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വദരഷഞക റഞകപദരടജ
ബഹമമനപപട പപനസപപമള ഡഡമ. ജപജപ സപ. വപ., യ. ജപ. വപഭമഗഗ ഡഡന - പപമഫ. ഷമജപ ടപ.
എല. , പപ. ജപ വപഭമഗഗ ഡഡന -പപമഫ. നഡന ഡതമമസസ, പപ.റപ.എ വവസസ പസപഡനറസ - ശഡ അബള
ജലഡല, ഡജമയപനറസ പസകടറപ - ശഡ. രമധമകഷന വലഭഡശരപ, ടഷറര - ഡഡമ. മപനപ വപ.പപ., പപ.റപ.എ യപട
കമരരനപരവഹണ സമപതപ അഗഗങഡള, വപശപഷമതപഥപകഡള, വകപ ഡമധമവപകഡള, ഈ ഡകമഡളജപപല
അദരമപക അനദരമപക സഹതകഡള, ബഹമമനപപട രകകരതമകഡള, പപയപപട വപദരമരതപകഡള,
സപ ഇ ടപ പപ.റപ.എ-യപട 2018-19 വരഷതപപല വമരഷപക റപഡപമരടസ
അവതരപപപകവമന എനപകസ അതരധപകഗ സഡനമഷവഗ അഭപമമനവഗ ഉണസ.

നപങളപട മനപമപക

2017-18 പല വമരഷപക പപമതസഡമളനഗ CET ഡയമണസ ജബപലപ ഹമളപല വചസ 2018 മമരചസ10 -ാമഗ
തഡയതപ നടന. ഡകമഡളജപപന വപകസനഗ, അചടകഗ തടങപയ കമരരങള ചരച പചയവമന 201819 അദരയന വരഷതപല ഏപപല 27, ആഗസസ 13, പസപസറഗബര 12, നവഗബര 14, ഡപസഗബര 6,
പഫബവരപ 13, പഫബവരപ 21, പഫബവരപ 28, മമരചസ 5 എനഡ ദപവസങളപല നപരവമഹകസമപതപ ഡയമഗഗ
കടകയണമയപ. കടമപത ആകസപകമമയപ ഉണമകമവന കമരരങള ചരച പചയമനഗ യഥമസമയഗ തഡരമമനഗ
എടകവമനമമയപ നപരവമഹകസമപതപകമയപ ഒര പഡതരക വമടസസസആപസ ഗപഗ, ഇ-പമയപല ഗപഗ ഉണസ.
തമപഴ പറയന വരകപകപള ഉളപപടതപപകമണസ 2018- 19 വരഷതപപല പപ.റപ.എ നപരവമഹകസമപതപകസ
രപഗ നലകപ.
പസഞഡനറജ

: ഡഡമ. ജപജപ സപ.വപ., പപനസപപല

വവസജ പസഞഡനറജ

: ശഡ. അബള ജലഡല

സസകടറഞ

: ഡഡമ. വപ.എസസ. ഉണപകഷന

കജദയഞനറജ സസകടറഞ

: ശഡ. രമധമകഷന വലഭഡശരപ

ടഷറര

: ഡഡമ. മപനപ വപ.പപ.

