അദ്ധ്യാപക - രക്ഷാകര്തൃ സംഗമം 2019-2020
കകാകേജ് ഓഫ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാന്ഡട്രം
തിരുവനന്തപുരം

പപാതുസകേേനം
2020 ഏപ്രില്, 18 ശനിയാഴ്ച

2019 -20
വാര്ഷിക റികപാര്ട്ടം
കണക്കുകേടം

2020-2021 കാലയേവിപല പി.രി.എ. യുപര മുഖ്യസാരഥികള്

ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്
1

ട്പസിരന്റ്റ്

:

കരാ. ജിജി.സി.വി

2

വവസ്പട്പസിരന്റ്റ്

:

ട്രീ. പക.രി. ബാലഭാസ്പകരന്ഡ

3

പസട്കട്റി

:

കരാ. വബജുരരിധരന്ഡ

4

കജായിന്റ്് പസട്കട്റി

:

ട്രീമതി. ബീന. എസ്പ. എസ്പ

5

ട്രഷറര്

:

കരാ. മിനി. വി. പി

രക്ഷാകര്താക്കേില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്
1

ട്രീ. മധുരഞ്ജന്ഡ. എന്ഡ. എസ്പ

10

ട്രീ. അനില്കുമാര്. പക. എം

2

ട്രീമതി. അനിതാകുമാരി അേ. എല്

11

ട്രീ. അരുണ് കബാസ്പ. എസ്പ

3

ട്രീ. മുഹേദ് മുനീര്. പക. പക

12

ട്രീമതി. ഓമനയേ. പക. ജി

4

ട്രീമതി. വിലാസിനി. ആര്

13

ട്രീ. വിന്ഡപസന്റ്റ് വിസ്സി പക. ആലപാട്്

5

അരവ. ട്രീ. ദിവാകര്ലാല്. രി

14

ട്രീ. രവിചട്രന്ഡ. വി

6

ട്രീമതി. ബീന. എസ്പ. എസ്പ

15

ട്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്ഡ നായര്. എന്ഡ

7

അരവ. മുരേീധരന്ഡ. ജി

16

ട്രീ. ബന്നി. ഐ. പുലികക്കാട്ില്

8

ട്രീ. ട്പസന്നന്ഡ. പജ

17

ട്രീ. പക. രി. ബാലഭാസ്പകരന്ഡ

9

ട്രീമതി. ഷാര്പലറ്്അല്പമയ്ര. പജ

18

ട്രീ. ഹരീട്രകുമാര്. വി. ആര്.

അധയാപകരില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്
1

കരാ. എം. അബ്ദടല് നിസ്സാര്

:

യൂ ജി രീന്ഡ

2

കരാ. മിനി. കസാമന്ഡ

:

എ ച് . ഒ. രി സിവില്

3

കരാ. ട്രീജയ

:

എ ച് . ഒ. രി ഇലക്ടട്രിക്കല്

4

കരാ. സലിം. എ

:

എ ച് . ഒ. രി കമ്പ്യൂട്ര് സയന്ഡസ്പ

5

കരാ. സബിത

:

എ ച് . ഒ. രി എം സി എ

6

കരാ. വികനാദ്. പി

:

എ ച് . ഒ. രി പി. രി .രി. സി

:

എച്.ഒ.രി
ഫിസിക്കല്എരയൂകക്കഷന്ഡ

7

കരാ. അജയ്കുമാര്. ജി. ഐ

8

ട്രീ. സജീവകമാഹന്ഡ

:

എ ച് . ഒ. രി ഫിസിക്ടസ്പ

9

കരാ. ജയകുമാര്

:

പി.ജി രീന്ഡ

10

ഡ

:

എ ച് . ഒ. രി പമക്കാനിക്കല്

11

കരാ. സകന്താഷ്കുമാര്. എസ്പ

:

എ ച് . ഒ. രി ഇലക്ടകട്രാണിക്ടസ്പ

12

കരാ. ഷീജ. പക. പി

:

എ ച് . ഒ. രി ആര്ക്കിപരക്ടചര്

13

കരാ. സുകരഷ് സുട്ബഹ്മണയം

:

രയറക്ടരര് ഓഫ് എം. ബി. എ

14

കരാ. രാജ്കുമാര്. എം. ആര്

:

സി.ജി .പി.യൂ കകാര്രികനറര്

15

കരാ. ഇരുമതി

:

എ ച് . ഒ. രി മാതമാറിക്ടസ്പ

16

കരാ. മുഹേദ് ആരിഫ്. എം

:

എ ച് . ഒ. രി പകമിസ്പട്രി

ോ. സോാംസണ്. എ

വാര്ഷിക റിപ്പാര്്ട
ബഹുമാനപ്പപ് പ്രിന്സിപല് പ്ഡാ. ജിജി.സി.വി., രി.ജി. ഡീന് പ്ഡാ. എസ്. ജയകുമാര്,
യു. ജി. ഡീന് പ്ഡാ. അബ്ദുല് നിസ്സാര്, രി.ടി.എ. വവസ് പ്രസിഡന്റ്റട പ്ശീ. പ്പക.ടി. ബാലഭാസ്കരന്,
പ്ടഷറര് പ്ഡാ. മിനി. വി.രി, പ്ജായിന്റ്് പ്പസപ്ക്റി പ്ശീമതി. ബീന എസ്. എസ്, രി.ടി.എ.
കാരയനിര്വഹണ സമിതിയിപ്പല രക്ഷാകര്താക്കളായ അംഗങ്ങപ്പള, സി.ഇ.ടി. യിപ്പല വിവിധ
വകുപു തലവന്മാപ്പര, ഏപ്പറ നാളപ്പത പ്സവനതിനു പ്ശഷം സി.ഇ.ടി യില് നിന്ും വിരമിക്കുന്
അധയാരകപ്ര, മറു ഓഫീസര്മാപ്പര, ഇവിപ്പട എതിപ്േര്ന്ിരിക്കുന് രക്ഷാകര്താക്കപ്പള,
പ്കാപ്ളജിപ്പല വിദ്യാര്ഥികളുപ്പട രക്ഷാകര്താക്കളായ അധയാരകപ്പര, വിദ്യാര്ഥികളുപ്പട
എലലാആവശയങ്ങള്കക്കും

കാമ്പസിലും

ഓഫീസിലുമായി

പ്സവനം

നല്കിപ്പക്കാണ്ടിരിക്കുന്

ജീവനക്കാപ്പര, പ്രിയപ്പപ് വിദ്യാര്ഥി സുഹൃതുക്കപ്പള. പ്കാപ്ളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
തിരുവനന്തരുറതിന്റ്പ്പറ രി.ടിഎ യുപ്പട 2019- 2020 കാലയളവിപ്പല വാര്ഷിക റിപ്പാര്്ട വളപ്പര
സപ്ന്താഷപ്താപ്പട നിങ്ങള്കക്കു മുന്രാപ്പക അവതരിപിേു പ്പകാള്ളപ്പ്.
2019-2020 കാലയളവിപ്പല രി.ടി.എ യുപ്പട പ്രവര്തനങ്ങള്ക 2019, മാര്േട 10 ന്റ് ആരംഭിേു.
രി.ടി.എ.

കാരയനിര്വഹണ

സമിതിയില്

36

അംഗങ്ങള്ക

ഉണ്ടട.

എലലാപ്രരും

വളപ്പര

ആത്മാര്ഥടതയും ചുറുചുറുക്കും ഉള്ളവര്.മുന്കാലങ്ങളില് ഉണ്ടയിരുന്ത് പ്രാപ്പല ഈ
കാലയളവിലും
പ്പനടുംതൂണായി

പ്കാപ്ളജിന്റ്പ്പറ
തപ്പന്

കാരയനിര്വഹണ

നിലനിന്ു

സമിതിയുപ്പട

എലലാ

വികസന

പ്രാരുന്ു.
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2019-2020

മീറിങ്ങുകള്ക

രലവിധതിലുള്ള

വികസനരരിരാടികള്കക്കും,

പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കും

പ്വണ്ടുന്

തീരുമാനങ്ങള്ക

രരിരാടികള്കക്കും

രി.ടി.എ

കാലയളവില്

ഇതുവപ്പരയായി

കൂടുകയുണ്ടായി.
അേടക്കതിനും,

വകപ്പക്കാള്ളാന്

ഈ

ഒരു

പ്കാപ്ളജിന്റ്പ്പറ
രഠനരാപ്ടയതര

മീറിംഗ്ഗുകളിലൂപ്പട

സാധിേു.

2019- 2020 ല് പ്കാപ്ളജിപ്പല പ്പരാതുവായ വികസനതിനു രി.ടി.എ – നല്കിയ
പ്സവനങ്ങള്ക
•

രി.ടി.എ ഫണ്ടട വിനിപ്യാഗിേു പ്കാപ്ളജിപ്പല ആവശയങ്ങള്കക്കായി ഒരു ഈപ്കാ വാന്
വാങ്ങിേു.

അടിയന്തിരഖ്ങ്ങളില്

വിദ്യാര്ഥികപ്പള

ആശുരപ്തികളിലും

എതിക്കുവാന് ഈ വാഹനം വളപ്പരയധികം പ്രപ്യാജനപ്പപടുന്ു.

മറും

•

എന്.ബി.എ. അപ്കഡിപ്പറഷന്റ്പ്പറ ഭാഗമായി ഓപ്രാ ഡിപാര്്ടപ്പമന്റ്റിനും മൂന്ു ലക്ഷം
രൂരവീതം വരുന് വികസന രരിരാടികള്കക്കട ധനസഹായം നല്കി.

•

കാമ്പസിപ്പല സി.സി.ടി.വി സംവിധാനം നന്ാക്കുന്തിനും നവീകരിക്കുന്തിനും 3.24
ലക്ഷം ധനസഹായം അനുവദ്ിേു.

•

മുന്വര്ഷപ്പത ധവനിപ്പഫസ്റിവലിന്റ്പ്പറ അധികബാധയതനികതുവാനായി 3.84 ലക്ഷം
ധനസഹായം നല്കി.

