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உயர் மற்றும் த ொழில்நுட்ப கல்ைி இயக்குநரகம்

6 ஜூன் 2016
மு ல்



புதுச்சேரி த ொழில்நுட்ப பல்கவைக்கழகம்
மு ல் மொநிை பல்கவைக்கழகமொக இருக்கும்

- மசேொ ொ 2019 தேப்டம்பரில் நிவைசைற்ைப்பட்டது

- அக்சடொபர் 2019 மொண்புமிகு இந் ிய ஜனொ ிப ியின் 
ஒப்பு லுக்கொக அனுப்பப்பட்டது

- ஒப்பு ல் மிக ைிவரைில் எ ிர்பொர்க்கப்படுகிைது



கொவரக்கொைில் பு ிய டொக்டர் கவைஞர்
மு.கருணொநி ி முதுகவை பட்டப்படிப்பு
வமயம் 2019-20 மு ல் த ொடங்கப்பட்டுள்ளது

-  மிழ், தபொருளொ ொரம், தபொது நிர்ைொகம், கணி ம்,
சை ியியல், கணினி அைிைியல், ேமூக பணி,
ைர்த் கம், ஆங்கிைம், ைரைொறு மற்றும்  ொைர
அைிைியல் ஆகிய 11 முதுகவை படிப்புகள்
த ொடங்கப்பட்டுள்ளன.



MNGPTC-யில் பு ிய மத் ிய கொைணி பயிற்ேி
நிறுைனம் கிவள தேப்டம்பர் 2019 மு ல்
த ொடங்கப்பட்டுள்ளது.

- இைைே பயிற்ேி

- 10 ஆம் ைகுப்பு ச ொல்ைியவடந் மற்றும் பள்ளி
இவடநின்ை மொணைர்களும்  கு ி உவடயைர்கள்

- கொைணி  யொரிப்பில் ேொன்ைி ழ் மற்றும்  ிைன்
சமம்பொட்டு பயிற்ேிகள்

- 3 த ொகுப்புகள் முடிைவடந்துள்ளது



மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மற்றும்
பாண்டிச்சேரி டபாறியியல் கல்லூரியில் சேேிய
மின்னணு மற்றும் ேகவல் டோழில்நுட்ப
நிறுவனம் (NIELIT) டோெங்குவேற்கான அடிப்படெ
பணிகள் நிடறவடெந்ேன

- 03-12-2019 அன்று NIELIT குழு பொண்டிச்சேரி
தபொைியியல் கல்லூரி மற்றும் புதுச்சேரி மகளிர்
பொைிதடக்னிக் கல்லூரி ஆகியைற்ைில் ஆய்வு
தேய் து



2020-21 இல் ச ேிய சபஷன் தடக்னொைஜி
ைளொகத்வ அவமப்ப ற்கொன  ிட்டம்.

- பூர்ைொங்க பணி முடிந் து.

- இடம் மற்றும் கட்டிடம் இறு ி தேய்ய சைண்டும் 



ச ேிய  ிட்டமிடல் மற்றும் கட்டிடக்கவை
பள்ளி அவமக்க மத் ிய மனி ைள
சமம்பொட்டுத்துவை ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.

- ேைொல் பயன்முவை சபொட்டியில் புதுச்சேரி
மு ைிடம் பிடித் து.

- NIT, JIPMER சபொன்ை ஒரு ச ேிய நிறுைனம்.

-  ிட்ட தேைவு ரூ. 338 சகொடி.

- பொண்டிச்சேரி பல்கவைக்கழக ைளொகத் ில்
50 ஏக்கர் நிைம் நிர்ணயிக்கப்பட உள்ளது

- தடல்ைி, சபொபொல் மற்றும் ைிஜயைொடொவுக்குப்
பிைகு நொன்கொைது நிறுைனம்



அகிை இந் ிய அடிப்பவடயில் நிரப்பப்பட
சைண்டிய சுயநி ி இடங்கவள
அைிமுகப்படுத்துை ன் மூைம் பொண்டிச்சேரி
தபொைியியல் கல்லூரி  ற்ேொர்பு நிவைவய
சநொக்கி நகர்கிைது.

வருவாய்: 

2018-19 - Rs.  3.6 cr.
2019-20 - Rs.10.8 cr.
2020-21 - Rs.18.0 cr.
2021-22 - Rs.25.2 cr.
2022-23 - Rs.32.4 cr.
2023-24 - Rs.39.6 cr.