രകദകരത പതഞനഞധഞകൾ
:
അഡഡ. രമജന ഡതമമസസ, ശഡ . സരരനമരമയണ കഞരമയര, ശഡ.റപ.രമമകഷന, ശഡ. അബള ജലഡല,
ശഡ . ശഡധരന നമയര, ശഡ . പപ. വപ. ഡതമമസസ, ശഡ .എന ഗപരഡഷസ കമമര, Dr. പക. സഡനമഷസ കമമര,
ശഡ .ഡപഗകമമര സപ, Dr. അജപ എസസ, ശഡമതപ ബഡന എസസ. എസസ, ശഡ . ലയപസസ, ശഡ .ഡബബപ ഡതമമസസ,
ശഡമതപ നപരമല എഗ., ശഡ. പക. ടപ. ബമലഭമസരന, ശഡമതപ മഞ രമജഡവസ, ശഡ . രമധമകഷന വലഭഡശരപ,
ശഡ . വപ. ആര. ഹരഡന കമമര .
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അദദദപക പതഞനഞധഞകൾ
:
പപമഫ. ഷമജപ ടപ. എല. , പപമഫ. നഡന ഡതമമസസ, ഡഡമ. എഗ.എസസ. ഗപരഡഷസ, ഡഡമ. എ. സമഗസണ,
ഡഡമ. എസസ. ഉഷമകമമരപ , ഡഡമ. സപസ ഡതമമസസ, ഡഡമ. ശഡലകപ ആര. , ഡഡമ. ഷഡജ പക.പപ. ,
പപമഫ. ഡജമസസ റപ. ഡജമസഫസ , ഡഡമ. സഡരഷസ സബഹണരഗ , ഡഡമ. ആരവഡ സജപല ഡജമണസണ ,
ഡഡമ. ഡപ. ബപജലമല , പപമഫ. സജഡവസഡമമഹന എഗ. , പപമഫ. പപ. എസസ. രമഡജനന ,
ഡഡമ. മഹമദസ ആരപഫസ എഗ. , ഡഡമ. അജയകമമര ജപ.ഐ.
ഡഞപദരടജസ
 മനല പതഞനഞധഞകൾ :
പപമഫ. സനപത എസസ. , ഡഡമ. പക. സപ.ഡഗമപമലകഷന , പപമഫ. അന എ.ജപ., പപമഫ. ആശ മരളപ ,
പപമഫ. റമണപ ഡകമശപ, ഡഡമ. മഞ ജപ.നമയര, ഡഡമ. ജപഷ ഡഗമപപ, പപമഫ.ഡബബപ വശല എല.
പപ.റപ.എ- യപട പവരതനങള നപശയപകനതഗ അവ പമവരതപകമമകനതഗ 37 അഗഗങള
അടങപയ നപരവമഹക സമപതപയഗ ഇവപര സഹമയപകനതപനമയപ രപഡകരപച 8 ഡപപമരടസപമനല
പതപനപധപകള അടങപയ
സമപതപയഗ സഗയകമമയമണസ. ഡകമഡളജസ പരപസരതപല അചടകഗ
നപലനപരതമനഗ ഡകമഡളജപപല അടപസമന സസകരരങള പമചപപടതവമനഗ പപ.റപ .എ യപട
കപയമതകമമയപ ഇടപപടപരന.

2018- 19 ല നടപഞലദകഞയ പധദന പദതഞകൾ


പതപയ ബസസ വമങമന ധനസഹമയഗ നലകപ (10.75 ലകഗ രപ )



ഡലഡഡസസ അപമനപറഡസസ പസനറപപന
നവഡകരണവമമയപ ബനപപടസ സപവപല വരകസ
പരതഡകരപച (7.88 ലകഗ രപ), ഇലകപകല വരകസ നടനപകമണപരപകന (1.88 ലകഗ രപ).



ധധനഞ പഫസപപന നടതപപപനമയപ 2 ലകഗ രപയപട ധനസഹമയഗ നലകപ .



വപദരമരതപകളകസ ഡദശഡയ അനരഡദശഡയ ഡകമണഫറനസകളപല
പപങടകനതപനഗ
പബനങള അവതരപപപകനതപനഗ 5,00,000/- രപ വകയപരതകയഗ ഡകമഡളജപപല ഒര
വപദരമരതപകസ അനരഡദശഡയ തലതപല ഡകമണഫറനസപല പപങടകനതപനസ 30,000/- രപ
ധനസഹമയഗ നലകകയഗ പചയ.



ഡകമഡളജപപല 4740 വപദരമരതപകളകസ നന ഇനര അഷറനസസ കമനപയപട ഗപസ ഡപരസണല
ആകപഡനസ ഇനഷറനസസ സഡഗ പപ റപ എ മനവക എടത നടപപലമകപ.
പഞ.റഞ.എ ധനസഹദയസ നലകഞയ അകദദമഞക പവരതനങൾ



വപദരമരതപകളകഗ
ധനസഹമയഗ.

ജഡവനകമരകമള

തപരപചറപയല



HULT മതരതപല പപങടകവമനമയപ ദബമയപയപല ഡപമയപ വരമന വപദരമരതപകളകസ
ധനസഹമയഗ.



സരഡവ കരമമസനടതപപപനമയപ സപവപല ഡപപമരടസപമനപനസ ധനസഹമയഗ.



