അദ്ധ്യാപക - രക്ഷാകര്തൃ സംഗമം 2021-2022
കകാകേജ് ഓഫ്എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാന്ഡട്രം
തിരുവനന്തപുരം

പപാതുസകേേനം
2022, പമയ് 14 ശനിയാഴ്ച

വാര്ഷിക റികപാര്്ട
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിന്സിെല് ഡ
എഡ്ഡവർഡ് , യു. ജി.

ീന് ഡ

ാ. സുഡേഷ് ബാബു വി, രി.ജി.

ാ. അബ്ദുല് നിസ്സാർ,

Dean (International affairs) Dr. ബിന്ദു.G.R, രി.ടി.എ. വവസ് പ്രസി
എന്

എസ്

ആർ,

ാ. സുനില്

ന്റ്റ്

പ്രീ. മധു േഞ്ജന്

, പ്ടഷറർ പ്പപ്രാഫ. സുമി ഡജാർജ്, ഡജായിന്റ്് പ്പസപ്രട്ടറി പ്രീമതി. വിലാസിനി

രി.ടി.എ.

രാേയനിർവഹണ

സമിതിയിപ്പല

സി.ഇ.ടി.യിപ്പല വിവിധ വരുെു ഡമധാവിരപ്പള
സി.ഇ.ടി

ീന് ഡ

ീന് (Research) Dr. എ ലക്ഷ്മി,

യില്

നിന്ും

േക്ഷാരർതാക്കപ്പള,

മറു

വിേമിക്കുന്

േക്ഷാരർതാക്കളായ

, ഏപ്പറ നാളപ്പത ഡസവനതിനു ഡരഷം

അധയാരരഡേ,

അധയാരരഡേ,

അംഗങ്ങപ്പള,

ഇവിപ്പട

വിദ്യാർഥിരളുപ്പട

എതിഡേർന്ിേിക്കുന്

എലലാ

ആവരയങ്ങള്കക്കും

രാമ്പസിലും ഓഫീസിലുമായി ഡസവനം നല്രിപ്പക്കാണ്ടിേിക്കുന് ജീവനക്കാപ്പേ, പ്രിയപ്പെട്ട
വിദ്യാർഥി സുഹൃതുക്കപ്പള. ഡരാഡളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിേുവനന്തരുറതിന്റ്പ്പറ
രി.ടിഎ യുപ്പട 2021-2022 രാലയളവിപ്പല വാർഷിര റിഡൊർട്ട് വളപ്പേ സഡന്താഷഡതാപ്പട
നിങ്ങള്കക്കു മുന്രാപ്പര അവതേിെിേു പ്പരാള്ളപ്പട്ട.
2021-2022 രാലയളവിപ്പല രി.ടി.എ യുപ്പട പ്രവർതനങ്ങള്ക 2021, മാർേ് 10 ന്റ്
ആേംഭിേു. 2021-2022 രാലയളവിപ്പല രി.ടി.എ. യുപ്പട മുഖ്യസാേഥിരള്ക
ഇവപ്പോപ്പക്കയാണ്.

പ്രസി

ന്റ്റ്

വവസ്പ്രസി ന്റ്റ്
പ്പസപ്രട്ടറി
ഡജായിന്റ്് പ്പസപ്രട്ടറി
പ്ടഷറർ

:

ഡ

ാ. സുഡേഷ് ബാബു വി

:
:
:
:

പ്രീ. മധു േഞ്ജന് എന് എസ്
ഡ ാ. ഡമബല് എബഡനസർ
പ്രീമതി. വിലാസിനി ആർ
പ്പപ്രാഫ. സുമി ഡജാർജ്

രക്ഷാകര്താക്കേില് നിന്നുള്ള മറ്റട അംഗങ്ങള് :
പ്രീ. മധുേഞ്ജന്. എന്. എസ്
പ്രീമതി. വിലാസിനി. ആർ
പ്രീ. ടി അവസനാർ
പ്രീമതി സിന്ധു പ്പര എസ്
പ്രീ. ജയരുമാർ ബി
പ്രീ. ഡപ്രം രുമാർ പ്പജ
പ്രീ.വിജയ ോജ് എസ്.ടി

-

പ്രീമതി സുനിത ആർ.എം
പ്രീമതി.ഗിേീരവേി ജി.ആർ
പ്രീ. മുേളീധേന് ജി
പ്രസന്ന് പ്പജ
മണി പ്രഭാരേന്
പ്രീ. എസ് ഡവണുഡഗാരാല്

-

ഡ
ഡ
ഡ

ാ. സബിത എസ്
ാ.സുഡേഷ് സുപ്ബഹ്മണയം
ാ.അർവീസുജില് ഡജാൺസൺ

-

ഡ

ാ.സുനില് രുമാർ പ്പര.

