டம் 2016 

ஜைவரி 23 ஆம் திைதி முடிவகடவதற்கு 

இருந்தது. அதற்ைாை சசைவு பற்றிய 

திட்டங்ைகள ஆக்ைபூர்வமாை 

வழங்ைப்படாததன் ைாரணமாை  சசயற் 

திட்டதிற்ைாை ைிகடக்ைப் சபற்றிருந்த ரூபா 

25,000,000 மாைியப் பணத்தில் ரூபா 12,155,374 

பணத்சதாகை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

(அ) இருபத்சதாராவது நூற்றாண்டிற்ைாை 

உயர்ைல்வி (H E T C) ச் சசயற் திட்டத்தின் ைீழ் 

சவளிவாரி பட்டப் பாடசநறிைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்பட்டிருந்த ரூபா 25,000,000 பணத்கத 

முழுதும் பயன்படுத்தப்படாதற்குப் பின்வரும் 

விடயங்ைள் ைாரணிைளாை இருந்தை. 

I. எதிர்பார்க்ைப்படாத படி 

மாைம்புகரயில் நிறுவப்பட்ட 

பல்ைிைப் பாடங்ைளுக்ைாை ஆய்வு 

நிகைய்தின் பாட சநறிைளுக்ைாை 

அசபட்சைர்ைள் முன்வராகம 

II. சதாகை மற்றும் சதாடர் ைல்விப் 

பிரிவின் மாத்தகற நிகையத்திற்ைாை 

சபற்றுக் சைாடுப்பதற்கு இணக்ைம் 

சதரிவிக்ைப்பட்ட ைட்ட்டம் பிரிவிற்கு 

வழங்ைப்படாகம. 

 

4.5 நிதியத்தின் குகறபயன்பாடு 

(அ) றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் 

சபல்ஜிய Vrije  (விரிஜ்) பல்ைகைக் 

ைழைங்ைளிகடசய ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த 

ஒப்பந்தித்திற்கு அகமய 2008 ஆண்டு முதல் 

2013 ஆம் ஆண்டு வகரயாை ஐந்து வருட ைாை 

இகடசவ ளியில் “ பசுகம நீர் அைழி” (Green 

Dyke) ச் சசயற்திட்டத்திகைச் 

சசயற்படுத்துவதற்ைாை ரூபா 22,840,222.00 

பணத்சதாகை வழங்ைப்படிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

ைாைத்தில் சசயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைைள் 

பூர்த்தி சசய்யப்படாகம ைாரணமாை 

பயன்படுத்தப்படாத ரூபா 9,293,549.00 

பணத்சதாகை 2016 சபப்ரவாரி 24 ஆம் திைதி 
விரிஜ் (Vrije) பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு திருப்பி 
அனுப்பப்பட்டிருந்தது.  

றுஹுண பல்ைகைக் ைழைம் மற்றும் பிரசல்ஸ்  

விரிஜ் பல்ைகைக் ைழைத்துடன் 2008.12.31 முதல் 

2014.06.31 திைதி வகர சசயற்படுத்தப்பட்ட” 

பசுகம நீர் அைழி” சசயற்திட்டத்திைால் 

சசைவு சசய்யப்படாது மீதி நிலுகவ (ரூபா 

9293549.00 வழங்குநருக்கு மீளவும் திருப்பி 
அனுப்புவதற்குக் ைாரணமாை விடயம் “பசுகம 

நீர் அைழி” சசயற் திட்டம்  ஆரம்பத்தில் ஐந்து 

வருடத்திற்குக் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

எைினும் சதகவயாை ைட்ட்டங்ைகள சபற்றுக் 

சைாள்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்சிகணைள் 

ைாரணமாை சசயற் திட்டத்தின் முக்ைியமாை 

விடயமாை “ ைடசைார வளங்ைள் பற்றிய 

தைவல் நிகையம்” எதிர்பார்த்தபடி நிறுவ 

முடிய வில்கை.  ஆைசவ சசயற்திட்டத்தின் 

இரு சார்பிைரின் அதிைாரிைள் ஒன்றிகைந்து 

ைைந்தாசைாசித்து சசயற் திட்டத்தின் 

ைாைத்கத 06 மாதங்ைளுக்கு நீடிக்கும் படி 

வழங்குநர்ைளிடம் சைாரப்பட்டதுடன் 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

அக்சைாரிக்கை அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தது. இந் 

நீடிப்பினூடாை சமற்குறிப்பிட்ட நிகையத்கத 

ஸ்தாபிப்பதற்ைாை மாற்றுச் 

சசயல்முகறைளுக்ைாை அனுமதியிகை 

சபற்றுக் சைாண்டு அப்பணத்திைால் 

சிைாபத்தில் பம்பை என்ற பிரசதசத்தில் நிறுவி 
ஒரு வருடத்தின் பின் றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு கையளிக்ைப்பட்டது. தற்சபாழுது 

அகவ ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் 

விஞ்ஞாை சதாழில் நுட்ப படீத்தின் புதிதாை 

நிர்மாணிக்ைப்பட்ட ைட்டடசமான்றில் சசயற் 

படுத்துவதற்கு படீத்திற்கு வழங்ைப் 

பட்டிருந்தது.  

 

அந் நிகையத்கத நிறுவுவதற்ைாை 

சதகவயாை சைாள்வைவு மற்றும் 

சசகவைகளப் சபற்றுக் சைாள்ளல் அரச நீதிச் 

சட்டங்ைளுக்கு அகமய சசயற் படுத்தும் 

சபாழுது நீண்ட ைாைங்ைள் சசைவாவதன் 

ைாரணமாை இறுதி ஆறு மாத ைாை நீடிப்புக்குள் 

அதகை ஸ்தாபித்து பூர்த்தி சசய்வதற்கு பட 

சவண்டுசமன்பதால் விரிஜ் பல்ைகைக் 

ைழைத்தின் விஞ்ஞாைிைள் குழுசவான்று 

சதகவயாை பணத்துடன் இங்கு வருகை தந்து 

சதகவயாை நடவடிக்கைைகள பூர்த்தி 
சசய்தைர். ஆைசவ அதற்ைாைச் சசைவு  

சசய்வதற்கு சசயற் திட்டத்தின் 

ஆரம்பத்திைிருந்சத றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு ைிகடக்ைப் சபற்ற பணம் மீதியாை 

இருந்தது.   

 

 

4.5 நிதியத்தின் குகறப்பயன்பாடு 

(இ) நீண்ட ைாை முதலீடுைளின் ைீழ் 

ைாட்டப்பட்டுள்ள அபிவிருத்திக்ைாை 

மாைியங்ைள், நிரந்தர கவப்புக்ைள் மற்றும் 

சசமிப்புக் ைணக்சைாண்றின் மீளாய்வு வருட 

இறுதியில் சமாத்தம் ரூபா 1642398.00 வாைிய 

நிலுகவப் பணம் அபிவிருத்தி மாைியத்தின் 

சநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயன் படுத்தப் படாது 

நீண்ட ைாைமாை கவக்ைப்பட்டிருந்தது. 

இந்த மாைியங்ைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ள சதர்வு 

அடிப்பகட விதிைளுக்கு அகமய 

எதிர்ைாைத்தில் பயன் படுத்தப்படும் 

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

(ஈ) நிதிக் கூற்றுக்ைளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பரிசுைள் மற்றும் நன்சைாகடைளுக்ைாை 10 

ைணக்குைளின் சமாத்தம் 50,593,597.00 க்ைாை 

பணத்சதாகை மூன்று வருடம் முதல் 10 வருட 

ைாைங்ைளுக்குள் குறிக்சைாள்ைள் உள்ளடீ்ட 

நடவடிக்கைைளுக்ைாை பயன்படுத்தப்படாது 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை ைட்டகள 

விதிைளுக்கு அகமய எதிர்ைாைத்தில் இப் 

பணத்சதாகை முதலீடு சசய்யப்படும்.   
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சசயைற்றதாை இருந்தது.   

 

 

4.5  நிதியத்தின் குகறப்பயன்பாடு 

(2) மூைதைச் சசைவிைத்திற்ைாை 

அரசாங்ைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட மூைதை 

மாைியம் குறிப்பிட்ட ைருமங்ைளுக்ைாை 

பயன்படுத்தப்படாது இருந்ததுடன் அப் 

பணத்சதாகை சசயைற்ற பணமாை 

கவக்ைப்பட்டிருந்தது. என்பதும் 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. மீளாய்வு வருட இறுதி 
வகர அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படாத அரச 

சைாடுப்பணவுைளின் சபறுமாைம் ரூபா 

102,648,284.00 இருந்தது. 

இப் பணத்சதாகை பயன் படுத்தப் படாது 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

குறிப்பிட்ட சசயற் திட்டத்தின் 

ைருமங்ைளுக்ைாை பாவகணப் படுத்தப்படாது 

இருந்தாளும் சவறு சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வாறு 

சசைவளிக்ைப்பட்ட பணம் மீள்வரும் பாதீட்டின் 

சபாது மீளவும் இவ்வாறு சசைவு சசய்யப்பட்ட 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாைப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ள படியால் இவ்வாறு 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

4.5  நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

 

(ஊ) மூைதைச் சசைவிைத்திற்ைாை 

அரசாங்ைத்திைால் வழங்ைப்பட்ட மூைதை 

மாைியம் குறிப்பிட்ட ைரும்ஙைளுக்ைாைப் பயன் 

படுத்தப் படாது இருந்ததுடன் அப் பணத் 

சதாகை சசயைற்ற பணமாை 

கவக்ைப்பட்டிருந்த்சதன்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. மீளாய்வு வருடத்தில் 

இறுதியில் அவ்வாறு பயன்படுத்தப் படாத 

அரசாங்ை மாைியத்தின் அளவு ரூபா 

102,648,284.00 ஆகும். 

 

 

இப் பணத்சதாகை பயன் படுத்தப் படாது 

நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

குறிப்பிட்ட சசயற் திட்டத்தின் 

ைருமங்ைளுக்ைாை பாவகணப் படுத்தப்படாது 

இருந்தாளும் சவறு சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வாறு 

சசைவளிக்ைப்பட்ட பணம் மீள்வரும் பாதீட்டின் 

சபாது மீளவும் இவ்வாறு சசைவு சசய்யப்பட்ட 

சசயற் திட்டங்ைளுக்ைாைப் சபற்றுக் சைாள்ளும் 

வாய்ப்புக்ைள் உள்ள படியால் இவ்வாறு 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  

4.5 நிதியத்தின் குகறப் பயன்பாடு 

வருமாைக் ைணக்ைில் சதாகை மற்றும் 

சதாடர் ைல்விப் பிரிவின் நிதியக் ைணக்ைிற்கு 

மாற்றப்பட்டிருந்த சமாத்த ரூபா 47,115,612.00 

பணத்சதாகை மூன்று வருடங்ைளாை 

நிதியத்தின் சநாக்ைங்ைளுக்ைாை சசைவு 

சசய்யப்படாது சதாடர்ந்து ைாை முன்ைடீு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது. மீளாய்வு வருடத்தில் 

மற்றும் சசன்ற இரண்டு வருடங்ைளில் 

வருமாைக் ைணக்ைிைிருந்து இக் ைணக்ைிற்கு  

எவ்வித பணமும்  மாற்றப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.   

இகவ நிவர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு 

வருடத்தில் மற்றும் சசன்ற இரண்டு 

வருடங்ைளுக்ைாை  மகறமுை ஆகு சசைவு 

மாற்றுதல் 2016.12.31 முடிவகடந்த வருடத்தில்  

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.  

4.6 பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் குகறவாை 

பயன்படுத்தப்பட்ட உகடகமைள். 

(அ) மாைிடவியல் மற்றும் சமூை 

விஞ்ஞாைங்ைளுக்ைாை படீத்தின் 

விரிவுகரயாளர்ைளுக்கு ரூபா 527520.00 

சசைவில் வழங்ைப்பட்டிருந்த நான்கு மடிக் 

ைணிப் சபாறிைள் விவசாய சபாறியியற் 

குறிப்பிட்ட நான்கு மாடிக் ைணிப்சபாறிைளில் 

மூன்று சிங்ைள மற்றும் பாைி சபௌத்த சமாழித் 

துகறக்குப் புதிதாை சசர்த்துக் சைாள்ளப்பட்ட 

விரிவுகரயாளர் மூவருக்கு சபற்றுக் 

சைாடுப்பதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளசதாடு, ைம்புக்ைன்தை விஜித 

சதரர் சவளிநாடு சசன்றுள்ளபடியால், சதரர் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

துகறக்கு சைாள்வைவு சசய்யப்பட்ட ரூபா 

2249500.00 சபறுமதியாை (Lathe machine) ைகடசல் 

இயந்திரம் மற்றும் மாைம்புகர பல்ைிை பாடக் 

ைல்வி மற்றும் ஆய்வு நிகையத்திற்கு 

வழங்ைப்பட்டிருந்த  ரூபா 1162500.00 

சபறுமதியாை 15 ைணணி இயந்திரம் 2015 

அக்சடாபர் 26 இற்கு அவற்றின் உத்தரவாதக் 

ைாைம் விஞ்சி இரண்டு வருடத்திற்கு சமீப 

ைாைமாை பயன் படுத்தப்படாது இருந்தை.  

இைங்கைக்கு வருகை தந்ததன் பின்ைர் 

குறிப்பிட்ட ைணணி இயந்திரத்கத அத் 

சதரருக்கு வழங்ைப்படும்.  

 

மாைம்புகர பல்ைிை பாடக் ைல்வி மற்றும் 

ஆய்வு நிகையத்திற்கு வழங்ைப்பட்டிருந்த 

ரூபா 11,62,500.00 சபறுமதியாை 15 ைணணிப் 

சபாறிைள் வல்ைமடகம நிர்வாைப் பிரிவின் 

பல்சவறு பிரவுைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது.  

நான்கு ைகடசல் இயந்திரங்ைள் இயந்திரவியல் 

மற்றும் உற்பத்தி சபாறியியற் து கறக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளசதாடு தற்சபாழுது 

மாணவர்ைளின் ைல்வி நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் 

பயன் படுத்தப்படுைின்றது.   

 

 

4.6  பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் குகறவாைப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட உகடகமைள்  

(ஆ) 2013 ஆண்டில்  மாவட்டச் சசயைாளரால் 

உரிகம வழங்ைப்பட்ட, றுஹுண பல்ைகைக் 

ைழைத்திற்கு இகணக்ைப்பட்ட மாைம்புகர 

பல்ைிைப் பாட ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

நிறுவைத்தின் ைாற்றுப் பதைி மற்றும் 

தகரசயாடு பதிக்ைப்பட்ட 5944 சதுர அடிப் 

பரப்பளவுள்ள ைவர்ச்சிைரமாை ைட்டிடத் 

சதாகுதி எதுவித பயனுள்ள 

ைருமங்ைளுக்ைாைப் பயன்படுத்தப்படாது மூடி 

விடப்பட்டிருந்தது. 

பல்ைிைப் பாடக் ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

நிகையம் 32013 ஜுன் மாதம் 21 ஆம் திைதி 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் அந் நிகையம் 

ஆரம்பிப்பதற்கு முன்ைர் ஹம்பாந்சதாட்கட 

மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவிைால் பிரசதச 

நிறுவைங்ைளின் சதாடர்புடன் அவர்ைளின் 

பாடசநறித் சதகவைகள வழங்கும் படி 

அறிவிக்ைப்பட்டதன் பின்ைர் 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட மதிப்படீுைளுக்கு  அகமய 

அங்கு பாடசநறிைள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒழுங்கு 

சசய்யப்பட்டது. அப்சபாழுது பத்திரிகை 

அறிவித்தல்ைள் கைப் பிரதிைள் மற்றும் 

விளம்பர சுவசராட்டிைகள பயன்படுத்தி 
விளம்பர நடவடிக்கைைகள 

சமற்சைாண்டதுடன் விண்ணப்பம் சைாரப்பட்ட 

பாடசநறிைளுள் சபாதுமாை மாணவர்ைள் 

உள்ளடக்ைிய தமிழ்சமாழிச் சான்றுறுதி 
பாடசநறி மற்றும் ஆங்ைிை சமாழித் சதர்ச்சி 
பாடசந றி  என்ற இரண்டு பாடசநறிைளும் 

ஆரம்பிப்பதற்ைாை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருந்தை. றுஹுண 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் சபாறியியற் படீம், 

விஞ்ஞாை படீம், விவாசய விஞ்ஞாை படீம் 

மற்றும் மருத்துவ படீங்ைளால் ஆரம்பிப்பதற்கு 

உத்திசயசிக்ைப்பட்ட பாடசநறிைளுக்ைாை 

விண்ணப்பம்ைள் சைாரப்பட்டாளும் சபாதுமாை 

அளவு மாணவர்ைள் எண்ணிக்கை 

விண்ணப்பிக்ைப்படாததன்ைாரணமாை 

அப்பாடசந றிைள் ஆரம்பிக்ைப்பட வில்கை. 

பல்ைிை பாடக் ைல்வி மற்றும் ஆய்வு 

கமயத்தின் சைட்சபார் கூடம் மற்றும் ஏகைய 

அகறைள் சதகவைளுக்கு ஏற்ப 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். இக் ைட்டிடத்தின் 

பாவகைக்ைாை எதுவித ைட்டணமும் வழங்ைப் 

பட மாட்டாது. எதிர் ைாைத்தில் சசயற்படவுள்ள 

பாடசந றிைளுக்ைாை முழுகமயாை  

இவ்வகரைள் பயன்படுத்துவதற்கு 

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.  

 
 

4.6 பயன் படுத்தப்படாத மற்றும் குகற 

பயன்பாட்டு உகடகமைள் 

(இ) சைாஸ்பைவத்கத ஊழியர் பணிக் 

குழுவிற்ைாை வடீ்டுத் சதாகுதியில் ரூபா 

3,622,242.00 சசைவில் நிர்மாணிக்ைப்பட்ட பைற் 

பராமரிப்பு நிகையம் 2014 அக்சடாபர் 

மாதத்திைிருந்து எதுவித பயன்பாட்டிற்கும் 

பாவகைப் படுத்தாது மீடப்பட்டிரந்தது.  

 
 

புதுப்பித்தலுக்ைாை நடவடிக்கைைள்  

தற்சபாழுது பூர்த்தி  சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 

இக் ைட்டடம் தைி நபர் வடீாை ஊழியர்ைளுக்கு  

வழங்குவதற்கு தீர்மாைிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

4.6 பயன் படுத்தப்படாத மற்றும் குகற 

பயன்பாட்டு உகடகமைள் 

(ஈ) சபாறியியற் படீத்தின் மின்ைியற் மற்றும் 

தைவல்சதாழிற் நுட்பத்த துகறயின் ைணணி 
பிரிவிற்ைாை 2014 சநாவம்பர் 04 ஆம் திைதி 
தைியார் நிறுவைசமான்றிைால் ரூபா 

4,63,000.00 சசைவில் 60 ைணணி சமகசைள் 

சைாள்வைவு சசய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2015 

டிசம்பர் 31 ஆம் திைதி யள்று வகர இம் 

சமகசைளில் 47 ஐப் பயன்படுத்தாது ைணணிப் 

பிரிவிற்கு பிரசவசிக்கும் இடத்தில் 

பாதுைாப்பின்றி குவிக்ைப்பட்டிருந்தது. 

அத்சதாடு அப்பிரிவிற்ைாை நிர்மாணிப்பதற்கு 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ைாசணாைியைம் 2016 

ஜைவரி வகரயிளும் நிர்மாணிக்ைப்படாததன் 

ைாரணமாை அவ் ஆய்வு கூடத்திற்ைாை2015 

ஏப்ரல் 08 ஆம் திைதி துகறக்கு 

ைிகடக்ைப்சபற்ற ரூபா 5,645,536.00 

சபறுமதியாை உபைரணங்ைள் 2016 ஜைவரி 28 

ஆம் திைதி வகர பயன்படுத்த பட்டிருக்ை 

முடியாதிருந்தது. 

 

 

 

தற்சபாழுது ைணணிப் பிரிவு 

மாணவரைளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடியவாறு 

மீளவும் சரிசசய்யப்பட்டுள்ளது.   

4.7 சிக்ைைமற்ற சைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் 

 உயர்ைல்விப் பாடசந றிைகள பயிளுவதற்ைாை 

விரிவுகரயாளார்ைள் நான்கு நபர்ைளுக்ைாை 

ரூபா 11,341,000.00 ம் பணத்சதாகை 

அனுமதிக்ைப்பட்டிருந்தது. அவர்ைளின் ைல்வி 
விடுமு கறக் ைாைம் 2015 அக்சடாபர் 01 ஆம் 

திைதியுடன் முடிவகடந்திருந்தாளும் 2016 

குறிப்பிட்ட விரிவுகரயாளர்ைள் நாள்வரும் 

அனுப்பப் பட்டுள்ள முன்சைற்ற 

அறிக்கைைளுக்கு அகமய அவர்ைளுகடய 

முதுமாைிப் பட்ட நடவடிக்கைைகள 

திருப்தியாை பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு வருைின்றது. 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சபப்ரவரி 19 ஆம் திைதியன்று வகர 

உயர்ைல்விப் பாடசந றிைளுக்ைாை 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக் ைட்டுகரைள் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ைவில்கை 

 

 

4.8  இைங்ைாணப்பட்ட நட்டங்ைள் 

சதகவகய உரியபடி புரிந்து சைாள்ளாமல் 

இரசாயணப் சபாருட்ைள் சைாள்வைவு 

சசய்வதன் ைாரணமாை இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் 31 இற்ைாை ரூபா 380711.00 

கையிருப்பு மீளாய்வு வருடத்தின் இறுதியில் 

ைாைாவதிகயக் ைடந்திருந்தை. அவ்வாசற 

ரூபா 313,363.00 சபறுமதியாை 23 இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் சபறுமாைம் சவ ளிப்படப்படாத 

எட்டு இரசாயைப் சபாருட்ைளுக்ைாை 231 

ைிசைா ைிராம் மற்றும் சவறு இரசாயணப் 

சபாருட்ைள் 20 லீட்டர் ஒரு வருட முதல் 06 

வருட ைாைமாை எதுவித பயன்பாட்டிற்கும் 

பயன்படுத்தப்படாது பண்டைசாகையில் 

சசைரிக்ைப்பட்டிருந்தகம இரண்டு துகறைளில் 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட மாதிரிக் ைணக்ைாய்வுச் 

சசாதகைைளின் சபாது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது.  

 

உங்ைளால் அவதாைிக்ைப்பட்டுள்ள ரூபா 

380,117.00 சபறுமதியாை 31 இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் மற்றும் ரூபா 313,383.00 

சபறுதியாை இரசாயைப் சபாருட்ைள் சார்பாை 

குறிப்பிடுகையில் அப் சபாருட்ைள் மிை சிறிய 

அளவில் மீதியாை உள்ளதுடன் 

அப்சபாருட்ைகள சைாள்வைவு சசய்யும் 

சபாழுது குறிப்பிட்ட அளவு சபற்றுக் 

சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்பு இல்கை என்பகத 

உங்ைளுக்கு சதரிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

சமலும் சபரும்பாைாை இரசாயை சபாருட்ைள் 

ைாைங் ைடந்தகவயாை இருந்தாலும் 

அவற்றின் அகடப்புக்ைள் திறக்ைப்படாமல் 

கவக்ைப்பட்டிருப்பதன் ைாரணமாை அகவ 

மிைவும் சசயற்பாட்டு நிகைகமயில் 

உள்ளதுடன் அவற்றின் தரநிகைச் 

சசாதகையின் பின்ைர் பரிசசாதகை 

நடவடிக்கைைளுக்ைாைப் சமலும் பயன் 

படுத்தப்படுைின்றை.  

சமலும் உங்ைளால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சபறுமாைம் சவ ளிப்படப்படாத இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் 

மண்ணியல் துகறக்ைாை சைாள்வைவு 

சசய்யப்பட்டதுடன் அவ்விரசாயைப் 

சபாருட்ைள் ைிகடக்கும் சபாழுது அவற்கறப் 

பயன்படுத்தி பரிசசாதகை சசய்யப்படும் 

இரண்டு உபைரணங்ைள் (Absorption Spectrophoto 

Meter மற்றும்   Macro Kjeldhi Unit) மீளவும் பழுது 

பார்க்ை முடியாத நிகைகம ைாரணமாைவும் 

மீதியுள்ள சபரும்பாைாை இரசாயைப் 

சபாருட்ைள் விசசடத்துவப் பாடசநறிைளுக்ைாை 

பயன் படுத்தப் படுவசதாடு அப் பாடசநறிைள் 

மாணவர்ைளின் விருப்புத் தீர்மாைத்தின் படி 

சதரிவு சசய்யப்படுவதன் ைாரணமாைவும் சிை 

சிை இரசாயைப் சபாருட்ைள் எண்ணிக்கையில் 

அதிைபடியாை இருந்தை. எவ்வாறாயினும் 

எதிர்ைாைத்தில் இந் நிகைகமைகள 

ைட்டுப்படுத்துவதற்குத் சதகவயாை 

அறிவுகரைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளசதன்பகத 

சதரிவித்துக் சைாள்ள விரும்புைின்சறன்.  
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பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

4.9 ஒப்பந்த சசயல்முகற  

(அ) 2015 திைம் பூர்த்தி சசய்யப்படசவண்டிய 08 

சசயற் திட்டங்ைளில் நான்கு 

சசயற்திட்டங்ைளது சபௌதீை விருத்தி 
நூற்றுக்கு 15 சத வதீத்திைிருந்து நூற்றுக்ை 50 

சத வதீ அளவில் இருந்ததுடன் இன்னும் ஒரு 

சசயற் திட்டத்தின் சபௌதீை விருத்தியின் 

அளவு பூஞ்சியம்(0) சபறுமாைத்கத 

சைாண்டிருந்தது. இச் சசயற் திட்டம் 08 ற்ைாை 

ஒரு வருடத்தில் ைிகடத்திருந்த ரூபா 283,000.00 

மாைியங்ைளில் 2015சநவம்பர் 20 ஆம் 

திைதியன்று வகர சசைவு 

சசய்யப்பட்டிருந்தது ரூபா 95,500,000.00 ஆகும். 

அதற்கு அகமய சசயற் திட்டங்ைளின் நிதி 
முன்சைற்றம் நூற்றுக்கு 34 சத வதீமளவு 

குகறந்த சபறுமாைத்கத சைாண்டிருந்தது. 

2015 சநாவம்பர் 20 ஆம் ைணக்ைாய்வு 

திைத்தன்று சபௌதீை விருத்தி 50 சதவதீம் 

அல்ைது அகதவிடக் குகறந்த 

சபருமாைத்கத சைாண்ட நான்கு சசயற் 

திட்டங்ைளில் மூன்று திட்டங்ைள் 2014 டிசம்பர் 

மாதம் ஒப்பந்தங்ைள் வழங்ைப்பட்ட சசயற் 

திட்டங்ைளாகும். சபௌதீை விருத்தி பூஜ்ஜிய 

சபறுமாைத்கத ைணக்ைாயவு விமர்சைத்தின் 

சபாது ைண்டறியப்பட்ட சசயற்திட்டத்தின் 

ஆரம்ப திைம் 2014.05.30 ஆம் திைதியாைக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாளும் அதன் 

உண்கமயாை ஆரம்ப திைம் 2015.05.05 ஆம் 

திைதியாை சவண்டியிருந்தது. இக் ைாை  

இகடசவ ளியில் நிைவிய பாதைமாை 

ைாைநிகை மற்றும் திகறசசரியிைிருந்து 

பணம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் 

ைாரணமாை ஒப்பந்தச் சீட்டுக்ைள் 

சசலுத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்தின் சைை ஒப்பந்தச் சசயற் 

திட்டங்ைளுக்கும் மிைவும் பாதிப்பு 

ஏற்படுத்தியதுடன் அதன் ைாரணமாை நிதி சார் 

விருத்தியில் குகறந்த அளகவ சபறுவதற்கும் 

ைாரணமாயிருந்தது. தற்சபாழுது அச் சசயற் 

திட்டங்ைளில் சபரும்பாைாைகவைளின் 

சவகைைள் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளை.   

 
 

4.9 ஒப்பந்தச் சசயல் முகற 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீத்திற்ைாை 

நிர்மாைிப்பதற்ைாை உத்சதசித்த ைட்டடத் 

சதாகுதியின் நிர்மாை சவகைைள் 2014 டிசம்பர் 

17 ஆம் திைதியன்று முடிவு சசய்யப்பட்டிருக்ை 

சவண்டு சமைினும் 2015 சநாவம்பர் 20 ஆம் 

திைதியன்று வகர குறிப்பிட்ட நிர்மாை 

சவகைைள் சபௌதீை முன்சைற்றம் நூற்றுக்கு 

68 வதீமாகும். நிர்மாைிப்பு சவகைைளின் 

தாமதத்திற்ைாை ஒப்பந்தக் ைாரரிடமிருந்து 

ரூபா 12,970,908.00 பணத்சதாகை தாமதமாை 

ைட்டணமாை அறவிடப்பட்டிருந்தாளும் 

பின்ைர் ஒப்பந்தித்ைாை ைாைத்கத நீடிப்கப 

அனுமதித்து அறவிடப்பட்டிருந்த பணம் 

மீளவும் ஒப்பந்தக்ைாரரிடம் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது.  

2014 டிசம்பர் 17 ஆம் திைதி சவகைகயப் பூர்த்தி 
சசய்து கையழிக்ை சவண்டியிருந்த 

முைாகமத்துவ மற்றும் நிதிப் படீக் ைட்டடம் 

ைணக்ைாய்வு திைத் தன்று சபாழுது சபௌதீை 

விருத்தி 68 வதீமாை இருந்தது. இச் சசயற் 

திட்டத்திற்கும் பாதைமாை ைாைநிகை மற்றும் 

உண்டியல் பட்டியல்ைகள ைட்டணங்ைகள 

வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் மற்றும் 

ஒப்பந்தக் ைார்ரின் திறைற்ற சசயற்பாடுைள் 

அதற்கு அகமய நீதியாைதும் மற்றும் 

உண்கமயனுமாை ைாை நீடிப்பதற்ைாை 

ஆசைாசகை நிறுவைத்தின் பரிந்துகற 

மற்றும் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ஒப்பந்த நிர்வாை 

பிரமாணங்ைளுக்கு அகமய சசயற்பட்டதுடன் 

ஒப்பந்தக் ைாரரின் குகறபாடுைளின் 

பாதிப்பிகை  ஆசைாசகை நிறுவைத்தின் 

பரிந்துகரயின் படி ஒப்பந்த உண்டியல் 

பட்டியல்ைளிைிருநத அறவிடப்பட்டது.  

 

4.10 ைாைந் தாழ்த்தப்பட்ட சசயற் திட்டங்ைள்  

சபாறியியற் படீத்தின் மின்ைியல் மற்றும் 

இவ்  ஒப்பந்தக்ைார்ருக்கு எதுவித பணமும் 

வழங்ைப்படவில்கை என்பகத 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

தைவல் சதாழில் நுட்பத் துகறயின் ைணணி 
நிகையத்திகை புதுப்பிப்பதற்ைாை 2015 ஜைவரி 

05 ஆம் திைதி தைியார் ஒப்பந்தக்ைாரர் 

ஒருவருடன் ரூபா 3346168 ஒப்பந்தத்திற்கு 

இணங்ைப்பட்டிருந்தது. சவகைைளில் ஒரு 

பகுதிகய மாத்திரம் பூர்த்தி சசய்து 2015 

சசப்டம்பர் 17 ஆம் திைதி ஒப்பந்தக்ைாரரிைால் 

சசயற் திட்டம் கைவிடப்பட்டிருந்தது.  

 

 

அறிவிக்ைின்சறன். 

4.11 பதவியணியிைர் முைாகமத்துவம் 

(அ) ைல்விசார் பதவியணியிைர் 

சபாறியியற் படீத்திற்கு அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

சபராசிரியர் பதவிைள் ஐந்தும் 

சவற்றிடங்ைளாை இருந்தை. ஏழு படீங்ைளிலும் 

விரிவுகரயாளர் பதவி ைள் 148 உம் 

சவற்றிடங்ைாளை இருந்தை. அவற்றில் 

மருத்துவம்,சபாறியியற் மற்றும் விஞ்ஞாை 

என்ற படீங்ைளின் சவற்றிடங்ைள் முகறசய 

41,34 மற்றும் 23 அளவு மிை அதிை 

அளவாைவுள்ளதன் ைாரணமாை அப் 

படீங்ைளில் ைல்வி சபறும் மாணவர்ைள் 

பயனுள்ள ைல்வியிகை வழங்குவதற்குப் 

பாதைமாை இருந்தை. 

சபாறியியற் படீத்தின் குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைகளப் நிரப்புவதற்ைாை 

வருடாந்தம் திைசரிப் பத்திரிகைைளில் 

விளம்பரங்ைள் மூைம் விண்ணப்பங்ைள் 

சைாரப்பட்டாளும் சதகவயாை தகைகமைகள 

பூர்த்தி சசய்த விண்ணப்பதாரிைள் 

முன்வராகம ைாரணமாை இவ் சவற்றிடங்ைள் 

இருந்துவந்துள்ளை. எவ்வாறாயினும் 

சவற்றிடங்ைள் உள்ள பதவிைளுக்கு சவ 

ளிவாரி விரிவுகரயாளர்ைளின் சசகவகயப்  

சபற்றுக் சைாள்ளப் படுவதைால் நீங்ைள் 

குறிப்பிட்ட படி பிரச்சிகை உறுவாை வில்கை 

என்பகதயும் அறிவித்துக் சைாள்ள 

விரும்புைின்சறன்.   

 

 

4.11 (ஆ) ைல்விசாரா பணிக்குழுவிைர். 

ைல்விசாரா பதியணியிைரின் அலுவைர் தர 

நிகை பதவிைள் 13 இற்கும் அலுவைர் தர 

நிகை சாரா பதவிைள் 50ம் மற்றும் சிற்றூழியர் 

பதவியிைர் பதவி 104ம் சவற்றிடங்ைளாை 

இருந்தை. 

அவதாைிப்புக்ைள் பின்வருமாறு 

சீர்படுத்த்தப்பட சவண்டும். குறிப்பிட்ட 

சவற்றிடங்ைளில் முைாகமத்துவ சசகவ 

திகணக்ைளம் மற்றும் உயர் ைல்வி  
அகமச்சிைால் பூர்த்திசசய்வதற்கு அங்ைீைாரம் 

வழங்ைப்படாத பதவிைளும் 

உள்ளடக்ைப்பட்டிருந்தகமசயயாகும். 

 அலுவ
ைர் 

அலுவ
ைர் 

சாரா 

சிற்றூ
ழியர் 

அனுமதிக்ைப்பட்
ட (அ) 

47 412 519 

யதார்த்த 34 362 415 

சசர்த்துக் 

சைாள்வதற்கு 

அங்ைீைாரம் 

ைிகடக்ப் சபறாத 

பதவிைள்(இ) 

01 12 51 

உண்கமயாை 

சவற்றிடங்ைள் 

(அ, ஆ,இ) 

12 38 53 
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

சமற்குறிப்பிட்ட சவற்றிடங்ைள் சதாகை 

பதவியணியிைரின் ஒய்வு சபறல், இட 

மாற்றம் சபான்ற விடயங்ைள் ைாரணமாை 

சந்தர்ப்பத்திற்கு சந்தர்ப்பம்  மாறுபடுவதுடன் 

குறிப்பிட்ட சவற்றிடங்ைகள பூர்த்தி 
சசய்வதற்ைாை நடவடிக்கைைள் தற்சபாழுது 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 2016.05.31 ஆம் 

திைதியன்று சவற்றிடங்ைள் பற்றிய நிகைகம 

பின்வருமாறு ஆகும் 

 

 அலுவ
ைர் 

அலுவ
ைர் 

சாரா 

சிற்றூ
ழியர் 

அனுமதிக்ைப் 

பட்ட (அ) 

47 412 519 

யதார்த்த (ஆ) 34 367 419 

சசர்த்துக் 

சைாள்வதற்கு 

அங்ைீைரிக்ைப்ப
டாத பதவிைள் 

(இ) 

01 12 51 

உண்கமயாை 

சவற்றிடங்ைள் 

12 33 49 

  

4.11 பதவியணியிைர் முைாகமத்துவம்  

ைல்விசாரா பதவியணியிைர் 

ii.  ைல்வித் துகறைள் மற்றும் பிரிவுைளுக்ைிகட 

இடமாற்ற முகறகம சயான்று நகட 

முகறப்படுத்தப்படாததன் ைாரணமாை 

மருத்துவ படீத்தின் பல்சவறு ைல்வித் 

துகறைள் மற்றும் பிரிவுைளுக்ைாை 

எழுதவிகைஞர்ைள் மற்றும் இகண 

நிகைச் சசகவப் பதவிைளில் உள்ள பணி 
பதவியிைர்ைளில் 26 நபர்ைள் ஐந்து 

வருடங்ைளில் இருந்து 32 வருட ைாை  

இகடசவ ளிைளில் சதாடர்ந்தும் ஒசர 

பரிவில் சசகவயாற்றி வருைின்றைர் 

என்பது  சத ளிவாைியது.    

 
 

மருத்துவ படீத்தின் ைல்வித் துகறைள் மற்றும் 

பிரிவுைள் உள்ள பதவிப் பணியிைர்ைள் விசசட 

பயிற்ச்சி சபற்ற ஊழியர்ைளாவர். ஆைசவ இப் 

பதவியிகை இடம் மாற்றம் சசய்வதால் 

அறிந்த ைல்வித் துகறயின் ைடகமைகள 

சசயற்படுத்துவதில் இடர்பாடுைள் ஏற்பட 

வாய்ப்பு உள்ளது. எைினும் குறிப்பிட்ட பதவிப் 

பணியிைரின் சைாரிக்கை விடும் சபாழுது 

சதகவக்கு மற்றும் படீத்தின் 

நடவடிக்கைைளுக்கு பாதைம் ஏற்படாதவாறு 

ைல்வித் துகறைள் மற்றும் பிரிவுைள் இகடசய 

இட மாற்றம்  சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

4.11 ைல்விசாரா பதவிப் பணியிைர் 

(iii) விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் உணவு 

மற்றும்சதாழிற் நுட்ப துகறக்கு 

நியமிக்ைப்பட்டிருந்த சதாழிற்நுட்ப 

அதிைாரிைிகய 2013 ஆக்சடாபர் 28 ஆம் 

திைதி முதல் அங்ைீைாரம்  அற்ற அசத 

படீத்தின் ைணணிப்பிரிவிற்கு 

நியமிக்ைப்பட்டதன் ைாரணமாை ைல்வித் 

உணவு மற்றும் சதாழிற் நுட்ப படீத்தின் 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்டிருந்த ஊழியர் மதிப்படீ்டில் 

உள்ள சதாழிற் நுட்ப  அதிைாரியின் சசகவ 

சதகவக்கு மற்றும் படீத்தின் 

நடவடிக்கைைகள திருப்திைரமாை 

சசயற்படுத்தி  வருவதற்ைாை படீத்தின் 

சதகவக்கு ஏற்ப இவ்வாறாை இடமாற்றங்ைள் 

சசய்யப்பட்டுள்ளை.  
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அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

துகறயில் ஏற்பட்ட சவற்றிடத்திற்ைாை 

அப்பிரிவின் நியமிக்ைபட்ட சிற்றூழியர் 

ஒருவர் சசகவக்ைாை விடப்பட்டிருந்தார். 

அதன் ைாரணமாை ைல்வி துகறயின் 

சசயல்முகறப் பயிற்ச்சிைளுக்ைாை 

இரண்டு வருடங்ைளுக்கு சமைாை 

சதாழிற் நுட்ப அதிைாரியின் தரமாை 

சசகவ இைக்ைப்பட்டிருந்தது.  

 

 

5 
 

 

 
1 

ைணக்ைளித்தன்கமயும் மற்றும் சிறந்த 

ஆளுகையும்  

சசயற்பாட்டுத் திட்டம் 

 

2014 சபப்ரவரி 17 ஆம் திைதி யின் இைக்ைம் 01-

2014 சைாண்ட அரச நிதிச் சுற்றுநிருபத்தின் 4 

ஆவது பந்திக்கு அகமய மீளாய்வு 

வருடத்திற்ைாை சசயற்பாட்டுத் திட்டசமான்று 

தயாரிக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை.  

