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േജായി�് ഡയറ�ർ

കാലി��് സർ�കലാശാല ഓഡി�്

രജി�ാർ

കാലി��് സർ�കലാശാല

സർ,

വിഷയം : കാലി��്  സർ�കലാശാല�െട  2016-17  വർഷെ�  കണ�കളിേ���  ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്

**********

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെ� 13 -ആം വ��്, 1975 െല കാലി��് സർ�കലാശാല
നിയമ�ിെ�  50  (4)  -ആം  വ��്  എ�ിവ  �കാരം  കാലി��്  സർ�കലാശാല�െട  2016-17  വർഷെ�
കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��.

1994  െല  േകരള  േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമ�ിെ� 15  (1)  -ആം  വ��ിൽ നിർേ�ശി�� വിധം  ഈ
റിേ�ാർ�്  ൈക��ി  ര�്  മാസ�ിനകം  റിേ�ാർ�ിൽ  പരാമർശി�ി��  അപാകതകൾ  പരിഹരി�്  ഈ
കാര�ാലയെ� അറിയിേ��താണ്.

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്, േകരള സർ�ാർ, തി�വന��രം(ഉപരിപ�ം സഹിതം)1. 

ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)2. 

�ിൻസി�ൽ അെ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ), തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)3. 

ഓഫീസ് േകാ�ി4. 
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െക.എസ്.എ. - സി.എൽ.�.എ1/137/2018

തീയതി:02.06.2018

കാലി��് സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

(1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 13-ആം വ��്, 1975 െല കാലി��് സർ�കലാശാല
നിയമ�ിെല 50(4)-ആം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത് )

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ.

1 �ീ. ഉ�ി��ൻ.പി, േജായി�് ഡയറ�ർ (അധിക �മതല)

2 �ീ. മ��ദനൻ പി.എൻ., േജായി�് ഡയറ�ർ

2016-17 കാലയളവിൽ സർ�കലാശാലയിെല ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ.

# ഉേദ�ാഗ��െട േപര് പദവി കാലയളവ്

1. 
േഡാ. െക. �ഹ�ദ് ബഷീർ ൈവസ് ചാൻസലർ 01/04/2016 �തൽ 31/03/2017 വെര

2. 
െ�ാഫ. പി. േമാഹൻ െ�ാ. ൈവസ് ചാൻസലർ 01/04/2016 �തൽ 31/03/2017 വെര

3. 
േഡാ. അ�ൽ മജീദ് ടി.എ. രജി�ാർ 01/04/2016 �തൽ 01/04/2017 വെര

4. 
േഡാ. വി.വി. േജാർ�്��ി പരീ�ാ കൺേ�ാളർ 01/04/2016 �തൽ 31/03/2017 വെര

5. 
�ീ രാേജഷ് െക.പി. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 01/04/2016 �തൽ 10/01/2017 വെര

6. 

�ീ അ�ബ�ർ സി�ിഖ്

(െഡപ��ി രജി�ാർ)

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

(ഇൻ ചാർജ് )
10/01/2017 AN �തൽ 31/03/2017 വെര

സി�ിേ��് അംഗ�ൾ.

1. 
ൈവസ് ചാൻസലർ

2. 
േ�ാ ൈവസ് ചാൻസലർ

3. 
�ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്, േകരള സർ�ാർ

4. 
െസ��റി, വിവരസാേ�തിക വ��്, േകരള സർ�ാർ

5. 
േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ

6. 
െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ

7. 
േഡാ. പി. അൻവർ, െമ�ർ െസ��റി, െക.എസ്.എ�്.ഇ.സി. 04/10/2013 -- 11/04/2016

8. 
േഡാ. വി.പി. അ�ൾ ഹമീദ് 21/12/2013 -- 22/07/2016

9. 
േഡാ. ആബിദാ ഫ�ഖി 21/12/2013 -- 22/07/2016

10. 
അഡ�. രാജീവൻ മ�ിേ�രി 21/12/2013 -- 22/07/2016

11. 
�ീ െക.െക. ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 21/12/2013 -- 22/07/2016

