
DIRECTORATE OF HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 

ACHIEVEMENTS / NOTABLE ACTIVITIES FROM 01.04.2020 to 31.12.2020 

 

➢ The Hon’ble President of India in March 2020 has given assent to the Puducherry 

Technological University Bill to upgrade the Puducherry Engineering College as 

Technological University. Accordingly Puducherry Technological University Act 

was notified in the Puducherry Official Gazette on 24.06.2020. It is the first State 

University of our U.T. of Puducherry.  

 

➢ Perunthalaivar Kamarajar Institute of Engineering and Technology (PKIET), 

Karaikal and the Yanam Engineering College which is proposed to be started from 

this academic year will become the constituent colleges of the Puducherry 

Technological University. All the Government Polytechnic Colleges will be 

brought under this Technological University. 

 

➢ PKIET, Karaikal will be positioned as Non-conventional Multi- Disciplinary 

Institute by starting Courses like (i) Agricultural Engineering (ii) Petrochemical 

Engineering and (iii) Bio Medical Engineering during this academic year 2020-21. 

To establish the new campus for PKIET, 25 Acres of Land has been acquired at 

Karaikal.   

 

➢ The new Government Engineering College at Yanam will be positioned on the 

lines of Indian Institutes of Information Technology (IIIT) with specialized 

courses in Computer Science Engineering viz.  (i) Robotic and Automation                         

(ii) 3D-Animation and Graphics and (iii) Digital Techniques for Design and 

Planning. The construction work @ estimated cost of `.26.00 Crores will be 

completed during this financial year. 

 

➢ It is proposed to upgrade Kanchi Mamunivar Centre for Post Graduate Studies 

also into another State University of Arts and Science for which proposal has been 

sent to Government of India. Also an amount of `.5.00 Crores has been sanctioned 

by Government of India for the development of research activities in Kanchi 

Mamunivar Centre for Post Graduate Studies, Puducherry 

 

➢ In Pondicherry Engineering College, approval has been obtained for starting of a 

new branch namely B.Tech (Mechatronics) with a sanctioned intake of 60 students 

during this academic year. Also approval has been obtained for starting MBA 

Programme in International Business and Innovation Entrepreneur & Venture 

Development with 60 seats from this academic year 2020-21. 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Four job oriented B.Voc Courses will be started by PEC in the Polytechnic 

Colleges  with 30 seats in each batch from this academic year. viz., (i) Interior 

Design (Civil) in Women’s Polytechnic College, Puducherry, (ii) Refrigeration 

and Air Conditioning (Mechanical) in Mothilal Nehru Govt. Polytechnic College, 

(iii) Mobile Communication (Electronics &Communication) in Women’s 

Polytechnic College, Karaikal and (iv) Graphics & Multimedia and Mobile App 

Development (Computer Science / Information Technology) in Dr.B.R.Ambedkar 

Polytechnic College, Yanam  

 

➢ The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) has 

approved for setting up its Centre at Women’s Polytechnic College, Puducherry 

during this academic year to offer Diploma, Certificate and Training Program in 

IT related job oriented courses.  

 

➢ The application fee has been waived for all the students intending to join 

Government / Society run Arts and Science Colleges, Law College, Education 

College, Polytechnics and Engineering Colleges during the academic year 2020-

21. This will benefit nearly 10000 aspiring students and it is also decided to waive 

of other miscellaneous fees such as Library fees, Sports Day fees, Magazine fees, 

College Day fees, Laboratory fees and such similar fees for all Below Poverty 

Line students for the academic year 2020-21.  
 

➢ It is proposed to establish a Community College @ Mahe region by Pondicherry 

University as in Lawspet, Puducherry. 2 Acres of Land has been identified for the 

same which will be handed over to the Pondicherry University very soon and the 

students at Mahe region will be benefitted accordingly. 