•

പ്ലഡീസ്അമിനിറി

പ്പസന്ററിപ്പല

ഇലക്ടപ്ടിക്കല്

പ്ജാലികള്കക്കും

ഫര്ണിേറുകള്ക

വാങ്ങുന്തിനും 1.92 ലക്ഷംരൂര ചിലവഴിേു.
•

പ്കാപ്ളജിപ്പല

വിദ്യാര്ഥികളുപ്പട

സംസ്കാരിക

രരിരാടിയായ

ധവനി

പ്പഫസ്റ്റിനു
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ലക്ഷംരൂര നല്കി.
•

പ്കാപ്ളജ്

കയാംരസിപ്പന്റ

ബയു്ിഫിപ്ക്കഷന്

പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കട

6.25

ലക്ഷം

രൂര

അനുവദ്ിക്കുകയും, 60% പ്താളം പ്രസ്തുത രദ്ധതി തീര്ന് മുറക്കട 4.95 ലക്ഷം രൂര
ചിലവഴിക്കുകയും പ്പചയ്തു.
•

IMMM 2017- പ്പന്റ രബ്ളിഷിംഗ് പ്പപ്രാസീഡിംഗ് പ്രവര്തനങ്ങള്ക പ്പടയലര് (Taylor) &
പ്ഫാന്സിസ് പ്ഗൂപട കമ്പനിപ്പയപ്പക്കാണ്ടട രബ്ലിഷ്പ്പചയ്യിക്കുവാനായി 1.02 ലക്ഷം രൂര
അനുവദ്ിേു.

•

സി.ഇ.ടി യിപ്പല എന്.എസ്സട.എസ്. വിങ്ങിന്റ്പ്പറ ഏഴു ദ്ിവസപ്പത കയാമ്പിനു 30000 രൂര
ധനസഹായം അനുവദ്ിേു.

•

വഹദ്രാബാദ്ില് പ്പവേു നടന് ഇന്റ്റര്നാഷണല് പ്കാണ്ഫറന്സ് ഓണ് ഡാറ സയന്സ്
പ്പമഷിന്സ് ആന്് ആപ്ലിപ്ക്കഷനില് പ്രബന്ധം അവതരിപിക്കുവാന് നന്ദകിപ്ഷാര്
എന്വിദ്യാര്ഥിക്കു 9922 രൂര ധനസഹായം നല്കി.

•

പ്പലക്ടസംപ്പബര്ഗ് യൂണിപ്വഴ്സിറിയില് പ്രബന്ധം അവതരിപിക്കുവാന് എല്സ അന്
വസമണ്, ടാനിയ പ്പ്ഗസ് പ്ജാഷവ എന്ീ വിദ്യാര്ഥിനികള്കക്കട പ്വണ്ടി 60000 രൂര
ചിലവഴിേു.

•

മുംവബയില്

പ്പവേട

പ്കാംരറീഷനില്

നടന്

പ്കാ്

രപ്പെടുക്കുവാന്

ഗ്ലാഡിപ്യപ്പറര്സ്
അക്ഷയ്വിജയന്,

വിദ്യാര്ഥികള്കക്കട യാപ്താബത അനുവദ്ിേു.

നാഷണല്
അമല്.സി.

ഹാക്കപ്താന്
സജി

എന്ീ

•

രഞ്ചാബിപ്പല ജലന്ധറില് പ്പവേട നടന് എഫിവസക്കിള്ക പ്കാംരറീഷനില് രപ്പെടുക്കാന്
ഫരാപ്ഗാ ടീമിന്റ് വപ്ടവസക്കിള്ക പ്ടാന്സ്പ്രാര്്ട പ്പചയ്യുവാന് 38000 രൂര ധനസഹായം
അനുവദ്ിേു.

•

ഇന്പ്ഡാപ്നഷയയിപ്പല ജക്കാര്തയില് പ്പവേുനടന് 55-മത് ISOCARP പ്വള്ക്പ്ലാനിംഗ്
പ്കാണ്പ്ഗസില് രപ്പെടുക്കുവാന് രാഹുല്.എന് എന് വിദ്യാര്ഥിക്കു 19500 രൂര
ധനസഹായം നല്കി.

•

പ്പഹരാക്കിള്കസ്

ഈ-ബാജ

ടീമിന്റ്പ്പറ

ഓള്കപ്പററിന്

ഇലക്ടപ്ടിക്ട

പ്പവഹിക്കിളിന്റ്പ്പറ

ഫാപ്ബിപ്പക്കഷനും പ്ടാന്സ്പ്രാര്പ്്ഷനുമായി 135000 രൂര ഫണ്ടടഅനുവദ്ിേു.
•

വഹദ്രാബാദ്ില് പ്പവേുനടന് എക്ടസീട് സ്പ്രസ്മിഷന് പ്പപ്രാജക്ടറട വര്ക്കടപ്ഷാപില്
രപ്പെടുക്കുവാന് വവഷ്ണവ്.എം.എ, പ്ടാണി പ്പജയിംസ് എന്ീ വിദ്യാര്ഥികള്കക്കു 10050
രൂര യാപ്തബത അനുവദ്ിേു.