12. 
�ീ സി.ആർ. ��കൻ ബാ� 21/12/2013 -- 31/08/2016

13. 
െ�ാഫ. െക. വിദ�ാസാഗർ 21/12/2013 -- 27/11/2017

14. 
�ീ സലാ��ീൻ പി.എം. 21/12/2013 -- 27/11/2017

15. 
�ീ ഐ.സി. ബാല��ൻ എം.എൽ.എ. 21/12/2013 -- 22/07/2017

16. 
�ീ �ി.എൻ. �താപൻ എം.എൽ.എ. 21/12/2013 -- 15/04/2016
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17. 
േഡാ. �ി.പി. അഹ�ദ് 21/12/2013 -- 27/11/2017

18. 
�ീ െക.എം. നസീർ 21/12/2013 -- 27/11/2017

19. 
�ീ ഒ. അ�ൾ അലി 21/12/2013 -- 27/11/2017

20. 
�ീ പി.എ.റഷീദ് 21/12/2013 -- 27/11/2017

21. 
െ�ാഫ. േഡാ. വി.എ�്. അ�ൾ സലാം 21/12/2013 -- 31/06/2017

22. 
അഡ�. നിയാസ് പി.എം. 21/12/2013 -- 27/11/2017

23. 
�ീ െക. വിശ�നാഥ് 21/12/2013 -- 30/09/2017

24. 
േഡാ. ഫാ�ിമ�് �ഹ്റ 21/12/2013 -- 27/11/2017

25. 
േഡാ. സി.ഒ. േജാഷി 11/09/2014 -- 22/07/2016

26. 
െ�ാഫ. സി.പി. ചി� 23/07/2016 -- 27/11/2017

27. 
േഡാ. പി. വിജയരാഘവൻ 23/07/2016 -- 27/11/2017

28. 
േഡാ. സി. അ�ൾ മജീദ് 23/07/2016 -- 27/11/2017

29. 
േഡാ. പി. ശിവദാസൻ 23/07/2016 -- 27/11/2017

30. 
േഡാ. സി.സി. ബാ� 23/07/2016 – 27/11/2017

31. 
േഡാ. െക.െക. ഹനീഫ 23/07/2016 -- 27/11/2017

ഓഡി�ിെ� വ�ാ�ി.

1975 െല കാലി��് സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 48, 50 (1), 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം
വ��്  3  (1)  എ�ിവ  �കാരം  കാലി��്  സർ�കലാശാല�െട  2016-17  സാ��ികവർഷെ�  വാർഷിക
കണ�കൾ  ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ക��ായി.  ഓഡി�ിൽ  കെ��ിയ  അപാകതകൾ  അതാത്  സമയം
ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട�ം, ഓഡി�് ഒ��ൻ േ��്െമ�കളി�െട�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട
��യിൽെ���ിയി��്.  സമകാലിക  ഓഡി�്,  െചലവ്  ഓഡി�്,  വിവിധ  പഠന-പാേഠ�തര  വ��കളിെല
ഓഡി�്  എ�ിവ�െട  അടി�ാന�ിൽ  നൽകിയ  ഒ��ൻ  പ�ികകളി�ൾെ��  �സ�മായ
നിരീ�ണ�ളാണ്  റിേ�ാർ�ിൽ  ഉൾെ���ിയി��ത്.  മ�്  ഒ��ൻ  പ�ികകളിേ���  �ടർനടപടികൾ
ഓഡി�ിൽ  �േത�കം  നിരീ�ി��താണ്.  ഓഡി�ിനായി  ലഭ�മായ  രജി��ക�േട�ം,  േരഖക�േട�ം,
വിവര��േട�ം,  വിശദീകരണ��േട�ം  അടി�ാന�ിലാണ്  ഈ  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.
�ാപനം നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന
ഓഡി�് വ��ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദിത��മി�.