 
➢ NIRF Rankings:- 

            Five Colleges of this U.T. were ranked as below by the National Institute      

for Ranking Framework 2020 :- 

Pondicherry Engineering College, 
Puducherry    

122nd  rank among 1071 Engineering 
Colleges                           

Kanchi Mamunivar Centre for PG 
Studies, Puducherry 

56th rank among 1659 Arts & Science 
Colleges 

Mahatma Gandhi Govt. Arts 
College, Mahe 

92nd rank among 1659 Arts & Science 
Colleges 

Bharathidasan Govt. College for 
Women, Puducherry 

Ranked between 101-150th position among 
1659 Arts & Science Colleges 

Indira Gandhi College of Arts and 
Science, Puducherry 

Ranked between 151-200th position among 
1659 Arts & Science Colleges 

 
 



உயர்கல்வி மற்றும் த ொழில்நுட்ப இயக்குனரகம் 

 01.04.2020 முதல் 31.12.2020 வரையிலான காலங்களில் குறிப்பிட ் குந்  

சொ னனகள் 

➢ புதுச்சேரி ப ொறியியல் கல்லூரியய ப ொழில்நுட் ப்  ல்கயைக் கழகமொகத் 

 ரம் உயர்த்துவ ற்கொன “புதுச்சேரி ப ொழில்நுட்   ல்கயைக்கழக ேட்ட 

முன்வயரவுக்கு” மொண் யம குடியரசுத் யைவர் கடந்  மொர்ச் 2020-இல் 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளொர்.   அ ற்கிணங்க புதுச்சேரி ப ொழில்நுட்  

 ல்கயைகழகச் ேட்டமொனது 24.06.2020 அன்று புதுச்சேரி அரேி ழில்  

பவளியிடப் ட்டது.  புதுச்சேரி ஒன்றியத்து ஆட்ேிப்  ரப் ின் மு ைொவது 

மொநிை அரசுப்  ல்கயைக்கழகமொக இது விளங்கும்.  

 

 

➢ கொயரக்கொைில் அயமந்துள்ள ப ருந் யைவர் கொமரொேர் ப ொறியியல் 

மற்றும் ப ொழில்நுட்  கல்லூரியும் (PKIET) நடப்பு ஆண்டிைிருந்து 

பேயல் டத்  துவங்கவுள்ள ஏனொம் ப ொறியியல் கல்லூரியும் சமற் டி 

புதுச்சேரி ப ொழில்நுட் ப்  ல்கயைக்கழகத் ின் உறுப்புக்கல்லூரிகளொக 

இருக்கும். அரசு  ொைிபடக்னிக்   யிைகங்கள் அயனத்தும் இந் ப் பு ிய 

ப ொழில்நுட் ப்  ல்கயைக்கழகத் ின் கீழ் பகொண்டுவரப் டும்.  

 

 

➢ கொயரக்கொல் ப ருந் யைவர் கொமரொேர் ப ொறியியல் மற்றும் 

ப ொழில்நுட் க் கல்லூரியில் (PKIET) (i) சவளொண் ப ொறியியல்                        

(ii)ப ட்சரொ - சவ ிப் ப ொறியியல் மற்றும் (iii) உயிரி-மருத்துவப் 

ப ொறியியல் ச ொன்ற பு ிய   ொடப்  ிரிவுகள் இந்  ஆண்டு 

அறிமுகப் டுத் ப் டவுள்ளன. இ ன்   மூைம் அக்கல்லூரி மரபுேொரொ 

 ன்முகப் ப ொறியியல்  ொடப்  ிரிவுகள் பகொண்ட ேிறந்  நிறுவனமொக 

நியை நிறுத் ப் டும். கொயரக்கொல் PKIET  கல்லூரி வளொகம் அயமக்க 

ஏற்கனசவ 25 ஏக்கர் நிைம் ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.  

 

 

➢  பு ி ொகத் துவங்கப் டும்  ஏனொம் ப ொறியியல் கல்லூரியொனது கணினிப் 

ப ொறியியைில் ேிறப்பு வொய்ந்  பு ிய   ொடப் ிரிவுகளுடன் இந் ிய  கவல் 

ப ொழில்நுட்  நிறுவனத்ய  (IIIT) அடிபயொற்றி நியை நிறுத் ப் டும். (i) 

Robotic and Automation (ii) 3D Animation and Graphics and (iii) Digital Techniques for 

Design and Planning என்னும் மூன்று  ொடப்  ிரிவுகளுடன் கூடிய ஏனொம் அரசு 

ப ொறியியல் கல்லூரி இந்  கல்வி ஆண்டிைிருந்ச  பேயல் டத் 

ப ொடங்கும். `.26 சகொடி ம ிப் டீ்டில்  வியரவில் துவங்கப் டவுள்ள   

கட்டுமொனப் ணி  இந்  நி ிஆண்டிசைசய பேய்து முடிக்கப் டும். 