-

ഡ ാ. പ്രവീൺ രുമാർ ടി പ്പര
പ്പപ്രാഫ.സിന്ധു
ഡ ാ. റാണി രവിപ്തന്
പ്പപ്രാഫ.അനിത എസ് നായർ
പ്പപ്രാഫ. സ്മിത
പ്പപ്രാഫ. ഡബബി വഷല
ഡ ാ. ഉണ്ണിരൃഷ്ണന് എന്
ഡ ാ.വി എസ് ഉണ്ണിരൃഷ്ണന്

അധ്യാപകരില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള് :
ഡ
ഡ

ഡ
ഡ

ാ. എം. അബ്ദുല് നിസ്സാർ
ാ.സുനില് എഡ വർഡ്

ാ.എ ലക്ഷ്മി
ാ. ബിന്ദു. ജി ആർ

ഡ ാ.ഡസവിയർ പ്പജ എസ്
ഡ ാ. അജയന് പ്പര.ആർ.
ഡ ാ.സുഡമഷ് ദ്ിവാരേന്
ഡ ാ.പ്പബപ്പജന് എസ് ഡരാതാേി
പ്പപ്രാഫ.സുനിത. എസ്
പ്പപ്രാഫ.അനു .എ.ജി.
പ്പപ്രാഫ.ജിഷ ഡഗാരി
ഡ ാ. അജയ് രുമാർ. ജി.ഐ

രി.ടി.എ. രാേയനിർവഹണ സമിതിയില് 39 അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ട്.മുന്രാലങ്ങളില് ഉ
ഉണ്ടായിേുന്ത്

ഡരാപ്പല

ഈ

രാലയളവിലും

ഡരാഡളജിന്റ്പ്പറ

എലലാ

വിരസന

രേിരാടിരള്കക്കും രി.ടി.എ ഒേു പ്പനടുംതൂണായി തപ്പന് നിലനിന്ു ഡരാേുന്ു. 2021-2022
രാലയളവില്
രൂടുരയുണ്ടായി.
അേടക്കതിനും,

ഇതുവപ്പേയായി
ഡരാഡളജിന്റ്പ്പറ
രഠനരാഡഠയതേ

രാേയനിർവഹണ

സമിതിയുപ്പട

രലവിധതിലുള്ള
പ്രവർതനങ്ങള്കക്കും

വരപ്പക്കാള്ളാന് ഈ മീറിങ്ങുരളിലൂപ്പട സാധിേു.

5

മീറിങ്ങുരള്ക

വിരസനരേിരാടിരള്കക്കും,
ഡവണ്ടുന്

തീേുമാനങ്ങള്ക

വിവിധ്

രിപാര്്ുപമന്റുകേുപര

ഉന്നമനതിനായി

പി.രി.എ

നല്കിയ

കസവനങ്ങള്

I. സിവില്

എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്്ുപമന്റട:

1. KTU ഉതേവ് പ്രരാേം 22/9/2021 മുതല് 8/10/2021 വപ്പേ വേുന് ഓഫ്വലന്
ക്ലാസിനായി ലാബുരളും പ്പസമിനാർ ഹാളുരളും പ്രമീരേിക്കുന്തിന്റ് 5500/- േൂര
അനുവദ്ിേു.
2. മുറി # CE1312-ല് പ്പെറിയ അറരുറെണിരള്കക്കായി 4011/- േൂര നല്രി
3. ഫാക്കല്റി

റൂമുരളിപ്പല

18

രഡസേരള്ക

പ്പനയ്പ്പതടുക്കുന്തിന്റ്

േൂര

11000

നല്രി.
4. പ്പസമിനാർ ഹാള്ക II പ്പല ടയൂബ് വലറിന്റ്പ്പറ പ്പെറിയ അറരുറെണിരള്കക്കായി
1000/- േൂര അനുവദ്ിേു.