ഈ  റിേ�ാർ�ിെല  പരാമർശ�ൾ  പരിഹരി��തിന്  സ�ീകരി�  നടപടിക�െട  വിവരം  1994  െല  േകരള
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം െസ�ൻ 15 (1) അ�ശാസി�� �കാരം റിേ�ാർ�് ൈക��ി 2 മാസ�ിനകം
ലഭ�മാേ��താണ്.

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴ പറ�ം �കാരം 5 ഭാഗ�ളിലായി �മീകരി�ിരി��.
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# ഭാഗം വിഷയം

1 ഭാഗം - I െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം - II വര� കണ�കളിെല അപാകതകൾ

3 ഭാഗം - III െചലവ് കണ�കളിെല അപാകതകൾ

4 ഭാഗം - IV ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

5 ഭാഗം - V അ�ബ��ൾ

ഉളളട�ം

#
ഖ�ിക
ന�ർ

വിഷയം
േപജ്
ന�ർ

ഭാഗം 1
1 1-1 െപാ� അവേലാകനം
2 1-2 ബജ�്
3 1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
4 1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം.
5 1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
6 1-6 തനത് വ�മാനം
7 1-7 എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം
8 1-8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

ഭാഗം 2
9 2-1 സാ��ിക �മേ�ട് - വ�ാജേരഖകൾ ഉ�ാ�ി പണം അപഹരി�
10 2-2 ൈഫൻ ഇളവ് - ച�വി��ം - 35000 �പ വ�മാന ന�ം
11 2-3 െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ 1,39,295 �പ �റവ്

12 2-4
സർ�കലാശാല ഓഡിേ�ാറിയ�ം െ�ൗ�ം �ൻ�ർ വാടക ഈടാ�ാെത
അ�വദി� 2.65 ല�ം ന�ം.

13 2-5 1,99,780/- �പ ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.

14 2-6
ഡി�ാർ�െമ�് �ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ് , മാഗസിൻ ഫീസ് എ�ിവ
വ��തലവെ� അെ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ത് �മ�കാരമ�

15 2-7
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �മൺ െഡവല�്െമ�് ഫ�ിന�ിൽ ഫീ
ഈടാ�ിയി�

16 2-8
എം.ബി.എ െസ�ർ, ��ി�റം - അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ
ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.

17 2-9
പി എ�് ഡി - ഗേവഷണാർ�ികളിൽ നി�ം 5,32,800/-�പ േടം ഫീസ്
ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.

18 2-10 DCMS - ഫീ ഈടാ�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
19 2-11 CUTEC, മല�റം -അത്ല�ിക് ഫീ �റവായി ഈടാ�ി
20 2-12 ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ �റവ് - 17,130 �പ �ണിേവ�ി�ി�് ന�ം

21 2-13
എം.എ. േസാേഷ�ാളജി - െസൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് േകാ�് വിദ�ാർ�ിക�െട
ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ�ിയി�. .

22 2-14 റീ-ഇംേ��് െച�് കി�ിയ ട�ഷൻ ഫിസ് - 84,500/-� വിദ�ാർ�ികൾ�്
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തിരിെക നൽകിയി�ി�.
23 2-15 വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ ഫീസ് തിരിെക നൽകിയി�ി�.
24 2-16 വിദ�ാർ�ിക�െട േ�മനിധി വിനിേയാഗിേ��താണ്.

25 2-17
CCSIT ���് –േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ്
അടവാ�ിയതിെ� ചലാൻ ഹാജരാ�ിയി�ി�

26 2-18
ഫീസ് ഈടാ�ി, സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� െചലാൻ
ഹാജരാ�ിയി�.

27 2-19 െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, േകാ�് ഫീസ് - 30,25,415/- �പ പിരിെ���ാൻ ബാ�ി
28 2-20 വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ �ക ഈടാ�ിയി�.
29 2-21 �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീ - 16,90,920/- �പ പിരിെ���ാൻ ബാ�ി
30 2-22 �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് - ഡിമാ�് െച�ി�ി�

31 2-23
�തിയ േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� േവ�ി അേപ�
�ണി��തിെല കാലതാമസം - പിഴ ഈടാ�ാൻ കഴി��ി�.