பின்வரும் ைடகமைளுக்ைாை வருடாந்த 

திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

I. வருடாந்த மைித வளத் திட்டம் 

II. வருடாந்த சபாருட் சைாள்வைவுக் திட்டம் 

III. வருடாந்த பாதீட்டு அறிக்கை 

IV. ைணக்ைாய்வுத் திட்டம் 

ைல்வி நடவடிக்கைைளுக் ைாை படீ 

சசயற்பாட்ட்டுத் திட்டங்ைள் தயாரிக்கும் 

படி படீாதிபதிைளுக்கு அறிவுகர 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது.  

 

 

5.2 ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

குழுக்ைள் 

2010 டிசம்பர் 14 திைதியிடப்பட்ட பி.ஈ. டி. 55 இல் 

அரச நிறுவை சுற்று நிருபத்தின் அகமய 

ஆைக்குகறந்த மூன்று மாத்ஙைளுக்கு ஒரு 

முகற ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் 

குழு அமர்வுைள் நடாத்தப்பட்ட சவண்டி  

இருப்பினும் மீளாய்வு வருடத்தில் குழு 

அமர்வுைள் இரண்டு மாதந்தம் 

நகடசபற்றிருந்தது.  

உங்ைளது அவதாைிப்புக்ைளுக்கு இணங்ை 

முடியாதுள்ளது. பல்ைகைக் ைழைத்தின் 2015 

ஆண்டின் நிறுவாை சகபக்கு உறுப்பிைர்ைகள 

நியமிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்ைள் ைாரணமாை 

திட்டமிட்ட படி ைணக்ைாய்வுக் குழு 

அமர்விகை நடாத்துவதற்கு 

முடியாதிருப்பினும் வருடத்தின் சார்பாை ைீழ் 

குறிப்பிட்ட படி ைணக்ைாய்வுக் குழு அமர்வுைள் 

நடாத்தப்பட்டை. 

1. விசசட ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.02.18 

2. விசசட ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.05.14 

3. 2015/01 ைணக்ைாய்வுக் குழு – 2015.06.04 

4. 2015/02 ைணக்ைாய்வுக் குழு 2015.09.11 

குறிப்பிட்ட சைை உறுதிப் படுத்துவதற்ைாை 

ஆவணங்ைள் உங்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளசதன்பகத தயவுடன் 

அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன்.  

 

5.3 பாதீட்டுக் ைட்டுப்பாடு 

மீளாய்வு வருடத்திற்ைாை பாதீட்டிற்ைாை 

மற்றும் சநரிட்ட  யதார்த்தச் 

சசைவிைங்ைளுக்ைிகடசய நூற்றுக்கு 15 சத 

வதீத்திைது நூற்றுக்கு 193 சத வதீம் வகரயாை 

சதாகையளவு வித்தியாசம் 

அவதாைிக்ைப்பட்டகமயால் பதீட்டு அறிக்கை 

பயனுள்ள முைாகமத்துவ ைட்டுப்பாட்டுக் 

2015 ஆம் வருட மீண்டுவரும் 

சசைவிைங்ைளுக்ைாை மதிப்படீ்டு பாதீடு ரூபா 

மில்ைியன் 2397.5 ஆை இருந்தசதாடு பல்ைகைக் 

ைழை மாைியங்ைள் ஆகணக் குழுவிைால் 

அங்ைீைாரம் வழங்ைப்பட்டது. ரூபா மில்ைியன் 

1650 இற்கு மட்டுசம ஆகும். அதற்கு அகமய 

மதிப்படீ்டுப் பாதீடுக்ைாை நிர்வாை சகபயின் 

அனுமதிகய சபற்றுக் சைாள்ளும் சபாது இந் 
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

ைாரணியாை பயன்படத்தப்படவில்கை என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது.  

நிலுகவ பற்றி நிர்வாை மன்றத்கத 

அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளது. (F.R. ைடிதம் இைக்ைம் 

10/2014 ) அதற்கு அகமய சமைதிை 

மாைியங்ைள் சதகவ என்பகத 

அறிவிக்ைப்பட்டிருத்தலும் பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக்குழு  இது சார்பாை 

சதகவயாை மதிப்படீு 2015 வருட இருதிக் 

ைாைாண்டில் வழங்குவதாை குறிப்பிட்டிருந்தும் 

2015.09.30 திைதியன்று வகர இது பற்றி 
உறுதிப்படுத்தப்பட முடியாகம ைாரணமாை 

பாதீட்டு மதிப்படீுைள் மீண்டும் தயாரிப்பது 

சிரமமாயிற்று. அதற்கு அகமய சசவுத் 

தகைப்புக்ைகள விஞ்சி சசைவுைகள தாங்ை 

சவண்டியதுடன் அச் சசைவிைங்ைகள 

சீர்படுத்துவதற்ைாை சமைதிைம் ரூபா 

மில்ைியன் 502 ஐ பல்ைகைக் ைழை 

மாைியங்ைள் ஆகணக் குழுவிைால் 2015 

வருட இறுதிக் ைாைாண்டில் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. அதற்ைகமய 2015 

வருடத்தில் சமாத்த மாைியங்ைளின் 

சபறுமாைம் ரூபா மில்ைியன் 2152.00 

ஆைதுடன் 2015 வருடத்தில் சமாத்த 

சசைவிைம் குறிப்பிட்ட மதிப்படீ்டு பாதீட்டு 

எல்கைக் குள் சசைவு சசய்யப்பட்டிருந்து 

என்பகத சமலும் அறிவித்துக் சைாள்ைிசறன். 

 
    

5.4 வருடாந்த அறிக்கையிகை 

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் 

2012 மற்றும் 2013 என்ற இரண்டு 

வருடங்ைளுக்ைாை வருடாந்த அறிக்கைைள் 

2016 ஏப்ரல் 15 ஆம் திைதியன்று வகர 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை 

 
 

2012 மற்றும் 2013 என்ற வருடங்ைளுக்ைாை 

வருடாந்த அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிப்பதற்ைாை மூன்று சமாழிைளும் உயர் 

ைல்வி  அகமச்சிடம் கையளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

5.5 தீர்த்து கவக்ைப்படாத ைணக்ைாய்வுப் பந்திைள் 

(அ) 

1. ைடற்சறாழில் மற்றும் ைடல் சார் விஞ்ஞாை 

மற்றும் சதாழில் நுட்பப் படீத்திைால் 2006 

ஆண்டு முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வகர 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்த சுவடீன் சர்வசதச 

அபிவிருத்தி கூட்டிகணப்பு 

நிறுவைத்துடைாை ஆய்வு 

கூட்டிகணப்பிற்ைாை விசசட ஒப்பந்தச் 

சசயற்திட்டத்தின் ைீழ் உயர்ைல்வி  
தகைகமைகள பூர்த்தி சசய்து சைாள்வதற்ைாை 

தற்ைாை விரிவுகரயாளர் ஒருவருக்கு மற்றும் 

அவதாைிப்புக்ைளுடன் இணங்குைின்சறன். 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

199 

2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

நிரந்தர விரிவுகரயாளர் ஒருவருக்கும் 

எதுவித முறி ஒப்பந்தத்தின் இகணவி இன்றா 

சமாத்தம் ரூபா 1740622.00 பண உதவி 
வழங்ைப்பட்டிருந்தது   

 

 

 2. அவ் விரிவுகரயாளர்ைள் இருவரும் 

தற்சபாழுது பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

ைடகமயில் ஈடுபடாத்சதாடு உயர் ைல்விகயப் 

பூர்த்தி சசய்தது பற்றி 
உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை ஏதுவித சாட்சிைளும் 

ைாணப்படவில்கை.  ஆைசவ 

சமற்சைாள்ளப்பட்ட சசைவிற்கு எதுவித 

பயனும் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

ைிகடக்ைவில்கை என்பது 

அவதாைிக்ைப்பட்டது. 

இவ்விடயம் சார்பாை ைணக்ைாய்வுக் குழுவின் 

ைைந்துகரயாடப்பட்டதுடன் குறிப்பிட்ட 

விரிவுகரயாளர்ைள் தற்சபாழுத இந் நாட்டின் 

இருப்பரீ்ைள் எைின் அவர்ைளிடமிருந்து 

குறிப்பிட் பணத்சதாகைகய அறவிட்டு  

சைாள்வதற்ைாை வாய்ப்புக்ைள் பற்றி 
ைண்டறிந்து நிரவாை சகபயில் அறிக்கை 

சமர்ப்பித்து நிர்வாை சகபயின் 

ஆசைாசகைக்கு அகமய எடுக்ை சவண்டிய 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 
 

5.5 தீர்க்ைப்படாத ைணக்ைாய்வுப் பந்திைள் 

(ஆ) 

1. விவசாய விஞ்ஞாை படீத்தின் உணவு 

மற்றும் சதாழில் நுட்ப துகறக்குத் 

சதகவயாை விஞ்ஞாை உபைரணங்ைகள 

சஜர்மைிய நிருவைத்திடமிருந்து சைாள்வைவு 

சசய்வதற்ைாை நான்கு வருடங்ைளுக்கு முன் 

ரூபா 751,463.00 முற்சைாடுப்பணவு பணம் 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

உபைரணங்ைள் பல்ைகைக் ைழைத்திற்கு 

ைிகடக்ைப் சபற்றிருக்ை வில்கை. என்பதுடன் 

அது சார்பாை 2014 ஆம் ஆண்டு மார்ச் வகர எது 

வித பின் நிைழ்ைண் ைாணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை. 

 
 

இவ் வாய்வுகூட உபைரணங்ைகளப் பரீட்சித்த  

ைாப்புறுதி நிறுவைம் (இை.ைா, கூட்) 2015.04.06. 

ஆம் திைதி அவ் வுபைரணங்ைள் சார்பாை 

தங்ைளது அறிக்கைகய வழங்ைல் பிரிவிற்கு 

வழங்ைப்பட்டிருந்தது. அவ்வறிக்கையின் படி 

இத் துஷ்பிரசயாைம் விஞ்ஞாை உபைரணங்ைள் 

வழங்ைிய நிறுவைத்திைால் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டசதை 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.  

 2. மீளவும் துகறக்குத் சதகவயாை 

உபைரணங்ைள் இந்தியாவின் 

நிறுவைசமான்றினூடாை ரூபா 329179 சசைவு 

சசய்து  இறக்குமதி சசய்யப்பட்டசதாடு 

சைாரப்படாத உபைரணங்ைளும் அந் 

நிறுவைத்திைால் வழங்ைப்பட்டிருந்தது. 

சமலும் ஒரு பகுதி ைிகடத்திருக்ைவில்கை. 

பை குகறபாடுைள் உகடய உபைரணங்ைள் 

பல்ைகைக் ைழைத்திற்குக் ைிகடத்து ஒரு 

வருடத்திற்கு சமைாை ைாைங்ைள் 

சசன்றிருந்தாலும் மீளாய்வு வருடத்தின் 

இறுதி வகர அது சார்பாை எதுவித 

நடவடிக்கைைளும் எடுக்ைப்பட்டிருக்ை 

வில்கை. 

 

இவ் விடயம் சார்பாை உள்ளை ைணக்ைாய்வு 

விமர்சைசமான்று நகடசபற்று வருைின்றது. 

அறிக்கை ைிகடத்ததன் பின்ைர் அதன் 

பரிந்துகரைளுக்கு அகமய சதகவயாை 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும்.  
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2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

5.6 சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல் 

(அ) பல்ைகைக் ைழைத்தில் அகமந்தள்ள எட்டு 

உணவைங்ைளிைால் மற்றும் சுத்திைரிப்புச் 

சசகவைகள வழங்ைப்படும் நிறுவைத்திைால் 

சவ ளிசயற்றப்படும் திண்மக் ைழிவுைள் 

உள்ளடீ்ட பல்சவறு வகையாை ைழிவுைள் 

வல்ை மடகம பாைத்திற்கு அண்கமயுள்ள 

ஏரிப் பகுதியில் அைற்றப்பட்டிருந்தது. 

பல்சவறு சுற்றாடற் பிரச்சிகைைள் 

ஏற்பட்டதன் ைாரணமாை அவ்விடத்திற்கு 

ைழிவுப் சபாருட்ைள் அைற்றுதல் 2016 சம 30 

திைதியின் பின்ைர் தகடசசய்யப்பட்டிருந்தது.  

ைழிவுப் சபாருட்ைகள அைற்றுதல் சுத்திைரிப்பு 

நிறுவைத்திடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டிருந்ததுடன் 

அந் நிறுவைம் சதவிநுவகர பிரசதச 

சகபயிைால் வழங்ைப்பட்ட இடத்தில் ைழிவுப் 

சபாருட்ைகள அைற்றுவதற்ைாை பணம் 

சசலுத்தி சபற்றுக் சைாள்ளப்பட்ட சட்ட 

ரீதியாை அனுமதியின் ைீழ் 

சசயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 2016 சம மாதம் 

முதல் சதவிநுவகரப் பிரசதச சகப சவறு ஒரு 

இடம் இதற்ைாை பயன்படுத்தும் படி குறிப்பிட்ட 

சுத்திைரிப்பு நிறுவைத்திற்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது. குறிப்பிட்ட 

ஆவணங்ைள் பல்ைகை ைழைத்தின் குறிப்பிட்ட 

ஆவணக் சைாகவயில் கவக்ைப்பட்டுள்ளது.   

 

 

5.6  சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல். 

(ஆ) பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாைிதீன் 

பாவகையிைால் ஏற்படும் சநரடி மற்றும் 

மகறமுை சுைாதார, சுற்றாடற் மற்றும் சமூைத் 

தாக்ைங்ைகள குகறப்பதற்ைாை அரச 

நிறுவைங்ைகள ஒருங்ைிகணத்து பல்சவறு 

நடவடிக்கைைகள சசயற்படுத்த 

முடியுமாயிருந்தாளும் அதுசார்பாை 

சபாதுமாைளவு ைவைம் சசலுத்தப்பட்டிருக்ை 

வில்கை.  

 

 

இணங்ை முடியாதுள்ளது. சுத்திைரிப்பு 

நிறுவைத்திைால் பல்ைகைக் ைழை 

வளாைத்தில் உள்ள அைற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் சபாைிதீன் சசர்த்து நீர் சதங்ைி நிற்ைாத 

படி இடத்தில் சசமித்து கவக்ைப் படுவதசதாடு 

இழுகவ ஊர்தி வண்டிக்கு சபாதுமாை அளவு 

குவிந்ததன் பின் மாத்தகற மாநைர 

சகபயிைால் சைாண்டு சசல்ைப்படுவதுடன் 

அங்கு மீள் சுழற்சி நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்படுைின்றை.  

5.6  சுற்றாடல் மற்றும் சமூைப் சபாறுப்புக்ைகளச் 

சசயற்படுத்தல் 

தற்சபாழுது தகடசசய்யப்பட்டுள்ள 

மய்க்சரான் 20க்கு குகறந்த சபாைிதீன் 

சபாதிைள் மற்றும் உணவு சபாதியகறத் தாள் 

பல்ைகைக்ைழைத்தினுள் தகடசசய்தல், 

மயிக்சரான் 20 இற்கு சமைாை சபாைிதீன் 

சவறுசபாருட்ைள் மற்றும் ப்ளாஸ்டிக் 

சைாண்டு வருதகைக் ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாைிதீன் வகைைளுக்கு 

பதிைாை சவறு சபாதியுகற முகறைள் சார்பாை 

ஊழியர்ைள் மற்றும் மாணவர்ைகள 

சசயைார்வம் தூண்டும் சுற்றாடற் நட்பார்ந்த 

சசயற் திட்டங்ைகள சசயற்படுத்தல் பற்றி 
பல்ைகைக் ைழைத்தின் ைவைம் 

வழங்ைப்பட்டிருக்ை வில்கை.  

 

மய்க்சரான் 20 இற்கு குகறவாை சபாைிதீன் 

சபாதி மற்றும் உணவு சபாதியகரத் தாள்ைள் 

பல்ைகைக் ைழை உணவைத்தினுள் 

பயன்படுத்தப்படாதசதாடு அச் சசயல்ைள் 

பிரதாை மருத்துவ அதிைாரியின் 

சமற்பார்கவயின் ைீழ் பல்ைகைக் ைழைத்தின் 

சபாதுச் சுைாதார கவத்திய பரிசசாதைர்ைள் 

மூைம் வாராந்தம் சசாதகையிடப்படுைின்றது.  

6 முகறகமைள் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 

(அ) நிகையாை உகடகமக் ைட்டுப்பாடுைள் 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவணம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 



 
                   

 

                             வருடாந்த அறிக்கை 

 

201 

2015 

பந்தி 
இை 

கணக்கொய்வொளர் தமைமை 

அதிபதியினொல் விசொரனணக்கு உற்படுத்தப் 

பட்ட விடயங்கள் 

பல்கமைக் கழகத்தினொல் விபரைொன 

அைிக்மகக்கு வழங்கப்பட்ட பதில்கள் 

நிகையாை உகடகமைளுக்ைாை 

ஆவணங்ைகள சசயற்படுத்தாகம மற்றும் 

பயைற்ற நிகையாை உகடகம சார்பாைக் 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படாகம.   

 

 

அதற் ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எக்ைப்படும் 

 (ஆ) ைணக்ைீடு 

கையிருப்பு மற்றும் நிர்மாை சவகைைள் 

பூர்த்தியாை உகடகமைகள ைண்டறிந்து 

ைணக்ைீடு சசய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்படாகம 

 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 (இ) நிதிக் ைட்டுப்பாடு 

குறிக்சைாள்ைளுக்கு  அகமவாை 

சசயல்ைளுக்குப் பயன்படுத்தப்படாது வங்ைிக் 

ைணக்குைளில் பணம் கவக்ைப்பட்டிருந்தகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (ஈ) பதவியிணியிைர் நிர்வாைம் 

சவற்றிடங்ைளுக்ைாை நியமைங்ைள் பூர்த்தி 
சசயற்படுத்தப்படாகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (உ) ஒப்பந்தம் சார்பாை நிர்வாைம் 

ஒப்பந்தம் நடவடிக்கைைள்  சார்பாை 

திருப்தியாை சமற்பார்கவைள் நகடசபறாகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 

 (ஊ) சமாட்டார்  வாைைங்ைளின் ைட்டுப்பாடு 

வாைை விபத்துக்ைள் சம்பந்தமாை நிதிப் 

பிரமாணங்ைளுக்கு அகமயச் சசயற்படாகம, 

திைசரி ஒட்ட பதிசவடுைள் மற்றும் மாதாந்தச் 

சுருக்ைங்ைகள பூரணப்படுத்தி 
ைணக்ைாய்வாளர் தகைகம அதிபதியிடம் 

வழங்ைப்படாகம 

 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  

 (எ) சசயற்பாட்டுக் ைாட்டுப்பாடு 

சசயல்சநாக்ைக் ைருமங்ைகளப் 

பூரணப்படுத்தாகம மற்றும் திட்டங்ைள் 

தயாரித்து சசயற்படுத்துவதில் 

விகைத்திறகமயின்கமைள் சநரிட்டகம 

இது சார்பாை பல்ைகைக் ைழை நிர்வாை அதிைார 

சகபயின் ைவைம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

அதற்ைகமய சதகவயாை சீர்திருத்த 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும்.  
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Part I - General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 
 

“To be the prime intellectual thrust of the nation.” 
 
 
 
 
 

Mission 
 

“To advance knowledge and skills through teaching, research and 

services to serve the society.” 
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Message of the Vice-Chancellor 

 
University of Ruhuna has continued a constant and steady progress during the year 2015 all the academic and 

administrative programmes were launched as scheduled. It is remarkable that the 9th Faculty of the 

University, the Faculty of Technology was established and the first batch of the Faculty will be admitted in next 

year.  

 

During the year, certain degree programmes and courses were revised to ensure more recognition to the 

graduate programmes of the university. Contributing to the productive expansion of knowledge, some 

Faculties organized several international symposia namely, Faculties of Agriculture, Engineering, Management 

& Finance and Science, in addition to the national and student research symposia. University of Ruhuna 

recorded international level winnings at the international design competition “IET Global Challenge 2015” and 

also obtained the First Prize of the “Excellent International Student Award in 2015” awarded by the University 

of Science and Technology, Beijing. 

 

The two main academic events of the university the General Convocation and the Annual Academic Sessions 

and the Vice Chancellor’s Award Ceremony were held as scheduled.  

 

The Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology changed its location in the new permanent building 

at Wellamadama premises. New hostel buildings, library buildings, auditoriums and staff quarters completed 

during the year were able to uplift the existing infrastructure facilities and the learning environment of the 

university. 

 

During the year many steps were taken to create and improve the international collaborations through Center 

for International Affairs (CINTA). All supporting units Medical Center, Career Guidance Unit, Center for Modern 

Languages & Civilization, Physical Education Unit, General Administration and Legal and documentation 

division provided the services positively to improve the operations of the university. 

 

As a leading national University of Ruhuna, extended number of community services through their faculties. 

The administration of the university committed and encouraged the internal stakeholders to achieve its goals 

through following the best practices of management and continued to work on productivity development to 

achieve its’ maximum efficiency in operations. 

 

 

 

Prof. Gamini Senanayake 

Vice Chancellor 
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Governing Authority 
 
 
The Chancellor - Ven. Rajakeeya Pandit Pallaththara Sri Sumanajothi Thero 

      
 
Council of the University 
 
Vice-Chancellor - Snr.Prof. Gamini Senanayake 

Deputy Vice-Chancellor - Dr. A.M.N. Alagiyawanna 

Deans of the Faculties   

Dean/Agriculture - Snr.Prof. S. Subasinghe 

Dean/Engineering - Dr. P.D.C. Perera 

Dean/Fisheries and Marine    Sciences & 
Technology 

- 
Dr. R.A. Maithreepala  

Dean/Humanities & Social Sciences - Prof. S. Wawwage 

Dean/Management and Finance - Prof.(Mrs.) H.S.C. Perera 

Dean/Medicine - Snr. Prof. Sarath Lekamwasam 

Dean/Science - Snr. Prof. W.G.D.Dharmaratne 

Dean/Graduate Studies - Prof. L.P. Jayatissa 

Appointed Members - Rev. Malimbada Gnanaloka Thero 

 - Mr. S.A.Andrahennadi 

 - Mr. Senaka Samarasinghe 

 - Mr. Asoka De Silva 

 - Dr. Thilak T.Ranasinghe 

 - Mr. H.G. Gunasoma 

 - Mrs. E.A.C. Vidanagamachchi 

 - Prof. (Ms) Anoja Fernando 

 - Mr. M.G. Punchihewa 

 - Mr. Anura Dissanayake 

 - Prof. R.N.Pathirana 

 - Mr. R. C. De Zoysa 

 - Mr. T.M.Nimal De Silva 

Senate Nominees - Prof. (Mrs.) N.J. de S. Amarasinghe 

 - Prof. Piyasiri Vithanage 

Registrar  (Ex Officio Secretary) - Mrs. P.S. Kalugama  
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Senate of the University 
 

Vice-Chancellor - Snr.Prof. Gamini Senanayake 

Deputy Vice-Chancellor - Dr. A.M.N. Alagiyawanna 

 
Deans of the Faculties 

 

Dean/Agriculture - Snr.Prof. S. Subasinghe 

Dean/Engineering - Dr. P.D.C. Perera 

Dean/Fisheries and Marine    Sciences & Technology - Dr. R.A. Maithreepala 

Dean/Humanities & Social Sciences - Prof. S. Wawwage 

Dean/Management and Finance - Prof.(Mrs.) H.S.C. Perera 

Dean/Medicine - Snr. Prof. Sarath Lekamwasam 

Dean/Science - Snr. Prof. W.G.D.Dharmaratne 

Dean/Graduate Studies - Prof. L.P. Jayatissa 

 
Librarian 

- 
Mr. Ananda Karunaratne 

 
Registrar 

- 
Mrs. P.S. Kalugama 

 
Heads of the Departments of Study 
 
Faculty of Agriculture 

Head, Agricultural Biology - Prof. K.L. Wasantha Kumara 

Head, Agricultural Economics - Mr. A.L.Sandika 

Head, Agricultural Engineering - Mr.S. Wijethunga 

Head, Animal Science - Dr.(Mrs) N.Y. Hirimuthugoda 

Head, Crop Science - Prof. K.K.I.U. Aruna Kumara 

Head, Food Science & Technology - Dr. P.L.N. Lakshman 

Head, Soil Science - Dr.(Mrs)B.C.Walpola 

 
Faculty of Engineering 

Head, Civil and Environmental Eng. - Dr.G.S.Y. De Silva 

Head, Electrical and Information Eng. - Dr. S.H.K.K.Gunawickrama 

Head, Mechanical and Manufacturing Eng. - Dr.R.M.A. Pushpakumara 

Head, Interdisciplinary Studies - Mr. W.T.G. Samantha 

 
Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology 

Head, Fisheries & Aquaculture - Dr.(Ms) K.R. Gamage 

Head, Limnology - Dr. (Mrs.) H.B.Asanthi 

Head, Oceanography & Marine Geology - Dr. P.N. Ranasinghe 
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Faculty of Humanities & Social Sciences 

Head, Economics - Dr.B.M.Sumanaratne 

Head, Geography - Mr. G. Senarath 

Head, History & Archaeology - Dr. M.V. Chandrasiri 

Head, Pali & Buddhist Studies - Rev. Dr. U.Mahinda Thero 

Head, Sinhala - Prof. (Mrs.) Dharma Rajapaksha 

Head, Sociology - Mr. Pannilage Upali 

Head, English & Linguistics - Prof. E.A.G. Fonseka 

Head, Public policy - Mr. E.G.Wijesiri 

 
Faculty of Management and Finance 

 

Head, Accounting & Finance - Mr. H.V.D.I. Abeywickrama 

Head. Management & Entrepreneurship - Mr.P.E.D. Deshapriya de Silva 

Head, Marketing - Mr. A.C. Karunaratne 

 
Faculty of Medicine 

 

Head, Anatomy - Dr. M.B. Samarawickrama 

Head, Bio-Chemistry - Dr.(Mrs) R.P.Hewawasam 

Head, Community Medicine - Dr. P.V. De Silva 

Head, Forensic Medicine - Dr. U.C.P. Perera 

Head, Medicine - Prof. K.D. Pathirana 

Head, Microbiology - Dr. W.M.D.G.B. Wijayarathne 

Head, Obstetrics & Gynecology - Senior Prof. I.M.R. Goonewardena 

Head, Paediatrics - Prof. U.K. Jayantha 

Head, Parasitology - Dr. T.C. Yahathugoda 

Head, Pathology - Dr. (Mrs.) T.G.Liyanage 

Head, Pharmacology - Dr. (Mrs.) S.S.Jayasinghe 

Head, Physiology - Dr. R.S.J. Lenora 

Head, Psychiatry - Dr. (Mrs.)G.D.Punchihewa 

Head, Surgery - Dr. R.W. Senivirathna 

Head, Medical Education & Staff Development Unit (MESDU) - Dr. I.V. Devasiri 

Head, Nuclear Medicine Unit - Dr. Manjula Hettiarachchi 

Head, Filariasis Research Training and Service Unit (FRTSU) - Dr. T.C. Yahathugoda 

 
Faculty of Science 

 

Head, Botany - Dr.T.G.Dayananda 

Head, Chemistry - Prof.(Mrs.) V.P. Bulugahapitiya 

Head, Computer Science - Dr. T.S. Illeperuma 

Head, Mathematics - Dr. M.P.A. Wijesiri 
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Head, Physics - Dr. K.P.S. Jayathilake 

Head, Zoology - Prof.(Mrs.)K.B.Suneetha Gunawickrama 

 

Professors 

 
 

Professor of Crop Science - Snr. Prof. Ranjith Senarathna 

Professor of Agric Biology - Snr. Prof. Rohan Rajapaksha 

Professor of Agricultural Economics - Snr. Prof. Mahinda Wijeratne 

Professor of Animal Science - Snr.Prof.(Mrs.) R.T.Serasinghe 

Professor in Animal Science - Snr. Prof. W.W.D.A.Gunawardhana 

Professor in Agricultural Engineering - Prof. (Mrs.) C.M.Nawarathna 

Professor in Agricultural Engineering - Prof. P.L.A.G.Alwis 

Professor in Agricultural Engineering - Prof.G.J.Yayasinghe 

Professor in Food Science & Technology - Prof.Vijith S.Jayamanna 

Professor in Food Science & Technology - Prof. (Mrs) Vineetha Wijerathna 

Professor in Agricultural Economics - Prof. Mangala De Soysa 

Professor in Agricultural Economics - Prof. Oscar Amarasinghe 

Professor in Agricultural Economics - Prof.L.M.Abeywickrama 

Professor in Soil Science - Prof. S.D. Wanniarachchi 

Professor in Soil Science - Prof. (Mrs.) D.A.L.Leelamani 

Professor of Fisheries Biology - Snr. Prof. (Miss) P.R.T.Kumaranatunga 

Professor in Limnology - Prof. T.P.D. Gamage 

Professor in Buddhist Philosophy - Rev. Prof. Vilegoda Ariyadewa 

Professor in Buddhist Studies - Prof. A.J.Ruhunuhewa 

Professor in Sinhala - Prof. Jayantha Amarasinghe 

Professor in Sinhala - Prof.K.G.Amarasekara 

Professor in Geography - Prof. P.Hewage 

Professor in Buddhist Culture - Rev. Prof. Midigama Soratha 

Professor in Sociology - Prof. A.K.G. Jayasinghe 

Professor in Sociology - Snr.Prof.S.W.Amarasinghe 

Professor in Economics - Prof. P.Vithanage 

Professor in Economics - Prof. P.M.Dayananda 

Professor of Medicine - Snr.Prof. Susirith Mendis 

Professor of Anatomy - Snr.Prof. T.R.Weerasooriya 

Professor in Parasitology - Snr.Prof. M.V..Weerasooriya 

Professor in Pediatrics - Prof. Sujeewa Amarasena 

Professor in Medicine - Prof. Thilak Weerarathna 

Professor in Anatomy - Prof. B.G.Nanayakkara 

Professor in Anatomy - Prof. (Mrs.) Isurani Ileperuma 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

7 

2015 

Professor in Pathology - Prof.(Mrs) L.K.B.Mudduwa 

Professor in Community Medicine - Prof.S.K.C.Wimalasundara 

Professor in Community Medicine - Prof. Bilesha Perera 

Professor in  Pharmacology - Prof.(Mrs)L.M.Hettihewa 

Professor in Physiology  - Prof. Sampath Gunawardhana 

Professor in Physiology - Prof.K.D. Mahinda 

Professor of Chemistry - Senior Prof. (Miss) H.M.K.K.Pathirana 

Professor in Physics - Prof. (Mrs.) K.K.A.S.Yapa 

Professor in Zoology - Prof. (Mrs.) N.J. De S. Amarasinghe 

Professor in Mathematics - Prof. L.A.L.W. Jayasekara 

Professor in Mathematics - Prof.P.A.Jayantha 

Professor in Zoology - Prof. P.M.C.S. De Silva 

Professor in Botany - Prof. (Mrs) P.D.Abeysinghe 

Professor in Botany - Prof. Saman Abeysinghe 

Professor in Zoology - Prof (Mrs.) W.T.S.D. Premachandra 

 
Faculty Representatives 

 

Agriculture - Dr.Indunil Pathirana 

 - Dr. A.Manawadu 

Engineering - Dr.J.M.R.S.Appuhami 

 - Dr.N.K.Hettiarachchi 

Fisheries and Marine Science & Technology - Dr. U.A.D.Jayasinghe 

Humanities & Social Sciences - Dr.G.D.R.U.Abeyrathna 

 - Mr.D.P.P.G.Liyanage 

Management & Finance 
- Dr.T.S.L.W.Gunawardhana 

- Dr. (Mrs) M.B.F. Mafasiya 

Medicine 
- Dr. M.D.C.S. Kularathna  

- Dr. S.P.Hewawasam 

Science - Mr. S.A.S.Lorensuhewa 

 - Dr.W.A.H.P.Guruge 

 
 

Officers of the University 
 

Vice-Chancellor - Snr.Prof. Gamini Senanayake 

Deputy Vice-Chancellor - Dr. A.M.N. Alagiyawanna 

 
Deans of the Faculties 

 

Dean/Agriculture - Snr.Prof. S. Subasinghe 

Dean/Engineering - Dr. P.D.C. Perera 
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Dean/Fisheries and Marine    Sciences & Technology - Dr. R.A. Maithreepala 

Dean/Humanities & Social Sciences - Prof. S. Wawwage 

Dean/Management and Finance - Prof.(Mrs.) H.S.C. Perera 

Dean/Medicine - Snr. Prof. Sarath Lekamwasam 

Dean/Science - Snr. Prof. W.G.D.Dharmaratne 

Dean/Graduate Studies - Prof. L.P. Jayatissa 

 

Administrative/ Finance & Other Officers 

Librarian - Mr. Ananda Karunaratne 

Registrar - Mrs. P.S. Kalugama 

Actg. Bursar (Deputy Bursar) -    Mr. A.M.A. Siriwardhane 

Deputy Registrar/Legal & Documentation - Mr. G.L. Erathna 

Deputy  Registrar/Examination - Mrs. C. Seneviratne 

Deputy Registrar /General Administration - Mrs. P.M.S.P. Yapa 

Chief Security Officer - Mr. H.N. Dias 

Senior Asst. Registrar/ Fac. of Agriculture - Mrs. S.K.K. Mudalige 

Senior Asst. Registrar/ Fac. of Humanities & Social Sciences - Mr. P.A. Piyal Renuka 

Works Engineer(Civil) - Mr. S. Diyunuge 

Senior Asst. Registrar/Academic Estab. - Mrs. H.G. Nilanthi Devika 

Senior Asst. Internal Auditor - Mr. O.L.V.P. Anura 

Senior Asst. Registrar/Non Academic Estab. - Mrs. K.G.C.A. Bandarathilake 

Senior Asst. Registrar/ Library Services - Mrs. G.A. Jagathi Hemmali 

Senior Asst. Registrar/Library Services - Mr. C.P.K. Edirisinghe 

Senior Asst. Bursar/Salary - Mrs. K.V.R. Vidyaratne 

Senior Asst. Bursar/Fac. of Medicine - Mrs. A. Anusha 

Director/Physical Education Unit - Mr. P.N. Weerasinghe 

Senior Asst. Internal Auditor - Mr. S.W. Kodituwakku 

Asst. Registrar/Fac. of Management & Finance - Mr. K.G.N. Kumara 

Asst. Registrar/Fac. of Medicine - Mrs. V. Hiroshini Piyadasa 

Asst. Bursar/Supplies - Mrs. B.H. Chintha  

Asst. Registrar/Fac. of Fisheries and Marine Sciences & Technology - Mrs. T.D.G. Pathirana 

Workshop Engineer/Fac. of Engineering - Mr. A.G.K.M.S. Sriyantha 

Asst. Registrar/Fac. of Graduate Studies - Mrs. D.M.H.C. Dasanayake 

Asst. Registrar/Fac. of Engineering - Mr. L. Isuru Kalpage 

Asst. Registrar/Distance & Continuing Education Unit - Mr. W.W. Anura 

Asst. Bursar/Accounts - Miss. V.G.M. Priyangika 

Asst. Bursar/Fac. of Engineering - Mrs. A.S.I. Fernando 

Asst. Registrar/Student Affairs - Miss. J.A.M.S.Wijeratne 

Asst. Bursar/Fac. of Agriculture - Miss. H.P. Hewaratne 
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Farm Manager/Faculty of Agriculture - Mr. U.P. Belpagoda Gamage 

Asst. Registrar/General Admin. - Mrs. G.H.C. Nadeeshani 

Asst. Registrar/Fac. of Science - Mrs. V.P.M. Probodani 

 
Library 

 

Senior Assistant Librarian - Mr. N. Hettiarachchi 

Senior Assistant Librarian - Mr. U.A. Lal Pannila 

Senior Assistant Librarian - Mrs. Theja Kuruppu Arachchi 

Senior Assistant Librarian/Fac. of Agriculture - Mrs. S.L. Gammanpila 

Senior Assistant Librarian/Fac. of Engineering - Mr. J.J.Garusing Arachchige 

Senior Assistant Librarian/Fac. Of Medicine - Mr. K.T.S. Pushpakumara 

Senior Assistant Librarian - Mr. K.H. Ramanayake 

Assistant Librarian - Mr. I.D.K.L. Fernando 

Assistant Librarian - Mrs. R.A.P.S. Senaviratne 

Assistant Librarian - Ms. P.K. Jayasekara 

Assistant Librarian - Mr. P.G.N. Kumara 

 
Other Services 

 

Director/Career Guidance Unit -  

Director/Centre for International Affairs - Prof. Tilak P.D.Gamage 

Director/Distance & Continuing Education Unit   - Prof. Jayantha Amarasinghe 

Director/Staff Development Centre - Prof.(Mrs.)C.M. Navarathne 

Director/Internal Quality Assurance Unit - Prof. Tilak P.D. Gamage 

University Proctor - Prof. Piyasiri Vithanage 

Coordinator/Cultural Centre - Prof. Jayantha Amarasinghe 

Coordinator/ Center for Modern Languages & Civilization - Mr. N.A.D. Jayasinghe 

Principal Coordinator/Allied Health Science - Snr. Prof. Sarath Lekamwasam 

Coordinator/MLS - Mr. W.V.R.T.D.Bandara 

Coordinator/Pharmacy - Dr. (Mrs.) E.I. Waidyarathna 

Coordinator/Nursing - Dr. K.G. Imendra 

Senior Student Counselor - Prof. E.P.S.Chandana 

Dental Surgeon - Dr. (Mrs.) S. Atapattu 

Medical Officer  - Dr. M.D.Milton 

Medical Officer/ Fac. Of Agriculture  - Dr.(Mrs.) J.S. Leelasena 

Medical Officer  - Dr. L.G.S.Y. Yapa 

Visiting Medical Officer - Dr. A. Weerasinghe 

Visiting Medical Officer/Fac. of Agriculture - Dr. M.G.Ravisinghe 

Visiting Medical Officer/Fac. of Engineering - Dr. K.A.D. Gunaratne 
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Part II - Staff Information 
 
 
Total Population of the Staff as at 31st December 2015   
 
Details of Staff Distribution  
    

1 a - Academic Staff 
 

Post 

Agri. Eng. FMST Post.  
Gra. 

H&SS. Mgt. Med. Sci. Total 

Ap  Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va 

Senior Professor 1            1    2  

Professor 5 2 5 5 2 1   4 3 2 2 12 6 5 2 35 21 

Associate Professor 1 1               1 1 

Snr. Lecturer Gr. I 4    2    10    9  6  31  

Snr. Lecturer Gr. II 35  2  10    35  9  35  22  148  

Lecturer   76          12    88  

Prob. Lecturer 24  4  5    54  41  58  54  240  

Snr. Lec. II / Prob. Lec & I.  2  34      5 13 16 8 15 11 8 32 80 

Industrial Placement 
officer  

1 1               1 1 

Clinical Physiologist              1    1  

Medical Statistician             1 1   1 1 

Registrar             10 10   10 10 

Research Assistant             1 1   1 1 
 

 

1 b - Library Staff 
 

Post Admin Agri. Eng. FMST Post. 
Gra. 

H&SS. Mgt. Med. Sci. Total 

Ap  Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va 

Librarian 1                  1  

Snr. Asst. Librarian                     

Asst. Librarian 
9 

 
 

  1 
 
 

        1    11   

 
 

1 c - Academic Supporting Staff 
 

Post Admin Agri. Eng. FMST Post. 
Gra. 

H&SS. Mgt. Med. Sci. Total 

Ap  Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va 

Scientific Asst.  1  3    2        3    9  

Computer Inst.           2  5 3   12 1 19 4 

Computer 
Programmer cum 
System Analyst 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

1  1    1  1  1  2  9  

Instructor in Phy. 
Education 

4 1   1              5 1 

Inst. in English           9 7       9 7 

Ap - Approved Carder 
Va - Vacancies to be filled  
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Inst. In Social 
works 

              1    1  

Asst. Network 
Manager 

    1            2  3  

System Engineer   1                1  

Carrier Advisor 6 3                 6 3 

 
 

1 d - Administrative Staff 
 

Post Admin. Agri. Eng. FMST Post. 
Gra. 

H&SS. Mgt. Med. Sci. Total 

Ap  Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va 

Registrar 1                  1 0 

Deputy Registrar 2                  2 0 

Bursar 1 1                 1 1 

Deputy Bursar 1                  1 0 

Snr. Asst. Registrar 5 3       1 1         6 4 

Snr. Asst. Registrar 
(Legal & Doc.) 

1                  1 0 

Snr. Asst. Bursar 1                  1 0 

Snr. Asst. Int. Auditor 1                  1 0 

Asst. Registrar 5  1  1  1    1  1  1  1  12 0 

Asst. Registrar (Lib. 
Service) 

2   
   

 
           2 0 

Asst. Bursar 3 1 1  1          1    6 1 

Asst. Int. Auditor 1                  1 0 

Chief Marshal 1 1                 1 1 

Snr. Personal 
Secretary to V.C. 