(ആപക -21511)
II. പമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്്ുപമന്റട :
1. ഹീറ് എഞ്ചിന്സ്

ലാബിന്റ്പ്പറ ആസ്ബഡറാസ് ഷീറ് മാറി സ്ഥാരിക്കുന്തിന്റ് 15000/-

േൂര നല്രി.
2.പ്പപ്രാഫസറുപ്പട മുറിയില് ഫാനുരളും എക്സ്ഡഹാസ്റ്റ് ഫാനും സവിേ്ഡബാർ

ുരളും

നന്ാക്കാന് 3000/- േൂര അനുവദ്ിേു
3. S1 &S2 ക്ലാസുരള്കക്കായി ഒേു പ്പപ്രാജക്ടർ വാങ്ങാന് 9500/- േൂര നല്രി
4. പ്രധാന പ്പരട്ടിടതിന്റ്പ്പറ േണ്ടാം നിലയില് വവവഫ റൂട്ടറുരള്ക സ്ഥാരിക്കുന്തിനുള്ള
ഇലക്പ്ടിക്കല് രണക്ഷന് ഡജാലിരള്കക്കായി 8524/- േൂര നല്രി.
5. വാട്ടർ രയൂേിഫയർ ക്ലീനിംഗ്/അറരുറെണിരള്കക്കായി 4300/- േൂര അനുവദ്ിേു.
6. ഹീറ് എഞ്ചിന് ലാബില് ഡഹാണ്ട ജനഡററർ സർവീസിങ്ങിന്റ് RS 4138/-നല്രി.
7. പ്പമക്കാനിക്കല്

എന്ജിനീയർ

പ്പസമിനാർ

ഹാളിഡലക്ക്

3 പ്പര

സ്റ്റല്

ഫാനുരള്ക

വാങ്ങുന്തിന്റ് 9000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
8. റൂം

നമ്പർ

അനുവദ്ിേു.

321,322,325-ല്

ഇലക്പ്ടിക്

അറരുറെണിരള്കക്കായി

14680/- േൂര

9. ഫസ്റ്റ് ഡപ്ഗഡ് ഇന്സ്പ്ടക്ടർ പ്രീ. അമൃത്രുമാർ . എം ന്റ്പ്പറ
വഹഡപ്

ാളിക്സ്

സഹായം

ലാബിപ്പല

രമ്പ് യൂണിറ്

നന്ാക്കുന്തിന്റ് 2,500/- േൂര

ധന

നല്രി .

10. ഫസ്റ്റ് ഡപ്ഗഡ് ഇന്സ്പ്ടക്ടർ പ്രീ. അമൃത്രുമാർ
വഹഡപ്

അഡരക്ഷ പ്രരാേം

ാളിക്സ്

ധന സഹായം

ലാബിപ്പല ഓവർ പ്പഹഡ്

.എം

ന്റ്പ്പറ അഡരക്ഷ പ്രരാേം

ടാങ്ക് വൃതിയാക്കുന്തിന്റ് 5000/-േൂര

നല്രി .

ആപക- 75642/III. ഇലക്ടട്രിക്കല് & ഇലക്ടകട്രാണിക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്്ുപമന്റട:
1.

ക്ലാസ്

മുറിരള്കക്കായി

എല്സി

ി

പ്പപ്രാജക്ടർ

വാങ്ങുന്തിന്റ്

11000/-

േൂര

അനുവദ്ിേു.
2.

സാനിവറഡസഷന്,

പ്രിന്റ്റർ,

രാപ്ടിഡ്ജ്

റീഫിലലിംഗ്

എന്ിവയ്ക്കുള്ള

സ്ഡപ്രയർ

വാങ്ങുന്തിന്റ് 9251/- േൂര നല്രി.
3.

ഇലക്പ്ടിക്കല്

ഡടായ്ലറിപ്പലയും

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്്
പ്ലംബിംഗ്

ഡലാക്കിപ്പലയും

ഡജാലിരളിപ്പലയും

പ്പടസ്റ്റിംഗ്
രിവിസി

ലാബിപ്പലയും
ഡ

ാർ

മാറി

സ്ഥാരിക്കുന്തിന്റ് 12000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
4. വരുെിന്റ്പ്പറയും ലാബ് പ്പരട്ടിടങ്ങളുപ്പടയും രേിസേം വൃതിയാക്കാന് 14000/- േൂര
അനുവദ്ിേു.
5.

