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എം. ഇ .എസ് ക ോകേജ് മോറമ്പള്ളി- അദ്ധ്യോപ  രക്ഷോ ർതൃ 
സമിതിയുടെ  2021 -2022 വർഷടെ പ്പവർെന റികപോർട്ട് 

2021 -2022 വർഷത്തെ അക്കാദമികവുും പഠ്യേതരവുമായ എല്ലാ 
പ്പവർെനങ്ങൾക്കുും അദ്ധ്ോപക രക്ഷാകർതൃ സുംഘടനയുത്തട സജീവവുും 
കാരേക്ഷമവുമായ സഹകരണവുും പിന്തുണയുും ഉണ്ടായിരുന്നുത്തവന്നുള്ളത് 
വളത്തരയധികും ചാരിതാർഥ്േജനകമായ കാരേമാണ്. 

2021 നവുംബർ 30 നു ഠ്ചർന്ന PTA യുത്തട ത്തപാതുഠ്യാഗും 2021 -2022 
അദ്ധ്േയനവർഷഠ്െക്കുള്ള നിർവ്വാഹക സമിതിത്തയ ത്തതത്തരത്തെടുെു. 
ഠ്കാഠ്ളജ് പ്പിൻസിപ്പൽ ഠ്ഡാ . പി പി മൻസൂർ അല്ി പ്പസിഡണ്ടായുും  
ഫിസിക്കൽ എഡേൂഠ്ക്കഷൻ വകുപ്പ് ഠ്മധാവി പ്രീ. ത്തക. ജി. ഹനീഫ 
ത്തസത്തപ്കട്ടറിയായുും നില്വിൽ  വന്ന PTA നിർവ്വാഹകസമിതിയിഠ്ല്ക്കു വവസ് 
പ്പസിഡണ്ടായി പ്രീ. എും. സുവഹൽ റഹ്മാനുും, ഠ്ജായിൻ്്റ് 
ത്തസപ്കട്ടറിയായി പ്രീ. റ്റി. വി ഇസ്മായില്ുും നിർവ്വാഹക സമിതി 
അുംഗങ്ങളായി  വവസ് പ്പിൻസിപ്പൽ ഠ്ഡാ .പി.എും. ജാസ്മിൻ പ്രീ. ഠ്നാബി 
പി.എസ്, പ്രീമതി. ധനേ, ഠ്ഡാ. പി. രശ്മി (വസഠ്ക്കാളജി വകുപ്പ് ഠ്മധാവി), 
ഠ്ഡാ. അല്ലി സി. ആൻറണി (അസ്സിസ്റ്റൻറ് ത്തപ്പാഫസർ, ബഠ്യാസയൻസ്), Lt. 

ഇപ്ബാഹിും സല്ിും (അസ്സിസ്റ്റൻറ് ത്തപ്പാഫസർ, കമ്പ്േൂട്ടർ അപ്ലിഠ്ക്കഷൻ ) 
എന്നിവരുും ത്തതരത്തെടുക്കത്തപ്പട്ടു. PTA പ്പസിഡണ്ട് ഠ്ഡാ. പി. പി മൻസൂർ 
അല്ിയുത്തട ഠ്നപ്തുതവെിൽ 2021 നവുംബർ 30 നു പ്പവർെനും ആരുംഭിച്ച PTA 

യുത്തട പിന്നീടുള്ള പ്പവർെങ്ങൾക്ക് ആക്ടിങ് പ്പിൻസിപ്പൽ ഠ്ഡാ .പി.എും. 
ജാസ്മിനുും തുടർന്ന് പ്പിൻസിപ്പൽ ഠ്ഡാ. അജിുംസ് പി. മുഹമ്മദുും ഠ്നതൃതവും 
നൽകി. 

ഠ്കാഠ്ളജിൻ്്ത്തറ  അടിസ്ഥാന സൗകരേ വികസന കാരേങ്ങളിൽ 
നാമമാപ്തമായിട്ട് മാപ്തഠ്മ ഒരു PTA ക്കു സഹായിക്കാൻ കഴിയുള്ളു എന്നത് 
ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ വിദോർത്ഥികളുത്തട അക്കാദമികവുും 
പഠ്യേതരവുമായ പ്പവർെങ്ങളിൽ അവർക്കു ഗുണകരമായ കാരേങ്ങളിൽ  
തൃപ്തികരമായി ഇടത്തപടാൻ  റിഠ്പ്പാർട്ട് കാല്യളവിൽ PTA ക്കു 
കഴിെിട്ടുണ്ട്. 