വപദരമരഥപകളകസ വപവപധ വരകസഡഷമപകള സഗഘടപപപകമന ധനസഹമയഗ.
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കമരഡസ

അചടപകനതപനള



വപവപധ ഡപപമരടസപമനകളപപല ആദരവരഷ ബപ.പടകസ / എഗ പടകസ വപദരമരതപകളകമയള
ഓറപയഡനഷന പരപപമടപകമയപ ധനസഹമയഗ.



ഇലകപകല ഡപപമരടസപമനപപല വലബറപ ഓഡടമഡമഷന പചയനതപനസ ധനസഹമയഗ.



അകഡപഡറഷന ഡനടനതപനമയപ വപവപധ ഡപപമരടസപമനകളപട അടപസമന
പമചപപടതനതപനള ധനസഹമയഗ.



ഫപസപകല എഡനഡകഷന ഡപപമരടസപമനപനസ ഗസണസ നവഡകരപകനതപനസ ധനസഹമയഗ.



All-Terrain Vehicle - പന രപകലനയമയപ Heracles ടഡമപനസ ധനസഹമയഗ.

സസകരരങള

പഞ.റഞ.എ ധനസഹദയസ നലകഞയ അകദദമഞകകതര പവരതനങൾ


ബപ.എസസ.എന.എല. ബളകസ എസസ.എഗ.എസപന ഡവണപ വമരഷപക വരപസഗഖര.



ഡകമഡളജസ പവബസ വസറപപന ഡഹമസപങസ ചമരജസ (ഭമഗപകഗ).



കപനപകല വസഡകമളജപസപനസ ശമളഗ (ഭമഗപകഗ).



പപ.ടപ.എ ഓഫഡസപപല ദപവസഡവതന കരമര ജഡവനകമരപട ശമളഗ (3 ഡപര).



പപനസപപല ഓഫഡസപപല ദപവസഡവതന കരമര ജഡവനകമരപന ശമളഗ (ഒരമള).



CCF പല ജനപയര ഡപമഗമമറപപന ശമളഗ (ദപവസഡവതനഗ - ഒരമള).



ആരകപപടകസചര ഡപപമരടസപമനപപല ദപവസഡവതന കരമര ജഡവനകമരപയപട ശമളഗ (ഒരമള).



Main Gate, Back Gate, CETSOM, MH, LH എനപവപടങളപപല പസകനരപറപ ജഡവനകമരപട
ശമളഗ (9 ഡപര).



പപ.റപ.എ അകസണസഓഡപറപഗഗസ ഫഡസസ.



ഡകമഡളജപപന പധമന പകടപടതപപല ഡടമയസലറകളപട ശചഡകരണതപനമയപ നപയമപചപരപകന
ജഡവനകമരപട ശമളഗ (2 ഡപര) .



B.Tech., M.Tech., Lateral Entry, MCA, MBA, PTDC, PhD എനഡ ഡകമഴകളപട അഡപഷന
നടതമനള പചലവസ.



ഡകമഡളജസ യണപയന പതരപഞടപസ നടതപപപനള ധനസഹമയഗ.



ഡകമഡളജസ കരമമസപപല വപവപധ ഭമഗങളപല കമടസ പവടപപതളപച, ഒടപഞ വഡഴമറമയ മരചപലകള
മറപചമമറപ.



ഡകമഡളജപപല എന.എസസ.എസസ. കരമമപപന പവരതനങളകമയപ ധനസഹമയഗ.



മഖരമനപയപട ദരപതമശഡമസ നപധപയപഡലകസ വപദരമരതപകള സമമഹരപച തകയപട കപട
പപ.റപ.എ. യപല നപനമള സഗഭമവന.



ചപകനഡപമകപനസ എതപപര ഒര വപഭമഗഗ വപദരമരതപകളകസ
ധനസഹമയഗ.
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വമകപഡനഷന നലകമനള