•

പ്പസനിതട

പ്മാപ്്ാര്സ്പ്രാര്്ടടീം

സി.ഇ.ടി

യുപ്പട

പ്ഫാര്മുല

വണ്

വടപട

പ്പവഹിക്കിളിന്റ്പ്പറ ഫാപ്ബിപ്ക്കഷന് വര്ക്കട തുടങ്ങുവാനായി 30000 രൂര ധനസഹായം
അനുവദ്ിേു.
•

നയൂഡല്ഹിയില് പ്പവേുനടന് ഇന്റ്റര്നാഷനല് പ്കാണ്ഫറന്സ് ഓണ് ഇപ്ന്ാപ്വറിവ്
കംമ്പുടിംഗ്

ആന്്

കമ്മ്യൂണിപ്പക്കഷന്

(ICICC-2019)

പ്രീ-പ്കാണ്ഫറന്സ്

സിപ്മ്പാസിയതില് പ്രബന്ധം അവതരിപിക്കുന്തിനു ആന് പ്പജറിന് സുന്ദര് എന്
വിദ്യാര്ഥിനിക്കു 15000 രൂര യാപ്താബത നല്കി.
•

2018 – 2019 – ല് നടന് പ്കാണ്പ്വാപ്ക്കഷപ്പന്റ ബജറിനു രുറപ്മ ഉണ്ടായ അധിക ബാധയത
നികതുന്തിനായി 37060 രൂര അനുവദ്ിേു.

•

പ്കാപ്ളജ് യൂണിയന് ഇലക്ഷപ്പന്റ നടതിപിനായി 80000 രൂര ധനസഹായം നല്കി.

•

എക്ടസീ്

സ്പ്രസ്

രി.എസ്.എല്.വി

കമ്പനിക്കു

പ്വണ്ടി

പ്റാപ്പക്കറിന്റ്പ്പറ

സ്പ്രസ്

പ്ഫാര്തട

പ്പഷയര്

മിഷന്റ്പ്പറ

പ്സ്റ്റജിപ്പലക്കുള്ള

ഭാഗമായി

പ്രപ്ലാഡിന്റ്പ്പറ

നിര്മ്മ്ാണതിന്റ് എക്കുപ്പ്പമന്റ്്സ് വാങ്ങുവാന് 50000 രൂര ധനസഹായം നല്കി.
•

പ്ലഡീസ്

പ്ഹാസ്റ്റലില്

ആന്റ്റി

റാഗ്ഗിംഗ്

പ്ബാര്ഡുകള്ക

രബ്ലിക്ട

ഇന്ഫര്പ്മഷന്

പ്ബാര്ഡുകള്ക എന്ിവ സ്ഥാരിക്കുവാനും പ്രിന്സിപല് ഓഫീസ്, ഡീന്ഓഫീസ്, പ്പമന്
പ്ഹാസ്റ്റല്

എന്ിവിടങ്ങളില്

പ്പനയിംപ്ബാര്ഡുകളും

സ്ഥാരിക്കുവാനും 50500 രൂര ധനസഹായംനല്കി.

വസന്

പ്ബാര്ഡുകളും

•

എന്.

ബി.

എ.

പ്ജാലികള്കക്കും

അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷന്റ്പ്പറ

അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷപ്പന്റ

ഭാഗമായിപ്ഹാസ്രിറാലിറി

വിഡിപ്യാ

പ്പറപ്ക്കാര്ഡിംഗിനും

സംബന്ധിേ
200000

രൂര

ധനസഹായം നല്കി.
•

സി.ഇ.ടി.

പ്പസന്പ്ടല്

വലപ്ബറിയുപ്പട

നവീകരണതിനും

ഇലക്ടപ്ടിക്കല്

പ്ജാലികള്ക

പ്പചയ്യുന്തിനു മായി 57500 രൂര ധനസഹായം നല്കി.
•

പ്കാപ്ളജിപ്പല

എലലാ

സ്ഥിര

ജീവനക്കാര്ക്കും

പ്വണ്ടുന്

ഐ.ഡി.

കാര്ഡിന്റ്പ്പറ

പ്രിന്റ്റിങ്ങിനും മറുമായി 58500 രൂര ചിലവഴിേു.
•

സി.ഇ.ടി. കാമ്പസില് വവദ്യുത വലനുകള്കക്കട തടസ്സമായി നിന്ിരുന് മരേിലലകളും
മരങ്ങളും മുറിേു മാറുകയും കാമ്പസില് വവദ്യുതി വിതരണം രുന:സ്ഥാരിക്കുവാനും
31000 രൂര ചിലവഴിേു.

•

അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷന്റ്പ്പറ
വൃതിയാക്കുവാനും
സബ്പ്സ്റ്റഷന്

ഭാഗമായി
പ്പമയിന്

പ്പമയിന്

ബില്ഡിംഗും

ബില്ഡിoഗിപ്പല

പ്പരയ്ന്റ്റിങ്ങിനും

മറു

വമനര്

വാ്ര്ടാെട

രരിസരവും

ക്ലീന്

പ്പചയ്യുവാനും

പ്ജാലികള്കക്കുമായി

42000

രൂര

ചിലവഴിേു.
•

സി.ഇ.ടി.