ടസഷൻ ഓൺ ഇൻസ്പയറിങ് റിസർച്ച് (2022 ആഗസ്് 17) 

വിദോർത്ഥികളിൽ ഗഠ്വഷണ അഭിരുചി വളർെുന്നതിന് 
പ്പഠ്ചാദനമാകുന്നു തരെിൽ അവസാന വർഷ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര 
വിദോർത്ഥികൾക്കായി 2022 ആഗസ്ത് 17 നു നടെത്തപ്പട്ട 'ഇൻസ്പയറിങ് 
റിസർച്ച്' പരിരീല്ന ത്തസമിനാർ വിദോർത്ഥികളിൽ  ഗഠ്വഷണത്തെ 
സുംബന്ധിച്ചുും  പുതുതായി ഉയർന്നുവരുന്ന ഗഠ്വഷണ 
ഠ്മഖല്കത്തളക്കുറിച്ചുും അവഠ്ബാധും സൃഷ്ടിക്കാൻ പരോപ്തമായി. പ്പരസ്ത 
പ്ഗന്ഥകർൊവുും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റല്ിജൻസ് വിരകല്ന വിദഗ്ദ്ദ്ധ്നുും 
ത്തകാച്ചിയിത്തല് ആൽഫാ ത്തസാല്േൂഷൻ ഠ്മധാവിയുമായ പ്രീ. എൻ. എും. 
ഹുവസ്സൻ  ത്തസമിനാറിന് ഠ്നതൃതവും നൽകി. 
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ഏഷയൻ  ുറോഷ് ചോമ്പയൻഷിപ് കപ്പോത്സോഹനം   

തായ്ല്ൻഡിൽ വച്ച് നടെത്തപ്പട്ട ജൂനിയർ ഏഷേൻ കുറാഷ് 
ചാമ്പ്േൻഷിപ്പിൽ ഇന്തേത്തയ പ്പതിനിധീകരിച്ചു പത്തെടുെ നമ്മുത്തട 
ഠ്കാഠ്ളജിത്തല് വിദോർത്ഥിയായ എബിൻ ഠ്ജാസഫിന് ഠ്പ്പാത്സാഹനമായി PTA 

ഫണ്ടിൽ നിന്നുും മുപ്പതിനായിരും രൂപ നൽകി. അന്താരാപ്ഷ്ട കായിക 
മത്സരങ്ങളിൽ  പത്തെടുക്കുന്ന നമ്മുത്തട വിദോർത്ഥികൾക്ക് ഇെരും 
ഠ്പ്പാത്സാഹനങ്ങൾ തുടർന്നുും നൽഠ്കണ്ടതാണ്. 

ലോപകെോപ് വിതരണം  

അനിഠ്മഷൻ വകുപ്പിത്തല് വിദോർത്ഥികൾക്കായി രണ്ടു  High End Configuration 

ല്ാപ്ഠ്ടാപ്പുകൾ വിതരണും ത്തചയ്യുകയുണ്ടായി. കൂടുതൽ സാഠ്െതികമികഠ്വാത്തട 
അനിഠ്മഷൻ ഠ്ജാല്ികൾ ത്തചയ്യാൻ ഈ ല്ാപ്ഠ്ടാപ്പുകൾ വിദോർത്ഥികൾക്ക് 
സഹായകമാകുും. 

റോങ്ക് കേതോക്കൾക്കുള്ള ആദരം  

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ യൂണിഠ്വഴ്സിറ്റി റാെുകൾ ഠ്നടിയ 
വിദോർത്ഥികൾകത്തള എല്ലാവര്ഷത്തെയുും ഠ്പാത്തല് ഈ അദ്ധ്േയന 
വർഷെില്ുും ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വര്ഷും മുതൽ റാെ് 
ഠ്ജതാക്കൾക്കുള്ള കോഷ് അവാർഡ് തുക വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുും നിർവ്വാഹക 
സമിതി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. യൂണിഠ്വഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നുും 
രണ്ടുും മൂന്നുും റാെ് ഠ്നടിയ നമ്മുത്തട ഠ്കാഠ്ളജിത്തല് വിദോർത്ഥികൾക്ക് 3000 
രൂപ വീതും കോഷ് അവാർഡ് നൽകി. കോഷ് അവാർഡ് കൂടാത്തത അവർക്കു 
സമ്മാനങ്ങളുും നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.  