    
  

            0 0 

Chief Security Officer 1                  1 0 

Director/Phy. Edu. 1                  1 0 

Director                   0 0 

Director (Contract)                   0 0 

Farm Manager   1                1 0 

Curator 1 1 1                2 1 

Personal Secretary 1 1                 1 1 

Works Engineer 2 2                 2 2 

Works Engineer (Civil) 1    1 1             2 1 

Workshop Engineer     1              1 0 

 
 

1 e -  Non Academic Staff 
 

Post Admin. Agri. Eng. FMST Post. 
Gra. 

H&SS. Mgt. Med. Sci. Total 

Ap  Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va Ap Va 

Technical Officers 18 3 14 2 20 3 6 2 - - 2 - - - 47 3 25 5 132 18 

Clerical & Allied 
grades 

142 20 12 - 33 1 3 - - - 21 1 10 1 49 2 8 2 278 27 

Minor Grades 268 37 63 5 43 2 10 - 1 - 13 - 7 - 74 6 49 6 528 56 
 

Ap - Approved Carder 
Va - Vacancies to be filled  
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Staff Changes  
 
Total number of staff changes taken place in the year 2015 
 

Change No. of Members 

Academic Academic 
Supporting 

Administrative Non-academic 

New appointments 16  03 13 

Confirmations 26   33 

Promotions 30   20 

Transfers    6 

Extension of Services  1  66 

Retirements 3   15 

Resignations 6 1   

Vacation of Post 2   1 

Sabbatical leave 23 N/A  N/A 

Study leave 25 1   

Extension of study leave 58 1   

Seminar/Conference/Training Leave 99 N/A N/A N/A 

Vacation  leave 75    

Medical leave **    

No pay leave*     

Return after sabbatical leave 22    

Special leave  1   

Release  Permanently 

1    Temporary 

Deaths 1   3 

Dismiss    3 

* - Overseas  N/A – Not Applicable  
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Part III - Student Profile  
 
 

Student Intake/Hostel Facilities/Financial Facilities/Student Unions/Societies 
 

Category Faculty Allied 
Health 

Sc. 

 
Total 

Agri. Eng. FMST H&SS Mgt. Med. Sci. 

Student intake (New 
admission) 

213 
229 

37 467 307 162 256 65 1736 

% Increase of student 
intake compared to 
previous year 

0.94% 0.88% -22.91% 5.42% -3.45% 0.00% -13.22% 6.56% -1.64% 

Population 765 903 188 1745 1529 777 860 318 7085 

Hostel facilities 
provided to 

534 
436 

94 680 285 701 412 92 3234 

Financial 
assistance 
provided 
to 

Mahapola 230 255 54 462 260 238 122 148 1769 

Bursary 165 79 
35 973 459 63 118 57 1949 

No. of Student 
Unions/ Societies 

1 
01 

1 1 1 1 1 - 7 

No. of Subject related 
& Other Societies 

7 
12 

4 15 5 7 10 - 60 

 
 
Student Affairs Related Appointments: 

 

Position No. 

Proctor 1 

Deputy Proctor 7 

Senior Student Counselor 7 

Student Counselor 56 

Academic Warden 8 

Academic Sub-warden 15 

 
 

 

General Convocation  
 
The 22ndAnnual General convocation was held on 22nd&23rdMay 2015.       
 

Degree awarded  No. of Graduates 

Post graduands  

Doctor of Philosophy   07 

Master of Philosophy   05 

Master of Business Administration   07 

      Master of Science Green Technology   01 

Master of Science in Food Science and Technology    02 

Master of Arts in Economics 130 
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Bachelor of Medicine and Bachelor Surgery 129 

Bachelor of Science 275 

Bachelor of Science in Fisheries and Marine Sciences   29 

Bachelor of the Science of Agriculture 119 

Bachelor of Business Administration 314 

Bachelor of the Science of Engineering 188 

Bachelor of Science in Nursing    29 

Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences    28 

Bachelor of Computer Science    20 

Bachelor of Arts 392 

 

Total 

 

1675 

 

 
 

Scholarships other than Mahapola & Bursary 
 

Faculty of Engineering 
 

The Faculty arranged two scholarships each Aus$ 400 per year through Association of Sri Lankan Engineers 
Australia (ASLES). Under MOU between Holcim Lanka (Ltd.,) and the Department of Civil and Environmental 
Engineering, needy students receive six scholarships each worth of Rs. 2,500.00 per month for 12 months from 
Holcim Lanka (Ltd.,).  
 
RACEE (Ruhuna Alumni Association of Civil and Environmental Engineering) sponsored three scholarships each 
worth of Rs. 2,500.00 per month for 10 months. 
 
Department of Civil and Environmental Engineering arranged 10 scholarships each Rs. 2,500.00 per month for 
10 months through LANWA (Pvt) Ltd.,  
 
Faculty arranged 20 scholarships for needy students, each Rs. 1,800.00 per month for 12 months through 
private sponsors. 
 
In addition, 4 scholarships were awarded each worth of Rs. 1,500.00 per month for 10 months from the 
Engineering Faculty Scholarship Foundation. 
 
Through the arrangements made by University, 03 students received scholarships from Matara Bhodi 
Arakshaka Sabha. Also, through the arrangements made by University, two students received Jayamini 
Samaraweera scholarships each worth of Rs. 2,500.00 per month for 10 months and two students received 
Ensina Wickramasekara scholarships of Rs. 500/= per month  for 12 months. One student received 
Chandrapala Weerakoon scholarship of Rs. 1,000/- per month for 12 months.   
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Part IV - Special Events of the University 
 
 

01. Academic Sessions & Vice Chancellors Awards 
 

12th Academic Sessions and 11th Vice Chancellor’s Awards Ceremony was held on 4th March 2015 under the 

theme “Role of Research in Development Challenges” with the objective of creating a dialogue among 

scholars. Faculty of Graduate Studies organized of this event under the coordination of Prof.L.P.Jayatissa 

(Chairperson) and Mr. Ananda Karunaratne, Mr. K.T.S. Pushpakumara (Joint Secretary). Inauguration was 

graced by Senior Professor Gamini Senanayake (Vice Chancellor), Dr. AMN Alagiyawanna (Deputy Vice 

Chancellor), Deans, Keynote Speaker, and other participants. The keynote speech was delivered by Dr. 

Pradeepa Wijetunga, Librarian, University of Peradeniya and the oration was done by Prof. D.A.L.Leelamanie, 

Department of Soil Science, Faculty of Agriculture. 

 

Winners of the 11thVice Chancellor’s Awards  

 

01. The Most Outstanding Scholar 

Prof.K.K.I.U.Arunakumara, Dept. of Crop Science, Faculty of Agriculture 

02. The Most Outstanding Young Researcher   

Dr. K.Masakorala, Dept. of Botany, Faculty of Science 

03. The Most Outstanding Staff Inventor/Innovator 

No Applicant 

04. The Most Outstanding Student Inventor/Innovator 

 No Applicant 

05. The Highest Recipient of Grants  

 Dr.(Mrs.) Lanka Ranawaka, Dept. of Agricultural Biology, Faculty of Agriculture 

06. The Most Outstanding Convener of International Conferences/ Promoter of International Relations 

Professor Thilak P.D.Gamage, Dept. of Limnology, Faculty of Fisheries & Marine Science and 

Technology 

 
 

02. Exhibitions 
 ‘Innovation and Invention Exhibition’ organized by the Faculty of Science was held on 30th 

November 2015 at the Faculty of Science 

 ‘Seyalochana’ Exhibition – Inter faculty photography exhibition organized by the Soft Skills Society 

of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology was held on 10th June 2015 at the 

main lobby of the library. 

 An exhibition, ‘Transportation and Environment’ was organized by the final year students who took 

part in GOE 4203 (transportation and development) course offered by the Dept. of Geography, held 

on 22nd of December 2015 at the Dept. of Geography 

 
 

03. Art Festival/Other Events 
 The Faculty of Medicine conducted its 3rd art festival named ‘Sithum Siyawel’ on 31st Octomber 

2015. 
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 A cultural show named ‘swararanga’ was successfully held on 30th June 2015 at the auditorium of 

the Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology 

 The first year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences organized ‘Gimhanayen 

Wassanayata’ in which they displayed their talents in dance and music. It was held on 3rd of July 

2015 at open air theatre of the university 

 Inter Faculty Dancing and Literature Competition 2015 was held on 14th October 2015 at the 

Auditorium of the Faculty of Humanities and Social Sciences 
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Part V - Reports of Faculties  
 
 

Faculty of Agriculture 

 
Dean’s statement/Review  
 
The Ruhuna University’s Faculty of Agriculture provides education and furthers research on a wide variety of 
subjects related to Agriculture and continues to generate agriculture-related contributions to address broader 
society-level issues and strengthen research and knowledge in key areas for Sri Lanka’s development. We are 
successful in the heading way with the newly introduced 3 degree programmes in the year 2015 where focus 
was more on the student centered learning and introducing job oriented course modules aiming to produce 
job creators rather than job seekers. Our connections to the community and to employers are robust and 
ensure our students are graduating real-world ready, through internships, study abroad, and mentored by 
alumni and corporate partners. 

The academic staff also excelled in teaching and research where a number of staff development programmes 
were conducted through the Faculty Staff Development Center in order to enhance teaching and other skills of 
academics. Further, they have made a significant contribution to strengthen Institutional and national 
development through numerous grants received from national and international bodies, working in national 
level committees, etc. 
 
The Faculty was able to create sufficient learning environment with the objective of producing high quality 
graduates. The welfare facilities of the students were also improved for example, a new hostel building was 
officially opened to provide accommodation for 400 undergraduates during the year. The support from the 
Faculty to the sports activities helped them to become the champion of the inter-Faculty sports meet of the 
University of Ruhuna. Our alumni are also working in leading companies, institutions while extending their 
services across the world in numerous positions.  
 
As a result of continued activities of organizing workshops, awareness programs etc. to disseminate knowledge 
by the Faculty, a close relationship with the farmers in the region has been developed which lead them 
adopting novel technologies and working towards scientific approaches.  
 
As the Dean, I am very proud of the staff and students of this Faculty for their achievement during the year 
2015 and thank each and everyone in the Faculty community - the academic and non-academic staff, students, 
alumni and their families, for their sustained contributions and support throughout the year. 

 
Staff Involvements and Achievements 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Community Services i. Mushroom cultivation training 
ii Alternative fertilizer awareness 

programme 

Farmers 
Agricultural officers and farmers 

Staff Development 
Programmes 

i. Basics of Assessments of University 
examinations 

ii. How to give guidance and 
counseling or students 

iii. Music therapy for stress 
management  

Direct beneficiaries are the 
academic staff 
 Students are indirect 
beneficiaries 

Contribution to National 
Development 

i. Resource person to the revision of 
A/L Agriculture syllabus 

Student community  
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

ii Member of the National Committee 
on formulating fertilizer standards 
 

Farmers 

Grants Received (purpose & 
amount) 
-  Local 
-  International 

i.  NSF: Rs. 2.8 Mn 
ii. NARP 
iii. NRC Grant 
iv.Heiwa Nakajima Foundation 

Undergraduates 
Postgraduates 
 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

i. Presidential awards for research 
excellence 

ii. Hiran Tillekeratne Special Awards 
for Outstanding Postgraduate 
Research 

- 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

i. Resource person to workshop on 
“wetland soils”, University of 
Colombo 

Researchers 
Undergraduates 
 

Link Programs i. Construction of mini-compost 
project with Central 
Environmental Authority 

Faculty farm 
Undergraduates 
Farmers 

 
Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full papers or short communications in international journals which are in the citation 
index 

12 

Full papers or short communications in international journals which are not in the 
citation index  

17 
 

Full papers or short communications in local journals 29 

Full papers in proceedings 26 

Abstracts of oral presentations 14 

Abstracts of poster presentations 11 

Books 05 

Chapters in books  

Scholarly articles in other publications (Magazines, National News Papers etc.) 01 

Editorial works 01 

 
 
 

Faculty of Engineering 
 
Dean’s statement/Review  
 
The Faculty of Engineering functioned smoothly during the year 2015 under the leadership of Dr. P.D.C. Perera 
who has been serving as the Dean since 1st January 2013.    
 
The 2nd Annual Research Symposium (ARS – 2015) of the Faculty was held successfully under the theme of 
“Research for Achieving Excellence in Engineering” on 26th January, 2015 at the Faculty of Engineering. This 
annually organized symposium aims at sharing the research outcomes of the academic staff, students and 
prominent researchers in various organizations. 4th Undergraduate Research Symposium on “Recent Advances 
in Civil Engineering” was held on 20th January, 2015. 3rd International Symposium on “Advances for Civil and 
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Environmental Engineering Practices for Sustainable Development (ACEPS – 2015)” was held on 9th March, 
2015 at the Faculty of Engineering with the participation of foreign and local delegates. 
 
The 16th batch of students with 229 students was admitted to the Faculty of Engineering on 29th January, 2015. 
The Development Programme was started on 2nd February, 2015 and their first semester Academic 
programme was started on 27th April, 2015. 
 
With the funds received from previous year, 100-room hostel building (Phase I) was completed and it was 
opened on 23rd April, 2015. The construction of the new library building and the auditorium were completed 
and were opened on 23rd July, 2015. Constructing two blocks of academic quarters consisting of eight 
apartments and the renovation of the existing quarters of the Faculty was progressing well. Construction of 
another 100 – room hostel building (Phase II) is also progressing well. 
 
The Engineering Education Center of the Faculty arranged three months industrial training for 2nd and 3rd year 
Engineering undergraduates at various industries in Sri Lanka with the support of National Apprentice and 
Industrial Training Authority. Surveying Work Camp for 6th Semester students of Civil and Environmental 
Engineering was organized in August, 2015 at Wallawaya with the collaboration of Department of Irrigation. 
 
Students Union of the Faculty under the guidance of the Faculty staff organized several activities such as new-
year festival, cricket, badminton and volleyball tournaments, musical programs, annual farewell and Christmas 
Carol programme, during the year 2015.  
  
Civil and Environmental Engineering Society has organized “concrete Mix Design Competition” on 8th 
September, 2015 and “Spaghetti Bridge Competition 2015 on 27th June, 2015 at the Faculty premises. 
University undergraduates in Civil Engineering field and students of the Higher Educational Institutes were 
participated for these competitions. This society has also organized several guest lectures and a job fair in the 
Faculty. 
 
The XBOTIX 2015, a Robotics Competition, was organized by the Electrical and Information Engineering Society 
(EIES) collaboration with IEEE student chapter, IET Ruhuna Chapter and Mechanical and Manufacturing 
Engineering Society. University undergraduates and students from the schools took part in this competition 
which was held at the Faculty on 4th November, 2015.   
 
Faculty participated the “Techno 2015”, National Engineering and Technology Exhibition held at BMICH in 
October 2015. In this exhibition Faculty’s stall won the Best Display with University Stall (Silver) award. In 
parallel to the exhibition, there were several competitions were held for the Engineering undergraduates. The 
students of the Faculty have actively participated for those competitions and won the 1st, 2nd, and 3rd places in 
the CAD Eager Competition (For Mechanical Engineering students), 1st and 2nd places in the Spaghetti Bridge 
Competition (For Civil Engineering students) and the 2nd and 3rd places in the Concrete Mix Design Competition 
(For Civil Engineering students).  
 
Faculty has also actively participated in the Ruhuna University’s Inter-Faculty Literacy and Dancing Competition 
– 2015 which was sponsored by the Indian High Commission in Sri Lanka. Faculty won the 1st, 2nd and 3rd places 
in Lyrics Writing and 2nd place in Solo Dancing Competition. 
 
A team of three final year students, who participated in the international design competition “IET Global 
Challenge 2015”, won the second place. The competition was organized by the institution of Engineering and 
Technology (IET), UK. The team competed against 250 designs from 157 countries and was able to win the 
second place for their design “The iCooler”.  
 
In this year also, University of Agder, Norway, has offered four full Scholarships for reading M.Sc. degrees for 
the junior academic staff members. This includes three scholarships for the area of renewable energy and one 
for the area of ICT. 
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The Faculty has signed an MOU with Irrigation Department of Southern Provincial Council on technical 
collaboration and with University of Stavanger, Norway and the University of Yamanashi, Japan on academic 
exchange.  

 
Staff Involvements and Achievements 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Newly Introduced Courses  
(Course units) 

Department of Civil and Environmental 
Engineering 
CE5255 - Remote Sensing and GIS 
 
Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
ME 5113 - Technical Report Writing 
 
ME 6213 - Introduction to research 
Methodology 
 
ME 3111- Engineering Design Methodology 
 
 
Department of Electrical and Information 
Engineering 
EE8159 - Introduction to Hardware 
Description Language  
EE8160 - Video Compression and 
Communication 
EE8261- Intelligent Systems Engineering 
 

Undergraduates of the 
Department  
 
 
Improves the technical writing 
skills of undergraduates of 
DMME 
 
Improves the research skills of 
undergraduates of DMME 
 
Improves the fundamental 
design skills of 
undergraduates of DMME 
 
 
 
Undergraduates of the 
Department  
 
 

Community Services Department of Electrical and Information 
Engineering 
SOS Children’s Village, Mathematics Teaching 
Programming.  
 
Half day workshop on “Introduction to 
Robotics” for the school students of 
Vidyaloka College-Galle on 12 May 2015.  
 
1-day workshops for school children of the AL 
Technology Stream.  

 
 
 
 
 
The workshop was conducted 
on the request of Vidyaloka 
College. 
 
Main focus was on the 
practical skills included in the 
curriculum. Workshops were 
organized on the request of 
corresponding schools. 
 

Curriculum Development 
(Improvements of course 
units /subjects) 

Department of Civil and Environmental 
Engineering 
CE4302 - Engineering geology and soil 
mechanics 
CE6305- Geotechnical Engineering 
 

 
 
Undergraduates of the 
Department  
 

Staff Development 
Programmes 

Newly recruited academic staff members 
attended the CCPDHE programme conducted 
by the SDC 

Newly recruited academic 
staff 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Contribution to National 
Development 

Department of Civil and Environmental 
Engineering 
Dr. H. P. Sooriyaarachchi 
Contributed to National Annex SLSI Sri Lanka 
Standards Institute. National Annex to Euro 
code. 
 
Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
Dr. H. C. P. Karunasena 
Introduction to Meshfree Methods and their 
Applications - A Novel Trend in Numerical 
Modelling of Engineering Problems, an invited 
public lecture organized by the Mechanical 
Engineering Sectional Committee (MESC), 
Institute of Engineers, Sri Lanka (IESL) (24 Feb. 
2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sri Lankan Engineering 
community 

Based on an invitation from the Mechanical 
Engineering Sectional Committee of IESL, Dr. 
Sanjeeva Witharana conducted a Public 
Lecture at the Wimalasurendara Auditorium 
of IESL on 24th February 2015. The title of the 
presentation was "Nanotechnology in 
Thermal Engineering". The video recording of 
the web cast has been published by IESL in 
YouTube too. 
 

Sri Lankan Engineering 
community 

Contributions in 
International Level 

Department of Civil and Environmental 
Engineering 
Dr. G. H. A. C. Silva- Organizing committee 
member for ASCE-IPWE international 
conference held in Colombo, Sri Lanka.,  
Dr. (Ms.) Thushara -Member of the Editorial 
Advisory Committee of the APN (Asia-Pacific 
Network for Global Change Research) Science 
Bulletin. 
 
 
Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
Dr. R.M.A. Pushpakumara has been 
appointed as Coordinator of South Asian 
Region for the Design Competition organized 
by the Institution of Mechanical Engineers, 
UK. The completion is to be held worldwide 
between four regions, namely North-East 
Asian region, South-East Asian region, South 
Asian region and Oceania region. 
 

 
 
There were around 200 
participants across the globe 

Committees & No. of 
Members involved 

Faculty Board of Engineering – 51  
Housing Committee –7  
Hostel Committee – 23  
Canteen Committee – 23   

All staff and undergraduates 
of the Faculty 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Guest House Management Committee – 7 
Research Committee –8 
Board of Study in Engineering – 19 
ICT Management Committee –6  
Buildings and Lands Committee – 7  
Academic Sessions organizing committee -  1 
Sport Advisory Committee –2 
Green Buildings Committee of UGC – 1 
Cultural Center, University of Ruhuna -1 
 

Grants Received (purpose 
& amount) 
-  Local 
-  International 

Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
Dr. H. C. P. Karunasena 
National Research Council Grants, Sri Lanka 
(Investigator Driven Research Grants - Grant 
ID: NRC 15-116) for a research on: “Meshfree 
based multiscale numerical modelling of 
cellular level deformations of plant food 
materials during drying”. The grant funds for 
a MPhil research covering the stipend, travel 
and the capital investment for a high 
performance computing node. Total grant 
value is LKR 1.56 million, spanning for 2 years. 
(2015-2017) 
 

 
 
 
Grant value LKR 1.56 million 
covers MPhil stipend and a 
high performance computer 
for the DMME 

Dr. Sumith Baduge and Dr. Manjula 
Wickramasinghe have received a research 
grant of Rs. 1,577,848/= from the Southern 
Provincial Department of Irrigation for their 
collaborative research projects. 
 

Industry collaborative projects 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

A team of three final year students, (Mr. 
Najath Akram, Ms. Nirmani Ranchagoda and 
Mr. Thanura Malinga) who participated in the 
international design competition “IET Global 
Challenge 2015”, won the second place. The 
competition was organized by the institution 
of Engineering and Technology (IET), UK. The 
team competed against 250 designs from 157 
countries and was able to win the second 
place for their design “The iCooler”.  
 
Department of Civil and Environmental 
Engineering 
Dr. Champika Ellawala 
Presidents' Award for Scientific publications - 
2013 awarded on 08/11/2015. 
Dr. N. H. Priyankara  
Best paper award - ACEPS 2015,  Best paper 
award -"Project Day competition" organized 
by SLGS  
 
Following students have won the places in 
the Spaghetti Bridge Competition held in 

Individual person and 
community  
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

parallel with the Techno -2015 Exhibition. 
1st place – Team “Spartanz” 
Bhasura H. M. P. 
Arachchi T. M. S. 
Bandara H. L. M. S. 
Dayarathna H. D. D. B. 
Dulvin O. V. N.  
Karunarathna R. M. K. S.  
 
2nd place – Team “Spaghetti Competitors”  
Senevirathna P. J. 
De Zoysa H. T. S. M.  
Sadamali L. A. R.  
Rathnayake R. M. S. M.  
Hemapala N. H. L. K.  
Jeewantha H. A. I.  
 

Inter – University Concrete Mix Design 
Competition 
2nd place  

Premalal A.G.D.  
Praneeth K.G.M.  
Dhanasekara M.A.P.  
Karunarathna M.K.S.A.C.  
 

3rd place  

Aththanayake W.A.M.T.C.W.  
Senarathna A.W.A.R.S.  
Bandara W.D.L.S.  
Vidanagamage S. K.  
 
 

Department of Electrical and Information 
Engineering 
Mr. R.P.S. Chandrasena  
He has been awarded the 2015 Premium 
Award for Best Paper in IET Generation, 
Transmission & Distribution: for the paper    
“Primary control level of parallel distributed 
energy resources converters in system of 
multiple interconnected autonomous 
microgrids within self-healing networks” 
 
Gunaratne G. T. C, Jayarathne P. V. M, 
Sandamini S. S. P and the supervisor D.S. De 
Silva for winning the "Best Paper” award at 
the  22nd Annual Conference-IET Sri Lanka 
Network, conducted by IET Sri Lanka on 5 
Sept 2015 in Colombo. Paper was titled 
"Wireless Ad-hoc Architecture for Disaster 
Relie 
 
Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual person 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recognition 
 
 
 
 
 
 
 
Recognition 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Dr. H. C. P. Karunasena 
Outstanding Doctoral Thesis Award for the 
outstanding contribution made to the 
research discipline with the highest standard 
of excellence demonstrated in higher degree 
research practice and placing at the top 5% of 
successful doctoral candidates in the 
particular academic year at the Queensland 
University of Technology (QUT), Brisbane, 
Australia. (2014) 
 

 Dr. H. C. P. Karunasena 
Outstanding Higher Degree Research Student 
Award for the outstanding performance in 
doctoral studies at the Queensland University 
of Technology (QUT), Brisbane, Australia. 
(2014) 
 

 
Recognition 

 

Following students have won the places in 
the CAD Eager competition held in parallel 
with the Techno – 2015 Exhibition. 

 First Place: 
Mr. Karunathilaka Y.C.M. and 
Bandara I.K.T.D. 

 Second Place:  
Mr. Ranwala P.C.J.  

 Third Place:  
Aravinthan M.  

 

Recognition 

Dr. Ruwan Gallage, Senior Lecturer attached 
to the Department has won the JSAP Paper 
Award for his research paper on “Challenge 
to the Synthesis of α”-Fe16N2 Compound 
Nanoparticle with High Saturation 
Magnetization for Rare Earth Free New 
Permanent Magnetic Material” published on 
the Journal; Applied Physics Express. The 
award is comprised of a certificate of citation, 
and a Commemorative Medal presented by 
The Japan Society of Applied Physics and it 
was announced on 13th September 2015.  
 

Recognition 

Dr. N.K. Hettiarachchi has been selected for 
an Endeavour Postdoctoral Research 
Fellowship for research stay at the University 
of Southern Queensland, Australia. 

- 

Dr. R.M.A. Pushpakumara has been awarded 
a Fulbright Advanced Research Fellowship for 
research stay at the Washington State 
University, USA. 

- 

 Dr. R.M.A. Pushpakumara has been selected 
for an Endeavour Postdoctoral Research 
Fellowship for research stay at the University 

- 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

of Southern Queensland, Australia. 

Dr. Sanjeeva Witharana has been selected as 
the “President-Elect” of IEEE Sri Lanka for the 
term 2015-2016. Therefore, he will be the 
President of IEEE Sri Lanka for the term 
2016/2017. Dr. Witharana will be the first 
academic from UoR selected for that position. 
 
Department of Interdisciplinary Studies 

Dr. D.M.K.N. Seneviratne has been selected 
as an outstanding student of the year in 
2012/2013 and outstanding Graduate student 
of the year in 2014/2015 at the School of 
Economics, Wuhan University of Technology, 
China 

 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

Department of Civil and Environmental 
Engineering 
Dr. G. S. Y. De Silva 
Co-Chair, 3rd ACEPS International 
Conference, Faculty of Engineering, 
University of Ruhuna, on March 2015  
Co-Chair and  Member of Scientific 
Committee of 6th International Conference 
on Structural Engineering and Construction 
Management (ICSECM-2015) held on 11th – 
13th  December, 2015 
Member, International Conference 
Committee, International Conference on 
Structural Engineering-2015, Colombo on 
24th to 26th August 2015.  
 
Dr. (Ms.) T. N. Wickramarachchi, Senior 
lecturer in the Department arranged 4th 
Undergraduate Research Symposium on 
Recent Advances in Civil Engineering , 26th 
January 2015, Faculty of Engineering, 
University of Ruhuna 
 
Dr. G.G.T. Chaminda, Senior Lecturer in the 
Department has attend the Symposium of the 
5th annual symposium of A.NERGY-2015 to 
be held in Incheon National University, 
Republic of Korea. The symposium was held 
from 20th to 23rd October, 2015. 
 
Department of Electrical and Information 
Engineering 
i. Dr N.D. Jaysunderea participated on the 1-

day workshop on “How to Operationalize 
SLQF”, organized by  HETC Project/MOHE, 
on 9th Dec 2015, Colombo. 

ii.Mr. Pasika Ranaweera and          Mr Harsha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Proceedings 
published (which includes 
two-page extended abstracts 
of 39 undergraduate research 
projects successfully 
completed at DCEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries /Output 

Walpita conducted several workshops for 
4th and 6th Semester students to 
familiarize them with the technical 
requirements of industry so that students 
are better prepared for the upcoming 
industrial training. 

iii.Head of the Department participated a 
workshop “Internal Quality Assurance for 
Universities”, jointly organized by the HETC 
Project and University of Ruhuna, at 
Wellamadama-Matara.  

iv. Six One-Day workshops on High Voltage 
Engineering were conducted for the 
undergraduates of the Open University of 
Sri Lanka (OUSL) 

v.Dr Rajitha Udawalpola, Mr R.P.S. 
Chandrasena and Mr Pasika Ranweera 
attended the IESL organized workshop on 
Outcome based Education in Colombo 
during 3-4 June 2015. 

vi.Head of the Department together with the 
academic staff members including Mr. 
R.P.S. Chandraseana, M.r Eranda Jayatunga 
participated the Symposium “Successes and 
Challenges in Electricity Distribution Sector” 
organized by LECO on 23 April 2015 in 
Colombo. 

vii.Mr. E.H. Jayatunga, Senior Lecturer of DEIE 
participated a 3-day training program on 
“Developing Enterprising Graduates-
Creating a University Enterprise and 
Entrepreneurship Agenda”, 11-13 March 
2015, in Colombo. Program was organized 
by the State Ministry of Higher Education-
Sri Lanka. 

viii. Department participated in the 
Development Program for the 15-th Intake, 
by conducting Introduction to 
Programming, Operating Systems and 
Computer Data Networks. 

ix.Mr. E.H. Jayatunga, Senior Lecturer of DEIE 
participated a 3-day training program on 
“Developing Enterprising Graduates-
Creating a University Enterprise and 
Entrepreneurship Agenda”, 11-13 March 
2015, in Colombo. Program was organized 
by the State Ministry of Higher Education-
Sri Lanka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 

Outreach activities Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
Dr. H. C. P. Karunasena 
Industry-university linked design projects 
mainly involving students (Lalan Rubber (Pvt.) 
Ltd, Hayleys  Fibre PLC, Ansell Lanka (Pvt.) 

 
 
 
Machine designs, 
troubleshooting machines and 
processes, fabrication and 
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Ltd., MAS Asialine (Pvt.) Ltd) assembly of automated 
machines 

Link Programmes Department of Mechanical and 
Manufacturing Engineering 
Dr. H. C. P. Karunasena 
Visiting Fellowship - Queensland University of 
Technology (QUT), Brisbane, Australia. (2014-
2015) 

 
 
 
Facilitating joint research 

 

Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full papers or short communications in international journals which are in the 
citation index 

                               08 

Full papers or short communications in international journals which are not in 
the citation index  

                               01 

Full papers or short communications in local journals                                  06 

Full papers in proceedings                                  44 

Abstracts of oral presentations                                  21 

Abstracts of poster presentations                                  02 

Books  

Chapters in books                                 01 

Scholarly articles in other publications (Magazines, National News Papers etc.)                                01 

Editorial works 

Review number of papers 
submitted to Annual 
Sessions, Institution of 
Engineers Sri Lanka 

 

 

 

 

Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology 
 
Dean’s statement/Review  
 
Year 2015 is the 10th year of the Faculty of Fisheries and Marine Science & Technology which was established 
in year 2005. So far the faculty has produced five batches of graduates specialized in the field of Fisheries, 
Aquaculture, Limnology, Oceanography and Marine Geology. At the beginning of 2015, the faculty changed its 
location in the new permanent building at Wellamadama premises at the first time after ten years of period 
locating at the faculty complex building of the Faculty of Science.  New location was FMST new building phase-
1 which is about 500 m2 building containing, Dean’s office three lecture halls three laboratories, reading room, 
auditorium and museum. At the same year faculty also got the opportunity of begin the construction of 
building project phase –II of the faculty.  Considering the requirements faculty introduced two new course 
modules for level IV undergraduate and updated eight course modules. By understanding the future 
requirement of the country faculty of FMST also submitted full curriculum for the new degree programme on 
B.Sc in Marine and Freshwater Science special honors degree programme to UGC approval. Moreover, Faculty 
also submitted proposal for changing the name of the department of Limnology to Department of Limnology 
and water technology. Department of Limnology recruited a Ph.D holder for the post of Senior lecture (Grade 
II). Faculty members has published 4 international indexed journal papers, 2 non-indexed papers , more than 
15 abstract. Moreover faculty members also have involving in social service activities and developed relations 
with other institutes such as Geological survey and mines bureau, Marine Pollution Prevention Authority etc. 
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In addition to that faculty members also have worked in special committees assigned for different types 
purposes within and outside of the university.  

 
Staff Involvements and Achievements 
 

Programme/ 
Activity 

Number and/or brief information 
 

Beneficiaries /output 

Newly introduced 
courses  
(course units) 

I. Stratigraphy & Sedimentology (OCG4162) 
 
II. Geophysics for Ocean Science (OCG 4171) 

Level IV undergraduate students 

Community services I. Continuation of FMST-Service laboratory 
(Registered in Central Environmental 
Authority of Sri Lanka): Department of 
Limnology 

 

Community 

Curriculum 
Development 
(Improvements of 
course units /subjects) 

I. Geological & Geographical aspects related 
to aquatic systems (LIM4122) 

II. Water Resources Management (LIM4132) 
III. Inland Aquatic ecosystem management & 

Conservation (LIM 4112) 
IV. Introduction to Oceanography (OCG1112) 
V. Tectonic and Ocean basins (OCG 2141) 
VI. Earth materials & Structure (OCG3212) 
VII. Hydrocarbons and Mineral resources 

(OCG4122) 
VIII. Earth processes and Morphometric 

Analysis (OCG4112) 
 

 
 
 
 
Students 
 
 
 
 

Contribution to 
National Development 

I. Participation of Port Biological Baseline 
survey (Galle, Hambantota & Trincomalee 
Harbor) Collaborated with Marine 
Environment Protection Authority (MEPA): 
Dr. H.B. Asanthi & Dr. R. A. Maithreepala 

II. National Geochemical mapping programme 
collaborated with Geological Survey & 
Mines Bureau.: Dr. Nalaka 

III. National Coastal geological mapping 
programme collaborated with Geological 
Survey & Mines Bureau. Dr. Nalaka 

 

Community 

Committees & No. of 
members involved 

I. Director of Centre for International Affairs 
(CINTA) University of Ruhuna: Prof. Tilak 
Gamage 

II. Director of Internal Quality Assurance Unit 
(IQAU) University of Ruhuna:  Prof. Tilak 
Gamage 

 

Community 
 
 
University 

Grants received 
(purpose & amount) 
-  Local 
-  International 

I.   Research Collaboration with South China Sea 
Institute of Oceanology (SCSIO): Prof. Tilak 
Gamage 

 

Awards/Patents/Speci
al achievements 

Appointment by Chinese Academy of Science as 
co-director of China Sri Lanka Joint Centre for 
Research (CSLCER): Prof. Tilak Gamage 
 

 
 
 
Individual Person & University 
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Programme/ 
Activity 

Number and/or brief information 
 

Beneficiaries /output 

“Project of the Year” Awarded by Department 
of Energy, United State of America : Dr. Nalaka 
Ranasinghe 
 
Presidential Award for Scientific Research: Prof. 
P.R.T. Cumaranatunga, Mr. Gayantha Kodikara 

Outreach activities Conducting Beach cleaning  programme in 
Dondra Fishery Harbour. Dept. of 
Oceanography and Marine Geology. 

Community 

 
Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full papers or short communications in international journals which are in the citation index 08 

Full papers or short communications in international journals which are not in the citation 
index  

03 

Full papers or short communications in local journals 01 

Full papers in proceedings   

Abstracts of oral presentations 19 

Abstracts of poster presentations 03 

Books 01 

Chapters in books 01 

Scholarly Articles in other publications (Magazines, National News Papers etc.)  

Editorial works 05 

 

 

 

Faculty of Humanities & Social Sciences 
 

Dean’s Statement/Review  
 

The Faculty of Humanities & Social Sciences of the University of Ruhuna is the largest Faculty in the University 
in terms of the student population.  It consist of eight academic departments, in addition to those the faculty 
comprised an English Language Teaching Unit, ICT unit, Center for Modern Language & Civilizations, Cultural 
Centre and Center for Conflict Studies. The faculty conducts undergraduate programs leading to the Bachelor 
of Arts General and special degree in twelve disciplines under semester based course unit system. 
 

The scope of teaching and research of the faculty is also extended to offer postgraduate study programs such 
as Diploma, M.A., M.Phil. and Ph.D. etc. The faculty also conducts number of external degree, diploma and 
certificate level programs to meet the needs of the community. 
 

The faculty is striving to make the full use of resources available to restore and foster the past glory and to 
enhance the historical social image of Rohana. Moreover, it contributes to develop economic and social sphere 
of the area. 
 

The faculty of Humanities & Social Sciences grooms the students for a professional life by providing them with 
a broad understanding of the traditions that operate in a wide range of humanistic and social science 
disciplines.  
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Staff Involvements and Achievements 
 

Programme / Activity Number and/or brief information Beneficiaries /output 

Newly introduced undergraduate  
Degree programmers 

ICT introduced as a degree subject  
Introduce English as general degree subject 
and special degree will be started in next year. 

350 students  

Newly introduced courses 
  

 01 by  Dept. of Sociology 
 3 by  Dept. of Pali & Buddhist Studies  
Marine Geography by Dept. of Geography. 
by Dept. of Sinhala 
1. Introduced  course work for  SLS4103. 
2. Independent dissertation   
3. Initiated the course mass      

communication and journalism   studies  
By Dept. of History                
1. Four papers introduced second 

semester (History) 
2. Three paper introduced second 

semester (Archaeology) 
Information Technology Unit introduced 
following course units. 
1. ICT1101-Basic Computer Architecture 

and networking 
2. ICT1201-Database Management and 

objects oriented modelling 
3. FDN32610-Multimedia Technologies 

 

40 students  
30 students 
 
 
 
50 students 
 
 
 
 
100 students 
 
 
 
 
 
75 students 
 

Distant Edu. Programmers  or 
extension courses  

All departments had engaged for teaching, 
conducting seminars and conducting 
examinations for BA (external) degree 
program. English department had continued 
to conducting English extension course for 
external community. 

500 students and 250 
external community 

Fee levying courses Dept. of Sociology 
 01-M.A. in PDS  
Dept. of  Economics 
 MA in Economics 
Dept. of English 
Proficiency in English for Employment 
 

25  
 
100 students 
 
Community of Southern 
Province 

Community services 
 

Dept. of Pali & Buddhist Studies had 
conducted a Dharma- Sermons 
Dept. of Geography  conducted  Teachers   
Training Programme                 
Students Training Programme 
Dept. of History conducted two Lecturers  
Dept. of Sinhala conducted 10 programs  

Communities in 
southern province 
 
200 teachers 
75 students 
100 students 
Communities in 
southern province 

 
Curriculum Development 
(Improvements of courses Units 
/subjects) 

Dept. of Sociology initiated M.A. in PDS BA 
(Sociology)  
Dept. of English Initiated BA  (Special) in 
English  
BA (General) in English. 
Supplementary / Optional Courses in English 

120 
50 students 
30 students 
Students of the 
Department of English & 
Linguistics and  other  
Faculty students. 
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Programme / Activity Number and/or brief information Beneficiaries /output 

Staff development programmers Dept. of Sociology for  01 member  
Dept. of Pali & Buddhist Studies conducted 
Lecturers series.  
Dept. of Sinhala conducted 02 program 

01 
10 participants  
 
15 Participants  

Contribution to National  
Development 

Dept. of Sociology conducted  Knowledge 
Dissemination (Public Lecture). 
Academic staff in all departments 
contributed for  A/L. Paper  marking. 
2 members in Dept. of Sinhala had served as 
the member of official Language 
Commission. 
Dept. of English had conducted following 
programs. 
1. Assisted Eastern University to formulate 

Undergraduate Courses in English for 
both internal and  external programmes 

2. Reviewed Abstracts and Papers  for 
publication 
 

Communities in 
southern province  
 
 
 
University 
 
Internal & External 
students of the Eastern 
University 
 

Contribution in International  Level Dept. of Pali & Buddhist Studies   had 
conducted a   
Meditation classes 
Dept. of English conducted following 
program 
 Examined 5doctoral dissertations of Indian 
Universities - Bharathiyar, Pondicherry and 
Madras 
 

Foreigners 

Committees & No. of members  
Involved 
 

Two member Dept. of History were involved 
for   two committee 
Two members of Dept. of Sociology 
Represent  in 05 committees  
Four members of Dept. of Sinhala represent 
4 committees. 
5 members of Dept. of Pali & Buddhist 
Studies served several committees.  
 

 
 
 
University 

Grants received (purpose & 
amount) 
- Local 
- International 

Dept. of Sociology received Two grant UGC &  
NORHEAD 
Dept. of Pali & Buddhist Studies received  
UGC – PhD grant. 

2 members 
 
One member 

Awards/Patents/Special 
achievements 

 
Dept. of Sinhala had conducted a lecture for 
Elementary-   Sinhala June 2015  South Asian 
summer -Aug     2015     Language Institute at 
University of Wisconsine -     Madison , U.S. 
 