32 2-24 േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്- ഡിമാ�് െച�് ഈടാ��തിൽ വീ�
33 2-25 അഫിലിേയ�് േകാേളജിൽ നി�ം ഫീസ് ഡിമാ�് കണ�ാ�ിയി�ി�.

34 2-26
ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ ��ി�ി�ളള 9,97,360/- �പ സർ�കലാശാല
ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��താണ്.

35 2-27
കറ�് അെ�ൗ�ിൽ വൻ �ക നീ�ിയിരി�് - പലിശ ഇന�ിൽ ഭീമമായ
ന�ം

36 2-28
സർ�കലാശാല�െട അധീനതയി�� െക�ിട��െട വാടക സംബ�ി�്
�ത�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മ�

37 2-29 ക�ാർേ��ക�െട വാടക പിരി�ാൻ ബാ�ി

38 2-30
അനധി�തമായി �ാപന�ൾ �വർ�ി��ി� എ�ത്
ഉറ�വ���ി�

39 2-31 വീ�വാടകബ� ഈടാ��തിൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് പാലി��ി�
40 2-32 �ം വാടക നി�യി�തിൽ വ��തയി�

41 2-33
േലഡീസ് േഹാസ്ററൽ - െറ�്, വാ�ർചാർജ്, ഇല�ിസി�ി ചാർജ് എ�ിവ
കാേലാചിതമായി പരി�രി��ി�.

42 2-34 െറ�്, ഇല�ിസി�ി & വാ�ർ ചാർജ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.
43 2-35 വരവ് ഇന�ൾ പിരിെ����തിൽ കാലതാമസം വ���.
44 2-36 വാടക, ഇല�ിസി�ി ചാർജ് ഇന�ിൽ �ക പിരി�ാൻ അവേശഷി��.

45 2-37
ഗ�് �ം െറ�് - അ�ിഷൻ തീ�തി�ം ഫീസ് ഈടാ�ിയതിെ� തീ�തി�ം
(രശീതിയിെല) �ം െപാ��െ���ി�.

46 2-38
രസീതി ��കൾ, പിരിവ്, ഒ��്, െറ�് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവയിെല
അപാകതകൾ

47 2-39 ��ക വിൽ�ന – അഡ�ാൻസ് ബി�കൾ നൽകി – �ക ലഭ�മായി�ി�
48 2-40 ഫീസിന�ിൽ പിരിെ���ാൻ അവേശഷി��
49 2-41 ഇ-�ാ�് �ക �ർ�മാ�ം വിതരണം െച�ി�ി�
50 2-42 ഇ-�ാ�്സ് അെ�ൗ�ിൽ വൻ നീ�ിയിരി�്

51 2-43
ഇ-�ാ�്സ് - �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� െചലാൻ
ഹാജരാ�ിയി�
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52 2-44
ഇ - �ാ�്സ് - 46,63,530/- �പ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

53 2-45 ഉേദ�ാഗ� വീ� – ഇ-�ാ�് െ�യിം �ക �ത�മായി കണ�ാ��ി�
54 2-46 ഇ-�ാ�് �ക സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിൽ അപാകം
55 2-47 ഇ-�ാ�്സ് രജി�ർ - അപാകത

56 2-48
ഹി�ി പഠനവ��് - ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി�� �ക�െട അെ�ൗ�്
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

57 2-49 �ി�ിംഗ് െമഷീന് േലാഗ് ��് ഏർെ����ി�
58 2-50 േവ�് േപ�ർ ഡിേ�ാസലിന് െടൻഡർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

59 2-51
കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ₹.2,13,470/- സർ�കാലശാല
ഫ�ിൽ �തൽ ��ണം

60 2-52
േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ��ം അെ�ൗ�ിൽ
അടവാ�ിയതിെ��ം േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.