 

 

 

➢ கொஞ்ேிமொமுனிவர்  ட்ட சமற் டிப்பு யமயத்ய  (PG Centre) மொநிை அரேின் 
கயை மற்றும் அறிவியல்  ல்கயைக்கழகமொக ேிறப் ொகத்  ரம் 



உயர்த்துவ ற்கொன கருத்துரு மத் ிய அரசுக்கு அனுப் ப் ட்டுள்ளது. 
சமலும் புதுச்சேரி கொஞ்ேிமொமுனிவர்  ட்ட சமற் டிப்பு யமயத் ில் 

ஆரொய்ச்ேி நடவடிக்யககளின் சமம் ொட்டுக்கொக `. 5 சகொடி மத் ிய 

அரேிடமிருந்து ப றப் ட்டுள்ளது. 
 

➢ புதுச்சேரி ப ொறியியல் கல்லூரியில் 60 மொணவர்கள் சேர்க்யகயுடன் கூடிய  

“B.Tech (Mechatronics)” என்னும் பு ிய  ொடப்  ிரிவு இந்  கல்வி ஆண்டிசைசய 

ப ொடங்கவும் ஒப்பு ல் ப றப் ட்டுள்ளது. சமலும்  (i) International Business and 

(ii) Innovation Entrepreneur & Venture Development ஆகிய இரண்டு சமைொண்யம 

முதுகயைப்   ொடப்  ிரிவுகள்  (MBA)  2020-21 இந்  ஆண்சட ப ொடங்கவும் 

ஒப்பு ல் ப றப் ட்டுள்ளன.  

 

➢  ொைிபடக்னிக்  யிைகங்களில் இந்  கல்வி ஆண்டில் அ ிக சவயை 
வொய்ப்புள்ள நொன்கு இளங்கயை (Bachelor of Vocational “B.Voc”)  ொடப் ிரிவுகள் 

புதுச்சேரி ப ொறியியல் கல்லூரியொல் ப ொடங்கப் டவுள்ளது. இ ன் 

அடிப் யடயில் புதுச்சேரி மகளிர்  ொைிபடக்னிக்  யிைகத் ில் “ Interior Design 

(Civil)” என்னும்  ொடப்  ிரிவும்,  அரசு சமொ ிைொல் சநரு  ொைிபடக்னிக் 

 யிைகத் ில் “Refrigeration and Air Conditioning (Mechnaical)” என்னும்  ொடத் 

 ிரிவும் கொயரக்கொல் மகளிர்  ொைிபடக்னிக்  யிைகத் ில் “Mobile Communication 

(Electronics and Communication)” என்னும்  ொடத்  ிரிவும் மற்றும்  ஏனொம் 

டொக்டர். ி.ஆர் அம்ச த்கொர்  ொைிபடக்னிக்  யிைகத் ில் “Graphics and 

Multimedia and Mobile App Development (Computer Science/Information Technology)”  
என்னும்  ொடப் ிரிவும்  ைொ  30 இடங்களுடன்  இந்  ஆண்சட 

ப ொடங்கப் டும்.  

 

 

➢ இந்  கல்வி ஆண்டிசைசய  கவல் ப ொழில்நுட் வியல் ப ொடர் ொன 

சவயைவொய்ப்பு உயடய  ொடப் ிரிவுகளில்  ட்டயம் (Diploma), ேொன்றி ழ் 

(Certificate) மற்றும்  யிற்ேி  ிட்ட (Training) வகுப்புகயள, நம் மொநிைத் ில் 

நடத்தும் ப ொருட்டு, ச ேிய மின்னணுவியல் மற்றும்  கவல் 

ப ொழில்நுட் வியல் நிறுவனத் ின் (NIELIT) புதுச்சேரி யமயம் ஒன்யற 

புதுச்சேரி மகளிர்  ொைிபடக்னிக்  யிைகத் ில் அயமப்  ற்கொன ஒப்பு ல் 

ப றப் ட்டுள்ளது.  
➢ 2020-21கல்வியொண்டில் அரசு மற்றும் அரசுேொர்புக் கயை மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரிகள், ேட்டக்கல்லூரி, கல்வியியல் கல்லூரி, 