50 foreigners  

Workshops/Seminars/Conference 
conducted  (Internal & Local) 

Dept. of Sinhala 01 
Dept. of Sociology  01 

350 
100 

Symposiums/workshops/Seminars/ 
Conferences conducted  

One by the faculty  450 

Outreach activities None  

Link programmers Dept. of Sociology  01 06 
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Programme / Activity Number and/or brief information Beneficiaries /output 

Dept. of  Economics 
Undergraduate and Postgraduate 
programme With Agder University, Norway 
 

 
Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full  papers or short communications in international journals which 
are in the citation index 

Dept. of English     01 
Dept. of  Economics 05 
Dept. of History       02 

Full papers or short communications in international journals  which 
are not in the citation index 
 

Dept. of Pali & Buddhist Studies 01 
Dept. of  Geography    06 
Dept. of Economics    05  
Dept. of Sociology      01 
Dept. of English        05 

Full papers or short communications in local journals 
 

Dept. of History   06 
Dept. of Sociology 02 
Dept. of Pali & Buddhist Studies  04 
Dept. of Geography 12 
Dept. of English   02 

Full papers  in proceedings 
Dept. of Economics  02 
Dept. of English  01 

Abstracts of oral presentations 
 

Dept. of Economics 05  
Dept. of Sociology 06 
Dept. of Geography  13 
Dept. of English  08 

Abstracts of poster presentations Nil  

Books 
 

Dept. of Sociology 01 
Dept. of Pali & Buddhist Studies 01 
Dept. of Geography  01 
Dept. of History 02 
Dept. of English 01  

Chapters in books                                                                                                                                    Dept. of English 01 

Scholarly Articles in other publications (Magazines, National News 
Papers etc.) 
 

Dept. of History 06 
Dept. of Pali & Buddhist Studies 07 
Dept. of Geography 01 
Dept. of English  02 
Dept. of History 03 

Editorial works 
 

Dept. of Sociology 04  
Dept. of English  03 
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Faculty of Management & Finance 
 

Dean’s Statement/Review  
 
The Bachelor of Business Administration (BBA) program at the Faculty of Management and Finance, the 
program itself has established as a leader in management education in Sri Lanka. Our program, which has 
become one of the premier choices for the students, furthers their education leaps and bounds. The business 
environment changes drastically. As such, we, as a Faculty are committed to respond to the demands required 
for educational programs. BBA degree curriculum was change to keep the program relevant to contemporary 
business needs and whereby educate the students about the new developments accepted that the business 
education is the livelihood of the economic development of any society. Thus, business education offers 
insights to entrepreneurial developments in a society. I believe that the BBA degree program at the Faculty, 
imparts the students, the required up to date knowledge which develops students with the leadership skills 
with 'can do attitude' to face the challenges in the business world. With your commitment, dedication and 
focus on studies at the Faculty of Management and Finance, University of Ruhuna, the Faculty expects to excel 
our academic performance and thereby serve the society providing productive human capital.  

 
Staff Involvements and Achievements 
 

Programme / Activity Number and/ or brief information Beneficiaries/ output 

Fee Levying courses 
 Prof.P.A.P.S.Kumara and 

Dr.T.S.L.W.Gunawardana delivered Lectures for 
Master of Business Administration Degree 
conducted by Faculty of Management & 
Finance, University of Ruhuna.  
 

 Prof.P.A.P.S.Kumara, Dr.T.S.L.W.Gunawardana, 
Mr. A.C.Karunaratna, and Ms.G.P.K.Nishadi 
served as Supervisors and Examiners of the 
Theses of Master of Business Administration 
Degree conducted by University of Ruhuna, 
Matara. 
 

 Mr.WMR Laksiri delivered lectures for Master of 
Art in Peace and Development Studies Degree 
conducted by University of Ruhuna, Matara. 

 

 Prof.P.A.P.S.Kumara, Dr.T.S.L.W.Gunawardana, 
Mr. A.C.Karunaratna, Ms.G.P.K.Nishadi, 
Mrs.P.K.C.Dinesha and Mr.T.R.Wijesundara 
served delivering lectures to Diploma in 
Marketing Management Program. 

 Mr.A.C.Karunaratna served as a visiting lecturer 
for the Inter disciplinary courses at the Faculty 
of Science, University of Ruhuna.   

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama work as program 
coordinator of PDBA\MBA Programme and 
course coordinator of PDBA\MBA 102 
Accounting for managerial Decisions. 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama working as a Visiting 
Lecturer for ECN 4204 Corporate Finance, 
Department of Economics and FSC 3122 
Accounting, Faculty of Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University 
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Programme / Activity Number and/ or brief information Beneficiaries/ output 

  Dr. (Mrs.) T.M.A. Tennakoon working as a 
Visiting Lecturer of PDBA/MBA Programme and 
Course Lecturer for PDBA.MBA 201 Financial 
Management and PDBA/MBA 102 Accounting 
for Managerial Decisions. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara working as a Visiting 
Lecturer of PDBA/MBA Programme conducted 
by the Faculty of Management and Finance. 

• Mrs. M.S. Nanayakkara working as a Visiting 
Lecturer of BPharm Degree programme 
conducted by Faculty of Medicine.  

 Mr. A.G. Deepal working as a Course Lecturer 
for PDBA/MBA 102 Accounting for Managerial 
Decisions. 

 Dr. M.K. Wanniarachchige worked as a visiting 
lecturer of PDBA\MBA Programme and course 
coordinator for MBA 201 Financial 
Management.  

 Mrs. G.A.N. Darshi working as a Visiting Lecturer 
of Master of Business Administration (MBA) 
Degree Programme conducted by the Faculty of 
Management and Finance, University of 
Ruhuna. 

 Mrs. GAN Darshi worked as a Visiting Lecturer 
for BPram Degree Programme conducted 
Faculty of Medicine, University of Ruhuna. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha worked as a Visiting 
Lecturer of BSc Engineering Degree program (IS 
5311 - Financial Management) at the Faculty of 
Engineering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University 
 

Community Services   Department of Marketing organized several 
workshops to train small scale women 
entrepreneurs with respect to introducing 
value additions of fish products and 
strengthening marketing skills 

 Mr.A.C.Karunaratna delivered a lecture on 
Leadership Skills for the students of St’ Thomas 
College, Matara 

 Mr.A.C.Karunaratna delivered a lecture on 
‘How to Become an Effective Student’ for the 
students of Thalalla North Maha Vidyalaya, 
Kekanadura 

 Mr.A.C.Karunaratna delivered a lecture on 
Consumer Behaviour for the students of 
Faculty of Agriculture. 

 P.K.C.Dinesha participated as chief guest in 
commerce day in G/Ananda Central Collage, 
Elpitiya. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara working as the Auditor 
of Old Girls’ Association in Southlands College, 
Galle. 

 Mr. A.G. Deepal working as the Auditor for all 

Community 
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Programme / Activity Number and/ or brief information Beneficiaries/ output 

the clubs, academic societies in all the 
departments and faculties in University of 
Ruhuna. 

Curriculum Development                                                   
(Improvements of course 
units/ subjects) 
 

 BBA Degree Curriculum Revision: Following 
members contributed to revision of the BBA 
Degree Curriculum. 1. Prof.P.A.P.S.Kumara. 2. 
Dr.T.S.L.W. Gunawardana. 3. Ms.G.P.K.Nishadi 
4. Mr. W.M.R.Laksiri 5. Mr.A.C. Karunaratna 6. 
Mr.M.N.M.Nismi 7. P.K.C.Dinesha 8. W.T.M. De 
Silva 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama participated 
syllabus development programme conducted 
by faculty of management and finance for 
Bachelor of Business Administration Degree. 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama participated in 
Development of Curriculum for PDBA/MBA 
Degree, Faculty of Management and Finance, 
University of Ruhuna. 

 Dr. (Mrs.) T.M.A. Tennakoon participated in 
Development of Curriculum for PDBA/MBA 
Degree, Faculty of Management and Finance, 
University of Ruhuna. 

 Mr. Y.A.M.B. Manawansha participated in the 
Curriculum Development of BBA Degree 
programme in the Faculty of Management and 
Finance. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara participated in the 
Development of Curriculum for BBA Degree 
Programme, Faculty of Management and 
Finance. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara worked as a member of 
the Curriculum Development process of the 
MBA Programme, Faculty of Management and 
Finance. 

 Dr. M.K. Wanniarachchige participated in the 
Development of curriculum for BBA and MBA 
Degree of the Faculty of Management and 
Finance, University of Ruhuna. 
 

 Mr. A.G. Deepal participated in the 
Development of Curriculum for PDBA/MBA 
Degree, Faculty of Management and Finance, 
University of Ruhuna. 

 Mr. A.G. Deepal participated in the Curriculum 
Development of BBA Degree programme in the 
Faculty of Management and Finance. 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a member of the 
Curriculum Development of the Faculty of 
Management and Finance. 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a member of the 
Curriculum Development Process of the 
Master of Business Administration (MBA) 
Degree Programme, Faculty of Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University  
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and Finance. 

 Mr. K.G.P.V. Gunarathna participated in the 
Curriculum Development of BBA Degree 
programme in the Faculty of Management and 
Finance. 

 Mrs. H.A.C. Jeewanthi participated in the 
curriculum development of the BBA degree of 
the Faculty of Management and Finance. 

 Mrs. T.A.N.R Jayarathne participated in the 
curriculum development of the BBA degree of 
the Faculty of Management and Finance. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha participated in the 
curriculum development of the BBA degree of 
the Faculty of Management and Finance. 
 

 
 
 
 
 
University 
 

 
 
 
 
 
 

Staff Development 
Programms 

 Mr. A.C.Karunaratna coordinated two modules 
(Module 09 and 10) in CCPDHE and organized 
the relevant workshops for each module. 

  Mr. Y.A.M.B. Manawansha participated as a 
Resource Person for a lecture organized for the 
non-academic staff in University of Ruhuna 
organized by Faculty of Management and 
Finance. 

 Mr. A.G. Deepal participated as a Resource 
Person for a lecture organized for the non-
academic staff in University of Ruhuna. 

 

University  

Contribution to National 
Development  Prof.P.A.P.S.Kumara, Dr.T.S.L.W.Gunawardana, 

Ms. G.P.K.Nishadi, and Mr. A.C.Karunaratna 
worked as Chief Examiners in the G.C.E. 
Advanced Level Examination for the subject of 
Business Studies. 

 Following Staff members worked as chief 
examiner in the G.C.E. Advanced Level 
Examination for the subject of Accounting. 

 Mr. Y.A.M.B. Manawansha 
 Mr.H.V.D.I. Abeywickrama 
 Mrs. M.S. Nanayakkara 
 Mr. A.G. Deepal  
 Mrs. G.A.N. Darshi 
 Mr. K.G.P.V. Gunarathna 
 Mr. R.R.P.K. Gunarathna 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama participated for the 
Re-scruiting activities in the G.C.E.(A/L) 
examination.  

 Mr. Y.A.M.B. Manawansha worked as the 
controlling Chief Examiner for G.C.E.(A/L) 
Examination  – 2015, Matara District. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara contributed for a 
workshop conducted for G.C.E.(A/L) (NIE). 
 

 Mrs. M.S. Nanayakkara participated for the Re-
scruiting activities in the G.C.E.(A/L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community  
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examination.  

 Mr. A.G.Deepal worked as the controlling Chief 
Examiner for G.C.E.(A/L) Examination – 2015, 
Galle District. 

  Dr. M.K. Wanniarachchige contributed for 
workshop conducted for G.C.E. (A/L) Accounting 
and Business Studies subjects. 

 Mrs. G.A.N. Darshi participated for the Re-
scruiting activities in the G.C.E.(A/L) 
examination for the Accounting subject, 
conducted by Department of Examinations and 
Evaluation. 

 
 
 
 
 
Community 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contribution in 
International Level 

 Prof.P.A.P.S.Kumara worked at the School of 
Business and Economics, University of Fiji, The 
Fiji Islands- on my sabbatical leave period 

 Mr.A.C.Karunaratna delivered two 
presentations about University of Ruhuna for 
the team of delegates came from India and 
Bangladesh.  

 Mr.A.C.Karunaratna reviewed a manuscript in 
International Journal of Services Marketing 
(Emerald).  

 Dr. M.K.Wanniarachchige reviewed papers for 
a number of international journals and 
conferences. 

 

 
 
 
 
 
 

University & Community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Committees & No. of 
Members involved 
 
 
 
 
 

 Mr. W.M.R. Laksiri a member of Executive 
committee of FUTA 

 Dr.T.S.L.W.Gunawardana served as the 
President of the Teachers’ Union Association 
of Faculty of Management and Finance 

 Prof.P.A.P.S.Kumara served as the Secretary 
of the Teachers’ Union Association of Faculty 
of Management and Finance 

 Prof.P.A.P.S.Kumara and Dr.T.S.L.W. 
Gunawardana Members of the Board of Study 
for MBA Degree program of the Faculty of 
Management and Finance, University of 
Ruhuna 

     Dr.T.S.L.W.Gunawardana served as the 
Faculty Coordinator for Distance Learning 
Education unit-University of Ruhuna. 

 Mr. A.C.Karunaratna served as the Faculty 
coordinator of Staff Development Centre. 

 Dr.T.S.L.W.Gunawardana served as Chief 
Editor of the  Editorial Board of the Ruhuna 
Journal of Management and Finance.  

 Prof.P.A.P.S.Kumara served as a member of 
the Editorial Board of the Ruhuna Journal of 
Management and Finance.  

 Mr. A.C.Karunaratna served as a member of 
the Research & Development Committee of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University and 
Community 
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Committees & No. of 
Members involved 

the Faculty of Management and Finance.  

 Mr. A.C.Karunaratna served as the Faculty 
coordinator of Staff Development Centre. 
 

 Mr. A.C.Karunaratna served as the Senior 
Treasurer in the Circle of Marketing. 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama served as a faculty 
member of UDG – ICT component of HETC 
Project. 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama served as a faculty 
member of University scholarship committee.  

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama served as a 
member of Research proposal evaluation 
committee of Faculty of Management and 
Finance. 

 Dr. (Mrs.) T.M.A. Tennakoon working as a 
Faculty Coordinator of Carrier Guidance Unit, 
University of Ruhuna. 

 Dr. (Mrs.) T.M.A. Tennakoon working as a 
Faculty Coordinator of Academic Sessions, 
University of Ruhuna. 

 Dr. (Mrs.) T.M.A. Tennakoon served as a 
member of Editorial Board ICME – 2015. 

 Mr. Y.A.M.B. Manawansha working as a Chair 
of the Finance Committee in ICME – 2015. 

 Mrs. M.S. Nanayakkara working as a member 
of the Operation Committee 4th ICME – 2015. 

 Mrs. M.S.Nanayakkara working as a member of 
the Judge Panel of selecting the Best 
Entrepreneur Award 2015, Monaragala District 
Chamber of Commerce. 

 Mr. A.G.Deepal served as a member of the 
Food committee in ICME 2015. 

 Mr. A.G. Deepal worked as a Student 
Counselor. 

 Dr. M.K. Wanniarachchige served as a member 
of the Internal Quality Assurance Editorial 
Board (RJMF). 

 Mrs. G.A.N. Darshi served as a faculty member 
of UDG – Ethnic Cohesion component of HETC 
Project. 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a member of the 
Curriculum Revision Committee in the Faculty 
of Management and Finance 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a member of the 
accommodation committee in the 3rd 
International Conference on Management and 
Economics (ICME-2015) – University of 
Ruhuna, Sri Lanka. 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a Faculty 
Coordinator of Inter-Faculty Dancing and 
Literature competition, University of Ruhuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University & Community 
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2015. 

 Mrs. G.A.N. Darshi worked as a member of the 
Judge panel of selecting the Best entrepreneur 
Award 2015, Hambantota District Chamber of 
Commerce (HDCC). 

 Mr. K.G.P.V. Gunarathna worked as a Faculty 
Representative for Academic Sessions 2014. 

 Mrs. H.A.C. Jeeewanthi working as a Faculty 
Coordinator for Cultural Center activities. 

 Mrs. H.A.C. Jeewanthi served as a Student 
counselor. 

 Mrs. T.A.N.R. Jayarathna served as a Student 
counselor. 

 Mrs. T.A.N.R Jayarathne working as a Faculty 
Representative of the Sport Advisory Board in 
the University of Ruhuna. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha served as a Student 
Counselor, Faculty of Management and 
Finance, University of Ruhuna. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha worked as an advisor of 
Circle of Accounting, Department of 
Accounting and Finance. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha working as a member of 
the Finance Committee in ICME – 2015. 

 Mr. G.K.C. Jeewantha working as a Faculty 
Representative of the Sport Advisory Board in 
the University of Ruhuna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University & Community 
 
 
 

Workshops / Seminars / 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

 Mr. A.G. Deepal conducted a workshop for 
students in the Department of Accounting and 
Finance on motivating and energizing for 
speaking in English. 

 Mr. R.R.P.K. Gunarathna conducted a 
workshop for small and medium entrepreneurs 
at chamber of commerce Matara. 

Students 
 
 
 
Small and medium 
entrepreneurs 
 
 

Outreach activities  Gamata Marketing: Fish Bonanza 
Entrepreneurial Event with SLIM 

 Mr.A.C.Karunaratna participated as the Guest 
of Honour in a ceremony organized by the 
American Business School  

 Mr.A.C.Karunaratna participated the Awarjana 
Live Radio programme produced by Ruhunu 
Sewaya (SLBC), Matara 

 Mr. H.V.D.I. Abeywickrama coordinated the 
workshop on “positive thinking and 
communication” under the organizational 
leadership (BBA 4202 ) Programme. 

 Mr. A.G. Deepal participated for 4 day 
workshop in introducing SLPSAS organized by 
Association of Accounting Technicians of Sri 
Lanka. 

Community  
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Other Activities  Mr. H.V.D.I. Abeywickrama participated as 
resource person for commerce day of St. 
Mary’s Convant, Matara.  

 Mr. Y.A.M.B. Manawansha participated as a 
resource person in “Commerce day” 
programme conducted by Charted Institute in 
Matara District. 

 Mr. A.G. Deepal participated as a resource 
person in “Commerce day” programme 
conducted by two schools in Ambalangoda 
area. 

 Mr. A.G. Deepal working as the Auditor in 
“Manahara Sports club” situated in 
Watugedara area. 

 Mr. R.R.P.K. Gunarathna participated as a 
resource person in “commerce day”seminars 
at Baddegama Crist Church Boy’s College. 

 

Community 

 
Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full papers or short communications in international 
journals which are in the citation index 

- 

Full papers or short communications in international 
journals which are not in the citation index 

- 

Full papers or short communications in local journals - 

Full papers in proceedings - 

Abstract of oral presentations 

 Mrs.P.K.C.Dinesha - International Postgraduate 
Research Conference 2015, University of 
Kelaniya. 

 Mrs.P.K.C.Dinesha - 12th Academic Session & 
11th Vice Chancellor Awards Ceremony, 
University of Ruhuna. 
 

Abstract of poster presentations - 

Books - 

Chapter in books - 

Scholarly articles in other publications (magazines, 
National News papers etc.) 

 Mr.A.C.Karunaratna published three news-
paper articles in national news-papers on the 
subject of Marketing.  
Mr.A.C.Karunaratna published several news-
paper articles in cooperation with Sri Lanka 
Institute of Marketing (SLIM) in national news-
papers on the Fish Bonanza: Gamata 
Marketing project 

Editorial works 

 Prof.P.A.P.S.Kumara developed a proposal for 
Master of Business Management, University of 
Ruhuna 
 

 Mr.A.C.Karunaratna developed a soft skills 
proposal for the orientation program for the 
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undergraduates of University of Ruhuna 
 

 Mr.A.C.Karunaratna developed a soft skills 
proposal for the orientation program for the 
undergraduates of University of Ruhuna 

 
Mr.A.C.Karunaratna developed a course 
syllabus for the soft skills course unit to be 
introduced under technology stream degree 
programme 

 
 
 
 

Faculty of Medicine 
 
Staff Involvements and Achievements 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Newly Introduced 
Courses (Course units) 

Dept. of Community Medicine 
Dr. Thyagi Ponnamperuma-Curriculum developed 
in Family Medicine 

Dept. of Community 
Medicine 
Medical Students 
 

Distant Education 
Programmes or Extension 
Courses 

Dept. of Microbiology 
Diploma in Medical Microbiology PGIM trainees 
 
 
Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Dr. K.A.Gunarathne, - Coordinator, Lecturer   &   
Examiner    
Dr S. Kularatna-     
JAP Dhammika   
Dr. M.F.M.Rameez .            Lecturers 
Dr. DLW.Dasanayake   

 
Adolescent Health Module- Diploma in 
Reproductive Health, Post Graduate Institute of 
Medicine, University of Colombo 
 
Dr. S.Kularatna, Dr. JAP Dhammika, Dr. 
KA,Gunarathne, Dr. MFM Rameez,  
Dr. DLW. Dasanayake & Dr. MAG Iresha 

Lecturers -  BSc.( Nursing ) Degree program    
 

Dept. of Microbiology 
PGIM, University of 
Colombo 
 
Dept. of Obstetrics & 
Gynaecology 
Undergraduate Medical 
students 
        
Postgraduate Trainees in        
Obstetrics & Gynaecology 
 
  
 
Postgraduates Trainees in   
Obstetrics  & Gynaecology 
      
Undergraduate Nursing 
Students of Para Medical 
Degree Program 
 

Community Services Dept of Anatomy 
i.  Andrology Laboratory 
a) Basic Semen Analysis 
b) Intra Uterine Insemination 
c) Kurzok Miller Test 
d) Post Coital Test 
ii. Male Infertility Service/Clinic 
iii. Sperm MAR IgG Test 

 
 
 
 
 
Students & Community 
 
 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

42 

2015 

Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

iv. Post Ejaculate Urine Analysis (PEUA) 
v. Blood Grouping & Rh Factor 
vi. VDRL Test (Syphilis RPR Test) 
vii. HIV I&II Antibodies Test (HIV I & II Ab) 
viii. Hepatitis B Surface Antigen Test (Hbs Ag) 
ix. Sperm Hyaluronan Binding Assay (HBA) 
x. Sperm Bank 
    - Donor Insemination Programme 
    - Special programme for husbands those who 
       are unable to produce samples on demand 
    - Special programme for males those who  
      undergo special medical treatments  
      e.g. Chemotherapy 
xi. Rubella (IgG & IgM Ab) Antibodies 
xii. CMV (Cytomegalovirus) Antibodies (IgG &  
      IgM Ab) 
MOIC Reproductive Biology Unit – 
Dr. P.M. Rodrigo 
Molecular Genetics lab service function  - 
Dr. L.B.L.Prabodha 
Cleft Palate - Dr. L.B.L.Prabodha 
 
Dept. of Community Medicine 
Prof. Saman Wimalasundara - Community 
Ophthalmology Clinics 
 
Dr. PVDe Silva. -Conducting Field Antenatal 
Clinics Conducting Health Education Programmes 
in Factories  
 
Dr. Thyagi Ponnamperuma –Participated to NCD 
Screening Programme 
 
Dr. Champa Wijesinghe- Conducted Awareness 
Programmes in health care institutions, schools 
and community organizations in Galle  
NCD screening in estate workers/University staff 
 
Dr. Janithra de Silva - NCD Screening Programme 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - 
Medical and Haematology Clinic 
 
Prof. K.D. Pathirana - 
i.Neurophysiology Test 
ii Neurological services at Teaching Hospital, 
Karapitiya 
iii. /General Medical Services at TH, Karapitiya 
 
Dept. of Microbiology 
The Microbiology Diagnostic Service – both free 
and paid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Students & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Community 
Medicine 
Staff of UR. 
 
University staff 
 
 
Patients attending Cardiac 
Rehabilitation Programme , 
THK / school children/ 
MCH care recipients/ 
estate workers/ university 
staff 
University Staff  
 
 
 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake 
Public 
 
 
 
 
 
 
 
Dept of Microbiology 
Hospital patients and 
outside patients 
 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

43 

2015 

Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Dept. of Paediatrics 
I. Conduction general paediatric clinics 

Tuesdays  & Thursdays 
II. Renal clinics – Wednesdays  
III. Asthma clinics – Every other Fridays   
IV  Growth Hormone clinic -  once a  month  
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
I. Diagnostic services in Parasitology 

 
II. Transmission Assessment Surveys (TAS) under 
national Programme to Eliminate Lymphatic 
Filariasis (PELF)  
 
 
II. Conducting the ‘Filariasis Clinic’  

 
Dr. Janaka Ruben 
i. Diagnostic services in Parasitology 
ii. Transmission Assessment Surveys (TAS) under 

national Programme to Eliminate Lymphatic 
Filariasis (PELF)  

III. Conducting the ‘Filariasis Clinic’ 
 
Dept. of Pathology 
Histopathology and Cytopathology Service to the 
Professorial Units of the Teaching Hospital 
Karapitiya  
(1350) histopathology and 370 cytopathology 
specimens were processed and reported) 
 
Diagnostic Immunohistochemistry Laboratory 
Service to the Southern Province Sabaragamuwa 
Province 
(245 immunohistochemistry tests were done 
and reported) 
 
Dept. of Pharmacology 
Prof. Menik Hattihewa - 
Laboratory service in Insulin Resistance 
 
Mrs. Nadeesha Samaranayake,  Mrs MS 
Kumarage -  
Service function on Fasting Insulin, FBS & OGTT 
 
Dept. of Psychiatry 
Prof. G.H.Chandanie - 
Prof Chandanie provided consultancy services as 
General Adult Psychiatrist and Child and 
Adolescent Psychiatrist to University Psychiatry 
unit of Teaching Hospital Karapitiya. She also 
functioned as a visiting lecturer to PGIM 
Colombo. She was the vice president of newly 

 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda 
Dr. Janaka Ruben 
The following were done 
Diagnosis of one intestinal 
amoebiasis case, four 
Wuchereria bancrofti 
cases, and four Dirofilaria 
repens were done.  One 
Plasmodium ovale, one 
Plasmodium vivax,  Two 
hookworm cases , two 
Pneumocystis, jiroveci . 5 
filarial lymphoedema cases  
 
 
 
 
Dept. of Pathology 
Patients of TH Karapitiya 
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formed Sri Lanka College of Child Psychiatrists. 
She served as the chairperson of the Ethical 
Review Committee and member of Appeals 
committee of the faculty. She also served as 
evaluation and selection boards member of the 
University of Ruhuna and University of Colombo 
for promotions of academic members of the 
universities. She also chaired a committee on 
disciplinary inquiry of a employee of Ruhuna 
University. She chaired a symposium at Annual 
Academic Sessions of SLCOPsych. She also 
chaired sessions in Annual Academic Sessions of 
Galle Medical Association and Annual Academic 
Sessions of Faculty of Medicine. Appointed as an 
examiner of PhD of academic staff member of 
Kelaniya University 
 
She participated as a resource person in 
following community programs.  

 Training on common child psychiatric 
conditions for newly recruited primary school 
teachers for southern province  

 Training special education teachers of 
Southern province of common child 
psychiatric conditions detectable in the 
classroom 

 Training parents of children with special 
needs behavioural management of problem 
children 

 Resource person for parent education at 
Holcim Factory, Galle 
 

Dr G.D.Punchihewa - 
She worked as the Head of the clinical 
multidisciplinary team of University Psychiatry 
Unit of Teaching Hospital, Karapitiya. She 
continued to provide consultation service to 
psychiatry inpatient unit and psychiatry 
outpatient service at the Teaching Hospital 
Karapitiya.In addition she provided  Maternal 
Mental health services to Teaching Hospital 
Mahamodara and the Bope –Poddala MOH area. 
 She represented the faculty at the Board of 
Study in Psychiatry at the Postgraduate Institute 
of Medicine, University of Colombo and also 
provided services as an examiner and  trainer for 
the post graduate trainees in Psychiatry. She 
served as a member in CD & EC and in the 
committee to revise Examination By -laws.  She 
was a member of the University Medical Board.  
She also represented the department at the 
Board of study in Medicine of University of 
Ruhuna.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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 She participated as a resource person in the 
following community programs. 
 

 Maternal Mental health awareness 
programme for expectant mothers attending 
“parent crafting” programme at Teaching 
Hospital Mahamodara 

 Maternal Mental health awareness 
programme for Public health Midwives at 
MOH office Bope-Poddala 

 Resource person for Cardiac Rehabilitation 
program by conducting patient education on 
Anxiety & depression. 

 Community awareness programme for the 
expectant mothers organized by the Sri 
Sudharmarama Temple, Mirisswatta, 
Karapitiya 

 Chaired a session at the Continuing 
professional development program organized 
by the College of Psychiatrsts in collaboration 
with the Sun Pharmaeceuticals  

 Served as a council member of the Galle 
medical Association 

 
Dr  S A C Senadheera - 
She provided her service as a member of the 
psychiatry multidisciplinary team of the 
University Psychiatry Unit, Teaching Hospital, 
Karapitiya. She provided clinical psychology 
consultations to the University  Psychiatry Unit 
and to the other Units in teaching Hospital 
Karapitiya. She performed neuropsychological 
assessments of children, adolescents and 
elderly.  
 She participated as a resource person in the 
following programs.  

 Visiting lecturer for the diploma course in 
Counseling held   by the dept. of Psychiatry, 
Faculty of medical sciences, Sri Jayawardenepura 

 Participated in the case discussions of the 
multidisciplinary team in the ‘Senehasa’ 
children’s resource centre in Kithulampitiya, 
Galle. 
 
Dr K M S A K Jayasekara - 
Dr Jayasekara provided consultation services to 
the University Psychiatry unit of Teaching 
Hospital Karapitiya as a member of the 
multidisciplinary team and to  the Psychiatry 
Unit at District Hospital Unawatuna. He served in 
ME & SDU committee and as the coordinator for 
psychiatry in AHDP. He served as the chair 
person in the faculty academic day organizing 
committee , as a joint secretary in Galle medical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
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association and as a committee member of 
RUMSA..   
Dr Jayasekara participated as a resource person 
in the following community and staff 
development programs. 

 Coordinator for Psychiatry to BSc Nursing & 
BSc Pharmacy course faculty of Medicine 
University of Ruhuna 

 ME & SDU committee 

 Visiting lecturer & examiner at BSc Nursing 
& BSc Pharmacy courses 

 Chair person in the faculty academic day 
organizing committee  

 Joint secretary in Galle medical association.   

 Committee member of RUMSA 

 Resource person for the workshop on 
“memory & stress” conducted at 

       Richmond,,Sangamiththa, Southlands and 
teachers’ training colleges 

 Resource person for the workshop on “ 
stress” for the detainees and the staff at 
Terrorist Investigation Devision, Boossa 

 Visiting Senior Lecturer, Allied Health 
Sciences degree programme, Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna 

 Resource person for Cardiac Rehabilitation 
program by conducting the Bio, psycho, 
social module and physical and mental 
relaxation 

 Conducted Psychiatry lectures for the 
nursing degree program at teaching hospital 
Mahamodara 

 Examiner at BSc in Nursing Final Semester 
examination  

 Served in the scrutiny board of the Final 
MBBS examination 

 
Dr I H Rajapakse - 
Dr Rajapakse works as a senior lecturer in 
Psychiatry in the department of Psychiatry 
Faculty of Medicine Ruhuna. She is working as a 
consultant to the university psychiatry unit and 
providing services to adult inpatient wards, 
Liaison Psychiatry clinic at Teaching Hospital 
Karapitiya and the clinic for neurotic disorders at 
Clinic room, Department of psychiatry, 
University of Ruhuna. She is the coordinator of 
Liaison psychiatry arm of Cardiac Rehabilitation 
program at Cardio- thoracic unit. She was 
appointed. Dr Rajapakse participated as a 
resource person in the following staff 
development and community programs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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 Served  as a Honorary Research Fellow at 
the School for Medicine and Health, 
University of Durham, UK 

 Visiting Senior Lecturer, Allied Health 
Sciences degree programme, Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna 

 Resource person for Cardiac Rehabilitation 
program by conducting the Bio, psycho, 
social module and physical and mental 
relaxation.. 

 Conducted Psychiatry lectures for the 
nursing degree program at teaching hospital 
Mahamodara. 

 Visiting examiner at the Final MBBS 
Psychiatry examination conducted by the 
Faculty of Medicine, University of Kelaniya.  

 Examiner at BSc in Nursing Final Semester 
examination  

 Served in the scrutiny board of the Final 
MBBS examination 

 Represented the Faculty of Medicine for 
Humanities committee, university of 
Ruhuna and committee of Ethnic Harmony 
university of Ruhuna. 

 Member of the Ethical Review Committee of 
the Faculty of Medicine, University of 
Ruhuna 

 Member of the Information Technology 
Committee of the Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 

 Member of the Library Committee of the 
Faculty of Medicine, University of Ruhuna 

 Member of the Opening Ceremony 
Committee of the Faculty of Medicine 
Annual Academic Sessions Committee 

 Resource person at the introductory 
programme conducted by the Faculty of 
Humanities and Social Sciences for the new 
entrants to the Faculty 

 Organised the symposium for first year 
medical students on introduction to 
different traditions, values and beliefs of 
religions practices in Sri Lanka as part of the 
social harmony programme introduced to 
Sri Lankan universities as per the 
recommendations of the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission.  

 Chairperson on session at the Sri Lanka 
College of Psychiatrists 

 Served in the advisory board of the ‘Arts 
Council’ of the University of Ruhuna 

 Chaired a session at the Academic Forum 
organised by the WHO in collaboration with 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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the Sri Lanka Psychiatric Association Mental 
Health and Psychosocial Support for Doctors 

 Member of the Ethical review committee of 
the Sri Lanka Medical Associaton 

 School mental health promotion 
programmes conducted at Richmond 
College, Galle, Sacred Heart Convent Galle, 
Rahula College Matara, St Aloysius College 
Galle.  

 Resource person at the Metta conference 
organised by the Sarvodaya Movement of 
Sri Lanka 

 Directed the Southern Symphonia 
performance at the Doctors Concert 
organised by the Sri Lanka Medical 
Association 

 Served as the Co Editor and Committee 
Member of the Galle Medical Association 

    
Dept. of Surgery 
(a) Patient Care  

Patient care provided for patients in the 
University Surgical Unit 
Ward 3 & 5 – Total number of in patients 
treated :      Ward 3 -  7218 

       Ward 5 -  12025    
(b) Clinics  

             Out patients University Surgical Clinics: 
Number of clinics held:                             -        
140 
Total number of out patients attended: -  13287 
 
 

Additional Clinics  

 Varicose vein clinic -  conducted by  Dr. 
M.M.A.J. Kumara is held  every other 
Tuesday at Operation Theatre E & F 

 Follow up Clinic -  conducted by  Dr. J.P.M. 
Kumarasinghe is held  every other Tuesday at 
Ward 3. 

 Pre-Anesthetic Assessment Clinic -  
conducted by Dr. U.I. Hapuarachchi is held 
every  Friday in Ward 3.  

(c) Operations 
Operation Theatre A&B, C &D, E&F, ETC – 
Casualties -    6315   
Routine operations   –  17430   

(d) Endoscopy 
Gastrointestinal endoscopy services No. of   
patients    - 788 
  

(e)      Services  
  Dr.  M.M.A.J. Kumara served as  

*   an examiner for ERPM examination. 

 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patients 
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  Dr. J.P.M. Kumarasinghe served as  

*   an examiner for ERPM examination. 
 

  Dr. R.P.  Abeywickrama served as  
*   a member of the Board of Study in Surgery.   
*   an examiner for ERPM examination. 
*   an elective student coordinator, Elective 

Student Liaison Centre, Faculty of Medicine, 
Galle.   

   
  Dr. R.W. Seneviratne served as  
*   a member of the Board of Study in Surgery.    
*   an examiner for Part I MD(Surgery) selection 

examinations  
*   a subject coordinator and an examiner for 

ERPM examination. 
*   an examiner for MD (Emergency Medicine) 

selection examination.  
*   participated in a 4 days Surgeon’s turn 

(September) to Military Hospital, Palali, 
Jaffna.     *   resource person in  Basic Care in 
Emergency Medicine courses for Doctors, 
Nurses and Paramedics. -    conducted by the 
Ministry of Health & Sir John Kotalawala 
University (8 Courses during 2014)sessions) 

 
   Dr. U.I. Hapuarachchi served as  
*   a member of the Board of Study in 

Anaesthesiology/Secretary.    
*   a member of the  Specialty Board of Critical 

Care. 
*   an instructor in Cardio Pulmonary 

Resuscitation in Sri Lanka(European 
Resuscitation council trained).  

 *   a PGIM examiner in MD Part IA 
examination/CCA examination. 

 *   a resource person MD Part IB and CCA 
examination programmes conducted by the 
College of Anaesthesiologists and intensivits. 

 *   visiting lecturer in PGIM – Diploma in 
Critical Care Medicine 

 
(f) New Clinical Office  

Clinical office of the Dept. of Surgery is been 
organized attached to Professorial Surgical 
Ward, Teaching Hospital, Karapitiya ( Co-
ordinated by Dr R Abeywickrama and Dr RW 
Seneviratne) 
 

(g)  Elective Appointments 
258 foreign medical students completed their 
elective surgical appointments in the unit 
during 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
I. Diagnostic services in Parasitology 
II. Transmission Assessment Surveys (TAS) under 

national Programme to Eliminate Lymphatic 
Filariasis (PELF)  

III. Conducting the ‘Filariasis Clinic’ 
 
 
 
 
 
 
 
Nuclear Medicine Unit 
i. The NMU continued its National Newborn 

Screening programme 
 

 
Filariasis Research Training 
and Services Unit (FRTSU) 
Four Wuchereria bancrofti 
cases, and four skin lumps 
due to Dirofilaria 
Repens were identified. 
Three types of tests were 
done [ICT, Strip test, Urine 
Ab] 
Eight positive mosquitoes 
for filarial larva are found 
by crude dissection.  
5 new filarial lymphedema 
cases were diagnosed. 
 
Nuclear Medicine Unit 
All babies in Sri Lanka are 
screened 
 

Curriculum Development 
Improvements of course 
units/subjects) 

Dept. of Anatomy 
Revision of BPharm Curriculum 120 credit 
curriculum completed.  – Dr. E.I.Waidyarathne 
Andrology Curriculum of MLS students –  
Dr. P.M.Rodrigo 
 
Dept. of Biochemistry 
i. Dr. C.M. Wickramatilake  - Revision of 
biochemistry objectives more clinically oriented 
manner. 
ii Ms. M.R.P. Hasanga involved  in improving Cell 
biology lecture. 
 
Dept of Forensic Medicine 
Major revision of the undergraduate assessment 
process of Forensic Medicine at the 3rd MBBS Part 
II examination is finalized and awaiting 
submission of the report to CD & EC 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - 
Contribution to develop handbook for the 1st and 
2nd Medical Appointment 
 
Dept. of Microbiology 
1. Fixed learning modules (FLM’s) and 

Supervised Directed Self learning (SDSL) 
 
 
2. Formative assessments True/False and Single 

best response MCQ in assessments 
 
 
 

 
Students 
 
 
 
 
 
 
 
Students 
 
 
 
Dept. of Forensic Medicine 
3rd and 4th year medical 
undergraduates 
 
 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - 
Medical Students 
Dept. of Microbiology 
Continued to be utilized to 
reinforce learning in 
lectures to 3rd year Medical 
Students of University of 
Ruhuna. 
Formative assessments 
were held comprising of 
MCQ assessment at the 
end of terms 6 and 7 of 3rd 
year Medical Students of 
University of Ruhuna. 
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3. Gram stain assessment 
 
 
4. CIL-TB module 

 
 
 

Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Professor Malik Goonewardene - 
Dr. DLW Dasanayake - 
Member subcommittee – Development of  Family 
Medicine in to undergraduate curriculum 
 
Dept. of Paediatrics 
Undergraduate clinical training revised and    
updated 
 
Dept. of Pharmacology 
Commenced the revision of the curriculum and 
formation of learning objectives for the lectures. 
 
Dept. of Psychiatry 
Based on the student’s feedback few 
amendments were done to the clinical training 
programme and to the assessments.  
 

Procedural OSPE fromat fro 
the 3rd year Medical 
Students of University of 
Ruhuna. 
Continued to have the 
module with excellent 
feedback. 
 