 രിയർ ഗഗഡൻസ് മത്സരപരീക്ഷോ ക ോധവൽക്കരണം  

ഉന്നതപയനെിനുും മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ ഠ്നരിടുന്നതിനുും ആവരേമായ 
മാർഗ്ഗനിർഠ്േരങ്ങൾ വിദോർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിന്  കരിയർ വഗഡൻസ് 
മത്സരപ്പരീക്ഷാ ഠ്ബാധവൽക്കരണ പരിപാടി നടെുന്നതിന് PTA സാമ്പ്െിക 
സഹായും നൽകുകയുണ്ടായി. 

ഫോക്കൽറ്റി ഡവലപ്ടമൻറ് കപ്പോപ്ഗോം  

സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഫാക്കൽറ്റി ഡവല്പ്പ്ത്തമൻറ്  
പരിപാടികളിൽ പത്തെടുക്കുന്നതിന് അദ്ധ്ോപകത്തര ഠ്പ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും 
അതിനാവരേമായ ധനസഹായങ്ങൾ നൽകുകയുും ത്തചയ്തു   

അഭിേി് അമൽ രോേിന് തുെർപരിശീലനെിനുള്ള സഹോയം  

2022 ത്തല് അഹമ്മദാബാദ് ഠ്ദരീയ ത്തഗയിുംസിൽ ഠ്കരളെിനായുള്ള ആദേത്തമഡൽ 
ഠ്നടിയതു നമ്മുത്തട ഠ്കാഠ്ളജിത്തല് അവസാന വർഷ ബി. ഠ്കാും വിദോർത്ഥിയായ 
ഠ്റാളർ സ്ഠ്കറ്റിുംഗ്ദ് താരും അഭിജിത് അമൽ രാജ് ആയിരുന്നു. ഠ്കാഠ്ളജിനുും 
സുംസ്ഥാനെിനുും മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകല്ാരാല്ക്കുും അഭിമാനമായി മാറിയ 
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അഭിജിെിന് ഏഷേൻ ത്തഗയിമ്സിൽ പത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള 
തുടർപരിരീല്നങ്ങൾക്കായി  ഒരു ല്ക്ഷും രൂപ PTA  ഫണ്ടിൽ നിന്നുും നൽകി. 

ഗലപ് റി ഡിേിറ്റഗലകസഷൻ 

വയർത്തല്സ്സ് ത്തനറ്റ് വർക്കിൻ്്ത്തറ സഹായഠ്ൊത്തട  വിദോർത്ഥികൾക്ക് വായന 
എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുും ഇ-ഠ്ജര്ണല്ുകളുും പുസ്തകങ്ങളുും ഡൗൺഠ്ല്ാഡ് 
ത്തചയ്തു വായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി പെ് കിൻഡിൽ ടാബ്ല്റ്റുകൾ 
ഠ്കാഠ്ളജ് വല്പ്ബറിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു ല്ക്ഷും രൂപ 
അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. വരുും വർഷങ്ങളിൽ വല്പ്ബറിയിൽ കൂടുതൽ 
ഡിജിറ്റൽ സൗകരേങ്ങൾ ഏർത്തപ്പടുൊൻ PTA മുൻവക എടുഠ്ക്കണ്ടതാണ്. 

യൂണികവഴ്സിറ്റി  കലോത്സവം  

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിഠ്വഴ്സിറ്റി കഠ്ല്ാത്സവെിൽ നമ്മുത്തട ഠ്കാഠ്ളജിൽ 
നിന്നുും പത്തെടുക്കുന്ന വിദോർത്ഥികൾക്ക്  അവരുത്തട മത്സര ഇനങ്ങളിൽ 
പരിരീല്നും നൽകുന്നതിനായി 75000 രൂപ PTA ഫണ്ടിൽ നിന്നുും 
നൽകുകയുണ്ടായി. കഠ്ല്ാത്സവങ്ങളിൽ നമ്മുത്തട വിദോർഥ്ികൾ 
പ്പുംരസനീയമായ പ്പകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. 