അഡസ്സാസിഡയറ്

അഡരക്ഷപ്രരാേം

പ്പപ്രാഫസർ

ഡ

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്റില്

ാ.

ആർലിന്

ഡ

രുതിയ വാട്ടർ ടാങ്ക്

വിഡ്സൺ

ന്്്പ്പറ

സ്ഥാരിക്കുവാന് 6700/-

േൂര ധന സഹായം നല്രി .
6. അഡസ്സാസിഡയറ് പ്പപ്രാഫസർ .ജയപ്രീ. എം . എസ്
പ്പടസ്റ്റിംഗ് ലാബ്
മുന്ിപ്പല

രേിസേം വൃതിയാക്കിയതും

മേേിലലരള്ക

13,500/- രി.ടി .എ

മുറിേു

യില്

നിന്ും

ന്്്പ്പറ

ഇലക്പ്ടിക്കല്

മാറിയതുമായ

അഡരക്ഷ പ്രരാേം
പ്പമഷീന്സ്

വരയില് െിലവായ

ലാബിനു
തുരയായ

അനുവദ്ിേു .

(ആപക- 66451/-)

IV. ഇലക്ടകട്രാണിക്ട് & കേയൂണികക്കഷന്ഡ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്്ുപമന്റട:
1. സിവില് പ്പമയിന്റ്റനന്സ് ഡജാലിരള്കക്കായി 15000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
2.. ഒേു ഡരാർട്ടബിള്ക പ്പപ്രാജക്ടർ വാങ്ങുന്തിന്റ് 10000/- േൂര നല്രി.
3. CET പ്പല BOSCH പ്പസന്റ്റർ ഓഫ് എക്സലന്സ് രേിസേം വൃതിയാക്കുന്തിന്റ്
4000/- േൂര അനുവദ്ിേു.

(ആപക- 29000/-)

V. കമ്പ്യൂ്ര് സയന്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രിപാര്്ുപമന്റട:
1.

രമ്പയൂട്ടർ

സയന്സ്

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്റിപ്പല

മീറിംഗ്

പ്പെലവുരള്കക്കായി

10000/-

േൂര

അനുവദ്ിേു.
2. പ്പമക്കാനിക്കല്, മറ് അപ്ര
മാറുന്തിനുള്ള അപ്ര

ിഡറഷന് സംബന്ധമായ ഡജാലിരളില് നിന്് ഫർണിേറുരള്ക

ിഡറഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ

ാരയുപ്പമന്റ്ഡറഷന് ഡവതനതിനായുള്ള

േജിസ്റ്റർ ഡരാലുള്ള ഉരഡഭാഗവസ്തുക്കള്ക വാങ്ങുന്തിന്റ് 10000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
(ആപക- 20000/-)

VI. Architecture രിപാര്്ുപമന്റട:
1. വാട്ടർ രമ്പ് നന്ാക്കാന് 5000/- േൂര അനുവദ്ിേു .
2.

എഐസിടിഇ

ൊർജുരള്കക്കും

ഇഒഎയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട്

സ്റ്റാമ്പ്

ഡരെർ

വാങ്ങുന്തിനും

ഡനാട്ടറി

1000/- േൂര നല്രി.

3. 2021 ജൂവല 26-ന്റ് രേിഡരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്പനയിം ഡബാർ

ുരള്ക മാറുന്തിനും

മുഴുവന് വരുെിന്റ്പ്പറ പ്പരട്ടിടവും വൃതിയാക്കുന്തിനുമായി 15000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
4.

വാസ്തുവിദ്യാ

വരുെിപ്പല

പ്ഗാഫിക്സ്

ലാബിന്റ്

ആവരയമായ

േണ്ട്

പ്ഗാഫിക്സ്

ടാബ്പ്പലറുരള്ക വാങ്ങാന് 13000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
5. 2022-23 അധയയന വർഷഡതക്കുള്ള inspectionനും

തുടർ അംഗീരാേം രിട്ടുന്തിനുമായി

300000/- േൂര നല്രി.
6.

ക്ലാസ്സുരള്ക

സുഗമമായി

നടതുന്തിനായി

ക്ലാസ്

മുറിരളിപ്പല

ഇലക്പ്ടിക്കല്

ഫിറിംഗുരള്ക നന്ാക്കുന്തിനും മാറി സ്ഥാരിക്കുന്തിനുമായി 13190/- േൂര അനുവദ്ിേു.
7.