Dept. of Obstetrics & 
Gynaecology 
UGC 

Staff Development 
Programmes 

Dept. of Biochemistry 
i Ms. M.R.P. Hasanga writing an M.Phil project 

proposal. 
Dept. of Community Medicine 
Dr. Bilesha Perera – Academics at the Faculty of 
Medicine 
Dr. PVDe Silva. -01 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake 
CCPDHE Unit 3 and 4 resource person 
 
 
Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Professor Malik Goonewardene - 
CPD Program conducted weekly  for  members of 
the academic unit of Teaching Hospital,  
Mahamodara (THMG) 
 
Dept. of Pathology 
DR. ID Siriwardhana - 
Workshop on Laboratory Safety for Technical 
Officers October 2015  
Faculty of Medicine, University of Ruhuna 
Guest Lecture: Chemical Safety 
 
 

 
 
 
 
 
 
University 
 
 
 
 
 
 
Dept of Obstetrics & 
Gynaecology 
Lecturers, Senior Lecturers 
of Dept. of  Obst & Gynae, 
University of Ruhuna & 
Medical Officers in the 
Dept. of Health attached to 
the Academic Unit of Obst 
& Gynae of the Teaching 
Hospital Mahamodara, 
Galle. 
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Dr. N. Ranawaka - 
Participation of workshop – on How to make 
quality SBA questions – organized by ME & SDU 
of Faculty of Medicine, Galle. 
 
Allied Health Sciences Degree Programme 
BPharm Degree Programme 
i.03 numbers 
Participated to Examination procedure (paper 
setting) workshop conducted by MEU 
ii. Participated to National workshop on Research 

in Pharmaceutical Sciences Organized by 
Peradeniya University. 

i. Participated to workshop Professor B.J. Clark,   
University of Badford, UK held for Pharmacy 
undergraduates, organized by University of 
Colombo, Department of Chemistry 

ii. Participated to National Workshop on 
Effective Research proposal writing organized 
by National Science Foundation, Colombo 

 

Contribution to National 
Development 

Dept. of Anatomy 
Examiner in ERPM Examination – Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Examiner in MD Surgery Part I Examination - Dr. 
M.B. Samarawickrama 
Examiner in MD (Surgry) Part I Examination –  
Dr. P.M.Rodrigo 
Visiting Lecturer for PHI training programme – Dr. 
P.M.Rodrigo 
Secretary Association of Osteoporosis in Sri Lanka 
– Dr. P.M.Rodrigo 
 
Dept. of Biochemistry 
i. Dr. M.T. Napagoda and Dr. A.P. Attanayake     
involved in the development of guidelines for 
ethical issues in Research on Traditional 
Medicine. 
 
Dept. of Community Medicine 
Dr. PVDe Silva- Participation in Postgraduate 
Activities at PGIM 
Dr. Champa Wijesinghe - LANKAPHEIN – 
Secretary 
Participation in postgraduate training activities of 
PGIM 
and a member of  the Expert Panel for Health 
Development, Ministry of Health  
 
Dept. of Microbiology 
Dr. Ajith de S Nagahawatte 
i. The Chairperson of the Board of Study in 

Microbiology. 
ii. A Member of the board of study in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
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Venereology of the PGIM. 
iii. Trainer and examiner in Diploma and MD 

Medical Microbiology Examinations of the 
PGIM. 

 
Dr. W.M.D.G.B. Wijayaratne - 
Academic Advisor for Medical Microbiology 
trainees of the PGIM. 
 
Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Professor Malik Goonewardene- 
I. Member, Board of Management, Postgraduate 

Institute of Medicine, Colombo   
II. Examiner  & member , Board of Study in Obst 

& Gynae , Post Graduate Institute of 
Medicine (PGIM), University of Colombo  

III. Member, Ethical Review Committee of PGIM,  
Colombo 

IV. Consultant , National Maternal Mortality and 
Morbidity Review Program  conducted by  

        Family Health  Bureau of the Ministry of 
Health and the Sri Lanka College of  

        Obstetricians  & Gynaecologists. 
V   Chairman, Ruhuna Task Force for  National 

Coordinating Committee on Reproductive 
       Health Research  in Sri Lanka.  
VI.  Assistant Editor, Ceylon Medical Journal    
       Member -  Editorial  Board of Sri Lanka 

Journal of Obstetrics & Gynaecology ,  
       Journal  of Postgraduate Institute of Medicine  
       Galle  Medical Journal   
VII  Member, Board of Study in Medicine, Faculty of 

Graduate Studies, University of Ruhuna 
 
Dr. M.D.C.S Kularatna- 
I. Member MCQ Core Group, MD Part II 

Obst/Gynae Examination 
 
Dr. JAP Dhammika -   
I.  Member , The Technical Advisory Committee 

on Maternal Health & Family Planning,  
Ministry of Health 
 

Dr. K.A.Gunarathne- 
 
Dr. DLW.Dasanayanke- 
I. Facility Coordinator,  Institutionalization of 

Immediate Post-partum IUD services : 
 Sri Lanka  
 

Dr. M.A.G Iresha - 
Member ,  Obstetrics & Gynaecology Component 
of the  Common MCQ Paper for Medical Faculties  
- 2015 Examinations    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
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Dept. of Paediatrics 
I. Conducting training programmes in 

Advanced Paediatric Life Support (APLS) 
Diyatalawa, Colombo & Galle 

        Outreach0 – ENCE,/Colombo, Galle        
II. Conducting training programmes in 

Neonatal advanced life support  (NALS)  
         CCPDHE conducted modules 3,4,5 & 7 
 
Dept. of Pathology 
Dr Deepani Siriwardhana - 

i. Postgraduate Institute of Medicine, Colombo 
ii. Member of the MCQ core group in Chemical 

Pathology  
iii. Member of the Board of Study in Pathology  
iv. Editor of the Chemical Pathology Prospectus 
v. Examiner for Certificate course in Basic 

Laboratory Sciences 2015 
vi. Examiner for Diploma in Chemical Pathology 

2015 
vii. Chief Examiner for MD in Chemical Pathology 

2015  
 
SLAB 
Technical Assessor 
Member of the Committee on Reference Materials. 
 
Dept. of Pharmacology 
Dr. Sudheera Jayasinghe - 
TURIS Programme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
 
 
 

Contributions in 
International Level 

Dept. of Community Medicine 
Dr. Champa Wijesinghe -Involved in collaborative 
research with Duke University, USA. 
Dr. PV De Silva - Involved in collaborative 
research with Duke University, USA. 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Attended a training program on documenting 
torture based on Istanbul protocol in Maldives 
from 25-28 January 2015 as a resource person. 
 
Attended an international consortium of experts  
as a resource person, held  in Brussels, July 16 
and 17, 2015 to develop a  consensus 
specifications for a forensic photo library  
 
Prof. K.D. Pathirana -  
I. International Sleeping Day - Sri Lanka 
Representative 
 
 
 

Dept. of Forensic Medicine 
lawyers, medical 
professionals, staff of the 
Human Rights Commission 
of the Maldives and 
members of the civil 
society 
 
Health professionals 
engaged in forensic 
documentation of torture 
and ill-treatment 
throughout the world. 
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Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Professor Malik Goonewardene - 
  Member, WHO Guidelines Development Groups  

I.  Vice President , South Asian Federation of 
Obstetrics & Gynaecology   

II.  Focal Point, WHO Reproductive Health 
Library, World Health Organization, 
Geneva. 

III. Reviewer, WHO Reproductive Health 
Library. 

IV. Reviewer, Journal of Obstetrics   & 
Gynaecological Research,   Asia  Oceanic 
Federation of  

V. Obstetrics and  Gynaecology (AOFOG) 
VI. Member, Reproductive  Endocrinoology & 

Infertility Committee of AOFOG 
VII.    Member,  Maternal and Perinatal 

Committee AOFOG 
VIII.   Chairman ,  Committee for Clinical Research 

& Good Practice , South Asian Federation of    
Obstetrics & Gynaecology 

IX.    Member, Editorial Boards of  Gynaecology 
and Obstetric Medical Report, Poland               
and  South Asia Federation of Obstetrics 
and Gynaecology 

 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda -  
An additional grant was awarded to continue the 
international collaborative study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Janaka Ruben -  
An additional grant was awarded to continue the 
international collaborative study 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dept. of Obstetrics & 
Gynaecology 
Specialist Obstetricians & 
Gynaecologists  and 
Medical Officers  
Internationally 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda Title: A long-
term follow-up study to 
confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/= 
 
Dr. Janaka Ruben -  
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda, co-
investigator Title: A long-
term follow-up study to 
confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
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Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
An additional grant was awarded to continue the 
international collaborative study 

as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/=. 
 
Filariasis Research Training 
and Services Unit (FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda Title: A long-
term follow-up study to 
confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/= 

Committees & No. of 
Members involved 

Dept. of Anatomy 
Committee Member – Ethical Review Committee 
– Prof. I. Ilayperuma 
Committee Member – Board of Study in Medicine 
– Prof. I. Ilayperumma 
 
Senior Treasurer Self Help Fund - Dr. M.B. 
Samarawickrama  
Senior Treasurer Art Circle - Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Convenor Housing Committee - Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Member of committee for  R & D allowance - 
Dr.M.B. Samarawickrama 
Member of Canteen Committee - Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Coordinator for foreign elective students –  
Dr. M.B. Samarawickrama 
Faculty representative for CINTA - Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Co-chairman Faculty Exhibition – Dr. M.B. 
Samarawickrama 
Chair-person Renal System - Medical Exhibition 
2016 – Dr. M.B.Samarawickrama 
Head/Anatomy – Dr. M.B.Samarawickrama 
 
Chairperson of the Medical Exhibition Centre 
Committee - Dr. E.I.Waidyarathne 
Chairperson BPharm academic committee –  
Dr. E.I.Waidyarathne 
Member of committee to propose faculty status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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to allied health sciences degree programme –  
Dr. E.I.Waidyarathne 
Secretary, Ruhuna University Medical School 
Alumni Association   -  Dr. E.I. Waidyarathne 
Secretary of GMA executive committee  - Dr. 
E.I.Waidyarathne 
Chair-person Nervous System - Medical 
Exhibition 2016 – Dr. E.I.Waidyarathne 
Committee Member – Ethical Review Committee 
– Dr. P.G.C.L.Nanayakkara 
 
Member of Library Committee –Dr. P.M.Rodrigo 
Member of Auditorium Committee – Dr. P.M. 
Rodrigo 
Chair-person Gastro intestinal system – Medical 
Exhibition 2016 - Dr. P.M. Rodrigo 
Member Galle Medical Association – Dr. P.M. 
Rodrigo 
 
Committee Member – Ethical Review Committee 
– Dr. L.W.G.R.Alwis 
Chair-person masculo skeletal system – Medical 
Exhibition 2016 - Dr. L.W.G.R.Alwis 
 
Dept. of Biochemistry 
i. Prof. K.A.P.W. Jayatilaka performed following 
duties.   
(a)  Chairperson -Technical evaluation Committee 
for chemicals & glassware  
 (b) Member of the Board of Study. 
 
ii Dr. R.P. Hewawasam performed following 
duties.  
 (a)  Member of the Board of Study Medicine. 
(b) Member of the Senate. 
(c) Member of the Ethical review Committee             
(d)  Member of the Library Committee  
(e) Member of the Housing Committee 
(f) Member of the Faculty Research Committee 
(g)  Member of the CD & EC committee 
 
iii Dr. M.T. Napagoda  performed following 
duties.   
(a)   Member of CD & EC.  
 (b)  Member of Ethical Review committee.  
(c)   Member of Faculty Research committee. 
(d)   Member of Housing committee. 
(e)   Member of Library committee. 
 
iv. Dr.  A.P. Attanayake     performed    following 
duties.  
 (a)  Member of the Faculty IT   committee. 
(b)  Member of the Ethical Review committee. 
 (d) Member of the Library Committee (e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University 
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Member of the Canteen Committee 
 
v. Dr. C.M. Wickramatilake  performed following 
duties  
 (a) Member of the Ethical Review Committee 
 (b). Member of the IT Committee   
(c) Member of the ME & SDU committee  
(d) Member of the Library Committee (e) 
Member of the Canteen Committee 
 
vi Ms. M.R.P. Hasanga- performed following 
duties  
(a) Member of the Ethical Review Committee 
 (b). Member of the Library Committee   
(c) Member of the Housing committee  
(d) Member of the Research  Committee 
 
Dept. of Community Medicine 
Dr. PV De Silva -01 
Dr. Champa Wijesinghe – Member Ethics 
Committee, Member ME & SDU advisory 
committee, Member – Southern chapter of Sri 
Lanka College of Community Physicians.    
Member  - Board of Study in Medical 
Administration, PGIM 
 
Dept. of Forensic Medicine 
i. CD & EC – 1 
ii. Board of Studies in Medicine UoRFoM – 1 
iii. Board of Studies in Forensic Medicine PGIM – 

2 
iv. SLMA working group – 1 
SLMA Council - 1 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - President, Galle Medical 
Association  
 
Prof. K.D. Pathirana 
i.  IT Committee 
ii. Exhibition Committee 
 
Dept. of Microbiology 
Dr. Ajith de S Nagahawatte - 
i. Member of Curriculum Revision Committee, 

Secretary Ethical Review Committee, Faculty 
of Medicine. 

ii. Unit Co-ordinator in Medical Microbiology, 
Immunology 

 
Dr. W.M.D.G.B. Wijayaratne -  
Member of the Ethical Review Committee, 
Faculty Research Committee, Curriculum 
Development and Evaluation Committee, IT 

 
 
 
University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Microbiology 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
 
 
 
 
 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
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Committee, Library Committee 
 
Dept. of Obstetrics & Gynaecology 
Professor Malik Goonewardene - Curriculum 
Development & Evaluation Committee 
 
Dr. M.D.C.S.Kularatna - 
I.    BSc. Nursing Academic Committee 
II    B.Pharm Academic Committee 
 
Dr. K.A.Gunarathne - Auditorium Committee 
 
Dept. of Paediatrics 
 Board of study in Paediatrics (PGIM) - 2 
 Board of study in Multidisciplinary study 

course – 2  
 Medical Education BOS-PGIM -1 
 Sri Lanka College of Paediatricians 
       (SLCP) -2 
 Galle Medical Association (GMA) – 2 
 Curriculum Development & Evaluation 

committee (CD & EC) – 6  
 Auditorium committee – 1 
 Library Committee - 2 
 Research & Higher degrees committee -2  
 Faculty Board sub-committee  to conduct  of 

University Examinations – 1  
 Ethical review committee – 1 
 Advisory Board to the ME & SDU – 2 
 Faculty Research committee - 2   
 Perinatal Society of Sri Lanka -1 
 Member – Advisory committee on  

communicable diseases Sri Lanka - 2 
 Member – SLCP Subcommittee in Paediatric 

Nephrology – 1 
       Respiratory diseases – 1 
       Endocrinology - 1  
 Newborn care advisory committee on sick 

newborn care -1 
 Technical Advisory committee on Newborn  

and maternal health - 1 
 Birth defects prevention and control 

committee - 1 
 National committee of Family Health - 1 
 National committee of the Sri Lanka code of 

promotion  protection and support of breast  
feeding and marketing designated products-
1 

 Member - South Asian paediatric Council – 1  
 Asia Pacific Paediatric  Association Council – 

National delegate – 1  
 Newborn screening council – 1 
 Technical Advisory Group for Regional 

Development - WHO – 1 

 
 
Dept. of Obstetrics & 
Gynaecology 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
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Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
I. Unit Coordinator – Parasitology – MLS Year 2  
(1) 
II. Member – Board of Study in Medicine 
Committee   
III. Chairperson – Learning  Materials Committee   
(8) 
IV. Chairperson – Lecture Theater Committee (6) 
V. Member –  B.Sc. Nursing Committee (10) 
VI. Member – Center for Molecular Medicine 
Committee (10) 
VII. Member – Health Museum Committee (6) 
VIII. Member – ME & SDU committee (9) 
IX. Member – CD & EC committee (16) 
X. Member – IT committee (10) 
XI. Faculty Representative – 12th University 
Academic Sessions & 11th VC- Awards Committee 
(12) 
XII. Editor-in Chief – Faculty Academic Sessions 
2015  (6) 
XIII. Member – Senate, University of Ruhuna  

 
Dr. Janaka Ruben 
I. Member Organizing Committee – Faculty 
Academic Sessions 2015  (30) 
 
Dept. of Pharmacology 
Dr. Jeevantha Nanayakkara  
Member of  
iii. Auditorium Committee 
iv. IT Committee 

 
DR. PLGC Liyanage 
 i   RFMTA – Secretary 
ii. Annual Academic Sessions, Faculty of medicine 
- Secretary 

 
Dr. A.T.I.M. Amarasinghe 
Member of  
i.  Library Committee 
ii. Canteen Committee 
 
Allied Health Sciences Degree Programme 
BPharm Degree Programme 
05 Member ship 
Annual Academic Committee =- 01 member (Mr. 
M.S. Zawahir), Student counselor – 01 (Mr. M.S. 
Zawahir) 
Exhibition Committee – 03 members) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
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Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda 
I. Unit Coordinator – Parasitology – MLS Year 2  
(1) 
II. Member – Board of Study in Medicine 
Committee   
III. Chairperson – Learning  Materials Committee   
(8) 
IV. Chairperson – Lecture Theater Committee (6) 
V. Member –  B.Sc. Nursing Committee (10) 
VI. Member – Center for Molecular Medicine 
Committee (10) 
VII. Member – Health Museum Committee (6) 
VIII. Member – ME & SDU committee (9) 
IX. Member – CD & EC committee (16) 
X. Member – IT committee (10) 
XI. Faculty Representative – 12th University 
Academic Sessions & 11th VC- Awards Committee 
(12) 
XII. Editor-in Chief – Faculty Academic Sessions 
2015  (6) 
XIII. Member – Senate, University of Ruhuna  
 

 
 
 
 
 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
 
 

Grants Received (purpose 
& amount)  

- Local 
 

- International 

Dept. of Biochemistry 
i.  Dr. R.P. Hewawasam, -  Local  
(a)  2 million rupees Project titled “ Anthracycline 
induced  cardiotoxicity  
A clinical ethnopharmacological and biochemical 
approach” 
(b)  Travel grant from NSF for 2,00000/= to 
present a paper in France. 
ii. Dr. M.T. Napagoda – received 4 local grants.  
(a) NSF Competitive Research Grant – Rs. 
1,929,968/=  
(b)Faculty Research grant – Rs. 40,000/= 
(c)  NSF Travel grant – Rs. 125,010/= 
(d)  University of  Ruhuna Travel grant Rs. 
115,781/= 
iii. Dr.  A.P. Attanayake   received Faculty 
Research Grant Rs. 40,000/= 
iv.  Dr. C.M. Wickramatilake – local     (a)  SLMA 
grant – Rs. 25,000/= 
(b)  Faculty grant – Rs. 40,000/= 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Dr. Ajith Rathnaweera, a lecturer attached to 
Ruhuna Dept. of Forensic Medicine has 
commenced a one year post-doctoral training in 
Forensic Medicine at Victorian Institute of 
Forensic Medicine, Melbourne Australia in 
December 2015, on a scholarship awarded by the 
said institute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Dr. Rathnaweera and the 
Ruhuna Dept. of Forensic 
Medicine 
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Dept. of Medicine 
Prof. K.D. Pathirana - 
i.Sri Lanka Medical Association 
for research on cognitive function testing in 
illiterate subjects 
Rs. 250,000/=. 
 
Dept. of Microbiology 
Duke-Ruhuna Link Programme to conduct the 
Febrile Illness Study, Influenza like illness study 
and the Leptospira study 
 
Dept. of Pathology 
Dr. N. Ranawaka - 
An immunohistochemical assessment of VEGF 
expression is invasive breast carcinoma, is there 
an association other clinic-pathological 
prognostic markers.   
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Japanese Government Grant (2012) – To continue 
TAS – US dollars 4000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Janaka Ruben - 
Japanese Government Grant (2012) – To continue 
TAS – US dollars 4000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Psychiatry 

 Stories given by children, when to tale it with a 

 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Microbiology 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda Title: A long-
term follow-up study to 
confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/= 
 
Dr. Janaka Ruben 
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda, co-
investigator Title: A long-
term follow-up study to 
confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/= 
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pinch of salt? Warushahennadi J, Hewage  
Chandanie G: Medico Legal Journal of Sri 
Lanka, Vol.2 No 2, Dec. 

         pp.  92-94 

 Prevalence of burnout and its correlates 
among female primary school teachers in the 
Southern province of Sri Lanka. P V De Silva, C 
G Hewage, P Fonseka. European Journal of 
preventive Medicine. Special Issue: New 
Frontiers of Public Health from the Pearl of 
Indian Ocean, Sri Lanka. Vol. 3, No. 2 – 1, 2015, 
pp. 9 – 14. 

  Prevalence and Associated factors of 
depression among postpartum mothers I 
Bope- Poddala Medical Officer of health area. 
Punchihewa G D, Chandanie GH et 
al.…SLCPsych Annual Academic sessions 2015 

 Chandrasiri PAA, GunatungaWg, Rajapakse H. 
Current practice of managing patients with 
deliberate self harm in the Teaching Hospital 
Karapitiya, Annual academic sessions of the 
Galle Medical Association 

 Kumarasinghe WAA, Rajapakse IH, 
Samarasinghe LNP, Dissanayake AS. 
Knowledge and attitudes related to dementia 
among inward patients more than 50 years. 
Annual academic sessions of the Galle Medical 
Association 

 Prevalence and associated factors of 
depression among postpartum mothers in 
Bope –Poddala MOH area. Punchihewa GD, 
Jayasekara KMSAK, C G Hewage, Rajapakse H. 
C J Wijesinghe- free paper presentation at the 
12th Annual Academic sessions co sponsored 
by world psychiatric association and the Asian 
Federation of Psychiatric association 

 

 Undiagnosed depression among older adults 
living in a semi urban community in southern 
Sri Lanka K.M.S.A.K Jayasekara , C. 
Senadheera, K.D. Pathirana , M.L.K de Silva 

&S.K.C.L. Dharmappriya  Oral presentation at 
the Annual academic sessions of the SriL lanka 
College of Psychiatrists held on 27th -30th 
March 2015. 

 
Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Japanese Government Grant (2012) – To continue 
TAS – US dollars 4000.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filariasis Research Training 
and Services Unit (FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Agency. Japanese 
Government, Grant 
awarded to Dr T.C. 
Yahathugoda Title: A long-
term follow-up study to 
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confirm elimination of 
filariasis in Galle and 
Matara districts, Sri Lanka, 
and to evaluate urine ELISA 
as a tool for the 
confirmation. Period: 
Commenced in February 
2015. Value: US dollars 
4000/= 
 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

Dept. of Anatomy 
NRC Merit Award – Dr. L.W.G.R.Alwis 
 
Dept. of Biochemistry 
i. Prof. K.A.P.W. Jayatilake  received Best oral 
presentation for Academic Sessions at the  
University of  Sri Jayawardenapura. 
 
ii. Dr.  A.P. Attanayake   - (a)  Vice chancellor’s 
Gold Medal -2015 for the excellent performance 
during the post graduate study in generating 
Knowledge that has accepted internationally 
(b) SLASS GRC post graduate research award 
2015 
 
ii. .  Dr. C.M. Wickramatilake received (a) G.R. 
Handy award by SLMA. 
(b)  Prof. K. Rajasuriya oration at CCP sessions. 
 
Dept. of Community Medicine 
Dr. PVDe Silva. -01  
President’s Award for Scientific Publication 2013 
 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - 
NRC award for research 
Two Presidential awards for research 
 
Dr. N.J. Dahanayake - 
Best oral presentation at annual academic 
sessions of Gall Medical Association 2016. 
(Dengue and third space fluid accumulation 
(TSFA): ability of indicators of fluid leakage in 
detecting TSFA.)  
 
 
Dept. of Microbiology 
Dr. Ajith de S Nagahawatte - NSF Merit Award for 
Scientific Publications. 
 
Dept. of parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
1. NRC merit Awards for Scientific Publication 

(2015). Research paper: (2013) Parasitology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual Persons & 
Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Microbiology 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna & 
individual academic. 
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International, 62, 32-35. 
 
Dept. of Pathology 
Prof. Lakmini Mudduwa -Best oral presentation.  
 
Dept. of Pharmacology 
Dr. Sudheera Jayasinghe - Oration of Annual 
Academic Sessions of the Galle Medical 
Association 
 
Dept. of Psychiatry 
Prof.G.H. Chandanie 

 Fellowship of Sri Lanka College of 
Psychiatrists 

 
Dr.S.A.C. Senadheera 

 Ghandhi Scholarship Award by the 
Neuropsychological rehabilitation 
conference, Chennai, 2014 

 Travel grant to attend Neurophysiological 
rehabilitation conference 

 UN certified counselor-  awarded by 
department of safety and security critical 
incident stress management unit  of United 
Nations (DSS/CISMU)  

Dr. I.H.Rajapakse 

 Life membership of the Ceylon College of 
Physicians 

 Life membership of the Sri Lanka College of 
Psychiatrists 

 
Allied Health Sciences Degree Programme 
BPharm Degree Programme 
01 number  

Best Res  Best Research Publication 
Award (Mr. M.S. Zawahir – 01) 
 

BSc (MLS) Degree Programme 
.   2 awards 
1. Poster award, Asisn Congress of Nutrition 
2015, Japan 
2. Best oral presentation of the Scientific Sessions 
2015, Faculty of Medicine, University of Sri 
Jayewardenaoura 
 
Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
1.NRC merit Awards for Scientific Publication 
(2015). Research paper: (2013) Parasitology 
International, 62, 32-35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual Persons & 
Community 
 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 

Dept. of Anatomy 
Cardiac Rehabilitation Prorogramme – Dr. P.M. 
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(Internal & Local) Rodrigo 
 
Dept. of Community Medicine 
Prof. Saman Wimalasundera –Community 
Ophthalmology                        
Dr. Bilesha Perera  – Soft Skills for Academics & 
Students 
Dr. PV De Silva –Workshop on Basic Bio Medical 
Research for Probationary Lecturers & Junior 
Doctors in Teaching Hospitals, Karapitiya (THK) & 
Mahamodera (THM) 
Research Methodology Workshop for Doctors in 
Matara.  
NCD screening in 3 estates. 
Dr. Thyagi Ponnamperuma - Resource person in 
the workshop on Research Methodology 
Dr. Champa Wijesinghe – Resource person in 
workshop on Basic Bio Medical Research 
organized by Galle Medical Association 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Conducted  2 workshops for inquirers into deaths 
in the southern province on inquest procedure; 
provided a resource person for another 
symposium conducted for Inquires and Registrars 
of deaths   
 
Dept. of Paediatrics 
1 Conducting training programs in Advanced 

Paediatric Life Support (APLS) 
        Diyatalawa, Colombo & Galle.  
       Outreach -   ENCE, Colombo, Galle. 
II   Conducting training programs in   
      Neonatal advanced life support  (NALS) 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 

I. Resource person, Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna, FMAS-2015 
conducted a workshop on “Presenting in 
a scientific session” (October 2015). 

 
Dept. of Pathology 
Dr Deepani Siriwardhana - 
10th Anniversary Celebrations of SLAB in - 
Accreditation Conference November 2015   
Guest Lecture: Use of Reference Materials in 

Medical Testing 
 
Training on Medical Laboratory Accreditation 
Based on ISO 15189:2012 organized by Sri Lanka 
Accreditation Board October 2015 
Guest Lecture: Technical Requirements for 

Quality & Competence in 

 
 
Dept. of Community 
Medicine 
Medical Officers in G.H. 
Matara 
Probationary Lecturers & 
Junior Doctors in THK and 
THM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Inquirers, Magistrates and 
Registrars of births and 
deaths in the southern 
province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Medical Laboratories 
 
Seminar on Pre-Examination Phase 
National Institute of Health Sciences, Kaluthara 
August 2015  
Guest Lecture: Medical Laboratory Quality & 

Accreditation 
 

World Accreditation Day 2015 
Technical Seminar organized by Sri Lanka 
Accreditation Board June 2015 
Guest Lecture: Traceability of Results via 

Medical Reference Materials 
 
Workshop on Quality Assurance in Chemical 
Pathology for Medical Laboratory Technologists 
organized by the Medical Research Institute & 
Ministry of Health  June 2015 
Guest Lecture: Laboratory Accreditation & 

Quality 
 
Dept. of Psychiatry 
Research 
Prof. G.H.Chandanie 

 Co -investigators of the research project ‘ 
Validation of a Sinhala version of a 
neuropsychological test battery for 
children and adolescents in Sri Lanka’  

 Trends in taking up Psychiatry by medical 
officers- Principal investigator 

 
Dr.G.D.Punchihewa 

 Dr.G.D.Punchihewa, Prof.G.H.Chandanie, 
Dr.KMSAK Jayasekara & Dr. IH.Rajapakse 
have conducted a study on “Prevelance 
and risk factors for postpartum 
depression among mothers in Bope-
Poddala MOH area”which was presented 
at the annual academic sessions of the 
college of Psychiatrists 2015 

 
Dr.S.A.C.Senadheera 

 Dr. S.A.C. Senadheera worked as  the 
principal investigators of the research 
project ‘ Validation of a Sinhala version of 
a neuropsychological test battery for 
children and adolescents in Sri Lanka’  

 Supervisor of M. Phil Research 
‘Psychosocial factors associated with 
quality of life of cancer patients in Sri 
Lanka’ conducted by Mrs. Eranthi 
Weeratunga, probationary lecturer in 
Allied Health Science progrramme, 
University of Ruhuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Obstetrics & 
Gynaecology 
Consultant Obstetricians & 
Gynaecologists and  
Postgraduate Trainees in 
Obstetrics & Gynaecology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

 Supervisor of Ph.D. Research conducted 
by Dr. Janaka Ruban, probationary 
lecturer in dept. of parasitology, Faculty 
of Medicine, University of Ruhuna. 

 
Dr K M S A K Jayasekara 

worked as  co-investigators of the 
research project  Validation of a Sinhala 
version of a neuropsychological test 
battery for children and adolescents in Sri 
Lanka’ 

 
Dr I H Rajapakse 

 Dr I.H. Rajapakse has finished the analysis 
of the research on depression in patients 
with ischaemic heart disease in teaching 
hospital Karapitiya. She has also 
conducting collaborative research with 
university of Duke related to healthy 
aging and violent patient management at 
teaching hospital karapitiya.   

 Dr.G.D.Punchihewa, Prof.G.H.Chandanie, 
Dr.KMSAK Jayasekara & Dr. IH.Rajapakse 
are conducting a study on “Prevelance 
and risk factors for postpartum 
depression among mothers in Bope-
Poddala MOH area” 

 Supervisor of Miss 
AchinthaKumarasinghe, final year nursing 
student of Allied Health Sciences degree 
programme, Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna,  

 Supervisor of MD Research conducted by 
Dr PAA Chandrasiri, postgraduate trainee 
in Community Medicine of the PGIM, Sri 
Lanka 

 Supervisor of MD Research conducted by 
Dr PushpikaChandrasekera, postgraduate 
trainee in Community Medicine of the 
PGIM, Sri Lanka 

 
Dept. of Psychiatry 
Seminars 

During 2015 departmental members 
participated in many conferences, seminars 
and workshops as follows. 
 
Prof. G H Chandanie  

 Annual Academic Sessions of Sri Lanka 
College of Psychiatrists 2015 

 Annual Academic Sessions of Galle 
Medical Association 2015 

 Annual conference of ASCAPAP, held in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Synapse conference held in Beijing , 
China. 

 Synapse conference held in Waskaduwa. 

 Child Psychiatry workshop held at NIMH 

 Foundation sessions of Endocrine society 
of Sri Lanka 

 Training trainers workshop on better 
parenting 

 Workshop on standard setting for exams 
 
      Dr G D Punchihewa  

 Annual Academic Sessions of Galle 
Medical Association 2015 

 Training Trainers workshop in Psychiatry 
postgraduate training 

 Workshop on curriculum revision 

 12th Annual Academic sessions co 
sponsored by world psychiatric 
association and the Asian Federation of 
Psychiatric association 

 
Dr.  S A C Senadheera 

 Annual Academic Sessions of Galle 
Medical Association 2015 

 Training sessions on Autism  organized 
by ‘Senehasa children’s resource centre’ 
for professionals and parents (4 half-a-
day training sessions). 

 Workshop on mental health first aid held 
in the teaching hospital, Karapitiya 
conducted by a team from Darwin 
University Australia 

 On-line  training sessions organized by 
the school of medicine, University of 
New Mexico, USA for professional 
working with autistic children 
(participated in 4 monthly training 
sessions each session 11/2 hours). 

 
      Dr K M S A K Jayasekara 

 Annual Academic Sessions of Galle 
Medical Association 2014 

 Regional Quarterly Academic Meeting of 
Sri Lanka College of Psychiatrists 2014 

 Training Trainers workshop in Psychiatry 
postgraduate training 

 Workshop on curriculum revision 

 Continuing professional development 
program on mental health And 
Psychosocial support for the medical 
officers of mental health organized by 
the Sri lanka college of psychiatrists in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

collaboration with the Ministry of health 
WHO 
 

   Dr I H Rajapakse   

 Fellowship to attend the Brain 
Conference organised by the National 
Institute of Health, United States of 
America 

  Synapse conference of Psychiatric 
disorders 

  Annual Academic Sessions of the Sri 
Lanka College of Psychiatrists 

  Annual Academic Sessions of the Sri 
Lanka Medical Association 

  Annual Academic Sessions of the Ceylon 
College of Physicinas 

  Annual Academic Sessions of the Galle 
Medical Association 

 
Dept. of Surgery 
Ongoing research  
 The following  research projects were conducted 
under the supervision and direction of  Dr. 
M.M.A.J. Kumara, Dr. J.P.M. Kumarasinghe, 
Dr.R.P. Abeywickrama, and Dr. R.W. Seneviratne    

 

 Quality of life of patients with 
haemorrhoids attending Professorial 
Surgical Unit, Teaching Hospital, 
Karapitiya(Data analysis)  

•     Dept. of Surgery organized Pre-intern 
mandatory training programme in 
Surgery November 2015. Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna, Galle.  

 •   Dept. of Surgery and World Bank 
organized Emergency Surgery Workshop 
for Senior Registrar, Registrars, Senior 
House Officers. 

•   Dr. U.I. Hapuarachchi, Coordinator, Pre-
intern CPR Programme in Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna 

 
Allied Health Sciences Degree Programme 
BPharm Degree Programme 
i. Workshop held by Prof. Patric Ball from 

Charles drawing university – 02 terms 
ii. Workshop for undergraduate research 

proposal writing and presentation for 1st, 2nd, 
3rd batch students 
 

Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 

Resource person, Faculty of Medicine, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University & Community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

University of Ruhuna, FMAS-2015 conducted 
a workshop on “Presenting in a scientific 
session” (October 2015). 
 

Medical Education & Staff Development Unit 
  24.03.2015 - How to make quality SBA questions 
– Allied Health Sciences  -Dr. Vasantha Devasiri, 
Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof. K.D. Mahinda 
09.06.2015 – CCPDHE Module -3 – Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene 
10.06.2015 – CCPDHE Module – 3 -Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene, Prof. K.D. 
Mahinda 
11.06.2015 – CCPDHE Module – 3 Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof Bilesha Perera 
24.06.2015 - CCPDHE Module 4 - Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof. K.D. Mahinda 
25.06.2015 – CCPDHE Module 5 - Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof. K.D. Mahinda 
07.07.2015 – How to make quality SBA Questions 
in Para Clinical Subjects - Dr. Vasantha Devasiri, 
Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof. K.D. Mahinda 
29.07.2015 – CCPDHE Module – 7 - Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene 
30.07.2015 – CCPDHE Module – 7 - Dr. Vasantha 
Devasiri, Dr. Avindra Jayawardene 
06.08.2015 – Workshop on Standard setting – 
Prof. Susirith Mendis, Dr. Avindra Jayawardene 
11.08.2015 – How to make Quality SBA Questions 
in Pre Clinical Subjects – Dr. Vasantha Devasiri , 
Dr. Avindra Jayawardene, Dr. Sampath 
Gunawardena, Prof. K.D.Mahinda 
 

Outreach activities Dept. of Anatomy 
Member of the Board of Study in Basic Science, 
PGIM - Prof. B.G.Nanayakkara 
Member of the Board of Study in Anatomy, PGIM 
- Prof. B.G.Nanayakkara 
   
MOIC – Reproductive Biology Lab – Dr. P.M. 
Rodrigo 
Deputy Senior Student Counsellor – Dr. P.M. 
Rodrigo 
General Practitioner appointment for 4th year 
Medical Students – Dr. P.M.Rodrigo 
 
Faculty Coordinator for Orator of the year 2015 - 
Dr. E.I.Waidyarathna 
 

 
 
 
 
 
 
 
University 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Medical Faculty Representative – Sports Advisory 
Board – Dr. Lahiru Prabodha 
 
Dept. of Biochemistry 
I. Dr. R.P. Hewawasam Visiting Lecturer of the 

B.Sc. MLS degree programme. 
 

II Dr. M.T. Napagoda- Visiting Lecturer of the 
B.Sc. MLS and B.Sc. B. Pharm, degree 
programmes. 
 
III. Dr, A,P, Attanayake  conducted lectures to 
students of the B.Sc. MLS degree programme 
 
IV.  Dr. C.M. Wickramatilake  Visiting Lecturer to 

B. Pharm degree Programme 
 
V. Dr. M.T. Napagoda, Dr, A,P, Attanayake  & Dr. 

C.M. Wickramatilake  serve as  Student  
Counsellors   

 
VI.  Dr. R.P. Hewawasam,  Dr. M.T. Napagoda Dr, 

A,P, Attanayake  & Dr. C.M. Wickramatilake    
serve   as   mentors   for  Medical students.. 

 
VII.  Dr.  A.P. Attanayake   - Executive committee 

member of SALAS (Sri Lanka Association of 
Laboratory Animal Sciences) 

 
Dept. of Community Medicine 
Prof. Saman Wimalasundera –Screening for 
Visual problems in Estate Sector 
 
Dept. of Forensic Medicine 
i. Continuous contribution to undergraduate 

teaching  of  Forensic Medicine at KDU 
ii. Teaching medico-legal aspects of Nursing at 

the Post Basic School of Nursing Colombo 
 
Dept. of Microbiology 

Diploma in   Medical Microbiology Mycology Module for 
Pstgraduate Diploma in Medical Microbiology 
trainees of the PGIM  

 
 Dept. of Paediatrics 
Sri Lanka College of Paediatrician (SLCP) President 
– 1 

 
Medical Education & Staff Development 
Committee 

 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
  Design the cover page of Ruhuna Journal of 

 
 
 
Dept. of Biochemistry 
MLS students 
 
B. MLS  &  
B. Pharm students 
 
MLS students 
 
 
B. Pharm students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Forensic Medicine 
i. Medical students of KDU  
Nurses undergoing special 
in-service training 
programs 
 
Dept. of Microbiology 
PGIM, University of 
Colombo. 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

Medicine, Official publication of the Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna, 2015 vol. 