കാന്റ്റീനിനു

റൂഫിംഗ്ഷീറുകള്ക

രിറകിലുള്ള

വര്ക്കട

ഏരിയയിപ്പല

മാറിരുന:സ്ഥാരിക്കുവാനും

കൂടാപ്പത

നാപ്ശാന്മുഖമായ
മലിനജലവരപട

സംവിധാനവും ടാെും വൃതിയക്കുവാനും 39000 രൂര ധനസഹായം നല്കി.
•

പ്രിന്സിപല്

ഓഫീസിലും

പ്കാണ്ഫറന്സ്

റൂമിപ്ലയും

പ്ലാബിയിലും

ACP

പ്ബാര്ഡുകള്ക പ്ബാര്ഡുകള്കസ്ഥാരിക്കുവാനും പ്കാണ്ഫറന്സ് റൂമിപ്ലക്കു രുതിയ
പ്പചയറുകള്ക വാങ്ങുവാനും 130000 രൂര ധനസഹായം അനുവദ്ിേു.
•

അ്മിനിസ്പ്പപ്ടടിവ്

ഓഫീസിപ്പന്റ

നവീകരണതിനും

പ്പനയിംപ്ബാര്ഡുകള്ക

സ്ഥാരിക്കുന്തിനും ഡീന് ഓഫീസിപ്പല വിവിധ ആവശയങ്ങള്കക്കും ഫണ്ടടഅനുവദ്ിേു.
•

പ്പക.ടി.യു. വാലുപ്വഷന് കയാമ്പിപ്ലക്കട രുതിയ സ്കാപ്പനര് വാങ്ങുവാനും എക്ടസാം
വിങ്ങില്

പ്പനയിം

പ്ബാര്ഡുകള്ക

സ്ഥാരിക്കുവാനും

9800

രൂര

ധനസഹായം

അനുവദ്ിേു.
•

പ്പമയിന് ബില്ടിങ്ങില് അഗ്നിശമനഉരകരണ സംവിധാനം വാങ്ങുവാനും റിപയര്
പ്പചയ്യുവാനും 20886 രൂര ധനസഹായംഅനുവദ്ിേു.

വിവിധ

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റുകളുപ്പട

ഉന്മനതിനായി

രി.ടി.എ

നല്കിയ

പ്സവനങ്ങള്ക

I. സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട:
•

സിവില്

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

വിദ്യാര്ഥികളുപ്പട

സര്പ്വ

കയാമ്പിനു

50000

രൂര

ധനസഹായം നല്കി.

II. പ്പമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ബി- പ്പടക്ട വിദ്യാര്ഥികള്കക്കായുള്ള ഓറിപ്പയപ്പന്റഷന് പ്പ്രാപ്ഗാം നടതുവാന് 15000 രൂര
ധനസഹായം നല്കി.

•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് പ്മാക്കട അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷന് പ്പ്രാസസ്സട നടതുവാന് 15000 രൂര
ധനസഹായം നല്കി.

•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് രുതിപ്പയാരു വാ്ര് ഡിസ്പ്പരന്റ്സര് സ്ഥാരിക്കുവാന് 46610 രൂര
ധനസഹായം നല്കി.

III. ഇലക്ടപ്ടിക്കല് & ഇലക്ടപ്പ്ടാണിക്ടസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ബി- പ്പടക്ട ഒന്ാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥികള്കക്കുള്ള ഓറിപ്പയപ്പന്റഷന് പ്പ്രാപ്ഗാം നടതുവാന്
15000 രൂര ധനസഹായം നല്കി.

•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റിപ്പല യു. ജി. പ്പ്രാപ്ഗാം SAR സ്പ്കൂ്ിനി പ്പചയ്ത എക്ടസ്പ്പരര്്ിനു
പ്വതനം നല്കാന് ധനസഹായം നല്കി.

•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

ഫര്ണിേറുകള്ക

വാങ്ങുവാനും

ഗാര്ഡന്

പ്പഫന്സിoഗിനും

ലാബിന്റ്പ്പറയും പ്കാണ്ഫറന്സ് റൂമിന്റ്പ്റയും നവീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കും 1.95
ലക്ഷം രൂര നല്കി.
•

ഡിപാര്്ുപ്പമനന്റ്റില് രി.ജി. പ്ബ്ലാക്കില് കുടിപ്പവള്ളവിതരണതിനായി ഒരു ടാെട
സ്ഥാരിക്കുവാനും അനുബന്ധ ആവശയങ്ങള്കക്കുമായി 11010 രൂര ചിലവഴിേു.

IV. ഇലക്ടപ്പ്ടാണിക്ടസ് & കമ്മ്യൂണിപ്ക്കഷന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :

•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് പ്മാക്കട അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷന് പ്പ്രാസസ്സട നടതുവാന് 15000 രൂര
ധനസഹായം നല്കി.

