
DIRECTORATE OF HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
 

 

ACHIEVEMENTS/NOTABLE ACTIVITIES FROM  06.06.2016  TO  31.03.2017 

 
➢ Under the PerunthalaivarKamarajar Financial Assistance Scheme an amount of     Rs. 

33.16 Crore has been spent and 7008 (Medical (830), Engineering (5643) and 
Nursing(535)) students have been benefited during the financial year 2016-17. 

 
➢ A new course Ph.D (Mathematics) was started during the academic year 2016-17 in 

Kanchi Mamunivar Centre for Post Graduate Studies, Puducherry. 
 
➢ Construction of Academic blocks and Toilet blocks   for Avvaiyar Govt. College for 

Women, Karaikal and Indira Gandhi College of Arts and Science, Kadirkamam were 
started with an estimate of Rs.2.65 Cr. and Rs.2.38 Cr.  respectively.  

 
➢ Repair & renovation works carried out at Arignar Anna Government Arts College, 

Karaikal at an estimated cost of Rs.35.00 lakhs.  
 
➢ An amount of Rs.1.00 Cr. was released under the CSS “Rashtriya Uchchatar Shiksha 

Abiyan(RUSA)” during 2016 towards modernization of Bharathidasan Govt. College for 
Women, Puducherry.  

 
➢ Repair and renovation works in Rajiv Gandhi Arts and Science College, Puducherry and 

Electrical rewiring works in Labs at Tagore Arts College, Puducherry under the CSS 
“Rashtriya Uchchatar Shiksha Abiyan(RUSA)” at a cost of Rs.40.00 lakhs and Rs.19.00 
lakhs respectively. 

 
➢ A Centralised Admission procedure for the Arts and Science courses in Karaikal region 

in the name CAPASC(Centralised Admission Procedure for Arts and Science courses) 
was introduced from the academic year 2016-17 as is done for professional and Arts & 
Science Courses by CENTAC and CAPASC, Puducherry respectively. 

 
➢ In order to ensure and monitor the quality teaching/training under Higher Education a 

State Level Quality Assurance Cell has been set up.   
 

➢ In order to fulfill the demand from both the students and parents to increase the intake 
of seats in admission in Arts and Science Colleges in the U.T. of Puducherry, this 
administration has taken steps and increased 236 seats in Under Graduate courses and 
43 seats in Post Graduate courses in various Government and Society run Arts and 
Science colleges from this academic year (2016-17) in order to enable large number of 
students to pursue their desired courses.  
 

➢ An MOU has signed between the Bharathidasan Govt. College for Women, Puducherry 
and Institute of Company Secretaries of India, Chennai during September 2016 to offer 
training to the B.Com students for attending All India level Competitive exams and 
thereby getting job opportunities. 

 
➢ As a part of Golden Jubilee Celebration for Arignar Anna Govt. Arts and Science College, 

Karaikal an Indoor Statdium constructed at a cost of Rs.80.00 lakhs was opened during 
July 2016. 

 



➢ Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi has sanctioned an amount of 
Rs.1.48 Crore and Rs.1.08 Crore for Karaikal Polytechnic College, Karaikal and 
Women’s Polytechnic College, Puducherry respectively towards providing barrier free 
environment by construction of ramps, toilets, handrails, lift etc and also provision of 
display board and audio visual sign board for the differently abled persons. 

 
➢ Under the CSS scheme “Community Development through Polytechnics (CDTP)”, about 

893 persons have been given training under various short term non formal skill 
development courses such as Tailoring& Embroidering, AC mechanic, Electrician, 
Computer hardware, Accounting(Tally), DTP, Auto mechanic (4 wheeler driving), Cell 
Phone tech and Beautician during the financial year 2016-17 at Motilal Nehru Govt. 
Polytechnic College, Puducherry. 