 
Allied Health Sciences Degree Programme 
BPharm Degree Programme 
02 members 
School students motivation programme – 02 (Mr. 
M.S. Zawahir – Zahira National School ginthota, 
ILM Samsudeen vidyalaya Beruwala) 

 
BSc (MLS) Degree Programme 
1recipient  UGC Grant for a PhD research project 
titled “Anthrocycline induced cardiotoxicity ; A 
clinical ethnophamacological and biochemical 
approach” 
 Rs 3.5 Million (Million 1.4 for 2015) 
 

Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Design the cover page of Ruhuna Journal of 
Medicine, Official publication of the Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna, 2015 vol.r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSc (MLS) Degree 
Programme 
To conduct  research 
 
 
 
 
 

Link Programme Dept. of Anatomy 
Dr. E.I. Waidyarathne - 
Bpharm Degree Programme Ruhuna collaboration 
with School of Pharmacy Charles Darwin 
University – Three PhD programs   
 
Dr. P.M.Rodrigo - 
Contribute as a resource person to link PhD with  
Charles Darwin University 
 
Dr. L.B.L.Prabodha 
Initiation of collaborative programme to enhance 
the service function of Molecular Genetics 
Laboratory, Faculty of Medicine,Karapitiya with 
Human Genetics Unit, University of Colombo 

 
Dept. of Community Medicine 
Dr. PVDe Silva - 01 Duke Global Health 
Programme  
 
Dept. of Forensic Medicine 
Teaching Forensic Medicine at the Allied Health  
Sciences Degree Programme of the UoR 

 
Dept. of Medicine 
Dr. C.K. Bodinayake - 
Duke Ruhuna Febrile Illness research program 
 
Prof. K.D. Pathirana - 
Duke –Ruhuna Collaboration Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dept. of Forensic Medicine 
Allied Health Sciences  - 
Nursing students 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information  Beneficiaries/Output 

 
Dept. of Microbiology 
Dr. Ajith de S Nagahawatte - 
Duke-Ruhuna Link Programme 
 
Dept. of Paediatrics 
DUKE University link programme 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
I. Aichi Medical University, Aichi Japan 
II. Department of Parasitology, Faculty of 

Medicine, University of Colombo 
III. CNTD, Liverpool School of Tropical 

Medicine, UK. 
Washington University, USA 
 
 
 
 
 
 
Dr. Janaka Ruben 
I. Aichi Medical University, Aichi Japan 
II. Department of Parasitology, Faculty of 

Medicine, University of Colombo 
III. CNTD, Liverpool School of Tropical Medicine, 

UK. 
Washington University, USA 
 
 
 
 
 
 
Filariasis Research Training and Services Unit 
(FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
Aichi Medical University, Aichi Japan 
Department of Parasitology, Faculty of Medicine, 
University of Colombo 

 
 
 

 
CNTD, Liverpool School of Tropical Medicine, UK. 
Washington University, USA 

 
Dept. of Microbiology 
Faculty of Medicine, 
University of Ruhuna 
 
 
 
 
Dept. of Parasitology 
Dr. T.C. Yahathugoda-  
LF surveillance programme 
& TAS 
A PCR confirmation was 
done at Faculty of 
Medicine, Colombo, to all 
diagnosed malaria cases at 
our laboratory 
Mental Health Studies of LF 
patients 
Community surveillance 
using filarial antigen 
 
Dr. Janaka Ruben 
LF surveillance programme 
& TAS 
A PCR confirmation was 
done at Faculty of 
Medicine, Colombo, to all 
diagnosed malaria cases at 
our laboratory 
Mental Health Studies of LF 
patients 
Community surveillance 
using filarial antigen 
 
Filariasis Research Training 
and Services Unit (FRTSU) 
Dr. T.C. Yahathugoda - 
LF surveillance programme 
& TAS 
A PCR confirmation was 
done at Faculty of 
Medicine, Colombo, to all 
diagnosed malaria cases at 
our laboratory 
Mental Health Studies of LF 
patients 
Community surveillance 
using filarial antigen 
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Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 

Full papers or short communications in international journals which are in the citation index 37 

Full papers or short communications in international journals which are not in the citation 
index 

23 

Full papers or short communications in local journals 25 

Full papers in proceedings 17 

Abstracts of oral presentations  86 

Abstracts of poster presentations 61 

Books 07 

Chapters in books 03 

Scholarly articles in other publications (Magazines, National News Papers etc.) 11 

Editorial works 19 

 

 
 

Faculty of Science 
 
Dean’s statement/Review  
 
Faculty of Science offers general and special degree programmes in Physical Science, Biological Science and 
Computer Science.  The Faculty consists of six departments in the subject areas of Botany, Chemistry, 
Computer Science, Mathematics, Physics and Zoology.  
 
At the beginning of 2015, the faculty was provided back with the building area that was provided for the 
Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology for more than 10 years. This building area is to be used 
for the Faculty of Technology until it moves into the Kamburupitiya site where new buildings are being built for 
the Faculty of Technology. The above two faculties were established initially by the involvement of the staff 
members of the staff of the Faculty of Science with the fullest support and well wishes from the Faculty of 
Science.  
 
The faculty has been developing new curriculum so that students get the opportunities of following different 
subject streams. These subject streams will be providing opportunities for students to complete four year 
Bachelor of Science Honours Degree programmes with three core subjects or two major subjects.  
 
Faculty successfully held the Ruhuna International Science and Technology Conference for the second time, 
the Invention and Innovation Exhibition and the first Undergraduate Research Symposium in 2015. Members 
of the faculty published their research findings in local and international research conferences and journals. 
 
Many number of academic staff members of the faculty received a number of research/travel grants and 
awards from University, National Research Council, National Science Foundation and foreign universities and 
entities.  
 
In addition to that faculty members worked in special committees for different types of purposes within and 
outside of the university. 
 
The specific details of curriculum development, research output, national services, community services, 
University services and international contributions of individual departments are given in Table. 
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Staff Involvements and Achievements 
 
Relevant information for each department is given separately. 
 
Dept. of Botany 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information 

 
Beneficiaries /Output 

Curriculum Development 
(Improvements of course 
units /subjects) 

BOT 1231 ,BOT2221 
 BOT 3242, BOT 4142 
 BOT 4202, 3122 
BOT 1222  
BOT 2122  
BOT 3132  

Students of the Faculty of 
Science 

Contribution to National 
Development 

Seminars were conducted for A/L students 
regarding molecular biology 
 
Coordinating carrier guidance activities for 
students 

A/L students and teachers 
receive broad knowledge 
 
Job opportunities for 
undergraduates and 
beneficiary to industries and 
institutions 

Committees & No. of 
Members involved 

08  members, Publicity committee, 
RISTCON-2015, Carrier guidance, Research , 
Soft skill development curricular 
development  

 

Grants Received (purpose 
& amount) 
-  Local 
-  International 

three Science faculty grants, Rs. 50000.00 
each for research  

Grantee, students and Sri 
Lankans 
 
Australian government, our 
university 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

NRC merit awards  
The most outstanding young researcher 
2014- Vice chancellors award 
 
Endeavour Research Fellowship 2015 

Dr. K. Masakorala 
 
 
 
Prof. S. Abeysinghe 
Prof. P. D. Abeysinghe 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

RISTCON 2015. 
Student centered learning held on 
 

Members of the Faculty of 
Science, resource person 

Link Programmes Analysis of phytochemicals for 
pharmaceutical purposes. Cardiff University 
of UK 

Both countries 

 
Dept. of Chemistry 
 

Program/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Community Services 1.water Analysis services in public and 
private sector  
2. Analysis of food  items in the industry  
(Halischandra Pvt Ltd) 

Industry and public sector 
 

Industry and General public 
 

Curriculum Development 
(Improvements of course 

Revised whole curriculum of  Special 
Degree in Chemistry 

Undergraduates  
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Program/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

units /subjects)  
Staff Development 
Programmes 

Southeast Asia International Joint-Research 
and Training Program :Dr. Nishantha 
Kalutharage 

Staff of the Department and 
the University 

Contribution to National 
Development 

1. Seminar for A/L chemistry students 
2. Resource person A/L syllabus reviewing  
 
3.Member of the Council, SLAAS 
4.Chairperson of the Science Education 
Committee, SLAAS 
5 Council Member of the National Research 
Council       

Advanced Level students in the 
region 
 

● Scientists, Industries, School 
children and General public 

 

Committees & No. of 
Members involved 

Scholarship committee, (02) 
Students request committee (01) 
Oratory committee (01) 
Mentors        (08) 
Ristcon (02) 
Invention & innovation exhibition 
committee (01) 
Academic session (01) 
News Letter (01) 
Warden (03) 

 
Undergraduate of the Faculty 
 
 

Grants Received (purpose 
& amount) 
-  Local 
-  International 

NRC research grant : Dr. S. Wanniarachchi 
 

Industry, Department, Country 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

1.NRC Merit Award for Scientific 
Publication-2013 in 2015 : Dr. Jinasena 
Hewage 
2. The Arthur J. Schmitt Leadership Fellowships: 
Marquette University Graduate Student 
Milwaukee,I, USA: Dr. Nishantha Kaluthrage 

 Staff of the Department , and 
university 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

 1.Public seminar/ lectures by eminent 
scientists (foreign)  
 
2. Workshop on “Science Projects for GCE 
A/L students” SLAAS auditorium 

 Undergraduates and the staff 
on the Faculty 
 
A/L students and teachers who 
are involved in A/L science 
project work 
 

 
Dept. of Computer Science 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Staff Development 
Programmes 

ii. Certificate Course on Professional 
Development in Higher Education  
(CCPDHE_ - 2015: Module 6 in ICT Skills in 
Higher Education  

Academic Staff members who 
requires to follow CCPDHE 
program in the University 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Contribution to National 
Development 

i. Development of e-filling System for Civil 
Appellate High Court, Matara 
 

Lawyers, general public and 
high court staff, CAHC, Matara 

Contributions in 
International Level 

i. Capability-oriented Business Informatics 
(COBI) -2015 Program Committee Member 
– Dr. Tharaka Ilayperuma 
(http://cobi2015.blogs.dsv.su.se/committe
es/) 

Research Community in 
business informatics 

Committees & No. of 
Members involved 

i. UCTIT – University coordinator  - 01 
member  (Mr. Aruna Lorensuhewa) 
ii.LEARN Coordinator – 01(Mr. Aruna 
Lorensuhewa) 
iii. Computing Standing Committee 
member – 01 (Head / Computer Science) 
iv. Course Coordinator – 02 (Mr. 
Lorensuhewa, Dr. Tharaka Ilayperuma) 
v. RISTCON-2015: 03 members (academic – 
01, academic support- 02) 

University Community, 
University Students 
University Community 
Science Faculty Students 
 
 

 
Dept. of Mathematics 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Community Services i. 25 Scholarships are given to school  and 
university students 
ii. Five (05)  school  libraries were 
established in rural areas 

School and university students 
 
School students 

Curriculum Development 
(Improvements of course 
units /subjects) 

i.All the syllabuses were reviewed and have 
already submitted for the approval 

university students 
 

Staff Development 
Programmes 

i.One staff member completed the CCPDHE  University students 

Contribution to National 
Development 

i. 5 staff members Involved in the 
development of new syllabuses in OU. 
ii. Two staff members Involved in the 
development of new syllabuses in  the 
Engineering Faculty of SJP. 

 

university students 
 

Contributions in 
International Level 

i. Three staff members participated in the  
Study Group Meeting on Mathematics and 
Statistics for Industry held in India. 

 

Local industries, academic 
staff, research students 

Committees & No. of 
Members involved 

i. All staff members have involved in various 
committees in the faculty as well as in the 
university. 

 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

The First Prize of the “Excellent International 
Student Award in 2015” awarded by the 
University of Science and Technology 
Beijing, Beijing, P. R. China won Mr. B.G.S.A. 
Pradeep 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

The “Excellent International Student Award 
in 2015” awarded by the Ministry of 
Education, P. R. China won Mr. B.G.S.A. 
Pradeep 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(Internal & Local) 

i. Three staff members participated in the  
Study Group Meeting on Mathematics and 
Statistics for Industry held in India and two 
of them were resource persons for that 
workshop. 

Local industries, academic 
staff, research students 

 
Dept. of Physics 

 
Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries/Output 

Newly Introduced 
Undergraduate Degree 
Programmes 

I. The department of Physics has completed 
revision of most course units under the 
new degree programmes. New degree 
programmes are Bachelor of Science in 
Mathematics and Physics and Bachelor of 
Science in Chemistry and Physics. 

This will be more beneficial for 
the university to attract more 
students because of four year 
degrees and it will be more 
beneficial to students who 
followed these streams 
because they can improve their 
knowledge in two subjects. 

 
Newly Introduced 
Courses (course units) 

I. The department introduced PHY4192 – 
Fundamentals of Engineering Workshop 
Practices course unit for special students 

II. Prof. K.K.A.S. Yapa introduced two new 
Optional Course Units (Active Citizenship 
& Active Citizen Community Project) to be 
introduced for Level II/Level III students of 
Faculty of Science starting from the 
Academic year 2016. 

III. Mr.S.S. Abeywickrama has designed  
FDN1223, TEC2133, TEC2232 and 
TEC2243, course units for technology 
degree program 
 

This course unit gives 
workshop experiences for 
special degree students. 
Level II students of Science 
Faculty 
 
 
 
Undergraduates of Faculty of 
Technology, Univ. of Ruhuna 
 

Distant Education 
Programmes or Extension 
Courses 

I. Prof. K.K.A.S. Yapa served as a visiting 
lecturer at the Allied Health programme at 
the Faculty of Medicine, Univ. of Ruhuna. 

II. Dr. J.A.P. Bodhika served as a visiting 
lecture at Sabaragamuwa University of Sri 
Lanka, Sri Lanka 

III. Dr.N.T.Wickramasuriya served as a 
Laboratory Instructor and College/General 
Physics Graduate Teaching Assistant in 
the spring and summer semesters of the 
academic year 2015 at the Department of 
Physics, University of Cincinnati, OH, 
U.S.A. 

IV. Dr.N.T.Wickramasuriya served as a 
Graduate Research Assistant in the fall 
semester of the academic year 2015at 

First year students of Medical 
laboratory degree under Allied 
health programme. 

Undergraduates at SUSL 
 
Undergraduates at University 
of Cincinnati, OH, U.S.A. 
 
 
 
 
Graduates and undergraduates 
at University of Cincinnati, OH, 
U.S.A. 
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the Department of Physics, University of 
Cincinnati, OH, U.S.A. 

V. Mr.S.S.Abeywickrama served as a visiting 
lecturer at the Allied Health programme 
at the Faculty of Medicine, Univ. of 
Ruhuna 

 
 
Undergraduates of Faculty of 
Medicine, Univ. of Ruhuna 
 

Fee Levying Courses I. Mr.S.S. Abeywickrama conducted three 
practical sessions for Matara university 
college students Amount: 143360.00 
(LKR) 

 

Verification of  capability of  
the department to provide the 
laboratorial facility in national 
level technology standards    
University of Ruhuna, Faculty 
of science and Department of 
Physics. 
Matara University collage 

 
Community Services I. Prof. K.K.A.S. Yapa organized a 

lecture/workshop on the theme “Ocean is 
Our Neighbour” for students of grades 8, 
9 and 10 of Rohana Maha Vidyalaya, 
Wellamadama and served as a resource 
person to deliver a lecture and conducted 
a poster session. 

II. Prof. K.K.A.S. Yapa 
     -QIG/W4 coordinator & QIG/W2 Activity 

coordinator, Faculty of Science, 
University of Ruhuna 

III. Prof. K.K.A.S. Yapa served as a Mentor 
for Faculty of Science. 

IV. Dr.Mahanama has conducted a lecture 
on Astronomy at Southlands College, 
Galle for Secondary Level students of 
Galle district. 

V. Dr.Mahanama served as a Deputy Proctor 
of Science Faculty. 

VI. Dr.Mahanama served as a Mentor for 
Science Faculty. 

 
VII. Dr. Jayatilleke worked as a mentor for 

Science Faculty. 

 
VIII. Dr.J.A.P. Bodhika QIG /W2 & QIG/W4 

Activity coordinators, Faculty of 
Science.  

 
IX. Dr.J.A.P. Bodhika served as the 

Chairperson, Organizing Committee, 
Innovation & Invention Exhibition- 2015 

 
X. Mr. E.M. Ranatunga worked as a student 

counselor of the faculty of science. 

 

Students in grades 8, 9 &10 of 
Rohana school 
 
 
 
 
 
Students of Faculty of Science 
 
 
Students of Faculty of Science 
Secondary Level students of 
Galle district. 
 
Science Faculty students 

 
Science Faculty students 

 
Science Faculty students 
 

 
Science Faculty students 
 
 
Science Faculty students 
 
 
Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 
 
 
Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 
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XI. Mr. E.M. Ranatunga worked as a mentor. 

 
XII. Mr. E.M. Ranatunga worked as an 

activity coordinator, QIG W2 grant. 

 
XIII. Mr. E.M. Ranatunga worked as an 

activity coordinator, QIG W4 grant. 

 
XIV. Mr. E.M. Ranatunga served as the 

Senior Treasurer, Nature Explorer 
Society (NES), Society, Faculty of 
Science. 

 
XV. Dr. H.A.D.S.D. Perera performed duties 

as a student counselor and a mentor 
of the faculty of science 

 
XVI. Dr. N. M. Wickramage served as the 

senior Treasurer, Physics Society, 
Faculty of Science. 

 
XVII. Dr. N. M. Wickramage served as the 

Joint Secretary, RISTCON 2016 

 
XVIII. Dr. N. M. Wickramage served as a 

mentor for the Science Faculty 
 

 
XIX. Dr.N.T. Wickramasuriya served as a 

judge in the 11th Annual Science and 
Engineering Expo (SEE) science fair 
organized by the University of 
Cincinnati, OH, U.S.A. 

XX. Dr.N.T. Wickramasuriya Served as a 
presenter of the “Nanoday” exhibition 
2015 hosted by the Cincinnati Museum 
center, U.S.A. 

XXI. Dr.N.T. Wickramasuriya Served as a 
resource person of the “Nano camp 
2015” organized by the Cincinnati 
Museum center, U.S.A 

XXII. Mr.S.S. Abeywickrama worked as a 
student counselor of the faculty of 
science 

XXIII. Mr.S.S. Abeywickrama served as a 
mentor of the faculty of science 

Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 

 
Faculty of Science University of 
Ruhuna 
 
Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 
 
Undergraduates , Ruhuna 
University 
 
 
Faculty of Science 
 
 
 
Faculty of Science 
 
 
 
Faculty of Science 
 
 
Undergraduates at University 
of Cincinnati, OH, U.S.A 
 
School students and 
surrounding communities in 
Ohio, U.S.A. 
 
 
School teachers and students 
in Ohio, U.S.A. 
 
 
Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 

 
Undergraduates, Faculty of 
Science University of Ruhuna 

Curriculum Development 
(Improvements of course 
units/subjects) 

I. Curriculum revision was carried out and 
got a good progress for new degree 
programme. 
II 

This will give more benefits to 
new students because they can 
learn more new areas in 
subjects. It will help them to 
find better jobs in future. 
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Staff  Development  
Programmes 

I. Dr.Mahanama participated in a workshop 
on Internal Quality Assurance, Institutional 
Review and Sri Lanka Qualification 
Framework by the Internal Quality 
Assurance, University of Ruhuna.  

II. Dr.Mahanama participated in a workshop 
on How to Operationalize SLQF held at Sri 
Lanka Foundation organized by HETC 

III. Dr. H.A.D.S.D. Perera Participated in a 
workshop on Student Centered 
Teaching/Learning held at the Faculty of 
Science. 

IV. Mr.S.S. Abeywickrama has participated 
to the workshop on “How recent 
advances in teaching design and delivery 
can help improve science learning in HE 
students” on 25th September 2015. 

This was very beneficial for all 
the staff for improving the 
quality of higher education. 
This was very useful for all the 
heads for understanding how 
do SLQF Level Descriptors 
relate to Programmes of Study 
This was very beneficial for all 
the staff for improving their 
teaching abilities. 
S.S.Abeywickrama 
Undergraduate of Faculty of 
Science university of Ruhuna 

Contribution to National 
Development 

I. Prof. Dharmaratna served as the Science 
Standing Committee nominee to the 
Board of PGIS. 

II. Prof. Dharmaratna served as a member of 
the Editorial Board of Journal of Physics, 
IPSL. 

III. Prof. Dharmaratna Served as the Editor 
in Chief,Ruhuna Journal of Science. 
 

IV. Prof. Dharmaratna served as the Dean of 
the Faculty of Science contributing to 
national developments especially he 
initiated the establishment of Faculty of 
Technology at University of Ruhuna. 

 

V.  Prof. Dharmaratna severed as a team 
member under the Theme 1:“Big Bang to 
Today”, to design a gallery of exhibits to 
establish the proposed National Science 
Center. 

VI. Prof. Dharmaratna severed in Selection 
Boards for Promotion to the post of 
Professor in several universities. 

VII.  Prof. Dharmaratna reviewed several 
research papers for Sri Lankan Journals. 
 

VIII. Prof. K.K.A.S. Yapa participated in a 
workshop on Institutional Review of 
Higher Education Institutes of Sri Lanka. 

IX. Prof. K.K.A.S. Yapa participated as a 
panel member of the Institutional 
Review Team in the evaluation of 
Eastern University of Sri Lanka, 
Batticaloa 

X. Dr. Jayatilleke worked as chief examiners 

PGIS and Postgraduate studies 
in Science and students.    
 
Institute of Physics and 
researchers in the country and 
students.                               
Staff students and researchers. 
University and students who 
followed the A/L Technology 
Stream. 
NSF and the establishment of 
National Science Center will be 
a great benefit to the country. 
UGC and University system. 
 
Research and Development in 
the country 
 
 
 
University system of Sri Lanka 
 
 
University system of Sri Lanka 
 
 
This was beneficial for Sri 
Lankan school students. 
 
 
This was beneficial for Sri 
Lankan school students. 
 
 
The department of Physics 
This was very important for 
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of A/L paper marking panel 
 

XI. Dr. Jayatilleke served as a Co-controller 
for A/L Examination. 

 
XII. Dr.Mahanama served as the Acting Head 

of the department with effect from.10th 
July 2015. 

 
XIII. Dr.Mahanama Conducted the Physics & 

Astronomy Olympiad competition 
Examinations in 2015. 

XIV. Dr.Mahanama served as the Co-
controller and a Chief of the A/L paper 
marking. 
 

XV. Dr.J.A.P.Bodika served in the Advisory 
committee member, Revising A/L 
syllabus, Teachers Guide & Preparation 
of Recourse Book, Organized by NIE. 

XVI. Dr.J.A.P.Bodika served as the 
  Chief examiner of A/L paper marking 
panel. 

XVII. Mr.E.M.Ranatunga worked as chief 
examiners of A/L paper marking panel 

XVIII. Mr.E.M.Ranatunga served as a 
member of the organizing committee 
of the annual Invention & Innovation 
exhibition for students of Ruhuna 
University and for the school students 
of southern province. 

XIX. Mr.E.M.Ranatunga conducted one day 
training workshop on “How to use and 
maintain laboratory equipments” for 
school laboratory lab assistants in 
Walasmulla educational zone. 

XX. Mr.E.M.Ranatunga conducted one day 
training workshop on “Advanced Level 
Physics Practicals” for advanced level 
school teachers in Mulatiyana 
educational zone. 

XXI. Dr. H.A.D.S.D. Perera worked as a chief 
examiner of A/L paper marking panel 

students in the southern 
region. 
This was beneficial for Sri 
Lankan school students.  
 
 
 
 
 
Physics teachers and advanced 
level science students in the 
country 
Under graduates of University 
of Ruhuna and School Students 
of Southern province. 
 
Laboratory lab assistants and 
advanced level students in 
Walasmulla educational zone. 
 
Teachers and students in 
Mulatiyana educational zone. 
 
School students and Education 
department. 

Contribution in 
International Level 

I. The research collaboration initiated by 
Prof. Dharmarathna with CERN was 
continued by Dr. Nadeesha Wickramage.  

II. Prof. K.K.A.S. Yapa participated in the 
NANO training course on “Basic sampling 
protocols for HAB studies: taxonomy & 
toxin in Mandapam, India. 

III. Prof. K.K.A.S. Yapa participated in the 
review meeting of the “SHABASHI” 
programme, Kochin, India. 

Development of High Energy 
Physics in the country.  
 
Academic community in Ocean 
sciences and the fishery sector 
in the country 
Academic community in Ocean 
sciences and the fishery sector 
in the country 
Academic community in Ocean 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

84 

2015 

Programme/Activity Number and/or Brief Information Beneficiaries/Output 

IV. Prof. K.K.A.S. Yapa attended the NF-
POGO Alumni Network meeting in Cape 
Town, South Africa. 
 

V. Dr.J.A.P.Bodhika published a research 
paper in Asia Pacific Lighting Conference 
2015, Nagoya, Japan 

VI. Dr.N.T. Wickramasuriya Presented a 
talk in “2015 Materials Research Society 
(MRS) fall meeting and exhibit” 
international conference, Boston, 
Massachusetts, U.S.A 

sciences and the fishery sector 
in the country 
 
Development of lightning 
research  
 
Development of powerful 
optical characterization 
techniques for investigating 
properties of single 
semiconductor Nanowires. 

Committees & No. of 
Members Involved 

I. Prof. K.K.A.S. Yapa served as the 
Chair/Internal Quality Assurance Unit, 
Faculty of Science 

II. Prof. K.K.A.S. Yapa served in many 
committees such as Sports Advisory 
Board, Convocation organizing 
committee, RITSCON, etc. 

III. Dr.Mahanama served in Board of 
Graduate Studies 
 

IV. Dr.Mahanama served in Research 
Committee 

 

V. Dr.Mahanama served in M.Sc. Degree 
Organizing Committee 

 
 

IV. Dr.Mahanama served in Science faculty 
IT committee 

 
V. Dr.Mahanama served in Student Request 

Sub Committee 
 

VI.  Dr.Mahanama served as a member of 
RISCON 2016 committee 

 
VII. Dr. Mahanama served as a chairman of 

several Technical Evaluation committees 
of UDG grant and QIG W2 Grant. (3 
members in each) 

 
VIII. Dr. Jayatilleke served as a chairman of 

several Technical Evaluation committees 
of UDG grant and QIG W2 Grant. (3 
members in each) 

 
IX. Dr. Jayatilleke served as the Head of the 

department until july 2015 
 

X. Dr. Jayatilleke was a member of the 
Technical Evaluation Committee, Physical 

Faculty of Science & University 
of Ruhuna 
 
Faculty of Science & University 
of Ruhuna 
 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty. 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty. 
 
This will be beneficial for the 
Graduate in the area and for 
the Faculty as well. 
 
This will beneficial for the 
faculty. 
 
This is beneficial for the 
students in the Science Faculty. 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
 
 
Department of Physics 
 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
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Sciences, Faculty of Science 
 

XI. Dr.J.A.P.Bodhika worked as the ITRCC 
coordinator 

 
XII. Dr. Bodhika is a member of IPSL & SLAAS 

 
XIII. Dr. Bodhika is Chairman, Technical 

Evaluation Committee, Biological 
Sciences, Faculty of Science. 

 
XIV. Dr.Bodhika served as the Senior 

Treasurer, Student’s Council & Buddhist 
Society. 

XV.  Mr.E.M. Ranatunga served as a 
committee member of Invention and 
invention exhibition-2015 

XVI. Mr.S.S. Abeywickrama served as a 
Committee member of the Invention and 
Innovation Exhibition 2015 
 

XVII. Mr.S.S. Abeywickrama served as a 
Committee member of the RISTCON  
2016 
 

 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
This will beneficial for the 
Science Faculty 
 
Under graduates of University 
of Ruhuna and School Students 
of  Southern province. 
 
Under graduate University of 
ruhuna and School Students of  
Southern province. 
Faculty of Science 
 

Grant Received (purpose 
& amount) 
-Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-International 

I. Prof. K.K.A.S. Yapa, Prof. W.G.D. 
Dharmaratna and Mr. S.S. Abeywickrama 
received NSF Technology grant of SLR 
1,192,000.00 for “Student Response 
System” for Classroom/Audience. 

II. A grant of SLR 239,500.00 was granted by 
the NSF for purchasing a DSLR Camera for 
completing the Newtonian telescope  

III. Dr.J.A.P.Bodhika has received Science 
Faculty Research Grant 

IV. Dr. N.M. Wickramage received OSTP 
NSF Training Fellowship. (USD 
4057+airfare) 

 
I. Prof. K.K.A.S. Yapa received a travel grant 

to attendNF-POGO Alumni Network 
meeting in South Africa from, NF-POGO, 
U.K. 

II. Prof. K.K.A.S. Yapa received a travel grant 
to attend SHABASHI meeting in India, 
from NF-POGO, U.K. 

 
III. Dr.N.T.Wickramasuriya received two 

professional conference travel awards 
(Graduate Student Governance 
Association (GSGA) and University of 
Cincinnati, U.S.A.) 

Faculty of Science 
 
 
 
This will beneficial for the 
development of Astronomical 
Research in the department. 
  
Dr. N.M. Wickramage 
 
 
 
 
Academic community in Ocean 
sciences and the fishery sector 
in the country 

 
Academic community in Ocean 
sciences and the fishery sector 
in the country 

 
For participating “2015 
Materials Research society 
(MRS) fall meeting and exhibit” 
international conference, 
Boston, Massachusetts, U.S.A. 
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Awards/Patents/Special 
Achievements 

I. Dr. J. A. P. Bodhika received the 
Presidential Merit award. 

II. Dr. N. M. Wickramage received the Most 
Outstanding  young researcher Vice 
Chancellors award. 

III. Dr. Mahanama, Mr. E.M. Ranatunga, 
Mr. S.S. Abeywickrama and Mr. H.S.D. 
Amaradasa have fabricated a 
Newtonian Reflector Telescope 

 
 
 
 
This will be beneficial for the 
development of Astronomical 
research in the department 

Symposium/Workshops/S
eminars/Conferences 
Conducted 

I. Dr. Mahanama presented two abstracts 
for the 2nd  RISTCON held at the Faculty 
of Science, January 2015 

II. Dr. Mahanama presented an abstract for 
the Astrobiology Conference  held in 
Pearadeniya University, in August 2015 

 
III. Dr. Mahanama participated the 04rd 

workshop of Thin Film Solar Cells & Their 
Science & Technology  held in University 
of Pearadeniya on 27th & 28th February 
2015 

 
IV. Dr. Mahanama conducted a seminar on 

“Introduction to Astronomy” at 
Southland Girls Collage, Galle in 
December 05th 2015. 

 
V. Dr.N.T. Wickramasuriya presented two 

abstracts for the “2015 Materials 
Research society (MRS) fall meeting and 
exhibit” international conference, 
Boston, Massachusetts, U.S.A. 

 

Me & the department of 
Physics 
 
Me & the department of 
Physics 
 
Me & the department of 
Physics 
 
 
 
 
This was very helpful for school 
students who have participated 
in this seminar from Galle 
schools to improve their 
knowledge about Astronomy. 

 
Development of semiconductor 
nanowires for future opto 
electronic devices 
 

Outreach activities I. Dr. Jayatilleke worked as a reviewer for 
Annual Research symposium, university of 
Kelaniya 

II. Dr.Mahanama served as a reviewer of 
RISTCON 2016 

III. Dr.Bodhika served as reviewer of  IPSL& 
RISTCON -2015 

IV. Dr. H.A.D.S.D Perera served as a member 
of Review panel of RITSCON 2015 

V. Dr. H.A.D.S.D Perera served as a Session 
Convenerin RITSCON 2015 

Physics Department 
 
 
Faculty of Science 
 
Faculty of Science 
 
Faculty of Science 

Link Programmes VI. The department has a link programme 
with Sivananthan Laboratories Inc., 
Illinois, USA. 

VII. Prof. K.K.A.S. Yapacontinued ocean 
research work with NF-POGO 
collaborative programme for Asia sub 
continent 

University of Ruhuna. A solar 
roof of 3 kW was donated by 
Sivananthan Laboratories 
Academic community in Ocean 
sciences and the fishery sector 
in the country 
We got done Raman, AFM and 
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VIII. The department has a link program with 
Sheffield Hallam University in the UK. 

 
IX. Dr. Bodhika has a link programme with  

Atmospheric Research Lab., University of 
Colombo & Department of Engineering 
Sciences, Division of Electricity, Upsala 
University, Sweden for Lightning 
Research 

 
X. Dr. N.M. Wickramage continued her 

research at CERN CMS experiment 
through the collaboration with TIFR and 
CERN as arranged by Prof. W.G.D. 
Dharmaratna 

 

SEM characterizations of our 
CdS and CdTe samples of the 
MPhil project 
 
 
Faculty of Science 
 
 
 
 

 
Faculty of Science 
 

 
Dept. of Zoology 
 

Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Distant Education 
Programmes or Extension 
Courses 

i. Prof. NJ DeS Amarasinghe served as the 
Korean Language Coordinator, at 
University of Ruhuna 

ii. Prof. WTSD Premachandra served as 
Coordinator, German Language, University 
of Ruhuna; 

 

students 

Fee Levying Courses i.  Dr. D.H.N. Munasinghe - Served as a 
coordinator – M.Sc. in Molecular Biology 
and Biotechnology –Program revised to 
offer certificate course level  

 

students 

Community Services 2015  l=uq¥ o is,ajd  .DydY%s; wNsckkd.dr 
;=< ;s,dmshd u;aiH îc ksIamdokh( c, cSù 
j.djg kj m%fõYhla' l¾;D m%ldYk" msgq' 1-
54 
Distributed to the Fishers via Ministry of 
fisheries of Southern development Board 
 
Prof. M.P.K.S.K. de Silva - 2015  Making two 
documentary videos on Establishing a 
hatchery for GIFT fish and on Cage culture of 
GIFT fish to disseminate the acquired 
knowledge to the interested parties 
especially fishers. 
 
Article published on magazines: 
● Munasinghe D.H.N. (2015). ‘ffcj 

úúO;ajh iy ixrÌKh’ an article 

published in the magazine published by 
the Environmental Authority - Southern 

People of  
Hidallana Rathnapura, 
Rassandeniya & Meddawatta, 
Matara 
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province welfare society, to 
commemorate the world environmental 
day. Page 57 – 60. 

 
Dr. D.H.N. Munasinghe - Served as a 
resource person for workshops organized by 
the Central environmental Authority, 
Southern Province for Environmental 
pioneering program. 
 
Prof PMCS De Silva served as a resource 
person for the PhI training, Kalutara 
 
Prof PMCS de Silva conducted farmer 
screening programs at Buttla, 
Hambegamuwa, Wellawaya, Sevanagala for 
CKDu. 
 
Prof PMCS De Silva conducted awareness 
probram on water quality and safe use of 
agro chemicals in southern and Uva 

Provinces.    

● Community 

 
 
 
 
 
 

 
 
Public health inspectors. 
 
 
 
 
 
Farmini community 
 
 

Curriculum Development 
(Improvements of course 
units /subjects) 

i. Dr. DHN Munasinghe updated course 
contents of,  

      ZOO  2152 - Evolution and Zoogeography  
      ZOO  2262 – Molecular Genetics  
      ZOO 4152- Evolutionary Biogeography; 
   and, introduced new content to ZOO 4133 

- Specialization stream – Fish Biology 
and Fisheries; updated course content- 
Fish Health and Management 

       
Prof. P.M.C.S. De Silva - FSC 3252 course 
revision 
 
Prof. EPS Chandana - Four year degree 
program 
 
Prof. M.P.K.S.K. de Silva - Contribution for 
redesigning/ introducing course units for the 
Zoology curriculum for the four year degree 
system in Faculty of Science to be 
commenced from year 2016  

a). Responsible in preparing the structure 
of 04 course units for B.Sc. General 
Degree 

       Zoo 3162 - Immunology, Zoo-3223 
Fisheries and Aquaculture, Zoo 1212 
Animal Diversity and Zoo 2131 
General zoology Practical III  

b)  02 course units for Special Degree 
which were modified/improved in 

Level II Biology students 
 
  
Special Degree course unit 
students 
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curriculum planning meetings at the 
Department. 

       Zoo 4103 - Immunilogy, Zoo 4051 
Invertebrate Biology Practicals 

 
Staff Development 
Programmes 

Prof. KBS Gunawickrama contributed as a 
resource person for module 8 of the CCPDHE 
staff development program of University of 
Ruhuna. 
 
Prof. EPS Chandana - Student Counselling for 
Staff Members as eth SSC 

Academic staff  
 
 
 
Academic staff of the university 
who followed the CCPDHE in 
2015 

Contribution to National 
Development 

Prof. NJ DeS Amarasinghe, Prof. WTSD 
Premachandra, Prof. KBS Gunawickrama 
continued to serve as the members of the 
editorial board, Ruhuna Journal of Science. 
 
Prof. KBS Gunawickrama served as the 
Editor (Biological Science) for RISTCON 2015 
international Conference 
 
Prof. EPS Chandana - Research 
Collaborations with Bandaranayake 
Memorial Research Institute  
 
Dr. W.A.H.P. Guruge - Chief marking 
examiner for G.C.E Advanced level Biology 
answer scripts 2015. 
 
Dr. W.A.H.P. Guruge - Member of the Re-
scrutiny G.C.E Advanced level Biology 
answer scripts 2015. 
 
Dr. DHN Munasinghe - Vice President 
Section D - Sri Lanka Association for the 
Advancement of Science (SLASS). 
 
Dr. DHN Munasinghe - Serve  as a Resource  
Person for  The Coordinating Secretariat for 
Science, Technology and Innovation (COSTI) 
 

General Public 
 
 
 
 
 
 
 
Bandaranayake Memorial 
Research Institute Nawinna  
 
 
 
 
Research community 
 
 
 
 
 
 
Community/Scientists 

Contributions in 
International Level 

i. Prof. WTSD Premachandra served as a 
member of the editorial board of the 
“Internatiional Journal of Tropical Insect 
Science” (IJT) which is jointly published 
by CABI, UK and ICEPE, Kenya, and 
“World Journal of Agriculture Research”, 
published by Science and Educational 
Publishing.  

ii. Prof. KBS Gunawickrama served as an 
advisory board member for the 

Research community 
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International Journal, ‘Asian Journal of 
Conservation Biology’ 

iii. Dr. DHN Munasinghe Served as a 
reviewer of international journals – ‘Plos 
One’ and  ‘International Journal of 
Marine Sciences’ 

Prof. KBS Gunawickrama continue to serve 
as an advisory board member for the 
International Journal, ‘Asian Journal of 
Conservation Biology’ 

 
Prof. KBS Gunawickrama served as a 
member of Scientific committee of the 
‘International Conference on Biodiversity’, 
held on Nov 5-6, 2015, Colombo, Sri Lanka, 
organized by The International Institute of 
Knowledge Management TTIKM, Colombo, 
Sri Lanka 
 
Dr. DHN Munasinghe - Served as a reviewer 
and evaluator for MS in International Journal 
of Marine Sciences and Plos one 
 
Prof. WTSD Premachandra - Member of the 
editorial board of the “Internatiional Journal 
of Tropical Insect Science which is jointly 
published by CABI, UK and ICEPE, Kenya. 
Prof. WTSD Premachandra - World journal of 
Agricultural Research 
http://www.sciepub.com/journal/WJAR/editors  
 
Prof  PMCS De Silva appointed as the resident 
coordinator of the SAFE network.    
 

 
 
 
 
 
Scientific community 

Committees & No. of 
Members involved 

● Prof. NJ DeS Amarasinghe, Prof. WTSD 
Premachandra, Prof. PMCS De Silva, 
Prof. KBS Gunawickrama served as 
members of the faculty research 
committee. 

● Prof. NJ DeS Amarasinghe, Prof. WTSD 
Premachandra, Prof. PMCS De Silva, 
Prof. KBS Gunawickrama, Prof. HCE 
Wegiriya served in the Board of study in 
Science. 

● Prof. NJ DeS Amarasinghe, Prof. WTSD 
Premachandra, Prof. PMCS De Silva, 
Prof. KBS Gunawickrama, Dr. WAHP 
Guruge, DHN Munasinghe  served as 
members of the course coordinators 
committee of the faculty. 

● Prof. WTSD Premachandra -  Member of 
the Editorial board of Ruhuna Science 
journal published by Faculty of Science 

Scientific community 
And University academic and 
student community 
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Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

● Prof. WTSD Premachandra - Faculty 
English coordnator  

● Prof. WTSD Premachandra - Senior 
treasurer of the research cicrcle, Faculty 
of Science 

● Prof. WTSD Premachandra - Coordinator 
of the German langguge 
course/University of Ruhuna 

● Prof. WTSD Premachandra - Faculty 
Coordinator of the Cultural center of 
University of Ruhuna 

● Prof. WTSD Premachandra - University 
Coordinator of the “Ruhunu sevaya 
programs” (SLBC, Matara) 

● Prof. WTSD Premachandra - Faculty 
coordinator of Inter-faculty dancing and 
literature comppetition, University of 
Ruhuna  

● Prof. WTSD Premachandra - Member of 
the Faculty research comitee 

● Prof. WTSD Premachandra - Member of 
the course coocrdinator committee 

● Dr. W.A.H.P. Guruge - Senate member 
(faculty representative) 

● Dr. W.A.H.P. Guruge - Department 
member for faculty course coordinating 
body 

● Dr. W.A.H.P. Guruge - Member of the 
RISTCON 2015 organizing committee. 

● Dr. DHN Munasinghe - Sri Lanka 
Association for the Advancement of 
Science (SLASS)- Section D – Ten 
members 

● Dr. DHN Munasinghe - Joint Secretary, 
Ruhuna Science Teachers’ Association 
(RUSTA), Faculty of Science, University 
of Ruhuna.- 62 members 
 

Grants Received (purpose 
& amount) 
-  Local 
-  International 

Prof. WTSD Premachandra - Science Faculty 
grant RU/SF/RP/2015/03 
 
Prof. P.M.C.S. De Silva - 
NSF/RG/2015/15/3201 – M.Phil research 
work 
Dr. DHN Munasinghe - Ruhuna University 
Science Faculty Grant 2015 – 
RU/SF/RP/2015/04. Barcoding of coral reef 
fish species in Sri Lanka – Rs. 95000.00 

Research papers, student 
research opportunities 

 
PhD Research papers, student 
research opportunities 
 
PhD, research papers 

Awards/Patents/Special 
Achievements 

Prof. WTSD Premachandra  was selected to 
attend the DAAD (Germany)  funded 
summer school which was held in Kassel and 
Nurnberg, Germany, from 02nd -14th 
February 2015. 