Architecture

സ്റ്റു

ിഡയാരളിപ്പല

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്റില്
പ്ലഗ്

ലാപ്ഡടാെുരള്ക

പ്രവർതിെിക്കുന്തിനായി

ഡരായിന്റ്റുരളുപ്പട

അറരുറെണിരള്കക്കും

മാറിസ്ഥാരിക്കുന്തിനുമായി 12775/- േൂര അനുവദ്ിേു.
8. വാട്ടർ ഫില്ട്ടർ നന്ാക്കാന് 3250/- േൂര അനുവദ്ിേു.

(ആപക- 363215/-)

VII. എം.സി. എ രിപാര്്ുപമന്റട :
1. വിദ്യാർഥിരള്കക്ക് ഹാന്ഡ് വാഷ്, വവറ് ഡബാർഡ് മാർക്കർ, രുെിപ്പവള്ളം, മറ്
ഉരഡഭാഗവസ്തുക്കള്ക എന്ിവ വാങ്ങുന്തിന്റ് 15000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
2. എല്സി

ി പ്പപ്രാജക്ടർ വാങ്ങുന്തിനായി നല്രിയ 13000/- േൂര.

(ആപക- 28000/-)

പാര്്ട ടരം രിട്ഗി കകാഴ്് രിപാര്്ുപമന്റട:

VIII
•

1. രി.ടി.

•

2. PTDC ഓഫീസിപ്പല ഉരഡഭാഗവസ്തുക്കള്ക വാങ്ങുന്തിന്റ് 18296/- േൂര നല്രി.

•

3. ഇലക്ഡപ്ടാണിക്സ് വരുെിപ്പല പ്പപ്രാജക്ടർ, വലറ്, ഫാന്, ക്ലീനിംഗ് എന്ിവയുപ്പട

ി.സി.യില് രമ്പയൂട്ടർ നന്ാക്കുന്തിന്റ്

12000/- േൂര നല്രി.

അറരുറെണിരള്കക്കായി 20000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
•

4.

പ്പമക്കാനിക്കല്

വിഭാഗതില്

ഫാന്,

സവിേ്

വലറ്,

എന്ിവ

നന്ാക്കാന്

രൂലിയിനതില് 12000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
•

5.സായാഹ്ന
ഡലാക്ക്)

ഡരാഴ്സുരളുപ്പട
ക്ലാസ്

ഭാഗമായി

റൂമിപ്പല

സിവില്

(രാഡസജുരള്ക)

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്റിന്റ്പ്പറ
ഇലക്പ്ടിക്കല്

(പ്പമയിന്

പ്പമയിന്റ്റനന്സ്

ഡജാലിരള്കക്കായി 14950/- േൂര അനുവദ്ിേു.
•

6.

പ്പപ്രാജക്ടർ

റിെയർ

പ്പെയ്യുന്തിനും

HDMI

വയറുരളും

രണക്ടറുരളും

വാങ്ങുന്തിനായും 14900/- േൂര നല്രി.
ആപക- 97146/IX രസതട്ന്ത വിഭാഗം:
1.

പ്പരമിസ്പ്ടി ലാബിന്റ്പ്പറ ഇലക്പ്ടിക്കല്, പ്പരയിന്റ്റിംഗ് ഡജാലിരള്കക്കായി 14940/േൂര അനുവദ്ിേു.

2.

ഡ

ാ .ഗൗേി പ്രീഡദ്വി

പ്പര .സി

യുപ്പട അഡരക്ഷപ്രരാേം ഓഫ്വലന് ക്ലാസ്

തുടങ്ങുന്തിന്റ്പ്പറ വിവിധ ആവരയങ്ങള്കക്കായി 5000 / - (അയ്യായിേം) േൂര ധന
സഹായം നല്രി .
ആപക- 19940/X ഫിസിക്കല് എജ്യുകക്കഷന്ഡ:
1. രിഎ സിസ്റ്റതിനും ഡമാ

മിനുമുള്ള അ

ാപ്റർ വാങ്ങുന്തിനും പ്ബാസ് രാഡ്

ഡലാക്ക് വാങ്ങുന്തിന്റ് 1275/- േൂര നല്രി.
2.