  



உயர்கல்வி மற்றும் த ொழில்நுட்ப இயக்குனரகம் 
 

06.06.2016 முதல் 31.03.2017 வரையிலான காலங்களில் குறிப்பிட ் குந்  

சொ னனகள்  
 

➢ பெருந்தரலவை ் காமைாஜை ் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் 2016- 17 

நிதியாண்டில் ரூ.33.16 ககாடி பெலவிடெ்ெடட்ு 7008 மாணவைக்ள் 

(மருத்துவ மாணவைக்ள் – 830, பொறியியல் மாணவைக்ள் – 5643 

மற்றும் பெவிலிய மாணவைக்ள் - 535) ெயனரடந்துள்ளனை.் 
 

➢ காஞ்சி மாமுனிவை ் ெட்டகமற்ெடிெ்பு ரமயத்தில் 2016-17 கல்வியாண்டில் 

Ph.D(கணிதம்) என்ற புதிய ொடெ்பிைிவு பதாடங்கெ்ெட்டது. 
 

➢ காரைக்கால், ஓளரவயாை ்அைசு மகளிை ்கல்லூைி மற்றும் புதுெக்ெைி இந்திைா 

காந்தி கரல மற்றும் அறிவியல் கல்லூைிகளுக்கான கூடுதல் கட்டிடம் 

மற்றும் கழிெ்பிட கட்டிட பதாகுெ்புெ் ெணிகள் முரறகய ரூ.2.65 ககாடி 

மற்றும் ரூ.2.38 ககாடி மதிெ்பீட்டில் பதாடங்கெ்ெட்டது.  

  

➢ காரைக்கால், அறிஞை ்அண்ணா அைசு கல்லூைி கட்டிட ெழுது நீக்கல் மற்றும்  

புனைரமெ்பு ெணிகள் ரூ.35.00 லட்ெம் பெலவில் நரடபெற்றது. 
 

➢ புதுெக்ெைி ொைதிதாென் அைசு மகளிை ் கல்லூைிரய நவினெ்ெடுத்தும் 

பொருட்டு ரூ.1.00 ககாடி நடுவண அைசின் உதவிதிட்டமான  (CSS) “RUSA” 

வின் கிழ் 2016ல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது.  
 

➢ நடுவண் அைசின் உதவிதிட்டமான  (CSS) “RUSA” வின் கிழ் முரறகய 

ரூ.40.00 லட்ெம் மற்றும் ரூ.19.00 லட்ெம் புதுெக்ெைி ைாஜீவ் காந்தி கரல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூைி மற்றும் தாகூை ்கரலக் கல்லூைிகளுக்கு ெழுது 

ொைத்்தல் மற்றும் புதுெ்பிக்கும் ெணிக்காக வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 
 

➢ புதுரவயில் த ொழில்முறை மற்றும் கரல/அறிவியல் ெடிெ்புகளுக்கு 

முரறகய CENTAC மற்றும் CAPASC கொன்ற முரறகரளெ் கொன்று, 

காரைக்காலில் இந்த 2016-17 கல்வியாண்டு முதல் கரல மற்றும் அறிவியல் 

கல்லூைிகளுக்பகன ரமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட கெைக்்ரக முரற (CAPASC) 

அரமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
 

➢ உயைக்ல்வியின் தைதர்த உறுதி பெய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 
பொருட்டு ஒரு மாநில அளவிலான தை உறுதிபெய் குழு 

அரமக்கெ்ெட்டுள்ளது.  
 

➢ புதுெக்ெைியிலுள்ள கரல மற்றும் அறிவியல் கல்லூைிகளில் அதிக கெைக்்ரக 

இடங்கள் ஏற்ெடுத்திட கவண்டுபமன்ற பெற்கறாை/்மாணவை ்

ககாைிக்ரகரய நிரறவு பெய்யும் வரகயில், இவ்வைசின் முயற்சியால் 

பென்ற  கல்வியாண்டில்(2016-17) 236 இளநிரல மற்றும் 43 முதுநிரல 

கெைக்்ரக இடங்கள் ெல்கவறு அைசு மற்றும் பொரெட்டி கரல மற்றும் 



அறிவியல் கல்லூைிகளில் உருவாக்கெ்ெட்டு, அதிக மாணவைக்ள் தாங்கள் 

விருெ்ெ ொடங்கரள ெடிெ்ெதற்கு வழிவரக பெய்யெ்ெட்டது.  