•

ഇലക്ടപ്പ്ടാണിക്ടസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് ലാബുകള്ക ക്ലാസ്സടറൂമുകള്ക
ഫാക്കല്ടി

റൂം

എന്ിവ

ക്ലീന്

പ്പചയ്യുവാനും

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റിപ്പല

കുളം

വൃതിയാക്കുവാനും പ്പരയിന്റ്റിംഗ് പ്പചയുവാനും ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റിപ്പല വിഷന്- മിഷന്
പ്സ്റ്ററടപ്പമന്റട പ്ബാര്ഡുകള്ക സ്ഥാരിക്കുവാനും കമ്മ്യൂണിപ്ക്കഷന് ലാബിപ്പല ഇലക്ടപ്ടിക്കല്
പ്ജാലികള്കക്കും പ്പപ്രാജക്ടറട ലാബ് നവീകരിക്കുവാനും 1.43 ലക്ഷം രൂര ധനസഹായം
അനുവദ്ിേു.
•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് വയര്ലസ് ഇന്റ്റര്പ്പനറട കണക്ടടിവിറി ലഭയമാക്കുന്തിനു 15000
രൂര ധനസഹായം നല്കി.

V. കമ്പയൂ്ര് സയന്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട:
•

കമ്പയൂ്ര്സയന്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് HOD റൂം റീഫര്ബിഷ്പ്പമന്റട
പ്പചയ്യുന്തിനും DCA റൂം ഡിസ്മാന്റ്റില് പ്പചയ്തു റീഫിക്ടസ് പ്പചയ്യുന്തിനും സ്കില്
എന്ഹാന്സ്പ്പമന്റട ലാബില് ഫര്ണിേര് വാങ്ങുവാനും 5.24 ലക്ഷം രൂര ധനസഹായം
അനുവദ്ിേു.

VI. ആര്ക്കിപ്പടക്ടറട ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ആര്ക്കിപ്പറക്ടറട ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് പ്പജ.സി. അലക്ടസാണ്ടര് പ്പമപ്മ്മ്ാറിയല് പ്പലക്ടേര്
നടതുവാന് 30000 രൂര ധനസഹായം നല്കി.

VII. എം.സി. എ ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

അപ്പപ്ക്കഡിപ്പറഷന്റ്പ്പറ

ഭാഗമായുള്ള

നവീകരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കും ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റിപ്പല കുടിപ്പവള്ളവിതരണ സംവിധാനതിന്റ്പ്പറ
നവീകരണതിനും 33900 രൂര ധനസഹായം നല്കി.

VIII. എം.ബി.എ ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് രി.ജി, യു.ജി. പ്പ്രാപ്ഗാം SAR സ്പ്കൂ്ിനി പ്പചയ്ത എക്ടസ്പ്പരര്്ിനു
പ്വതനം നല്കുവാന് ധനസഹായം നല്കി.

IX. ഫിസിക്കല് എഡുപ്ക്കഷന് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :

•

ഒന്ാം

വര്ഷവിദ്യാര്ഥികള്കക്കു

കായികരരമായ

വളര്േയുപ്പട

അവപ്ബാധം

നല്കുവാന് ഇന്ഡക്ഷന് പ്പ്രാപ്ഗാം നടതുവാന് 8000 രൂരധനസഹായം നല്കി.
•

അന്താരാപ്ര

പ്യാഗദ്ിനപ്താടനുബന്ധിേു

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

പ്യാഗ

പ്പപ്ടയിനിംഗ്

ഫിസിക്കല്

ക്ലാസ്സിന്റ്പ്പറ

എഡയൂപ്ക്കഷന്

നടതിപിനായി

5300

രൂര

ധനസഹായം നല്കി.
•

ഇന്പ്ഡാര് പ്സ്റ്റഡിയതിനു രിറകിലായി രുതുതായി നിര്മ്മ്ിേ ബാസ്പ്പകറട പ്ബാള്ക
പ്കാര്്ില് പ്ബാര്് സ്ഥാരിക്കുവാന് 14468 രൂരചിലവഴിേു.

•

എന്.ബി.എ. അപ്ക്കഡിപ്പറഷപ്പന്റ ഭാഗമായി പ്പപ്ഗൌണ്ടട, പ്വാളീപ്ബാള്ക പ്കാര്്ട, ഇന്പ്ഡാര്
പ്സ്റ്റഡിയം

എന്ിവ

ക്ലീന്

പ്പചയ്യുന്തിനും

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റിപ്ലക്കാവശയമായ

ഫിസിക്കല്

എകുപ്പ്പമന്റ്റസും

എഡയൂപ്ക്കഷന്

മറുംവാങ്ങുന്തിനും

ജിം

എക്കുപ്പ്പമന്റടസ് റിപയര് പ്പചയ്യുന്തിനും 46293 രൂര ധനസഹായം അനുവദ്ിേു.
•

ഫിസിക്കല്

എഡയൂപ്ക്കഷന്

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

പ്പഡയിലി

ആക്ടടിവിറീസ്

മാപ്നജ്പ്പചയ്യുവാന് ഒരു സ്റ്റാഫിപ്പന (മാര്ക്കര്) താല്കാലികമായി നിയമിേു.
•

ഇന്പ്ഡാര് പ്സ്റ്റഡിയതില് അചീവ്പ്പമന്റ്റട പ്ബാര്് സ്ഥാരിക്കുവാന് 13630 രൂര
ചിലവഴിേു.