ഡരാഡളജ്

പ്ഗൗണ്ടിന്റ്പ്പറ

രേിസേം

വൃതിയാക്കുന്തിനും

അനാവരയമായ

പ്പെടിരള്ക

നീക്കം പ്പെയ്യുന്തിനുമായി 10000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
3. ഡഖ്ാ ഡഖ്ാ ഡരാർട്ടിന്പ്പറ യുപ്പട രേിരാലനതിനായി 6000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
4.

ഫിസിക്കല്

എല്ഇ
5.

KCPL

എജയുഡക്കഷന്

ിൊർട്ട്പ്പമന്റ്റിനായി

വാട്ടർ

രൂളർ,

ഫാന്

ഡരായില്,

ി ടയൂബ് ഇവ മാറി നല്രുന്തിന്റ് 1400/- േൂര അനുവദ്ിേു.
T-20

ൊമ്പയന്

ഷിെ്

2022

പ്രീമിയർ

ലീഗിന്റ്പ്പറ

റീഫണ്ടിനായി

8000/-

േൂര

അനുവദ്ിേു.
6. പ്ഗൗണ്ട് ഒേുക്കുന്തിന്റ് െുണ്ണാമ്പുരലല് നിർമ്മിക്കുന്തിനായി

(ആപക- 28675)

2000/- േൂര അനുവദ്ിേു.

പി.രി.എ. ധ്നസഹായം നല്കിയ അക്കാദമികകതര ട്പവര്തനങ്ങള്
1.

CET

പ്പമയിന്

ഡഗറില്

നില്ക്കുന്

പ്പസരയൂേിറി

ഗാർ

ുരളുപ്പട

രമ്പളതിനായി

1201642/- േൂര അനുവദ്ിേു.
2. CETSOM-ല് നില്ക്കുന് പ്പസരയൂേിറി ഗാർ

ുരളുപ്പട രമ്പളതിനായി 366912/- േൂര

അനുവദ്ിേു.
3.

MH

/

LH

ഡഹാസ്റ്റലില്

നില്ക്കുന്

പ്പസരയൂേിറി

ഗാർ

ുരളുപ്പട

രമ്പളതിന്റ്

1201642/- േൂര അനുവദ്ിേു.
4. CET ബാക്ക് ഡഗറില് നില്ക്കുന്

പ്പസരയൂേിറി ഗാർ

ുരളുപ്പട രമ്പളതിനായി

300404/- േൂര അനുവദ്ിേു.
5. PTA സ്റ്റാഫുരളുപ്പട രമ്പളതിനായി 355875/- േൂര അനുവദ്ിേു
6.

ആർക്കിപ്പടക്െർ

വിഭാഗതിപ്പല

ഗസ്റ്റ്

ഫാക്കല്റിയുപ്പട

രമ്പളതിന്റ്

47250/- േൂര

അനുവദ്ിേു.
7. പ്രിന്സിെല് ഓഫീസിപ്പല ഡഹാസ്രിറാലിറി അസിസ്റ്റന്റ്റിന്റ്പ്പറ രമ്പളതിന്റ് 176256/േൂര അനുവദ്ിേു.
8. ക്ലിനിക്കല് വസഡക്കാളജിസ്റ്റിന്റ്പ്പറ രമ്പളതിനായി 122668/- േൂര അനുവദ്ിേു.
9.

രിജി

ീന്സ്

ഓഫീസിപ്പല

ക്ലാർക്ക്

രം

ിഇഒയുപ്പട

രമ്പളതിന്റ്

71940/-

േൂര

അനുവദ്ിേു.
10. CET പ്പമയിന് പ്പരട്ടിടതിപ്പല

േണ്ട് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുരളുപ്പട രമ്പളതിന്റ് 240000/-

േൂര അനുവദ്ിേു.
11. രാർട്ട് വടം
ഡവതനം

ിപ്ഗി ഡരാഴ്സിന്റ്പ്പറ ഓഫീസില് വാേ്മാന്മാേുപ്പട

നല്രിയ വരയില്

18000/- േൂര െിലവഴിേു

(ആപ്പര- 4764549)

വിവിധ് ഓഫീ് പചലവുകള്ക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകള്:
പ്രിന്സിെല് ഓഫീസ്
1. പ്രിന്സിെല് ഓഫീസിന്റ് മുന്ിപ്പല ഗ്ലാസ് ഡ

ാറിപ്പെ

അറരുറെണിരള്കക്കായി 1785/-

േൂര നല്രി.
2. ഓഫീസ് സാധനങ്ങള്ക വാങ്ങുന്തിനും റിപ്ഫഷ്പ്പമന്റ്് പ്പെലവുരള്കക്കുമായി 5118/േൂര നല്രി.
3. 1KVA UPS- പ്പെ അറരുറെണിരള്കക്കും സർവീസ് ൊർജുരള്കക്കുമായി 10239/- േൂര
നല്രി.
4. ഓഫീസ് ഉരഡയാഗതിനായി 8399/- േൂര നല്രി.