 ொைிபடக்னிக்குகள், ப ொறியியல்கல்லூரிகள் மற்றும்  னியொர் 
ப ொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர 
விரும்பும் அயனத்து மொணவர்களுக்கும் விண்ணப் க்கட்டணம் 
 ள்ளு டிச் பேய்யப் ட்டுள்ளது. இ னொல் கிட்டத் ட்ட 10000 



ஆர்வமுள்ள மொணவர்கள்  யனயடவொர்கள். 2020-21 

கல்வியொண்டில் நூைகக்கட்டணம், வியளயொட்டு கட்டணம், கல்லூரி 
இ ழ் கட்டணம், கல்லூரி நொள் கட்டணம், ஆய்வகக் கட்டணம் 
மற்றும் இச  ச ொன்ற  ிறகட்டணங்கயளயும் 
வறுயமக்சகொடுக்குகீழ் உள்ள அயனத்து மொணவர்களுக்கும் 
 ள்ளு டிச் பேய்யப் ட்டுள்ளது. 
 

➢ மொசே  ிரொந் ியத் ில், புதுச்சேரி  ல்கயைக்கழகத் ொல் ேமு ொயக் 
கல்லூரி ஒன்யற நிறுவ உத்ச ேிக்கப் ட்டுள்ளது.இ ற்கொக 2 ஏக்கர் 
நிைம் ச ர்வு பேய்யப் ட்டு வியரவில் புதுயவ  ல்கயைக்- 
கழகத் ிடம் ஒப் யடக்கப் ட உள்ளது. இ னொல் மொசே  கு ியில் 
உள்ள மொணவர்கள்  யன் ப றுவர். 
 

➢ புதுச்சேரி யூனியன்  ிரொந் ியத்ய  சேர்ந்  நொன்கு கல்லூரிகள், 
 ரவரியே கட்டயமப் ிற்கொன ச ேிய நிறுவனத் ொல் 2019-இல்  
பவளியிடப் ட்டுள்ள  ட்டியைில் ப ற்றுள்ள இடங்கள் 
 ின்வருமொறு  :- 

 ொண்டிச்சேரி ப ொறியியல் 
கல்லூரி, புதுச்சேரி 

1071 ப ொறியியல் கல்லூரியில், 122 வது 
இடம்  

கொஞ்ேி மொமுனிவர்  ட்ட 
சமற் டிப்பு யமயம்,  புதுச்சேரி 

1659 கயை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரிகளில், 56- வது இடம் 

மகொத்மொ கொந் ி அரசு கயை 
கல்லூரி , மொசே 

1659 கயை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரிகளில்,92வது இடத் ில் உள்ளது 

 ொர ி ொேன் அரேினர் மகளிர் 
கல்லூரி , புதுச்சேரி 

1659 கயை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரிகளில்,101-150வது இடத் ில் 
உள்ளது 

இந் ிரொ கொந் ி கயை மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரி  புதுச்சேரி 

1659 கயை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரிகளில்,151-200 வதுஇடத் ில் உள்ளது 

 



DIRECTORATE OF HIGHER & TECHNICAL EDUCATION 
 

GENERAL BUDGET- BUDGET ESTIMATE- 2020-21 
 

                   (Rs. in lakhs ) 
 

Budget Estimate 
2020-21 

Expenditure Booked as on 
31.01.2021 

% of Booking  

27235.68 20856.36 76.58% 
 

 

 

 

 

DIRECTORATE OF HIGHER & TECHNICAL EDUCATION 
 

CSS - BUDGET ESTIMATE- 2020-21 
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) 

 
 

                   (Rs. in lakhs) 

Budget Estimate 
2020-21 

Expenditure Booked as on 
31.01.2021 

% of Booking  

250.00 183.87 73.54% 
 
 

 