സപ ഇ ടപ പപനസപപല ഡഡമ. ജപജപ സപ. വപ. , മന. പപനസപപല ഡഡമ.പജ. ഡഡവപഡസ എനപവരകസ
ഈ
അവസരതപല
ഹദയഗ
നപറഞ
കതജത
ഡരഖപപടതപ
പകമളന.
ഇവരപട
ദഡരഘവഡകണതപപനയഗ
ഡനതതഡപമടവതപപനയഗ
മപകവപലമണസ
കമരരകമമമയ
പവരതനഗ
കമഴപവകമന പപ.റപ.എ. യസ സമധപചതസ.
പപ.റപ.എ. യപട എലമ പവരതനങളപടയഗ വപജയതപല വവസസ പസപഡനറസ. ശഡ. അബല ജലഡല,
ഡജമയപനറസ പസകടറപ ശഡ. രമധമകഷന വലഭഡശരപ എനപവര പഡതരക പരമമരശഗ അരഹപകന. സപ ഇ ടപയപപല വപവപധ പശങള തപപകരമമയപ പരപഹരപകമന ഇവരപട സജഡവമമയ ഇടപപടല അദരമപകപര
സഹമയപചപടണസ. ഇവര രണഡപരപടയഗ പരപപരണ പപനണയസ ഞമന ഹദയഗ നപറഞ നനപ
ഡരഖപപടതപപകമളന.
കഠപന പരപശമതപലപടയഗ നപസഡമരത പപനണയപലപടയഗ പപ.റപ.എ -യപട പവരതനങളകസ
ചകമന പപടപച പധമനപകളപല ഒരമളമണസ പപ.റപ.എ. യപട ടഷറര ഡഡമ. മപനപ വപ.പപ. ശഡമതപ മപനപകസ ഈ
സമപതപയപപല
ഓഡരമരതരഡടയഗ എപനയഗ ഡപരപല ഞമന കതജത ഡരഖപപടതന. പല
സനരഭങളപലഗ ആവശരമമയ നപരഡദശങളഗ സഹമയസഹകരണങളഗ നലകപയ മന പപ റപ എ പസകടറപ
Dr. പപ .പക ജയശഡ, മന ടഷറര Dr .മപനപ ആര.എസസ എനപവരകഗ ഞമന കതജത ഡരഖപപടതന .
പപ.റപ.എ-യപട മറസ നപരവമഹക സമപതപ അഗഗങളകഗ അവരപട സജഡവമമയ പപനണയഗ
സമനപധരതപനഗ നപരഡദശങളകഗ അകമഴപഞ നനപ ഡരഖപപടതന.
സപ.ഇ.ടപ. യപപല യ. ജപ. വപഭമഗഗ ഡഡന - പപമഫ. ഷമജപ ടപ. എല. , പപ. ജപ വപഭമഗഗ ഡഡന
-പപമഫ. നഡന ഡതമമസസ, എലമ വകപകളപടയഗ തലവനമമര, അധരമപകര, സമഡങതപക വപഭമഗഗ അഗഗങള,
അഡസമപനപഡസറഡവസ സമഫസ അഗഗങള മതലമയവരകസ അവരപട സഹകരണതപനഗ പപനണയഗ ഹദയഗ
നപറഞ നനപ അറപയപകകയമണസ.
പപ.റപ.എ -യപട ഓഫഡസസ സമഫസ അഗഗങളമയ ശഡമതപ. ആശ ജപ. ഡതമമസസ, ശഡമതപ. രമഡകന
എനപവരകഗ, കഡനപഗഗസ സമഫസ അഗഗമമയ ശഡമതപ. വലസലയസകഗ അവരപട സഹമയതപനഗ
പപനണയസകഗ നനപ ഡരഖപപടതപപകമളന.
അഡങയറഗ സതരസനതഡയമപടയഗ പരപപരണ സമരപണഡതമപടയഗ വപദരമഭരമസരഗഗതസ
പവരതപചസ ദഡരഘകമലപത സരവഡസപന ഡശഷഗ വപരമപകന എലമ അദരമപകരകഗ അനദരമപകരകഗ
ഞമന ഈ അവസരതപല ആശഗസകള അരപപകന.
ഇനപവപപട
അവരവരപട
തപരകകള
മമറപപവചസ
സനപഹപതരമയപരപകന
രകമകരതമകളകഗ ഞമന പപ.റപ.എ - കഡവണപ നനപ ഡരഖപപടതന.

എലമ

ഇവപപട സനപഹപതരമയപരപകന എലമവരകഗ ഒരപകലകടപ കതജത അറപയപചപകമണസ,
നപങളപട ചരചയസകഗ അഗഗഡകമരതപനഗ ഡവണപ ഞമന ഈ റപഡപമരടസ പപമതഡയമഗതപന മനപപല
സമരപപകന.
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