(ആപക- 25541)

ീന് ഓഫീസ്
1. ഐ

ി രാർഡ് വാങ്ങുന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50997/- േൂര നല്രി.

ീന് റിസർേ് ഓഫീസിപ്പെ ഉരഡയാഗിതിഡലക്കായി പ്പമാവബല് ഡഫാണും

2.

സിം രാർ

ും വാങ്ങുന്തിന്റ് 13520/- േൂര നല്രി.

ആപക- 64517

CCF
1. 2021-22 പ്രഡവരനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരയവസ്തുക്കളും
ഉരരേണങ്ങളും വാങ്ങുന്തിന്റ് 9000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
ആപ്പര-9000/-

PTA Office:
2. TDS/ AUDIT ഫീസ് ഇനതില് 104238/- േൂര െിലവാക്കി.
3. രുടിപ്പവള്ളം വാങ്ങുന്തിനായി 3070/- േൂര െിലവാക്കി.
4. 20 ഡരർക്ക് പ്പഫസ്റ്റിവല് അലവന്സ് ഇനതിലും PTA ഓഫീസിപ്പല പ്രഡതയര
യൂട്ടിക്ക് ഒോള്കക്കും 19339/- േൂര നല്രി.
5. ഡല

ീസ് അപ്പമനിറീസ് പ്പസന്റ്ററിഡലക്ക് ക്ലീനിംഗ് സാധനങ്ങള്ക

വാങ്ങുന്തിന്റ് 1137/- േൂര െിലവാക്കി.
6. A4 ഡരെർ വാങ്ങുന്തിന്റ് 12500/- േൂര െിലവാക്കി.
7. Toner cartridge വാങ്ങുന്തിന്റ് 7610/- േൂര െിലവാക്കി.
8. 2021-22 പ്രഡവരനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാനിവറസർ, മിനറല് വാട്ടർ, യു
ക്ലിെുരള്ക, മാർക്കർ ഡരന മുതലായവ 8733/- േൂരക്ക് വാങ്ങി.
9. വൗേറുരള്ക, ഉരഡഭാഗവസ്തുക്കള്ക, രുടിപ്പവള്ളം, േജിസ്റർ ബുക്ക്, പ്പനയിം
ഡബാർഡ് എന്ിവ വാങ്ങുന്തിന്റ് 10043/- േൂര െിലവാക്കി.
10. ടയൂബ് വലറുരളും CFL ബള്കബും വാങ്ങുന്തിന്റ് 1548/- േൂര െിലവാക്കി.

(ആപക- 168218/-)

കാമ്പ്് പചലവിനായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടട:
1. രാമ്പസ് വാട്ടർ സവപ്ല റിെയർ & പ്പമയിന്റ്റനന്സ് ഡജാലിരള്കക്കായി
12850/- േൂര അനുവദ്ിേു.
2. രമ്പ് ഹൗസിന്റ് സമീരം രുതിയ വരെ് വലന് സ്ഥാരിക്കുന് രയാമ്പസ്
ജലവിതേണ അറരുറെണിരള്കക്കായി 10000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
3. CET രാമ്പസിന്റ്പ്പറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് സ്ഥാരിേിട്ടുള്ള CCTV
പ്പനറ്വർക്കിനായി 14750/- േൂര നല്രി.
4. CCTV ഡസവനങ്ങളുപ്പട അറരുറെണിരള്കക്കായി 47000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
5. രാമ്പസ് ക്ലീനിംഗ് ൊർജുരള്കക്കായി 32500/- േൂര നല്രി.
6. പ്പെറുരിട പ്രവൃതിരള്കക്കായി 135141/- േൂര അനുവദ്ിേു.
7. ഓഫീസിന്റ് മുന്ിപ്പല രൂഡന്താട്ടതിന്റ് ജലവിതേണ സംവിധാനം
സ്ഥാരിക്കുന്തിന്റ് 33869 േൂര അനുവദ്ിേു.