 

ക ോകേജ് േിം & ഫിറ്റ്നസ് ക പ്രം  

വളത്തര നല്ല നില്യിൽ പ്പവർെിക്കുന്ന ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ത്തസന്ററുും ജിമ്മുും 
ഠ്കാഠ്ളജില്ുണ്ട്. എന്നാൽ  രാസ്പ്തീയമായ മാർഗ്ഗനിർഠ്േരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത 
അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപഠ്യാഗിക്കുന്നത് ആപൊണ്. 
വിദോർത്ഥികൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സുംബന്ധമായ മാർഗ്ഗനിർഠ്േരങ്ങൾ  
നൽകുന്നതിനുും ഉപകരണങ്ങളുത്തട രരിയായ ഉപഠ്യാഗും 
പരിരീല്ിപ്പിക്കുന്നതിനുും 5000 രൂപ പ്പതിമാസ രമ്പ്ളെിൽ  ഒരു പാർട്ട് വടും 
പരിരീല്കത്തന നിയമിക്കുന്നതിന് PTA ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. 

തയ്ടക്കോകടോ പരീശീലനം  

തയ്ത്തക്കാഠ്ണ്ടാ മത്സരങ്ങളിൽ  നമ്മുത്തട വിദോർഥ്ികൾ ഏതാനുും  
വര്ഷങ്ങളായി  യൂണിഠ്വഴ്സിറ്റി തല്െിൽ ചാമ്പ്േന്മാരാണ്. ഠ്ദരീയ 
മത്സരങ്ങളിൽ അവത്തര പത്തെടുപ്പിക്കുന്നതിന്  അവർക്കു ത്തമച്ചത്തപ്പട്ട  
പരിരീല്നും നൽഠ്കണ്ടതായുണ്ട്.  ഇതിഠ്ല്ക്കായി പ്പതിമാസും 8000 രൂപ 
ഠ്കാച്ചിന് ഓണഠ്ററിയമായി നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 ി. കവോക് വ ുപികലക്കുള്ള ലോബ് ഉപ രണങ്ങൾ  

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ ത്തതാഴിൽ സാധേതയുള്ള ഠ്കാഴ്സുകളാണ് ബി. ഠ്വാക്. 
വകുപ്പിൽ പയിപ്പിക്കുന്നത്.  അവിടുത്തെ വിദോർത്ഥികൾക്കായി 
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ല്ാബിഠ്ല്ക്ക് ആവരേമായ ഏതാനുും ഉപകരണങ്ങൾ 
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വാങ്ങുന്നതിനു PTA  ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിഠ്ല്ക്ക് അഡവാൻസ് 
തുകയായി 4,76,352  രൂപ അനുവദിച്ചു. 

 

ഠ്മല്പറെവ കൂടാത്തത വിദോർത്ഥികൾക്ക് സ്ഠ്പാർട്സസ് പ്ടാക്ക് സേൂട്ട് 
നൽകുന്നതിന് 35,000 രൂപയുും  മേൂസിക് സിസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 66,693 
രൂപയുും ബി.ഠ്വാക് വകുപ്പിൽ വാട്ടർ കൂളർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 42,675 
രൂപയുും വിദോത്ഥികൾക്കു ഇൻ്്റർവേൂ പരിരീല്നും നല്കുന്നതിനുും 
ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ പരിരീല്നെിനുമായി 22,500 രൂപയുും വിദോർത്ഥികൾക്ക് 
സാമ്പ്െിക സഹായമായി 5,000 രൂപയുും PTA ഫണ്ടിൽ നിന്നുും 
നൽകുകയുണ്ടായി. 

 

2021 -2022 അദ്ധ്േയന വർഷെിൽ PTA നടെിയിട്ടുള്ള പ്പവർെങ്ങളുത്തട 
പ്ഹസവമായ ഒരു റിഠ്പ്പാർട്ടാണിത്. സൃഷ്ടിപരമായ ചർച്ചയില്ൂത്തട  
പൂർെീകരിക്കുന്നതിനുും   അുംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ റിഠ്പ്പാർട്ട്  PTA 

ത്തപാതുഠ്യാഗെിൻ്്ത്തറ  മുമ്പ്ാത്തക അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

 

വിരവസ്തതഠ്യാത്തട  

 

ഹനീഫ ത്തക.ജി  

ത്തസത്തപ്കട്ടറി 

 