PKIET ைழக்கமொன அல்ைொ பல்துவை
நிறுைனமொக மொற்ைப்பட உள்ளது

1. இருக்கும் துவைகவள மூடுைது (2020-21)
2. த ொடங்கு ல்: 

i)      சைளொண் தபொைியியல் (Agricultural
Engineering) (2020-21) – PAJANGOA

ii)     தபட்சரொ தகமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 
(Petrochemical Engineering) - (2020-21) – ONGC

iii)     உயிர் மருத்துை தபொைியியல் (Bio-Medical 
Engineering) - (2020-21) – JIPMER

iv)   ைிண்தைளி தபொைியியல் (Aerospace
Engineering) – (2021-22)

v)    கடல் ேொர் தபொைியியல் (Marine Engineering) –
(2021-22) –துவைமுகம்



பு ி ொக ஆரம்பிக்கவுள்ள யொணம் தபொைியியல்
கல்லூரி IIIT களின் ைரிவேயில்
நிவைநிறுத் ப்படவுள்ளது

த ொடங்கவுள்ள துவைகள்: 

- Robotic and Automation (2021-2022)

- Geo-informatics (2021-2022)

- 3D Animation and Graphics (2021-2022)

- Digital Techniques for Design and Planning
(2022-2023)

- Computing in Multimedia (2022-2023)



 ற்சபொதுள்ள ஆேிரியர் மற்றும்
உள்கட்டவமப்வபப் பயன்படுத் ி கவை
மற்றும் அைிைியல் கல்லூரிகளில் மொணைர்
சேர்க்வக 85.75% அ ிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

படிப்புகள் 2015-16 2019-20 அதிகரித்தது

இளநிலை 3564 6620 3056(85.75%)

முதுநிலை 605            800             195(32.25%)



கல்லூரி ேமூக தபொறுப்புடன் (CSR) ஆேிரிய
தநைியொளர்  ிட்டம் அவனத்து அரசு
கல்லூரிகளிலும்அைிமுகப்படுத் பட்டுள்ளது

- 10 மு ல் 15 மொணைர்களுக்கு 1 ைழிகொட்டி
(ஆேிரியர்).

– கல்ைி ைழிகொட்டவை ைழங்கு ல்

-  னிப்பட்ட / ேமூக / குடும்ப பிரச்ேவனகளுக்கு
தபொது ஆ ரவை ைழங்கு ல்



2017-18 ஆம் ஆண்டில் மு ல் முவையொக
அவனத்து கல்லூரிகளின் கல்ைி மற்றும்
நிர்ைொக  ணிக்வக நடத் ப்பட்டது
- இருக்கும் அவமப்வபப் புரிந்துதகொள்ளு ல், ைைிவம

மற்றும் பைைனீத்வ ம ிப்பிடு ல்
- சமம்படுத்துை ற்கொன ைழிமுவைகவள பரிந்துவரத் ல்

மற்றும் பைைனீங்கவள ேமொளித் ல்
-  ற்சபொதுள்ள நிர்ைொக ைழிமுவைகளில் உள்ள

ேிக்கல்கவளக் கண்டைி ல் மற்றும் கல்ைி, நிர்ைொக
மற்றும் ச ர்வு ேரீ் ிருத் ங்களுக்கொன ைொய்ப்புகவள
அங்கீகரித் ல்.

- NAAC மற்றும் பிை அவமப்புகளின் அளவுசகொல்கள்
மற்றும் அைிக்வககவள மன ில் வைத்து  ரத்வ 
த ொடர்ந்து சமம்படுத்துை ற்கொன ைழிமுவைகவள
பரிந்துவரத் ல்.

- 2020-21ல் அவனத்து கல்லூரிகளின் கல்ைி மற்றும்
நிர்ைொக  ணிக்வக.



2018-19 மு ல் பி.எச்.டி. ஆரொய்ச்ேி
மொணைர்களுக்கு நி ியு ைி

- மொ ம் ரூ. 5,000 நி ியு ைி

- ஆண்டுக்கு ரூ. 10000  ற்தேயல் மொனியம்.



அவனத்து கல்லூரிகளிலும் ைடீிசயொ
கொன்பரன்ேிங் ைே ி.