വിദയാര്ത്ഥികേുപര ട്പവര്തനങ്ങള്ക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടട:
1.

ഡരാഡളജ്

പ്രിക്കറ്

ടീമിനുള്ള

KCPL

പ്രിക്കറ്

ടൂർണപ്പമന്റ്റിന്റ്പ്പറ

േജിസ്ഡപ്ടഷന്

ഫീസായി 8000/- േൂര അനുവദ്ിേു.
2. S6 സിവില് വിദ്യാർഥിരളുപ്പട NHAI ഡപ്രാജക്റ് വസറ് സന്ദർരനതിനായി 15000/േൂര അനുവദ്ിേു
3.

2020

പ്പഫപ്ബുവേി

സന്ദർരനതിന്റ്പ്പറ

9

മുതല്

ഭാഗമായി

പ്പഫപ്ബുവേി

(അഞ്ചാം

പ്പസമസ്റ്റർ

17

വപ്പേയുള്ള
അവപ്ലഡ്

വയാവസായിര

ഇലക്ഡപ്ടാണിക്സ്)

പ്പെലവുരള്കക്കായി 27736/- േൂര അനുവദ്ിേു.
(ആപ്പര- 50736)

രയമണ്ടട ജ്ൂബിലി ഹാള്:
1. 14.01.22-ന്റ് RTPCR പ്പടസ്റ്റ് നടതിയതിന്റ്പ്പറ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രുെീരേണതിന്റ് 4780/േൂര നല്രി
2. 2019 മാർേ് മുതല് 2022 മാർേ് വപ്പേയുള്ള പ്പവള്ളക്കേതിനു
3.

26507/- േൂര നല്രി.

ിപ്പജ ഹാള്ക പ്പരയർ ഡടക്കറുപ്പട രമ്പളതിനായി 6000/- േൂര അനുവദ്ിേു.

(ആപ്പര- 37287)

പപാതു പചലവ്:
1. 2021-2022 പ്രഡവരനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
2. ആന്റ്റി റാഗിംഗ് ഡനാട്ടീസ്,

209023/- േൂര നല്രി.

ിക്ലഡറഷന് ഡഫാം, ഡഫാള്ക

ർ നിർമ്മാണ ൊർജുരള്ക

എന്ിവ വാങ്ങുന്തിന്റ് 15500/- േൂര നല്രി..
3. ഡഫസ് മാസ്ക്

വാങ്ങിയതിന്റ് 4366/- േൂര നല്രി..

4. സർട്ടിഫിക്കറുരളും ഡപ്ടാഫിയും വാങ്ങുന്തിന്റ് 158727/- േൂര നല്രി.
5. പ്ഗൂെ് ഇന്ഷുറന്സ് വാർഷിര പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്തിന്റ് 218477/- േൂര നല്രി.
6. റിെലിക് ദ്ിന ആഡ

ാഷങ്ങള്കക്കായി 3140/- േൂര നല്രി.

7. 22/11/2021-ന്റ് വാക്സിഡനഷന് വപ്

വിനായി 3140/-േൂര നല്രി.

8.

സിഇടിയിപ്പല

വനിതാ

ദ്ിനാെേണതില്

വനിതാ

വിദ്യാർഥിരള്കക്കും

ജീവനക്കാർക്കും ഡനതൃതവ രേിരീലനം നടതുന്തിന്റ് 3262/- േൂര അനുവദ്ിേു.
9.

EECO

KL-22M-7521

വാഹനതിന്പ്പറ

2022-23

വർഷഡതക്കുള്ള

ഇന്ഷുറന്സ് ഡരയ്പ്പമന്റ്റിനായി 7523/- നല്രി

10. 23/03/2021 പ്പല പ്ഗാജുഡവഷന് ഡ

ആഡ

ാഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

പ്രിന്റ്റിംഗ് ൊർജുരള്കക്കായി 37060/- പ്പെലവഴിേു

(ആപക- 657078)

ഇന്ിവിപ്പട സന്ിഹിതോയിേുന് എലലാവേുപ്പടയും രേിഗണനക്കും
അംഗീരാേതിനുമായി ഞാന് ഈ റിഡൊർട്ട് ഇവിപ്പട സമർെിക്കുന്ു

ഡ ാ.ഡമബല് എബഡനസർ
പ്പസപ്രട്ടറി , PTA

വാഹന