•

പ്സ്റ്ററട

പ്പലവല്

പ്കാംരറീഷനില്

നികതുവാനായി

ഫിസിക്കല്

രപ്പെടുതതിന്റ്പ്പറ
എഡയൂപ്ക്കഷന്

ഭാഗമായുണ്ടായ

എച്.ഓ.ഡി.ക്കു

ചിലവുകള്ക
54000

രൂര

ധനസഹായം അനുവദ്ിേു.

X. സയന്സ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട :
•

ഫിസിക്ടസ്,

പ്പകമിസ്പ്ടി

തുടങ്ങിയ

സയന്സ്

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റുകളില്

വിവിധ

ആവശയങ്ങള്കക്കായി ധനസഹായം നല്കി.
XI. രാര്്ട
•

വടം ഡിപ്ഗി പ്കാഴ്സ് ഡിപാര്്ുപ്പമന്റട:

രാര്്ട വടം ഡിപ്ഗി പ്കാഴ്സിപ്പന്റ ഓഫീസിപ്പല വിവിധ ആവശയങ്ങള്കക്കായി ധനസഹായം
നല്കി.

രി.ടി.എ. ധനസഹായം നല്കിയ അക്കാദ്മിപ്കതര പ്രവര്തനങ്ങള്ക
•

രി.ടി.എ ഓഫീസിപ്പല ദ്ിവസപ്വതന ജീവനക്കാരുപ്പട ശമ്പളം (മൂന്ുപ്രര്).

•

ക്ലിനിക്കല് വസപ്ക്കാളജിസ്ടിനു ശമ്പളം (ഭാഗികം).

•

രി.ടി.എ അപ്പക്കൌണ്ടടസ് ഓഡിറട ഫീസ്.

•

പ്രിന്സിപല് ഓഫീസിപ്പല ദ്ിവസപ്വതന കരാര് ജീവനക്കാരന്റ്പ്പറ ശമ്പളം (ഒരാള്ക)

•

ആര്ക്കിപ്പ്ക്ടറട ഡിപാര്്ുപ്പമന്ന്റ്റിപ്പല ദ്ിവസപ്വതന കരാര്ജീവനക്കാരിയുപ്പട ശമ്പളം
(ഒരാള്ക).

•

പ്പമയിന്പ്ഗറട,

ബാക്കടപ്ഗറട,

CETSOM,

MH,

LH

എന്ിവിടങ്ങളില്

പ്പസകയൂരിറി

ജീവനക്കാരുപ്പട ശമ്പളം.
•

പ്കാപ്ളജ് അ്മിഷപ്പന്റ ഭാഗമായി, പ്ഫാള്കഡര്, മറു പ്സ്റ്റഷനറി ഐറംസ് കൂടാപ്പത ആന്റ്റി
റാഗ്ഗിംഗ് പ്ഫാം, ഡിക്ലപ്പറഷന് പ്ഫാം എന്ിവയുപ്പട പ്രിന്റ്റിങ്ങിനും പ്പറസീപടറട ബുക്കട,
കാഷ് ബുക്കട തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുവാനും 45000 രൂര ചിലവഴിേു.

•

CCF ജൂനിയര് പ്പ്രാപ്ഗാമറുപ്പട മുടങ്ങിക്കിടന്ിരുന് ശമ്പളം അനുവദ്ിേുനല്കി.

•

നവംബര്മാസം മുതല് പ്പസകയൂരിറി ജീവനക്കാര്ക്കട 5% ശമ്പളവര്ധനവ് അനുവദ്ിേു.

•

ആര്ക്കിപ്പടക്ടറട ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില് കമ്മ്ുണിപ്ക്കറിവ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്പലക്ടേര്ക്കുള്ള പ്വതനം
നല്കി.

•

രി.ടി.എ. ഓഫീസിപ്പല ഇന്പ്പവര്പ്പ്റിന്റ്പ്പറ ബാപ്പററി മാറുന്തിനും പ്ഫാപ്്ാപ്കാപിയറും
പ്രിന്റ്പ്പറരുകളും റിപയര് പ്പചയ്യുന്തിനും 51490 രൂര അനുവദ്ിേു.

•

ഫിസിക്കല്

എഡയൂപ്ക്കഷന്

ഡിപാര്്ുപ്പമന്റ്റില്

താല്ക്കാലികമായി

നിയമിേ

ജീവനക്കാരന്റ് (മാര്ക്കര്) 19375 രൂര പ്വതനം നല്കി.

സി.ഇ.ടി പ്രിന്സിപല് പ്ഡാ. ജിജി.സി.വിക്കു ഈ അവസരതില് ഞാന് കൃതജ്ഞത
പ്രഖപ്പപടുതിപ്പക്കാള്ളുന്ു. കാരയക്ഷമമായ പ്രവര്തനം കാഴ്ചപ്പവക്കാന് രി.ടി.എ. ക്കട
സാധിേത്

അപ്േഹതിപ്പന്റ

ദ്ീര്ഘ

വീക്ഷണതിന്റ്പ്പറയും

പ്നതൃ

ഗുണതിന്റ്പ്പറയും

മികവിലാണ്.
രി.ടി.എ

യുപ്പട

രുറതുള്ള

എലലാ

പ്രവര്തനങ്ങളുപ്പടയും

വിജയതില്

വവസ്പ്രസിഡന്റ്് പ്ശീ പ്പക.ടി. ബാലഭാസ്കരന് പ്രപ്തയക രരാമര്ശം അര്ഹിക്കുന്ു.
സി.ഇ.ടി