- இயக்குநரகத்துடன் இவணக்கப்பட்டுள்ளது

- தைவ்சைறு கல்லூரிகளின் மொணைர்கள் த ொடர்பு 
தகொள்ளைொம்

- ஆன்வைன் ைகுப்பு அவை, ைடீிசயொ ைிரிவுவரகள் 
சபொன்ைவை,



அவனத்து கல்லூரிகளிலும் வைஃவப )Wi-Fi) 
ைே ி

- இைைே ைரம்பற்ை அணுகல்

- 100 Mbps சைகம்

- மொணைர்கள் மற்றும் ஆேிரியர்களுக்கு.



அவனத்து கல்லூரிகளிலும் ஆன்வைன்
நூைகங்கவள அணுக ைே ி.

- இைைே ைரம்பற்ை அணுகல்.

- மொணைர்கள் மற்றும் ஆேிரியர்களுக்கும்.



7-ைது மத் ிய ஊ ிய குழு பரிந்துவரகள்.
அவனத்து அரசு மற்றும் தேொவேட்டி
கல்லூரிகளில் 2019-20 நி ியொண்டில்.
அமுல்படுத் ப்பட்டது

- கூடு ல் நி ி ச வை : ரூ. 40.00 சகொடிஆண்டுக்கு

- கூடு ல்நிலுவைத் த ொவகக்கு ச வையொன நி ி
: ரூ. 102.00 சகொடி.



கற்பிப்ப ற்கொன ஆேிரியர்களுக்கொன
பணியிடமொற்று தகொள்வக 04-09-2017 அன்று
அைிைிக்கப்படுகிைது

-
- முடிந் ைவர பிரொந் ிய இடமொற்ைங்கள் இல்வை

- பு ிய பணிநியமன ஆேிரியர்கள் மு ல் பணியிடத் ில்
த ொடர்ந்து பணியொற்ை ஊக்குைித் ல் 



குறுகிய கொை ஒப்பந் க் தகொள்வக 31-07-2019
அன்று அைிைிக்கப்பட்டது

- ஒப்பந்  கொைம் ஒரு தேமஸ்டரில் 4 மொ ங்கள் மு ல் 
5 மொ ங்கள் ைவர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

- ஊ ியம் மொ த் ிற்குரூ. 10,000 இருந்து ரூ. 25,000 ஆக 
உயர்த் ப்பட்டுள்ளது 

- ஆேிரியர் அல்ைொ  பணியிடங்களும் 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன



134 உேவி சபராேிரியர்களின் பேவிகள் 2018-19
மற்றும் 2019-20 ஆண்டுகளில் நிரந்ேர
அடிப்படெயில் நிரப்ப பட்ெது

- அரசுப் கல்லூரிகளில் பல்சைறு பிரிவுகளில் நிரந் 
அடிப்பவடயில் நியமிக்கப்பட்ட உ ைி சபரொேிரியர்கள்:
 மிழ் (4); இந் ி (5); கணி ம் (14); இயற்பியல் (16);
சை ியியல் (12);  ொைரைியல் (13); ைிைங்கியல் (7);
தபொருளியல் (13); ைர்த் க அவமச்ேகம் (3); ைரைொறு (6);
ஆங்கிைம் (29); பிரஞ்சு (6);  ர்க்கம் (1); அரேியல் (1);
சுற்றுைொ (1) மற்றும் ைடீ்டு அைிைியல் (3)



உ ைி சபரொேிரியர்கள், நூைகர்கள், உடற்கல்ைி 
இயக்குநர் ஆகிசயொரின் 200 ப ைிகள் 20-11-2019 
அன்று அைிைிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 14 பிரிவுகளில் ப ைிகள் நிரப்பப்பட்டன (119
ப ைிகள்)

- அவனத்து கல்லூரிகளிலும் நூைகர் மற்றும்
உடற்கல்ைி இயக்குநர்கள்



தேயல்  ிட்டம் – 2020, ஜனைரி – 2020 இல்
தைளியிடப்பட்டது

- நிரந் ர அடிப்பவடயில் ப ைிகவள நிரப்பு ல்

- ப ைிகள் மறுேரீவமப்பு

- ப ைிகள் உருைொக்கு ல்

- பணி நியமனைி ிகளின்  ிருத் ம்



NIRF  ரைரிவே கல்லூரிகள்

1.Pondicherry Engineering College – 1-60th

(2017-18, 2018-19, 2019-20)