Abstract publication,  
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Programme/Activity Number and/or Brief Information 
 

Beneficiaries /Output 

Prof. P.M.C.S. De Silva - Presidential awards 
2015 

Research stay at Durham 
University UK 

Workshops/Seminars/ 
Conferences conducted 
(International & Local) 

Prof. EPS Chandana  and Prof PMCS De Silva 
- 1st Undergraduate Research 
Symposium 

University Student community 
School children of  selected 
schools of the southern 
province 

Outreach activities Prof. WTSD Premachandra  - Organized  the 
“Swaranaga” music program (together with 
Prof. Kanthi Yapa) conducted by group of 
students of FOS. 

 
Prof. WTSD Premachandra  - 30th June 2015 
at the auditorium of Faculty of Fisheries and 
Marine Science and Technology from 1.30-
4.00 and 6.30-9.00 pm. 
 
Prof. WTSD Premachandra  - Organized  the 
music program : 
Appreciation of Music” conducted by 
Veteran musician Chandradasa Bogoda on 
22nd April 2015 at the Prof. Alawaththagoda 
Pemadasa Auditorium, from 2.00 -5.00 pm. 
 
Prof. WTSD Premachandra  - Organized a 
German day on 12th March 2015 at 
University of Ruhuna 
 
Prof. WTSD Premachandra  - As the 
chairperson organized the Faculty day-2015, 
Faculty of Science 
 
Prof. K.B. Suneetha Gunawickrama wrote 
the article ‘ud;r fjr<g md ù wd 

i;a;ajhd ljfrlao’ published in 
Lankadeepa daily newspaper, July 2, 2015. 

 

Chamber of commerce 
 
Alumni 
 
 
 
Ministry and academia 
 
 
 
University students 
 
 
Students and teachers of the 
school 
 
 
 
General public 

 

Publications and Dissemination of Knowledge  
 

Category Number 
Full papers or short communications in international journals which are in the citation index     103 
Full papers or short communications in international journals which are not in the citation 
index        02 

Full papers or short communications in local journals                 
Full papers in proceedings         07 
Abstracts of oral presentations         28 
Abstracts of poster presentations       04 
Books       01 
Chapters in books                                  
Scholarly articles in other publications (Magazines, National News Papers etc.)       01           
Editorial works       03 
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Graduate Studies 

 
Dean’s statement/Review  
 
Faculty of Graduate Studies (FGS) has recruited 289 new students for six of the Master degree programs, in 
addition to students registered for Research degree programs i.e. MPhil & PhD, in the year 2015.  
 
Accordingly, with the students in previous batches, the total enrolment of students in Master degree programs 
(taught courses) in the year 2015, was 319. 
 
The new registration for the research degrees (MPhil & PhD) in the year 2015 was 30. Hence the total 
enrolment of research students in 2015 was 198. (Table - 1) 
 
In the year 2015, 89 students had completed their postgraduate degrees and, been graduated at the 
convocation, as 76 students from Master degree programs and 13 students from research degree programs. 
 
The total enrolment of the postgraduate students in (taught courses and research degrees) was 725 in the year 
2015.  
 
The Faculty of Graduate Studies started a new Master degree program, MA in Peace & Development, in the 
year 2015, in collaboration with Tribuan University, Nepal. In addition, the initial works to start another two 
new Master degree programs, Master of Business Management and MA in Development planning, have been 
started in 2015. 
 
Furthermore, a common by-law for all the Master degree programs was prepared and introduced in 2015. At 
the same time, a new method to verity the results of Master degree programs in which candidates get their 
answer scripts with marks into their hands and get the opportunity to compare it with the approved marking 
scheme in order to verity their results, was newly started in 2015. 
 
The total earnings and expenditure during the year 2015 are Rs. 23,693,599.00 and Rs. 9,948,100.61 
respectively. According to that, Rs. 13,745,498.39 is remaining as the balance.    
 
Students enrolment in postgraduate programs at the Faculty of Graduate Studies in 2015   
 

Postgraduate program New admission Total enrolment 

PhD 05  
198 MPhil 25 

MA in Economics 148 204 

MA in Sociology 52 64 

MA in Peace & Development 26 26 

MBA/PDBA 21 50 

MSc in Crop Production Technology 25 47 

MSc in Civil and Environmental Engineering  17 11 

Other Master degree programs in which no new 
admission in the year 2015 

- 125 

Total 319 725 
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Part VI - Library 
 
 

Introduction 
 

Main Library of University of Ruhuna is situated at Wellamadama premises. Agriculture, Medical, Engineering 

Faculty libraries are situated at Mapalana, Karapitiya, and Hapugala .Newly established Allied heath sciences 

unit   libraries are situated in Mahamodara and Uluvitike. 

 

Library collection hold around 170000 books and nearly 300 journals titles. These resources are available in 

both printed and electronic media. Newly established national repository collection hold around 160000 

publications. Annual circulation within the library system have been exceeded 100000 for the year of 2015. 

 

Service of the library include reference service, Lending service, Interlibrary loan facilities, Current awareness 

service etc. Every year library conduct user education programme for the newly join students. Library website 

provides useful guide to the users. Specially web OPAC and newly stared digital library link and other useful 

links are also available in the library website. Other than the above mentioned services, Library provide 

multimedia facilities and language self learning facilities for interesting parties.  

 

Activities 
 

Agriculture Engineering Medical Main AHS  

 

 

218 

26 

10 

 

 

251 

9 

01 

 

 

163 

31 

05 

 

 

1318 

50 

20 

 

 

No 

No 

No 

 

1.New registered  

Student 

● Students 

● Academic Staff 

● Non Academic 

Staff 

 

8.00a.m-

6.00p.m 

8.00a.m-

5.00p.m 

8.30a.m-

18.00p.m 

 

 

8.00 a.m-

6.00p.m. 

 

 

8.00 a.m–

5.00p.m. 

 

 

8.00a.m-

8.00p.m 

8.30a.m-

18.00p.m 

8.300a.m-

18.00p.m 

 

 

8.00a.m-

6.00p.m 

8.00a.m-

5.00p.m 

8.00a.m-

5.00p.m 

 

 

8.00a.m-

6.00p.m 

8.15a.m-

17.15p.m 

Closed 

2.Opening Hours 

● Weekdays 

 

● Saturday 

 

● Sunday 

 

4743 

586 

327 

 

3694 

195 

226 

 

8531 

684 

596 

 

57735 

2373 

3196 

 

1867 

1722 

123 

3.No of Book Issued 

● Students 

● Academic Staff 

● Non Academic 

Staff 

 

Rs.29988 

250 

 

Rs.37329 

 

Rs.21577 

 

Rs.426835 

 

Rs.2948 

Rs.125 

4.Fines for overdue 

Rs./= 

Fines for lost Tickets 

 

3000 

 

3020 

 

15000 

No 

 

3500 

 

No 
5.No of Photocopy 

● Official Use 

● Paid (Users) 
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Agriculture Engineering Medical Main AHS  

-  

2 

- 

- -  

No 
6.Inter Library Loans 

● Sent 

● Received 

 

2 

7 

 

2 

42 

 

2 

6 

 

9 

15 

 

No 
7.Periodicals 

● Purchased 

● Donations 

 

94 

143 

2 

 

193 

204 

 

76 

499 

9 

 

409 

10 

 

163 

156 

41 

 

247 

72 

 

1137 

192 

 

 

1137 

192 

 

103 

 

 

 

76 

27 

 

8.Books 

● Purchased 

● Donations 

Books, CD (CD with 

book) Computerized 

● English 

● Sinhala 

- - 9.00a.m.-

6.45p.m. 

 

9.00a.m.-

4.00p.m. 

 

 Multimedia Center  

 Opening  Hours 
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Part VII – Ext. Services  
 
 

1. Medical Centre  
 

Medical Centre provides Medical & Paramedical services to undergraduates, academic   & non academic staff 
of the university, and   also   giving health service to   various functions.  (eg Convocation, University  games 
events, other special events  etc ) 
 
Staff Category  
 

Chief Medical Officer (Actg.)      01 Public  Health Inspectors 02 

University medical officers 02 Pharmacist 01 

Dental surgeon 01 Attendants (female) 03 

Technical officer 01 Attendant (Male) 01 

Nursing officers 02 Labourer 01 

 
 
Clinical services  

 
 
 
 
 
 
 

 
Other services  
 

Treatments  & special 
investigations  

Medical 
examination 

Medical 
certificates 
(issued from 
Medical Centre)  

Medical Certificates 
(Accepted) 

Public Health Services  
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4
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1
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0
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1
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1
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1
1

 

2
4

0
2

 

 

 

 7
6

1
 

 

Preventive health services  
a)    Control   of   Communicable diseases, b) Vector control 
c)   Sanitation     d)   Rabies  control   e) Food 
 

 

 

  STUDENT STAFF TOTAL 

1 OPD 7852 1990 9842 

2 Dental unit 1679 362 2041 

3 Laboratory service   0490 

4 Psychological counselling    0070 

5 Referral to special clinic (GH)   0201 
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2. Physical Education   
 

Inter Faculty Tournaments  (17th  May – 13th  June 2015) 

The annual Inter Faculty Sports Championship was held on the period of May and June 2015. The Faculty 

of Agriculture became the over – all Champions. The Faculty of Science and Faculty of Engineering 

became 2nd & 3rd places.  

 

Inter University Championships   (16th   May - 30th August 2015)  

 

 This Championships were held in various Universities the above period of the year. We organized  
Volleyball (Men & Women)  Championships   on 30th ,31st  August & 01st,02nd September 2015 at 
Gymnasium University of Ruhuna.   

 
 Our Placings             

 Champions       -  Weightlifting , Taekwondo (Men)  

 Runners up      -  Chess (Men),Carrom (Men) 

 

FSC Course -  Faculty of Science (February 2015– May 2015) 

 We conducted one optional courses for 2nd year students of  Faculty of Science. The first course was a 

practical course for the subject of “ Health Related Physical Fitness & Wellness” and 60 students were 

participated. The second course included 15 hrs of theory sessions and 30 hrs of practical sessions for the 

02 credit passes.  It’s namely  “ Physical Fitness and Health Management”. 

 

Asian University Games – 2015  - Beijing China 

The following students represented the University of Ruhuna for participated in 1st Asian Universities 
Chess Championship -2015  at Beijing China. 

 
1. H.G.S Sachintha   RU/E/2011/151 
2. K.H. Amarasena  EG/2013/2133 
3. S.R Rajapaksha SC/2013/8611 
4. Ms. M.C Ariyadasa AG/AT/2012/330 

 
13th  Colours Award Ceremony  (11th December. 2015)  

The Department of Physical Education, The Sports Advisory Board and the Sports Council jointly 
conducted the 13th Colours Award Ceremony for the years of 2013 & 2014 at the end of the year.  
 
The 150  Colours winners, 65 Best performers and 15  Special Award winners were awarded at this 
ceremony.   
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Part VIII – Reports of Units/Centres 
 
 

1. Career Guidance Unit 
 

The Career Guidance Unit had been working  to deliver quality programmes and activities that will build soft 
skills and employability skills and other social skills in the students.  
Career Guidance Activities had been done using a variety of human resources and venue. 
Focal Areas for Conducting Career Guidance Activities/Workshop 

1. Facilitating the new comers transition from school to university 

2. Counseling and Advising on Career and Personal (Individual and Group) 

3. Enhancing Employability Skills 

4. Building relationship with Industry 

5. Availing work experience 

6. Enhancing Soft Skills Development 

 
The above areas are expanded through our workshop, activities, that we had 2015 successfully. 

1. Major Event of the Career Guidance Unit 

Certificate Course in Soft Skills Deployment – 72 Hour 
 
Objectives:-  

1. Students who have participated this programme will know to comprehend the concepts of career 

personality, Identify the impact of personality traits in developing a successful career. 

2. Realize the importance of soft skills for career and personality development. 

3. Develop appropriate soft Skills and helping the Sundance to adopt world of work. 

Total number of students who are following this program 
Scheduled 
  

Faculty H&SS FMF FSC FMST Total 

No. of Student 167 211 32 10 420 

 
Training Year – February 2015 to January 2016 
Every weekdays – two Sessions – Morning and Evening 
 
Evaluation Methods -     

1. Group Presentation 

2. Individual Presentation 

3. Group Projec 

WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

Soft Skills 
Development 
Course  

February 
2015  - 
March 2016 

1. Students who have participated 
this programme will know to 
comprehend the concepts of 
career personality, Identify the 
impact of personality traits in 
developing a successful career. 

2. Realize the importance of soft 
skills for career and personality 
development. 

 
H&SS 167 
 
FMF           211     
 
 
FSC             32 
 
FF&MST    10 

Mrs. 
Sujjeewa 
Vidanagamag
e 
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WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

3. Develop appropriate soft Skills 
and helping the Sundance to 
adopt world of work. 

 
 
Total    420 

Induction 
Programme – Soft 
Skills Development 

25th of 
February 
2015 

  
For All 
Students of 
Soft Skills 
Development 
Course 

Mrs. Sujjeewa 
Vidanagamage 

First Aid Training 
program for staff 

11,12,&13 
March 2015 
 

1.   Ability to provide help during 
various emergency situation 

2.    Knowledge in first aid also 
benefits the individual 
themselves. 

25staff 
members of all 
faculties 
 

Mrs. Pubudu 
Mallawarachc
hi 

Orientation 
Programmers 
1. H&SS 
2. Faculty of 

Engineering 
3. Faculty of Science 
4. Faculty of 

Management & 
Finance 

 
 
 
2015.03.12 
2015.03.18 
 
2015.03.25 
 

 
1. Why CGU? 
2. What are the Career Services? 
3. How do you adjust University 

Life? 
4. How do you plan your academic 

life productively? 

 
 
 
All new 
Comers 
 
 
 
 

Mrs. Sujjeewa 
Vidanagamage 

Science Induction 
Program 

2015.03.25  Introducing , 
 1.  How to involved in   university life 
2. How to develop skills 
3. Identify the opportunities that 
come our way. 
 

150 First year 
students 

Mrs.Pubudu 
mallawarachc
hi 

“Blossom your 
Life” 
Personality 
Development 
Program 

Start on 
April 

This program primarily focus on Team 
building, Leadership, Communication, 
team work, self confidence, 
Motivation, decision making  among 
participants and to develop their 
professional qualities. 
 

25 HSS 
Students 

Mrs.Pubudu 
mallawarach
chi 

Workshop on 
Capital markets 
and Insurance 

2015.05.28 The program consists  Personality 
development, Understanding Career 
Interest and self assessment, 
Introduction to world of work 

250 students 
from all 
faculties 

Mrs.Pubudu 
mallawarach
chi 

How to win Life 2015.05.29 The program consists Planning your 
future, How to face an interview and 
self development. 
 

90 student 
from all 
faculties 

Mrs.Pubudu 
mallawarach
chi 

Alms Giving for 
Children Village - 
Kekanadura 

2015.06.20 
 

Expose University Students for 
outside bound and change social 
attitudes about University Students 

 
80 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

Workshop on 
Career Guidance  - 
Faculty of 
Engineering 

2015.06.24 
 

Awareness  Programme about 
Counseling  

 Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
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WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

Workshop on CV 
Writing for Faculty 
of H&S 

2015.06.26 
1.00 -
4.00pm 

                                         
43 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

School Programme 
– Kadawatha Maha 
Maya Girls School 

2015-06-30 1. Higher Educational opportunities 
2. Career Interesting Test 
3. Effective Studies Skills 

 
455 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

Nilwalanimnaya 
Music Concert 
 

2015.07.07 1.develop the  Art Faculty 
Students 

Ms.Udari 
Nissansala 

Guest Lecture 
Vice Chancellor, 
Sr.prof. Gamini 
Senanayake 

2015.07.08 
1.30 – 
3.30pm 

Career Life and Positive Attitudes  
160 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

Management 
Training Program 

2015.07.13,
14,15,16,&1
7 

The objective of  this program was to 
develop a set of young managers 

16 student 
(3rd Year) 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 

CV Writing 
Program 
 
 

2015.07.29 How to write a Proper CV. 
Build confidence for Interview. 

100 Students 
from science 
faculty 
(3rd Year) 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 

Induction Program  2015.07.29 1. Why CGU? 
2. What are the Career Services? 
3. How do you adjust University 

Life? 
4. How do you plan your academic 

life productively? 

3rd Year Green 
Technology & 
Agro Business  

 
Ms.Udari 
Nissansala 
 

 
Interview Facing 
program 
 

 
2015.08.05 

 
Build confidence for Interview and get 
interesting experience 

 
 

 
150 students 
from Science 
faculty 
(3rd year) 

 
Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 

Current job Market 2015.08.05 
 

Introduce major careers and trends in 
the current job market today. 

150 students 
from Science 
faculty 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 

Induction program 
(Career Guidance 
Unit) 

2015.08.12 1. Why CGU? 
2. What are the Career Services? 
3. How do you adjust University 

Life? 
4. How do you plan your academic 

life productively? 
 

1st year MGT Ms.Udari 
Nissansala 
 
 

CV  Writing 
Program 

2015.08.12 How to write a Proper CV. 
Build confidence for Interview. 

250 students 
from Science 
faculty (2nd 
Year) 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 

Management 
Training program 

2015.08.26 HSBC  Bank conduct this program and 
introduce an efficient and effective 
credit information service (CRIB) and 
other value added service 

250 students 
from Science 
Faculty and 
management 
Faculty 

 
Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 
 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

101 

2015 

WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

Innovation School 
Workshop 

2015.08.26  1st Year AT AB 
(15),GT (10) 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

UNA Programm  
 

23rd.09.2015 
1.30 – 
3.30pm 

“MEET THE UN” To Commemorate 
Seventieth anniversary of the united 
Nation and 610 years of Sri Lanka 
being a member of the United nation. 
 

 
94 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

School programme 
Collaboration with 
UN Heenetigala  
Sariputhra College, 
Galle 

 
9.00am – 
6.00pm 

“Lantern Show “to commememorate 
Seventieth anniversary of the United 
Nation and 60 years of Sri Lanka being 
a member of the United Nation. 

14 Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 
 
 

I am An Amazing 
Person 

2015.09.02 1. To develop self- understanding 
about Life and Values. 

To have a peaceful mind with better 
understanding. 
To ready the mind to achieve all goals 
of life. 
To overcome weaknesses. 

1st Year AT AB, 
GT 

 
Ms.Udari 
Nissansala 
 
 
 

Skill Development 
Activity 
(School Program 
for World 
Children’s day) 

2015.10.02  To develop the presentation skill and 
Team work skill.(assignment basis 
activity) 

50 Students 
From 
Narandeniya 
Central Collage 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

 
Workshop Series of 
CV Writing And 
Interview facing 
 
(Parallel for Career 
Fair) 

 
2015.10.08 /     
 9 -12 
 
2015.10.15 /    
09 -12 
 
2015.10.11 /    
09 -12 
                           
01 -04 
 

 
1. Faculty of H&SS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 

 
 

83 
 
 

81 
 
 

60 
                           

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

 2015.10.17 /    
09 -12 / 01 -
04 
              

1. Faculty of H&SS 
 

112 
 

108 
 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

 2015.10.18 /    
09 -12 
                           
01 -04 

1. Faculty of H&SS & 
Management  
 

117 
85 

 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

CV Writing and 
Interview Facing 
Program 

2015.10.14  
How to write a Proper CV. 
Build confidence for Interview. 

3rd Year(MGT) Ms.Udari 
Nissansala 
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WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

1.Career Fair 2015 
(Annex 5,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.10.21 Coordinated Companies by 
Ms.Sujeewa 
01. Leonch 
02. Nippon Lanka  – 02 
03. Harischadra (pending) 
04. Chember of Commerce , Matara              

- 04 
05. Freelan (pending) 
06. Jhon Keels (Second Interview)         

-12 
07. Dikwella Resort 
08. Andaradeniya State                  -04 
09. AIA 
10. Kent 
11. DSI 
12. Bodyline            -01 
13. 3WGE 
14. Indian Education Institute 
15. Lucy Lanka         -01 
16. Red cross (Volunteer) 
17.  Samagi Spice 
18. Malindu Yoghurt 
19. Thamalu Enterprise -  40 
20. Ever jobs (Coordinated by 

Ms.Udari Nisansala)  
       

 
560 

Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 

Table Manners 2015.10.26 Introducing what are table manners 
and why it  is important to our career 
life  

30 students 
From Science 
Faculty and 
Management 
Faculty 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 
 

Etiquette and 
Personal Grooming 
Collaboration with, 
Unileaver, C14eylon 
Chamber of 
Commerce, and 
HND 

 
1.00 -4.00 
pm 

  
430 

 
Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 
 
 
 
 

Credits Course 
(Career Guidance) 

2015.11.01 
Since july 
2015. 
 

What is Career? 
 Career development. 
How to maintain the life with good 
qualities. 
 

3rd Year Green 
Technology & 
Agro Business 

 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

by,u m|uqL;d 
idOkhlr .kafka 
flfiao@ 

2015.11.04 
 

fm!oa.,sl cSjs;fha ksIamdol;dj iy 
jD;a;Suh cSjs;fha ksIamdol;dj jevs 
lrkafka flfiao hkak ms<snoZ js.a.|yh’ 

23 Special 
student & 
Teachers 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 
 

Career Fair 2015- 
Science Faculty 

2015.11.07 1 Aiteken Spence Travels (pvt) Ltd 
2. Virtusa (Pvt) Ltd 
3. MAS Holdings Ltd 
4. Vogue Tex (Pvt) Ltd 
5. Ruhuna Foods(PVt) Ltd 

93 student of 
3rd Year 
Science Faculty 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 
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WORKSHOP/PROG
RAMME 

DATE& 
TIME 

OBJECTIVES/TOPIC/CONTENT NO OF 
PARTICIPANTS 

Organize by 

6. Sri Lanka Insurance 
7. Chamber of Commerce  Matara 
8. Union Assurance PLC 
9. Polytex Garment (Pet) Ltd 
10. Ever Job 
11. Arpico  (Pvt) ltd. 
12. Union Assurance Insuarance 

 

Outbound 
Leadership 
program 

2015.11.14 This program conduct by Boossa Army 
Camp 

37 Student 
from all 
Faculty 

Mrs. Pubudu 
Mallawarach
chi 
 

Oba Asirimath 
Programme 

2015.11.16,
17,18 

Conducted by Ministry of labor 
Department. 
Preparing students for Future Leader. 

All Faculty 
Student 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

“I am a 
Beginner”(2 hours 
program) 

2015.11.24 Identify own self. 
How not to be a looser 

1st year MGT 
(16 Students) 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

“I Need a Clear 
Path”(2 hours 
program) 

2015.12.02 Problem solving & decision making. 
Maintain a balance Life. 

1st Year 
MGt(45 
Students) 

Ms.Udari 
Nissansala 
 

Alms Giving for 
Elders Home - 
Thalalle 

2015.12.30  73 Mrs.Sujeewa 
Widanagama
ge 

 

 Due Programme to January – 1.Inter Faculty Get – together 
                                                                     2. Certification Ceremony 

 Special Opportunity for Student Given by Career Guidance Unit 

1. National Level Training of Trainers on Non – Tariff Barriers in the SAAC Region Four Day Training 

Programme 

 Conduct by – Industry and Commonwealth Asia Alliance of Young Entrepreneurs Chamber of 

Commerce and Industry 

 Student Training Programme  about Counseling, Department of Sociology 

 Individual Counseling 

 
 

2. Centre for Modern Languages & Civilization 
 
During year the unit had conducted following courses 

1. Chines Language 
2. Corian Language 
3. Hindi Language 

 
Among above Chines and Corian Language Courses were conducted as special courses and Hindi as certificate 
course. Furthermore, a syllabus for chines Language certificate course was initialed. Average students had 
been register for above courses was 50 and three examinations were conducted for above three courses 
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3. Centre for International Affairs 
 
The Center for Intentional Affairs (CINTA) of University of Ruhuna was established following a Senate decision 
taken at the 199th Senate Meeting held on 17th August 2005. The Centre is functioning as the coordinating 
body in developing international relationships with foreign universities and research institutions in order to 
strengthen the international activities.  
 
Appointment of the Director of CINTA: The term of the Director CINTA, Professor B. G. Nanayakkara was ended 
on 5th July 2015 and the new Director, Professor Tilak P D Gamage was appointed on 6th July 2015. 
Presently, there are number of international projects handled by CINTA and their progress during the year 
2015 is as follows:  

1. NORHED-Climate Change Project: A NORHED project on “Incorporating Climate Change into 

Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Vietnam and Sri Lanka” 

commenced in September 2014.  

a. Two academics were in University of Troms for o6 for a training. 

b. An academic staff member of the Faculty of HSS commenced her PhD attached to the Arctic 

University of Norway. 

 
2. NORHED- CPDS Project: A NORHED project on "Strengthening Research, Education and Advocacy in 

Conflict, Peace and Development Studies" commenced in 2014.  

a. Thirteen students commenced their Master's Degree Programme, on 14th Sept 2015. Out of 

that 8 students were form Nepal and 5 students are Sri Lankans. 

b. Two academic staff of Faculty of HSS commenced their PhDs and visited Pakistan for a brief 

period. 

 
3. SCSIO - Project: China Sri Lanka Joint Center for Education and Research was taken under by CINTA 

from 6th July 2015 which was initiated under the MoU signed with South China Sea Institute of 

Oceanology (SCSIO). 

a. First China Sri Lanka Joint Workshop on Monsoon Climate and Environment Change on 8th 

December 2015 at the Hotel Kingsbury, Colombo. 

 
 

4. Distance and Continuing Education Unit 
 
Distance and Continuing Education Unit (DCEU) of the University of Ruhuna, previously named External 

Examination Unit (EEU) established in 1997 with the broad objective of providing higher educational 

opportunities to prospective students in the region and country who are unable to enter National Universities 

in Sri Lanka. Distance and Continuing Education Unit has been growing steadily and currently cater to the 

needs of over 30,000 external under graduates.  

 

As per guideline and regulations of the UGC circular 932, DCEU has taken every steps to regularize the 

activities of student registration, seminar arrangement and examinations of the Bachelor of Arts External 

Degree programme in the year 2015.  

 

The DCEU has conducted B.A. Part I examination in February 2015 and First examination in Arts May 2015. 

Seven hundred and ninety nine number of students got through the B.A. General Degree in year 2015 and 

their convocation will be held in May 2016  
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The University expand it’s activities to cater the emerging future education and training need of the area, by 

establish a Centre for Multidisciplinary Studies and Research at Hambanthota. This Centre functions under 

DCEU and it’s intention to offer diploma and certificate level courses in all disciplines. In relations to that, 

objectives two certificate courses were started on Certificate Course on Tamil Language Proficiency and 

Certificate course in English Language for Employment. Now two batches of Certificate Course on Tamil 

Language Proficiency and one batch  Certificate course in English Language for Employment have been 

successfully completed the courses. 

 

University Administration and Financial Authorities  

1. The Council 

2. The Senate 

3. The Management Committee 

4. Faculty Board – Faculty of Humanities and Social Sciences 

5. The Board of Study 

 

Composition of the Management Committee in year 2015 

1. Senior Professor Gamini Senanayaka  Vice Chancellor of the University ( Chairperson) 

2. Dr. A. M. N. Alagiyawanna  Deputy Vice Chancellor 

3. Dr. Tilak T. Ranasinghe  Council Member 

4. Mr. Anura Dissanayaka  Council Member  

5. Prof. S. Wawwage  Dean of  the faculty of Humanities & Social Sciences 

6. Mrs. P. S. Kalugama  Registrar 

7. Mr. A.M.A. Siriwardhana  Bursar/DCEU 

8. Prof. Jayantha Amarasinghe  Director of DCEU (Secretary of the DCEU) 

9. Mrs. P.G.S.P. Nanayakkara  SAR/DCEU 

10. Mr. W. W. Anura  AR/ DCEU 

11. Mrs. Rohini Widyarathna  AB/DCEU 

 

Composition of the Board of study in year 2015 

1. Prof. Payasiri Vithanage Senior staff member nominated by faculty board  (Chairperson) 

2. Prof. Jayantha Amarasinghe Director/ DCEU (Secretary of BoS) 

3. Mr. K. A. Nisantha Coordinator – Registration & Examinations 

4. Mr. H. I.G. C Kumara Coordinator – Learning Resources 

5. Prof. K. L. Wasantha Kumara Coordinator – Training 

6. Mr. L. K. K. Peris Coordinator - Faculty of Humanities and Social Sciences 

7. Mr. W. A. N. D. Wijesinghe Internal academic member nominated by the Faculty  

8. Mr. Dinesh Gajamange External member nominated by the Faculty 

9. Mr. W. R. Weerakoon External member nominated by the Faculty 

10. Mr. K. S. P. S. Nishantha Courses Coordinator/ Certificate course in English Language for 

Employment 

 

Basic Qualifications Required Registering for B.A General (External) Degree 

1. Pass GCE (A/L) examination conducted by the Sri Lanka Examination Department with 3 subjects in 

one attempt or ant often qualification accepted by the university senate and passed the aptitudes 

test conduction. 

2. Having obtained one of the following qualifications accepted by the university 

a. A degree from a recognized university  

b. Pass Diploma from Bandaranayaka International Education Institute -Colombo  

c. Pass the final examination of Sri Lanka Law College 
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d. Intermediate Pracheena Vibagaya  

e. Having Trained Teacher Certificate from  the Department of Education  

f. Pass Final examination of Sri Lanka Library Service 

g. Pass Diploma of Employers Education Institute  

and 

 Pass the aptitude test conducted by the university. (Depend on Number of Applications) 

 

Duration of the Course  

A minimum period of 3 years is required to complete B.A (General) Degree. After one year from registration, a 

candidate can sit for the First Examination in Arts and after successful completion of the First Examination in 

Arts students can continue to B.A. Degree Part I and Part II Examinations respectively in the next two years 

 

Annual Registration 

Students were registered for the Bachelor of Arts External Degree Programme from 02nd February 2015 to 31st 

March 2015. This batch was named as 17th student batch of the Degree Programme according to the 

instruction given by the Management Committee of the DCEU.  Table - 1 shows the growth of number of 

registration form of last five years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Examinations 
 

The Distance and Continuing Education Unit of the University of Ruhuna conducts four examinations for the 

External Students as follows;  

1. Aptitude Test for selection of candidates for BA Degree Programme ( Depend on Number of 

Applications) 

2. The First Examination in Arts 

3. B.A General Degree Part-I  

4. B.A General Degree Part-II  

Among those 1 and 2 examinations were held during the year 2015. 

 

Income and expenditure 

Table 02 gives the annual income and expenditure of the DCEU for last five years. 

 

Table-2 

Income and Expenditure Statement 2010-2014 

Year Income (LKR) Expenditure (LKR) Income Over 

Expenditure (LKR) 

2011 21,346,489 13,174,555 8,171,934 

2012 14,485,985 12,296,219 2,189,766 

2013 8,630,660 10,589,822 (1,959,162) 

Annual Registration 

Year Number of Registered 
Students 

2009 3110 

2010 2298 

2011 2328 

2012 896 

2015 783 
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2014 38,417,970 20,226,002 18,191,968 

2015 35,648,331 27,943,277 13,705,054 

   

Staff of the DCEU  

Director (part time) 01 

Senior Assistant Registrar 01 

Assistant Registrar 01 

Assistant Bursar (Acting) 01 

Clerk Grade III  05 

Computer Application Assistants 02 

Labourer  03 

 

There are some unfilled posts to fill. Hence steps have been taken to fill the permanent carder vacancies for 

the smooth functioning of the DCEU and it’s regional centers with sufficient human resource.  

 

Facilities Provided to External Candidates  

1. Provision of comprehensive student hand book 

2. Provision of Guiding course manuals  

3. Conducting Seminars by Senior Academic Staff of the university 

4. Conducting exams with regular frequencies  

5. Uploading examination results in university website enabling candidate for online browse  

 

Present Work in Progress Related to DCEU 

1. Renovations of the Galle regional center had completed. 

2. Board of Study has been established/ Faculty of Agriculture. 

3. New diploma course was introduced under the name of  Scientific Tea Manufacturing and Quality 

Management with collaboration of the Faculty of Agriculture   

4. Discussions are being conducted to establish the Board of Study in Faculty of Medicine. 

 

 

5. Staff Development Centre 
 

Training Programmes Conducted by the Staff Development Centre in terms of UGC Circular no. 937. 

 

Title Date Categories of Staff No. of 

Participants 

Sources of 

Funds  

How to make quality question papers 2 days 

May 2015 

 

Academic Staff 50 University  

How to make quality single best answer 

questions 

11.08.2015 Academic Staff 25 University  

Standard Setting 28.07.2015 Academic Staff 40 University  

Making quality SBA questions 07.07.2015 Academic Staff 25 University  

How to give guidance & Councelling for 

students 2 workshops 

02.09.2015 -

16.09.2015 

Academic Staff 40 HETC 

Agreement and bond violation for 

administrative and all other related staff 

22.07.2015 Other non- 

academic, non 

administrative staff 

38 HETC 

http://www.dceu.ruh.ac.lk/download/new%20ad1.pdf
http://www.dceu.ruh.ac.lk/download/new%20ad1.pdf
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Part IX – Support Services  
 
 
General Administration 
 

The following key functions were operated under the General Administration branch and the following costs 

were incurred for each activity during the year. Two main service contracts were outsourced for obtaining the 

services of janitorial and security and its total cost was (approx.) 77.40 Rs.(M). Total cost of construction of 

new buildings and renovation & maintenances of buildings under capital & rehabilitation works for the year 

was (approx.) 433.04 Rs.(M). 

 

 Rs.(M)   

Utility Bills : 

Water - 16.03  

Electricity - 31.14 

Telephone -   2.11 

Internet (LEARN) - 19.32 

Annual License for Portable Communication -   0.19 68.79 Rs. (M) 

  

Other Services :  

Railway Warrants, Season tickets etc. -   1.20 

Uniforms & Tailoring -   1.90 

Postal -   1.15 4.25 Rs. (M) 

Contractual Services: 

Cleaning Service - 47.11 

Private Security Service - 30.29 77.40 Rs. (M) 

  

Transport :  
Hiring of Vehicles, Maintenances, Highway 
Charges, Fuel, Revanue License, Insurance etc. - 71.63   

 
Maintenance of Equipments: 

Maintenance and repair, service agreements etc.  -   2.80  

   

Construction of Buildings, Land Acquisition Renovations etc. 

Capital Works    - 386.14            

Rehabilitation Works -   46.90  433.04 Rs. (M)          

 
 
 

Legal & Documentation Division 
 
Legal and documentation is a separate division attached to the University of Ruhuna which has a total staff of 

4 that includes 01 Deputy Registrar, 02 Computer Application Assistants & 01 Labour. This unit handles all the 

Court cases, Land issues, Bond Violations and Student & Staff disciplinary cases in the University. Following 

cases were handled by legal & Documentation Division during the year 2015. 
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CASES HANDLED BY THE INSTITUTIONS DURING 2015 

 

Case Category 

 

Total no of 

cases 

No.of 

Cases Filed 

against the 

University 

No. of Cases 

Filed by the 

University 

Present positions of the 

Cases 

No.of Cases 

Pending 

No.of Cases 

Concluded 

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

Before Labour Tribunals/Industrial 

Courts 

01 12 01 12 - - 01 05 - 07 

Before USAB 03 01 03 01 - - 02 01 01 - 

Before District Court 01 02 01 02 - - 01 02 - - 

Court of Appeal and Civil ate Appeal 

High court 

01 02 01 02 - - 01 02 - - 

Supreme Court (FR) 04 01 04 01 - - 04 01 - - 

 

Note:      1*   - Cases filed by/against during the   2*  -  Cases filed by/against in a  

          Period specified above              previous year, still pending 

    

(A)  Out of the Cases Concluded 

1. No. of Cases Won by the University  -  - 

2. No. of Cases Lost  by the University  -  07 (No Reinstate Order ) 

3. No. of Cases settled/withdrawn   - Nil 

 

(B)  Out of the Total No. of Cases   

 1. No of Cases handled by the Attorney General's Department  –  28 

  2.  No of Cases handled by the Private bar  -  Nil 

 3.  No of Cases filed against the Orders of the USAB  -  Nil 

  4. Total expenditure incurred for the AG's Department -  - 

  5.  Total expenditure incurred for the Private Lawyers  - Nil  

 

(C) In addition No. Of. Cases before magistrate Court  -  2 (Filled by the Department of 

police) 

 

(D)  No. of  bond violation incidents handled in association with    

        Attorney General’s Department    - 09 

 

Following Disciplinary Inquiries were handled by legal & Documentation Division 

Case Category Total no Cases No of Cases 

Pending  

No Of Cases  

Finalized  

Student Disciplinary Inquiries 

Student Disciplinary Inquiries  Formal Inquiries 10 05 05 

 preliminary Inquiries  16 09 07 

Total Number of Cases  26 14 12 

Employee Disciplinary Inquiries 

Non - Academic Employee 

Disciplinary Inquiries 

Formal Inquiries 06 02 04 

 preliminary Inquiries 07 03 04 

Academic Employee Formal Inquiries - - - 
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Disciplinary Inquiries 

 preliminary Inquiries 04 - 04 

Total Number of Cases  17 05 12 

 

 Drafting agreements and other similar documents which require legal supervision.  

 Providing legal opinions and assistance to the University whenever necessary. 

 Handling land acquisition  and land administrative legal work  

 Additional Participation in the cases to the Human Right Commission and the Labour Department etc. 

 

The division has contributed positively to the benefit of the university. Our division completed successfully 

year 2015 
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Part X – Financial Statements  
 
 

1. Financial Report/Statements 
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Part XI – Auditor General’s Report and Reply 
 
 

Auditor General’s Report and Reply 
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Reply Report submitted by the University of Ruhuna for the Report of the Auditor General 
on the Financial Statements for the year ended 31 December 2015 in terms of sub-section 
108(1) of the Universities Act, No. 16 of 1978 
 

Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

 The audit of financial statements of the University 

of Ruhuna for the year ended 31 December 2015 

comprising the statement of financial position as 

at 31 December 2015 and the statement of 

financial performance, statement of changes in 

equity and cash flow statement for the year then 

ended and a summary of significant accounting 

policies and other explanatory information, was 

carried out under my direction in pursuance of 

provisions in Article 154(1) of the Constitution of 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

read in conjunction with the Sub-section 107(5) of 

the Universities Act, No. 16 of 1978. My 

comments and observations which I consider 

should be published with the Annual Report of 

the University in terms of Sub-section 108(1) of 

the Universities Act appear in this report. A 

detailed report in terms of Sub-section 108(2) of 

the Universities Act, was furnish to the Vice 

Chancellor of the University on 08 August 2016. 

 

 

1.2 Managements Responsibility for the Financial 

Statements 

Management is responsible for the preparation 

and fair presentation of these financial 

statements in accordance with Sri Lanka Public 

Sector Accounting Standards and for such internal 

control as the management determines is 

necessary to enable the preparation  of 

financial statements that are free from material 

misstatements, whether due to fraud or error. 

 

 

1.3 Auditor’s Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on 

these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Sri Lanka 

Auditing Standards consistent with International 

Auditing Standards of Supreme Audit Institutions 

(ISSAI 1000-1810). Those Standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and 

 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

133 

2015 

Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

perform the audit to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements are free 

from material misstatements. 

 

An audit involves performing procedures to obtain 

audit evidence about the amounts and disclosures 

in the financial statements. The procedures 

selected depend on the auditor’s judgments, 

including the assessment of risks of material 

misstatements of the financial statements, 

whether due to fraud or error. In making those 

risk assessments, the auditor considers internal 

control relevant to the University’s preparation 

and fair presentation of financial statements in 

order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the University’s internal control. 

An audit also includes evaluating the 

appropriateness of accounting policies used and 

the reasonableness of accounting estimates made 

by management, as well as evaluating the overall 

presentation of financial statements. Section111 

of the Universities Act, No. 16 of 1978 give 

discretionary powers to the Auditor General to 

determine the scope and extent of the audit. 

 

I believe that the audit evidence I have obtained 

is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my audit opinion.   

 

1.5 

 

Basis for Qualified Opinion 

My opinion is qualified based on the matters 

described in paragraph 2.2 of this report.  

 

 

2. Financial Statements 

 

 

2.1 Qualified Opinion 

In my opinion except for the effects of the matters 

described in paragraph 2.2 of this report, the 

financial statements give a true and fair view of 

the financial position of the University of Ruhuna 

as at 31 December 2015 and its financial 

performance and cash flows for the year then 
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Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

ended in accordance with Sri Lanka Public Sector 

Accounting Standards.   

 

2.2 Comments on Financial Statements 

 

 

2.2.1 Sri Lanka Public Sector Accounting Standards 

The following observations are made. 

 

(a) Sri Lanka Public Sector Accounting Standard  

01 

The following observations are made. 

 

(i) Sums totaling Rs.2,970,929 as at the last 

date of the year under review in 09 Savings 

Accounts opened for the grant of 

scholarships had been shown under the 

long term investments instead of being 

shown under the cash or cash equivalents 

in the statement of financial position. 