യിപ്പല

വിവിധ

സംഭവ

വികാസങ്ങള്ക

തൃപ്തികരമായി

രരിഹരിക്കാന്

അപ്േഹതിപ്പന്റ സജീവമായ ഇടപ്പരടല് ഫാക്കല്ടി പ്പമംപ്ബര്സിപ്പന സഹായിേി്ുണ്ടട.
രി.ടി.എ യുപ്പട പ്രവര്തനങ്ങള്ക സുഗമമായി മുപ്ന്ാ്ു പ്പകാണ്ടടപ്രാകുവാന് അപ്േതിന്റ്പ്പറ

പ്പടലിപ്ഫാണില്

കൂടിയും

അപ്േഹതിപ്പന്റ

പ്നരി്ുമുള്ള

രരിരൂര്ണ

നിര്പ്േശങ്ങള്ക

രിന്തുണയ്ക്കട

ഞാന്

ഒരുരാടു
ഹൃദ്യം

സഹായിേി്ുണ്ടട.
നിറഞ്ഞ

നന്ദി

പ്രഖപ്പപടുതിപ്പക്കാള്ളുന്ു.
രി.ടി.എ

യുപ്പട

പ്പപ്ടഷറര്

പ്ഡാ.

മിനി.വി.രി,

കഠിന

രരിപ്ശമതിലൂപ്പടയും

രിന്തുണയിലൂപ്പടയും രി.ടി.എ യുപ്പട പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കട ചുക്കാന് രിടിേ പ്രധാനികളില്
ഒരാളാണ്. പ്ശീമതി മിനിക്കട ഈ പ്ഫാറതിപ്പല ഓപ്രാരുതരുപ്പടയും എപ്പന്റയും പ്രരില്
ഞാന് കൃതജ്ഞത പ്രഖപ്പപടുതുന്ു.
രി.ടി.എ യുപ്പട പ്ജായിന്റ്റട പ്പസപ്ക്റി പ്ശീമതി ബീന.എസ്.എസ് മറു എക്ടസികയൂ്ീവ്
പ്പമംപ്ബര്സ്

എന്ിവര്ക്കട

അവരുപ്പട

സജീവമായ

രിന്തുണക്കും

സാന്ിധയതിനും

നിര്പ്േശതിനും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി പ്രഖപ്പപടുതുന്ു.
സി.ഇ.ടി യിപ്പല യു.ജി. ഡീന് പ്ഡാ.അബ്ദുല് നിസാര് എലലാ വകുപുകളുപ്പടയും തലവന്മാര്
അധയാരകര്,

അട്മിനിസ്പ്പപ്ടടിവ്

സ്റ്റാഫ്

അംഗങ്ങള്ക

മുതലായവര്ക്കട

അവരുപ്പട

സഹകരണതിനും രിന്തുണക്കും ഹൃദ്യം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്.
രി.ടി.എ യുപ്പട ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ പ്ശീ രാപ്കഷ്.എ.വി, പ്ശീമതി ദ്ീര.എസ്
എന്ിവര്ക്കും ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് പ്പമമ്പറായ പ്ശീമതി വത്സലക്കും അവരുപ്പട സഹായതിനും
രിന്തുണക്കും നന്ദി പ്രഖപ്പപടുതിപ്പക്കാള്ളുന്ു.
അപ്ങ്ങയറം സതയസന്ധതപ്യാപ്പടയും രരിരൂര്ണ സമര്പണപ്താപ്പടയും വിദ്യാഭയാസ
രംഗതട പ്രവര്തിേ വിദ്യാര്ഥികള്കക്കട അവരുപ്പട സവപ്നങ്ങള്ക തിരിേറിയുവാനും
സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും പ്രാപ്തി നല്കിയ, ദ്ീര്ഘകാലപ്പത സര്വീസിനു പ്ശഷം വിരമിേ
എലലാ അധയാരകര്ക്കും ഞാന് ഈ അവസരതില് ആശംസകള്ക അര്പിക്കുന്ു.
ഇന്ിവിപ്പട അവരവരുപ്പട തിരക്കുകള്കമാറിപ്പവേു സന്ിഹിതരായിരിക്കുന് എലലാ
രക്ഷാകര്താക്കള്കക്കും ഞാന് രി.ടി.എ ടീമിന്റ് പ്വണ്ടി നന്ദി പ്രഖപ്പപടുതുന്ു. ഇന്ിവിപ്പട
സന്ിഹിതരായിരിക്കുന് എലലാപ്രരുപ്പടയും രരിഗണനക്കും അംഗീകാരതിനുമായി ഞാന്
ഈ റിപ്പാര്്ട ഇവിപ്പട സമര്പിക്കുന്ു.

വബജുശശിധരന്
തിരുവനന്തപുരം

പ്പസപ്ക്റി, രി.ടി.എ.

വിരമിച്ച അധയാപകരും ജീവനക്കാരും
അദ്ധ്യാപകര്

അനദ്ധ്യാപകര്

ജീവനക്കാര്