2. Tagore Govt. Arts & Science College - 100-150th 

(2018-19)

3. Indira Gandhi College of Arts & Science - 100-150th

(2018-19, 2019-20)

4. Kanchi Mamunivar Centre for PG Studies – 49th

(2019-20)

5. Mahatma Gandhi Govt. Arts college, Mahe – 100-150th

(2019-20)



பு ிய பொட ிட்டங்கள் 

1. Ph.D. (Maths) - KMCPGS - 2016-17

2. M.Sc., (Chemistry) - AAGASC - 2017-18

3. M.Sc., (Maths) - AAGASC - 2017-18

4. M.Sc., (SSE) - AAGASC - 2017-18

5. Diploma Mechanical Eng. - B.R. APTC - 2018-19

6. B.A. (Public Admn.) - AAGASC - 2019-20

7. B.Sc., (Psychology) - KCW - 2019-20

8. M.Sc., (Chemistry) - Dr. SRK - 2019-20



CSS நி ிகள் ருேொைின் கீழ் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள நி ிகள்: ரூ. 119.00 சகொடி. 
தபைப்பட்ட நி ிகள் : ரூ. 56.00 சகொடி.

- ஒரு கல்லூரிக்கு. 1.5 சகொடி கல்லூரி உள்கட்டவமப்பு
சமம்பொட்டுக்கு பயன்படுத் ப்படுகிைது.

- பொண்டிச்சேரி தபொைியியல் கல்லூரிவய புதுச்சேரி
த ொழில்நுட்ப பல்கவைக்கழகமொக சமம்படுத்து ல்



தபருந் வைைர் கொமரொஜர் நி ி உ ைித் ிட்டம் 

Year Medic
al

Engineerin
g

Nursin
g

Total
Students

Total 
amount

in Cr.

2016-17 830 5643 535 7008 33.16

2017-18 688 3371 160 4219 24.11

2018-19 792 4857 738 6387 30.56

2019-20
(till date)

566 1200 187 1953 15.88



2018-19 மு ல் கவை மற்றும் அைிைியல்
கல்லூரிகள் மற்றும் பொைிதடக்னிக் உள்ளிட்ட
அவனத்து கல்லூரிகளின் மொணைர் சேர்க்வக
CENTAC மூைம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 2019-20 இல் தமொத்  இடங்கள்: 12846

- 2019-20: இல் தமொத்  ைிண்ணப்ப ொரர்கள்: 26815

- 2020-21ல் சமலும் சமம்படுத் ப்படும்.

- ஜூன் 2020 க்குள் 90% சேர்க்வக முடிக்க இைக்கு.



புதுச்சேரி ைிவளயொட்டு மற்றும் கைொச்ேொர
ேந் ிப்பு (PSGCM - 2020) ஏைக்குவைய 30
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு பிப்ரைரி 2020ல்
நடத் ப்பட உள்ளது.

-கொவரக்கொைில் - கபடி, பூப்பந்து, பளு தூக்கு ல், 
மரொத் ொன், பொடிபில்டிங்.

- புதுச்சேரியில் - ஹொக்கி, கொல்பந்து, வகப்பந்து, சகொ-
சகொ, கிரிக்தகட், கூவடப்பந்து,சடபிள்-தடன்னிஸ், 
சகரம், தேஸ்,  டகள மற்றும் கைொச்ேொர நிகழ்வுகள்



அவம ி சநொக்கிய பயணம் 

- சைவைநிறுத் ம், அவம ியின்வம சபொன்ை
மொணைர்களின் பிரச்ேிவனகள் எதுவும் இல்வை.



ேர்ைச ே ேிைப்வப சநொக்கி

- 2019-20 ஆம் ஆண்டில் அசமேொனிைிருந்து
பொண்டிச்சேரி என்ஜினயீரிங் கல்லூரி மொணைருக்கு
கனடொவை  ளமொகக் தகொண்ட சைவை ைொய்ப்பு
(ஆண்டுக்கு ரூ. 65 ைட்ேம்)

- 2019-20 ஆம் ஆண்டில் சபபொைில் மற்தைொரு
மொணைருக்கு இந் ியொ அடிப்பவடயிைொன சைவை
ைொய்ப்பு (ஆண்டுக்கு ரூ. 25 ைட்ேம்)