 

(ii) A sum of Rs.153,236,034 spent from the 

University Fund for the construction and 

purchase of capital assets had been 

brought to account as receivable as at 31 

December of the year under review without 

the confirmation from the University Grants 

Commission that it would be reimbursed. 

 

(iii) Even though assets and liabilities should 

not be set off against each other unless 

otherwise required or allowed by the 

Standards, the sum of Rs.153,236,034 spent 

on capital expenditure had been set off 

against each other through the unspent 

Capital Grants Account and as a result a 

negative balance of Rs.50,587,750 had 

been shown. 

 

(b) Sri Lanka Public Sector Accounting Standard 

09 

The balance stocks of maintenance materials 

valued at Rs.1,536,204 as at 31 December of 

the year under review had been written off 

as an expenditure of the year instead of 

 

 

 

 

 

Direct payments are not made to students 

from these savings accounts and the payments 

are made from the current accounts of the 

University and reimbursed through the savings 

accounts. Further, a part of the interest earned 

through these savings accounts is used for the 

payment of scholarships and the balance 

interest is invested in fixed accounts. 

Accordingly, considering the objective of 

maintaining these savings accounts, it is 

correct to deem this as a long term investment 

and we are of the opinion that it is not correct 

to consider them as cash or cash equivalents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials required for the Maintenance 

Division of the University are supplied directly 

thereto and generally the expenditure 

incurred is brought into accounts as 
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Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

being recognized as the stock of materials 

maintained for maintenance activities. 

 

expenditure at the time of purchase itself. 

Since the items are directly supplied to the 

Maintenance Division based on an application 

submitted on annual requirements of the 

Division, the accounts had been prepared on 

the assumption that there would not be 

balance stocks. However as pointed out in the 

audit, action will be taken from next year 

onwards to assess the balance stocks at the 

end of the year and bring them to accounts. (A 

detailed reply has been given to audit 

reference SNPC/MR/RU/15/U85)   

 

2.2.2 Accounting Deficiencies 

The following observations are made. 

(a) The value of six buildings constructed and 

handed over to the University in the years 

2013, 2014 and 2015 costing to 

Rs.234,043,340 continued further in the 

Work-in-progress Account without being 

capitalized under the buildings. As such, 

depreciation as well had not been made 

from the year 2013 to the year under 

review. 

 

 

 

As a result of the value of final bills not being 

calculated, the value of these buildings cannot 

be accurately calculated. Further, since 

defective conditions are detected practically 

even though the buildings have been 

completed, the value of the final bill may vary. 

Therefore the relevant buildings are 

transferred to the buildings account only after 

they are brought to a condition fit to be used 

by the University. Hence this has been 

mentioned under policies and disclosures. 

Accordingly, in view of the practical situation 

mentioned above, it has been difficult to 

account them as mentioned in the audit.      

 

(b) The value of stock of the seedlings available 

at the Farm for sale as at 31 December 2015 

amounting to Rs.239,290 had not been 

brought to account. 

 

Agree with the observations. This value 

adjustment will be rectified from the year 

2016.  

(c) The rates payable in respect of the year 

under review and the preceding years on the 

properties of the University and the 

surcharges thereon amounting to Rs.869,224 

had not been brought to account. 

 

 

2.2.3 Unexplained Differences 

A difference of Rs.432,408 was observed in the 

comparison of the balance of the Gifts and 
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Donations Account of the Faculty of Engineering 

shown in the financial statements and the 

schedule related thereto. 

 

2.2.4 Lack of Evidence for Audit 

Replies to 25 audit queries valued at 

Rs.872,232,218 out of 92 audit queries in respect 

of the year under review issued up to 31 March 

2016 had not been furnished even by 30 June 

2016. 

 

 

Out of 62 audit queries referred up to 

31.12.2015, replies have been furnished up to 

51 and the replies for the remaining 11 have 

been drafted.  

2.3 Accounts Receivable and Payable 

The following observations are made. 

 

(a) Sums totaling Rs.27,078,578 as at the end 

of the year under review remained 

receivable from 20 Lecturers over periods 

ranging from 01 year to 15 years for the 

breach of agreements and bonds entered 

into with the University. 

 

(b) Advances for researches and external 

programmes relating to 01 year to 07 

years as at 31 December of the year under 

review totaling Rs.1,466,849 had not been 

settled even by 30 June 2016. 

 

 

 

 

On the instructions of the Governing Council, 

12 files of lecturers who have breached 

agreements have been sent to the Attorney 

General’s Department and cases have been 

filed against three of them in district courts. 

One lecturer to whom a letter of demand was 

sent had paid the entire amount to the 

University.  

2.4 Non-compliance with Laws, Rules, Regulations 

and Management Decisions 

Non-compliance with the following laws, rules, 

regulations and management decisions were 

observed. 

 

Reference to Laws, 

Rules, Regulations, 

etc. 

 

Non-compliance 

 

(a) Establishments 

Code for the 

University Grants 

Commission and 

Institutions of 

Higher Education 

Salaries and 

allowances for the 

year under review 

amounting to 

Rs.1,105,134,777 and 

Rs.1,415,806 had been 

Agree with the observations. This is a situation 

which has prevailed since the commencement 

of universities in Sri Lanka. The academic staff 

engaged in academic activities according to 

daily timetable and in addition to teaching 

activities, they are also engaged in research 

activities. You are kindly informed that there is 

a strong likelihood of a crisis situation being 

created in universities if an abrupt change is 

brought about to the existing system. 

Therefore a dialogue in this connection should 

be initiated and if an appropriate action is 

taken by the University Grants Commission, 

the universities are bound to act accordingly.  

A detailed reply has been furnished to your 

audit reference SNP/MR/C/RU/15/U101   
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- Chapter XX 

Sections 3.1 and 

3.2 

paid to 478 officers of 

the Academic Staff 

and 2 Lecturers 

serving on the 

assignment basis  

respectively without 

substantiating of their 

times of arrival and 

departure. 

 

(b)Financial 

Regulations of the 

Democratic 

Socialist Republic 

of Sri Lanka. - 

Financial 

Regulation 104 

 

Action in terms of the 

Financial Regulation 

had not been taken on 

the losses amounting 

to Rs.322,290 caused 

by two accidents to 

motor vehicles in the 

year under review. 

 

(c) Circulars of the 

University  

Grants 

Commission 

 

(i) Circular No. 737 of 

18 August 1998 

A sum of 

Rs.41,896,466 

recovered from the 

persons who had 

breached agreements 

had not been invested 

in Fixed Deposits or 

Treasury Bills. The 

interest of 

Rs.1,283,507 received 

for the investments so 

made in a preceding 

year had been utilized 

for activities 

extraneous to the 

objective specified in 

the circular. 

 

(ii) Circular No. 

13/2015 of 18 

An overpayment of 

Rs.79,326 for 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of this amount, Rs 05 million has been 

invested and necessary action will be taken in 

due course to invest the entire amount.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action has been taken to obtain the approval 

of the Governing Council as per circulars.  
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September 2015 liters of petrol which 

exceeded the limit of 

140 liters of petrol 

supplied monthly to 

the Deans of Faculties 

for transport facilities, 

had been made to the 

Dean of the Faculty of 

Humanities and Social 

Sciences. 

 

(d) Treasury Circulars  

(i) Circular No. 842 

of 19 December 

1978 

A formal Register of 

Fixed Assets had not 

been prepared for the 

fixed assets costing 

Rs.8,438,459,798 as at 

the end of the year 

under review. 

 

(ii) Circular No. 

IAI/2002/02 of 

28 November 

2002 

A Register of Fixed 

Assets had not been 

maintained for the 

computers costing 

Rs.206,132,592 as at 

the end of the year 

under review. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed assets register for lands, buildings and 

motor vehicles has been finalized. They 

represent 69% of total assets. The relevant 

documents are submitted herewith. The fixed 

asset register for other assets (moveable 

assets) is now being prepared.   

 

 

Action will be taken in the future as per the 

recommendations.  

3 Financial Review 

 

 

3.1 Financial Results 

According to the financial statements presented, 

the financial results of the University for the year 

ended 31 October 2015 had been a surplus of 

Rs.28,852,186 as compared with the 

corresponding surplus of Rs.42,347,533 for the 

preceding year, thus indicating a deterioration of 

Rs.13,495,347 in the financial result of the year 

under review as compared with the preceding 

year. Despite the increase of the operating 

income by a sum of Rs.434,088,733 the increase 

of the total expenditure by a sum of 

Rs.447,584,080  had been the reason for the 

For information.  
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above deterioration. 

 

An analysis of the financial results for the year 

under review and 04 preceding years revealed 

that though there was a surplus in the year 2011, 

there were deficits in the years 2012 and 2013 

and surpluses again in the years 2014 and 2015. 

Nevertheless, in taking into consideration the 

employees remuneration, taxes and depreciation 

on non-current assets, the contribution of the 

year 2012, as compared with the year 2011, had 

deteriorated, it had gradually improved in the 

subsequent years. Accordingly the contribution of 

Rs.1,778,438,697 for the year 2014 had improved 

by 21 per cent to Rs.2,155,374,403 in the year 

under review. 

 

3.2 Legal Action Instituted against the University or 

commenced by the University 

  

The University had filed 03 cases in the Supreme 

Court and the District Court by the end of the 

year under review and a sum of Rs.5,760,894 

remained receivable from a case filed in the 

District Court. Different parties had filed 26 cases 

comprising 13 complaints filed in Labour 

Tribunals, 09 cases filed in the Courts and 04 

complaints filed in the University Appeals 

Tribunal, against the University. Compensations 

amounting to Rs.28,905,977 had been claimed 

from two cases filed against the University. 

 

By the end of the year under review, the 

University had filed a case in the Supreme 

Court challenging a ruling of the Appeals Court 

and two cases in the district court in relation 

to the breach of agreements and bonds and 

various parties had filed 26 cases comprising 

13 complaints filed in Labour Tribunals, 09 

cases filed in the Courts and 04 complaints 

filed in the University Appeals Tribunal, against 

the University. A sum of Rs. 5,760,894.23 

remained receivable together with the legal 

interest from 02 cased filed by the University 

in the District Court and of the 26 cases filed 

against the University, 02 had claimed 

compensation amounting to Rs 28,905,977.13. 

One of these cases had been filed in the 

District Court and the value had been 

indicated as Rs 25,000,000/-. The other case is 

against a ruling delivered by the Appeals Court 

and the amount is Rs. 3,905,977.13/-.  

4. Operating Review 

 

 

4.1 Performance 

 

 

4.1.1 Objectives of the University 

According to the Strategic Plan prepared by the 
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University for 5 years from the year 2014 to the 

year 2018, seven major objectives to be achieved 

are summarized below. 

 

(i) Expanding accesses to education, 

research and services and enhancing 

quality and relevance. 

(ii) Ensuring justice and equity with respect 

to gender, ethnicity and religion and 

differently abled persons. 

(iii) Enhancing good governance through 

effective and efficient management of 

resources. 

(iv) Upgrading the University to the top 2000 

in the TIMES Higher Education and Q5 

ranking list and enhancing the 

uniqueness of the University. 

 

The following matters were observed in the 

examinations of the achievement of the above 

objectives. 

(a) In the enrollment of students for the 

Academic Year 2014/2015, the enrollments 

to 11 Courses out of 14 Degree Courses, 

had been less than the number that could 

be enrolled by 187 students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Accordingly, even after the 

commencement of  academic activities of 

the Faculties of Fisheries and Marine 

Sciences/ Science/ Medical (Allied Health 

Courses)/ Agriculture as per scheduled 

academic term orders, repeated requests 

were made from the University Grants 

Commission having considered the 

vacancies in the above faculties, for the 

selection of students and even though the 

UGC selected students and informed the 

University accordingly, you are informed 

that at the conclusion of the final step of 

filling relevant vacancies, the vacancies 

indicated in Annex 1 remain in the 

University.   

 (b) Faculty of Science 

 

(i) The number of students enrolled to the 

Three Degree Courses of the Faculty 

during the 05 preceding Academic Years 

had been less than the number that 

could be enrolled by 551 students. 

b (i) 

There is an accepted procedure for enrollment 

of students to existing vacancies in the 

University and according to the said 

procedure, the University had made every 

effort to fill the relevant vacancies. This 

problem has arisen as the majority of students 
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(ii) A trend in the students registered in the 

Faculty of Science leaving on transfer to 

other Universities was observed in the 

preceding years and adequate steps had 

not been taken to prevent such 

situations. As a result, 104 students had 

left on transfer to other Universities in 

the Academic Year 2014/2015. 

 

(iii) The third place in the local grading in the 

year 2013 had receded to the sixth place 

and fourth place in the years 2015 and 

2014 respectively. In the World 

University Grading 2353 place in the year 

2014 had receded to 3483 place in the 

2015. The Audit is of the view that the 

above status is the reason for the 

students registered in the Faculty of 

Science leaving on transfer to other 

Universities. 

 

(iv) Even though the student capacity of the 

Faculty of Science is 1,270 students, 860 

students only had been enrolled by the 

end of the year 2015 and as such the cost 

per student had increased by Rs.112,091. 

 

who sit the G.C.E. (Advanced Level) 

examination for the first time, opt to sit for the 

examination again rather than seeking 

enrollment to Mathematical Sciences and 

Biological courses.   Though they submit 

applications for registration in universities, 

when summoned by the University for 

registration they do not present themselves 

thus leading to vacancies. Though the relevant 

faculties and the University Grants 

Commission strive hard even after the expiry 

of the scheduled academic term orders to fill 

these vacancies, it is practically difficult to fill 

the relevant vacancies as the final decision 

regarding the enrollment is taken by the 

eligible students themselves.     

 

(iii) and (iii)  

We wish to point that the leaving on transfer 

to other Universities by the majority of these 

students was not prompted by the quality of 

the academic courses or the rank in the World 

University Grading. There is an increasing 

trend among students to follow professional 

courses (ACA, CIMA, AAT, Banking) 

immediately after the Advanced Level and at 

the time of selection for universities the 

majority of such students have at least 

reached intermediate or higher level of the 

relevant professional courses. Therefore they 

try hard to gain admission to a university 

around Colombo and this preference for a 

University located close to Colombo has lead 

to this situation.  

 

 

 

 

The grading of Universities upon information 

available on the Internet is not based on the 

quality of academic courses, though it is 

possible that some students may be persuaded 

by such grading. A better criterion for the 

comparison of the quality of the degree with 
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 those of others would be the employability of 

graduates. Researches conducted by the 

Ministry of Higher Education over the past few 

years have found that the graduates of the 

Science Faculty of the Ruhuna University have 

been able to secure a higher level of 

employment opportunities.        

 (c) Distance and Continuing Education Unit 

 

(i) Even though a student registered for a 

Degree Course should complete the 

Degree within a 3 year academic period, 

the students registered in the Academic 

Years 2010 and 2009 had taken 6 or 

more years to complete their Degrees. 

Delays ranging from 05 months to 23 

months for the release of examination 

results were observed. 

 

 

 

 

 

 

(ii) The number of students registered for 

the Bachelor of Arts Degree course 

during the years 2009 to 2012 had 

decreased by 70 per cent from 3,010 to 

892. The last date for the registration 

had been postponed indefinitely as an 

adequate number of students could not 

be registered after the year 2012 up to 

the end of the year under review. 

 

(iii) The decrease of registrations in this Unit 

had been due to the reasons such as the 

inefficiency of the Academic Activities 

and the delays in the conduct of 

examinations and the release of results 

of examinations. 

 

 

 

The delay in the release of results can mainly 

be attributed to the following reasons.   

 The prolonged strike of the nonacademic 

staff during the period under review. 

 Participation of the staff of the Faculty of 

Humanities and Social Sciences in the 

external courses while being engaged in 

the internal duties due to the absence of a 

separate staff for the External Unit. 

Therefore in determining the timeframe 

for the preparation of question papers, 

evaluation of answer scripts and the 

conduct of examination, they have ensure 

that internal duties are not hampered.  

 

(ii) Since the UGC has given instructions 

through Circular No. 932   to limit the number 

of students registered for external degree 

courses, out of 3466 students applied for 

registration for the 2012 academic year, 1321 

were selected through an aptitude test.  

Since only this University adopted this method 

of registering students on the basis of the 

results of the aptitude test, the number of 

students registered in the 2013 academic year 

was 551.     

  

 

 (d) Even though provisions amounting to 

Rs.2,512.8 million had been received 

(d) Agree with the observations.  
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during the year under review for the 

introduction of a new Degree Course, the 

establishment of an Awareness Centre 

on Coastal Resources, the University 

Village Programme, etc. it able to utilize 

those provisions efficiently for those 

activities even up to the end of the year 

under review. 

 

 (e) Even though the responsibility for the 

implementation of different activities for 

the achievement of the objectives had 

been assigned to the Deans of the Faculties 

and the Heads of Divisions, an Action Plan 

or the Performance Reports for the year 

under review had not been prepared. As 

such it was not possible for the Audit to 

examine and establish to what extent 

activities of the other objectives had been 

achieved. 

 

(e) 

The Deans have been instructed to prepare 

the Faculty Action Plan for academic activities.  

4.2 Management Activities 

  

 The following observations are made. 

(a) A surcharge of Rs.133,252 had to be paid 

to the Matara Municipal Council due to 

the failure to pay the rates on the 

properties of the University in respect of 

the year 2012 and the preceding years on 

the due dates. 

 

(b) Even though it was planned in the year 

2014 for the construction of a new 

Administrative Building and completion of 

constructions in the year 2016 with the 

objective of increasing the office 

accommodation, action even for the 

commencement of work had not been 

taken even by 15 May 2016. 

 

 

 

 

(a) Though it has been informed to pay 

surcharges for assets relevant to year 

2015 and a few preceding years, action is 

being pursued in relation to the payment 

of the rates without surcharges.  

 

 

(b) Necessary measures are being taken to 

commence the construction activities of 

this building in the year 2017.  

4.3 Operating Activities 

 The following observations are made. 
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(a) The University Provident Fund dues and 

the gratuities had been paid to 05 

Lecturers who had left the University 

Service without recovering the loans and 

advances totaling Rs.430,930 recovered 

from them. 

 

(b) The Research Reports relating to the 

research allowances amounting to 

Rs.1,084,145 paid to 05 Lecturers of the 

Sinhala Academic Division in the year 

2013 had not been submitted eve by 31 

December 2015. Out of the 05 Lecturers, 

two Lecturers had retired with effect 

from 30 September 2014, and two others 

had proceeded abroad for academic 

purposes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) The balance of the Unpaid Bursaries 

Account amounting to Rs.8,602,050 as at 

the end of the year 2014 had increased 

by 37 per cent to Rs.11,836,350 by the 

end of the year under review. The 

reasons for retaining that money had not 

been furnished to audit. 

 

(a) The financial subcommittee has 

recommended an internal audit in this 

regard and action is being pursued 

accordingly. However Dr. M.R. Fernando 

has agreed to settle this amount and the 

problem will be solved in due course.  

 

(b) Research allowances are granted on the 

basis of the research proposal. Research 

activities from 01 to 03 years can be 

conducted on each research proposal and 

the research allowances are paid on the 

basis of the progress of the relevant 

research. However, he retirement of 

lecturers during the period of research is 

beyond the control of the institution and 

we hope they would continue the relevant 

research activities even after their 

retirement.  

 

Further, some of them proceed abroad for 

their post graduate academic purposes 

and once they report back for duty, they 

would continue their research activities.    

 

(c) From June 2015, the bursary is paid only 

to students who have signed the register 

which is forwarded during the first week 

of every month to each faculty. Thus the 

balance in the unpaid bursaries account 

has seen a decrease compared to previous 

year after June 2015.      

4.4 Apparent Irregularities 

 

The following observations are made. 

(a) A sum of Rs.390,000 at the rate of 

Rs.97,500 per unit had been paid to a 

private institution ignoring the specified 

capacity for the supply of 4 air 

conditioners of BTU 23500 capacity and 

installation at 3 places, instead of the 

supply and installation of 4 air-

conditioners of BTU 24000 capacity in 

 

 

 

(a) Quotations were called for the 

procurement of BTU 24000 air 

conditioners for the Faculty of Fisheries, 

Marine Science and Technology and 

during the evaluation of same only two 

responsive bidders were left. The cooling 

capacity of BTU 24000 air-conditioners 

furnished by both bidders are as follows. 
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accordance with the specifications for the 

purchase of goods for the Faculty of 

Fisheries, Marine Science and Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) The University had paid the Value Added 

Tax amounting to Rs.2,742,362 to 04 

institutions which had not paid the value 

Added Tax actively, to the Department of 

Inland Revenue and the Value Added Tax 

amounting to Rs.789,792 to two 

institutions which had produced forged 

Value Added Tax Invoices during the years 

2014 and 2015. Action had not been taken 

even by the end of the year under review 

for the recovery of those amounts from 

those institutions. 

 

Institution  Price (Rs) Capacity  

Softlogic Retail (Pvt) 

Ltd. 

116,875.00 BTU 23400 

Metropolitan Office 

(Pvt)  

97500.00 BTU 23500 

 

 Accordingly, the Technical Evaluation 

Committee has recommended the purchase of 

04 air-conditioners from the supplier who 

quoted the minimum price and the highest 

capacity. Both institutions have indicated the 

capacity as BTU 24000 in their tenders. As per 

the production catalogs, the actual capacity is 

slightly less than BTU 24000 as shown above.  

 

(b) The relevant suppliers have been notified 

to take action to return the Value Added 

Tax to the University. Action will be taken 

to recover the  relevant amount during 

future payments from suppliers who fail to 

credit the said amount.  

4.5 Underutilisation of Funds 

  

 The following observations are made. 

(a) The Project named External Degree 

Programme created between the Higher 

Education for the Twenty First Century 

Project and the University of Ruhuna was 

scheduled for completion on 23 January 

2016. Out of the provision of Rs.25,000,000 

received for the Project, a sum of 

Rs.12,155,374 had not been utilized as the 

expenditure proposals thereon had not been 

furnished efficiently. 

 

 

 

 

 

(a) The following are the reasons for not fully 

utilizing Rs. 25,000,000 allocated for the 

Project named External Degree 

Programme created under the Higher 

Education for the Twenty First Century 

Project.  

(i) Sufficient number of candidates not 

applying for courses at the 

multidisciplinary research centre at 

Magampura.  

(ii) The building agreed to be granted to 

the Matara Centre of the Distant and 

Continuing Education Unit not being 

given to the Unit.  
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(b) According to the agreement entered into 

between the University of Ruhuna and the 

Univeristy of Vrije in Belgium, a sum of 

Rs.22,840,222 had been made available for 

the implementation of the Green Dyke 

Project during the 05 years from the year 

2008 to the year 2013. In view of the failure 

to complete the project within the specified 

period, the unutilized sum of Rs.9,293,549 

had to be returned  to the University of Vrije 

on 24 February 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) The reasons for returning the unutilized 

sum (Rs. 9,293,549) from the  Green Dyke 

Project that was in operation from 

31.12.2008 to 31.06.2014 between the 

University of Ruhuna and the University of 

Vrije in Belgium to the donor are as 

follows. 

The Green Dyke Project was initially 

planned for a period of 5 years. However 

due to problems that arose in finding the 

buildings required for establishing the “ 

Awareness Centre on Coastal Resources’ 

which was a crucial component of the 

project, the Centre could not be set up as 

expected. Therefore, consequent to 

discussions between the authorities of the 

two parties of the project, a request was 

made from the donor to extend the 

project period by 06 months and the 

request was granted. Subsequently, an 

alternative method was adopted for the 

establishment of the Centre which was 

initially set up at Pambala area in Chilaw 

and was handed over to the Ruhuna 

University one year later. It has now been 

handed over  to the Faculty of Fisheries, 

Marine Science and Technology to 

maintain same in a building belonging to 

the faculty. Whereas a longer time would 

have taken in carrying out the required 

purchases and procurement of services for 

the establishment of the Centre in 

compliance with the financial regulations 

of the government and whereas the 

project had to be completed within the 06 

month extension, a group of scientists 

from the Vrije University of Brussels came 

here with required funds and completed 

the task.  

Therefore the funds received at the 

commencement by the Ruhuna University 

to be spent on the project remained 

unspent.   
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(c) The balances of Development Funds, Fixed 

Deposits and a Savings Account shown 

under the long term investments totaling 

Rs.1,642,389 as at the end of the year under 

review, had been retained idle over a long 

period without being utilized for the 

objectives of the Development Fund. 

 

(d) Sums totalling Rs.50,593,597 relating to 10 

Gift and Donation Accounts shown in the 

financial statements had been idling over 

periods ranging from 3 years to 10 years 

without being utilized for the objectives. 

 

(e) It was observed that the Government capital 

grants received for capital expenditure had 

not been utilized for the relevant activity 

and that such money had been retained idle. 

The Government grants not so utilized by 

the end of the year under review amounted 

to Rs.102,648,284. 

 

(f) A sum of Rs.47,115,612 transferred from the 

Income Account to the Fund Account of the 

Distance and Continuous Education Unit had 

been brought forward over a period of 3 

years without being spent on the objectives 

of the Fund. No money whatsoever had 

been transferred from the Income Account 

to this Account during the year under review 

and the two preceding years. 

 

 

(c) These funds will be utilized in the future in 

keeping with the objectives of the 

Development Fund. 

 

 

 

 

 

(d) This money will be invested in future 

subject to criteria relevant to the projects.  

 

 

 

 

This has been corrected.  

 

 

4.6 Idle and Underutilised Assets 

  

 The following observations are made. 

(a) Four Laptop Computers costing Rs.527,520 

supplied to the Lecturers of the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, a Lathe 

Machine valued at Rs.2,249,500 purchased 

for the Agricultural Engineering Academic 

Division and 15 computers valued at Rs. 

1,162,500 supplied to the Magampura 

Multi Subject Education and Research 

 

 

 

(a) 15 computers have been granted from the 

Computer Unit to the Distance and 

Continuing Education Unit to the 

Hambantota Divisional Centre. A  new 

syllabus based on semester system 

incorporating subjects such as Computer 

Science and English was prepared 

amending  the syllabus of the Bachelor’s 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

148 

2015 

Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

Centre had been idling as at 26 October 

2015 that is nearly 02 years beyond the 

expiry of the guarantee period. 

 

 

 

 

 

(b) The scenic air conditioned building 

complex with a tiled floor area of 5,944 

square feet of the Magampura Multi 

Subject Education and Research Centre 

affiliated to the University of Ruhuna 

transferred to the University by the 

District Secretary in the year 2013 

remained closed down without being 

used for any useful purpose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) The Day Care Centre constructed at a 

cost of Rs.3,622,242 in the staff 

quarters complex at Kospelawatta 

Degree General (of the External Degree 

Course) and forwarded to the University 

Grants Commission after having obtained 

the approval of the Senate. Enrollment of 

students under this syllabus will be carried 

out after the receipt of approval from the 

UGC.  

 

(b) The Multi Subject Education and Research 

Centre was commenced on 21 June 2013 

and consequent to findings of a research 

conducted subsequent to a  notification by 

the Hambantota District Development 

Committee to coordinate with regional 

institutes submit their academic course 

requirements before the commencement 

of that Centre, action was taken to 

organize academic courses there. Publicity 

activities were carried out using 

newspaper notices, leaflets and posters 

and action was taken to commence the 

Tamil Language Certificate Course and 

English language Proficiency Course which 

were the two course that attracted 

adequate number of students our of the 

courses for which applications were called. 

Though applications were called for the 

courses proposed to be started by the 

Faculty of Engineering, Faculty of Science, 

Faculty of Agriculture and Faculty of 

Medicine of the Ruhuna University, the 

courses could not be commenced owing to 

the inadequacy of the number of 

applications received. The auditorium and 

other rooms of the Multi Subject 

Education and Research Centre are used 

as per requirements. No fee is paid for the 

use of this building.  It is expected to make 

full use of the lecture rooms of this Centre 

for courses to be conducted in future.  

 

(c) Renovation work has now been completed 

and it has been decided to use this 

building as abachelors’ quarters of the 
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remained closed down since October 

2014 without being used for any 

purpose whatsoever. 

 

(d) Even though 60 computer tables costing 

Rs.463,000 had been purchased from a 

private institution on 04 November 

2014 for the Computer Unit of the 

Electronic and Information Academic 

Division of the Faculty of Engineering, 

47 of those tables had been stacked 

without protection near the entrance of 

the Computer Division even by 31 

December 2015. Similarly, equipment 

valued at Rs.5,645,536 received by the 

Academic Division on 08 April 2015 for 

the purposes of the laboratory, could 

not be made use of even by 28 January 

2016 as the Audio Visual Laboratory 

planned to be constructed for that Unit 

had not been constructed even by 

January 2016. 

 

staff.  

 

 

 

(d) As of now, the Computer Unit has been 

revamped and students are able to use it.   

 

 

 

 

 

4.7 

 

Uneconomic Transactions 

 

A sum of Rs.11,341,000 had been approved for 04 

Lecturers to follow Higher Education Courses. 

Even though their academic periods of study had 

expired on 01 October 2015, the scientific theses 

relating to their Higher Education Courses had not 

been submitted even by 19 February 2016. 

 

 

 

According to the progress reports submitted 

by the 4 lecturers, they are in the process of 

successfully completing their post graduate 

studies.  

4.8 Identified Losses 

 

The stock of 31 chemicals valued at Rs.380,117 

had expired by the end of the year under review 

due to the purchase of chemicals without 

identifying the requirements properly. Audit test 

checks of 2 Academic Divisions revealed that 23 

chemicals valued at Rs.313,363, a stock of 231 

kilogrammes of 8 chemicals, the value of which 

was not revealed, and 20 litres of another 

chemical had been kept in storage over periods 
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ranging from 01 year to 06 years without being 

made use of. 

 

4.9 Contract Process 

 

The following observations are made. 

(a) Out of 08 works which should have been 

completed by 20 November 2015 the 

physical progress of 04 works had been 

at 15 per cent to 50 per cent level. The 

physical progress of another work had 

been zero. Out of the provision of 

Rs.283,000,000 received for these 08 

works, the expenditure incurred up to 20 

November 2015 amounted only to 

Rs.95,550,000. As such the financial 

progress of the works had been at a low 

level of 34 per cent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Even though the construction of the 

proposed building complex for the Faculty of 

Management and Finance should have been 

completed by 17 December 2014, the 

physical progress of construction work by 20 

November 2015 had been 68 per cent. Even 

though a sum of Rs.12,970,908 had been 

recovered from the contractor as liquidated 

damages for the delay, subsequently, the 

extension of the contract period had been 

approved and the money recovered had 

been refunded to the contractor. 

 

 

 

 

(a) 03 out of 04 projects of which the physical 

progress was less than 50% as at the date 

of the audit, i.e. 20 November 2015 are 

contracts for which contracts were 

awarded in December 2014. Though the 

date of commencement of the project of 

which the physical progress had been 

identified as 0% was mentioned as 

30.05.2014, the actual date of 

commencement should be 05.05.2015. 

Inclement weather conditions prevailed 

during the said period and delays in the 

release of funds by the Treasury caused 

delays in the settlement of contract bills 

which severely impeded all contracted 

projects of the University and as a result of 

the progress of all projects remained 

sluggish. These resulted in the progress 

being at a low level. By now, most of these 

projects have been completed.   

 

(b) The physical progress of the building for 

the Faculty of Management and Finance 

which was to be completed and handed 

over on 17 December 2014 was 68% as at 

the date of the audit. This project too was 

affected by unfavourable weather 

conditions and delay in settling bills as well 

as poor contractor performance. 

Accordingly, the recommendation of the 

consultants for reasonable and fair 

extension of time and the contract 

administration procedures were complied 

with and the damage due to construction 

defects was recovered from contractor’s 

bills on the recommendation of the 

consultant.  
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4.10 Delayed Projects 

An agreement for a sum of Rs.3,346,168 had been 

entered into with a private contractor on 05 

January 2015 for the modernization of the 

Computer Unit of the Electronic and Information 

Academic Division of the Faculty of Engineering. 

The contractor had abandoned the work by 17 

September 2015 after executing a part of the 

work. 

 

 

This contractor had not been paid any money.  

4.11 Staff Administration 

The following observations are made. 

(a) Academic Staff 

All 5 posts of Professor approved for the 

Faculty of Engineering had been vacant 

and there were 148 vacancies in the post 

of Lecturer of all 07 Faculties. Out of 

that, vacancies in the Faculties of 

Medical, Engineering and Science had 

been as high as 41, 34 and 23 

respectively and that had been an 

impediment for imparting an effective 

education to the students who are 

studying in those Faculties. 

 

(b) Non-Academic Staff 

(i) Vacancies in 13 posts of the Staff Grade, 

50 posts in the Non-staff Grade and 104 

posts in the Minor Grades in the Non-

Academic Staff existed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Though applications were called through 

newspaper advertisements to fill the relevant 

vacancies in the Faculty of Engineering, the 

vacancies could not be filled due to the non 

availability of applicants with required 

qualifications.  

However, since the services of visiting 

lecturers are procured in relation to the vacant 

posts, the problems of the kind stated by you 

have not arisen.  

 

 

 

Since the posts for which approval is not 

granted by the Department of Management 

Services and the Ministry of Higher Education 

are included in the said number of vacancies, 

the observation should be corrected as 

follows.  

 Staff Non-

staff 

Minor 

employe

es 

Approved (a) 47 412 519 

Actual (b) 34 362 415 

Posts for which 

approval is not 

received for 

recruitment  

01 12 51 

Actual vacancies 

(a-b-c) 

12 38 53 
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(ii) A scheme of transfers among the 

Departments and Divisions had not been 

implemented and as such it was observed 

that 26 officers in the clerical and the allied 

services of the different Departments and 

Divisions of the Faculty of Medicine had been 

serving in the same Divisions over periods 

ranging from 06 years to 32 years. 

 

(iii) The Technology Officer attached to the Food 

and Technology Academic Division of the 

Faculty of Agriculture had been attached with 

effect from 28 October 2013 to the Computer 

Division of the same Faculty where no such 

post existed. In consequence, a labourer 

attached to that Division had been deployed 

in the vacancy created in the Academic 

Division. As such, the quality services of a 

Technology Officer had been deprived of to 

the practical tests of the Academic Division 

over a period exceeding two years. 

 

The above number of vacancies varies from 

time to time owing to factors such as 

retirements and transfers of staff members 

and necessary measures have been taken as of 

now to fill the relevant vacancies and the 

status of vacancies as at 31.05.2016 is as 

follows.   

 Staff Non-

staff 

Minor 

emplo

yees 

Approved (a) 47 412 519 

Actual (b) 34 367 419 

Posts for which 

approval is not 

received for 

recruitment  

01 12 51 

Actual vacancies (a-

b-c) 

12 33 49 

 

The staff of Departments and Divisions 

employed in the Faculty of Medicine are 

specially trained for such Departments and 

Divisions. Therefore the transfer of the staff 

members may hamper the smooth functioning 

of the relevant Department. However when 

requests are made by the staff members, 

transfers have been effected between 

departments and divisions without disturbing 

the functions of the Faculty.  

 

The Technology Officer in the approved cadre 

of the Food and Technology Division has been 

transferred on service requirement and to 

successfully maintain the activities of the 

Faculty.  

5. Accountability and Good Governance  

 

5.1 Action Plan 

 

An Action Plan for the year under review in terms 

of paragraph 4 of the Public Finance Circular No. 

01/2014 of 17 February 2014 had not been 

prepared. 

Annual plans for the following functions have 

been prepared.  

1. Annual manpower plan  

2. Annual procurement plan 

3. Annual budget  

4. Audit plan  
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 The deans have been instructed to prepare the 

faculty action plan for academic activities.  

5.2 Audit and Management Committees 

 

Even though the Audit and the Management 

Committee should meet at least once in every 

three months in terms of the Public Enterprises 

Circular No. PED/55 of 14 December 2010, only 

02 meetings had been held during the year 

under review. 

 

Cannot agree with your observations.  

Though audit committee meetings could not 

be held due to the delay in appointing 

members to the Governing Council of the 

University for the year 2015, the following 

audit committee meetings were held in 

respect of the year.  

01. Special audit committee – 18.02.2015 

02. Special audit committee – 14.05.2015 

03. 2015/01 audit committee – 

04.06.2015 

04. 2015/02 audit committee – 

11.09.2015  

You are kindly informed that all the relevant 

verifications have been provided to you.  

 

5.3 Budgetary Control 

Variances ranging from 15 per cent to 193 per 

cent were observed between the budgeted and 

the actual expenditure for the year under review, 

thus indicating that the budget had not been 

made use of as an effective instrument of 

management control. 

 

 

5.4 Tabling of Annual Reports 

The Annual Reports for the years 2012 and 2013 

had not been tabled in Parliament even by 15 

April 2016. 

 

Annual Reports in respect of the years 2012 

and 2013 prepared in all three languages have 

been handed over to the Ministry of Higher 

Education to be tabled in Parliament.  

5.5 Unresolved Audit Paragraphs 

The University had not paid adequate attention to 

the following Audit paragraphs which had been 

pointed out in the Reports of the Auditor General 

for the preceding years. 

 

(a) (i) Financial assistance of Rs.1,740,622 had 

been provided to a Temporary Lecturer 

and a Permanent Lecturer without 

entering into a bond for the completion 

of the higher education qualifications 
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under the Specific Agreement on 

Research Co-operation between the 

Swedish International Development Co-

operation Agency Project implemented 

by the Faculty of Fisheries and Marine 

Science and Technology from the year 

2006 to 2010. 

 

 (ii) Those two Lecturers are not in the 

service of the University at present and 

there was no information whatsoever 

for the confirmation that the 

qualification had been completed. It was 

also observed that no benefits had 

accrued to the University from the 

expenditure incurred thereon. 

 

(b) (i) An advance of Rs.751,463 had been paid 

4 years ago, for the purchase of 

scientific equipment from an institution 

in Germany for the Food and 

Technology Academic Division of the 

Faculty of Agriculture. The equipment 

had not been received by the University. 

Nevertheless, no follow-up action 

whatsoever had been taken even by 

March 2014. 

 

 (ii) The equipment required by the 

Academic Division had been imported 

again from an institution in India at a 

cost of Rs.329,179 and that institution 

had supplied equipment which had not 

been ordered as well. Another part had 

not been received. Even though 

equipment with various defects had 

been received by the University over a 

year ago, no action whatsoever had 

been taken in that connection. 

 

5.6 Execution of Environmental and Social 

Responsibilities 

The following observations are made. 
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(a) The solid waste including different kinds of 

garbage disposed of by 8 canteens situated 

in the University and the institution 

supplying the cleaning services had been 

dumped near the Wella-madama Bridge. 

The disposal of garbage to that place after 

30 May 2016 had been prohibited due to 

the various environmental problems that 

had arisen. 

 

(b) Even though it was possible to implement 

various programmes for the minimisation 

of direct and indirect impact on the health, 

environment and the society through the 

use of plastic and polythene in co-

operation with the public institutions, an 

adequate attention had not been paid in 

that connection. 

 

(c) The attention of the University had not 

been paid for the implementation of 

different environmental friendly 

programmes such as the prohibition of 

polythene bags and food wrappers less 

than 20 microns prohibited at present, 

controlling the polythene, other materials 

and plastic over 20 microns brought into 

the premises, encouraging the staff and the 

students towards packing methodologies 

other than polythene, etc. 

 

6. Systems and Controls 

Deficiencies in systems and controls observed 

during the course of audit were brought to the 

notice of the Vice Chancellor of the University 

from time to time. Special attention is needed in 

respect of the following areas of control. 

 

Areas of 

Systems and 

Controls 

Observations 

 

(a) Fixed 

Assets Control 

Non-maintenance of the 

Register of Fixed Assets, 

 



 

                   

 
                             Annual Report 

 

156 

2015 

Audit 

Rep. 

Chap.No. 

Matter raised by the Auditor General  Answer given by the University 

failure to take action on the 

idle fixed assets. 

 

(b) Accounting Failure to take action to 

identify and account for the 

stocks and the constructed 

assets. 

 

(c) Financial 

Control 

Retaining money in the Bank 

Accounts without being 

utilized for the intended 

activities. 

 

(d) Staff 

Administration 

Failure to recruit officers for 

vacancies. 

 

(e) Contract 

Administration 

Lack of proper supervision of 

contract work. 

 

(f) Motor 

Vehicles 

Control 

Failure to take action on 

accidents caused to motor 

vehicles in terms of the 

Financial Regulations. Failure 

to complete the Daily Running 

Charts and Monthly 

Performance Summaries and 

furnished to the Auditor 

General.  

 

(g) Operating 

Controls 

Non-completion of the 

objectives based activities and 

inefficiencies in the 

preparation and 

implementation of plans. 
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