 

➢ கடந்த பெெ்டம்ெை ் 2016 ல், புதுெக்ெைி, ொைதிதாென் அைசு மகளிை ்கல்லூைி, 

மற்றும் பென்ரனயிலுள்ள இந்திய பதாழிலக பெயலைக்ள் கூட்டரமெ்புக் 

கழகம்  இரடகய  ஒரு புைிந்துணைவ்ு ஒெ்ெந்தம் ரகபயழுத்திடெ்ெட்டுள்ளது. 

இ ன்மூலம், B.Com மொணவரக்ள், த சிய அளவிலொன த ரவ்ுகளுக்கு 

பயிை்றுவிக்கப்படட்ு, தவறல வொய்ப்புகள் உருவொக்கப்படும். 
 

➢ அறிஞை ் அண்ணா கரல மற்றும் அறிவியல் கல்லூைியின் பொன்விழா 

பகாண்டாட்டதர்த முன்னிட்டு ரூ.80.00 லட்ெம் பெலவில் ஒரு உள் 

விரளயாட்டு அைங்கம் கட்டி கடந்த ஜுரல 2016 ல் திறக்கெ்ெட்டது. 
 

➢ புது படல்லி, ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாைமளித்தல் அரமெெ்கம் காரைக்கால் 

ொலிபடக்னிக் மற்றும் புதுரவ மகளிை ் ொலிபடக்னிக் கல்லூைிகளுக்கு 

முரறகய ரூ.1.48 ககாடி மற்றும் ரூ.1.08 ககாடிரய மாற்றுத்திறனாளிகளின் 

வெதிக்காக ெைிவுெ்ொரதகள், கழிெ்ெரறகள், ரகபிடிகள்,  லிஃெ்ட் 

கொன்றரவகள் அரமக்கவும், காட்சி மற்றும் காட்சி/ஒலி குறியீட்டு 

ெலரககள் அரமக்கவும் வழங்கியுள்ளது. 
 

➢ நடுவண் அைசின் உதவிதிட்டத்தின் (CSS) “CDTP” கீழ் கமாதிலால் கநரு 

ொலிபடக்னிக் கல்லூைியில் 893 பயனொளிகளுக்கு ரதயல், AC ெழுது 

நீக்குதல், எலக்ட்ைீஷியன், கணிெ்பொறி வன்பொருள், கணக்கு (டாலி), DTP, 

ஆட்கடாபமக்கானிக் (நான்கு மற்றும் மூன்று ெக்கைம்), ரகெ்கெசி 

பதாழில்நுட்ெம், அழகுக்கரல கொன்ற ெயிற்சிகள் கடந்த 2016-17 

நிதியாண்டில் பகாடுக்கெ்ெட்டது. 

 



 
 
 

DIRECTORATE OF HIGHER & TECHNICAL EDUCATION 
 

GENERAL BUDGET- REVISED ESTIMATE- 2016-17 
 

                   (Rs. in lakhs ) 
 

Revised Estimate 
2016-17 

Expenditure Booked as on 
31.03.2017 

% of Booking  

22753.18 21997.77 96.67% 
 

 

 

 

 

 

DIRECTORATE OF HIGHER & TECHNICAL EDUCATION 
 

CSS - REVISED ESTIMATE- 2016-17 
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) 

 
 

                   (Rs. in lakhs) 

Revised Estimate 
2016-17 

Expenditure Booked as on 
31.03.2017 

% of Booking  

3820.00 3499.50 91.60 % 
 

 