61 2-53 ആവശ�മായ ക����ക�െട അഭാവം പഠനെ� ബാധി��.

62 2-54
�ൽ�ാൻ ബേ�രി േസാഷ�ൽ വർ�് െസ�റിന് അടി�ാന
െസൗകര��ൾ ഒ���തിൽ വീ�

63 2-55 �ക ൈക��േ�ാൾ രസീ�കൾ നൽ��ി�.

64 2-56
പരീ�ാഭവൻ- േ�ാറിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ വ��ൾ ഡിസ്േപാസ്
െച��ി�.

65 2-57 ഒഴിവാ�ി

66 2-58
േഫാക് േലാർ പഠനവ��ിൽ ��ി�ി�� ��ക��െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�.

67 2-59 പി ടി എ �വർ�നം - മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി��ി�
68 2-60 േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് രജി�ർ / വിവര�ൾ അ�ർ�ം.
69 2-61 കള�ൻ �ക ഈടാ�ിയതിെ� രശീതികൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മായി�.
70 2-62 �ഡി െമ�ീരിയൽസിെ� േ�ാ�് - െഭൗതിക പരിേശാധന - അപാകതകൾ

71 2-63
�ണിേവ�ി�ി പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷൻ - െട�്�് ��് േ�ാ�് രജി�ർ -
അപാകതകൾ

72 2-64 പരീ�ാഭവൻ - തപാൽ വിതരണ�ിെല അപാകതകൾ
73 2-65 ഫീസ് ഇന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�.
74 2-66 ക�ാഷ് ��് ��ി�ിെല അപാകതകൾ

75 2-67
താൽ�ാലിക പണാപഹരണം - ഫീസിന�ിൽ പിരി�� �ക ബാ�ിൽ
ഒ��ാെത ൈകവശം ��ി��.

76 2-68
ൈല�റി ��ക�ൾ ദീർഖകാലം ൈകവശം െവ��വർെ�തിെര
നടപടികളി സ�ീകരിേ��താണ്

77 2-69 ൈല�റി ��ക വിതരണം - അപാകതകൾ
78 2-70 െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, പരീ�ാഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��

ഭാഗം 3
79 3-1 വി.ഐ.പി ഗ�് െഹൗസ് ��മതിൽ നിർ�ാണം- 8540/- �പ�െട ന�ം.

80 3-2
സിൻഡിേ��ിന് ച�വി��മായ �പാർശ നൽകി െടൻഡർ എ�സ്
അ�വദി� .

81 3-3 NSS റ�ലർ വർ�ിന് 14,055 �പ അധികം നൽകി
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82 3-4 �വർ�ി �ട�ി�ിട��

83 3-5
പരീ�ാ ഭവൻ െക�ിടം വി�ലീകരി��തി�� നിർ�ാണം-
അപാകതകൾ

84 3-6
ഡി.എസ്.ആർ �ാബല��ി�� ���ി�് ജ�ിഫിേ�ഷൻ നിര�്
നൽകി.

85 3-7
െപർേഫാമൻസ് ഗ�ാര�ി അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ, എം.��് എ�ിവ
ലഭ�മാ�ിയി�.

86 3-8 പി ടി എ ഫ�് വിനിേയാഗം - െചലവ് േരഖകൾ ��ി��ി�

87 3-9
എൻ.എസ്.എസ്. - െ�ഷ�ൽ ക�ാ�്, റ�ലർ ക�ാ�് നട��തിന് േവ�ി
അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�.

88 3-10 NSS അെ�ൗ�ിൽ നി�� െചലവിെ� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

89 3-11
െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി� – െചലവ് �ക 65,72,541/-�പ
തട�െ����.

90 3-12
മ��് വാ�ിയ ഇന�ിൽ െചലവഴി� 7,92,334 �പ�െട റസീപ്�കൾ
ലഭ�മ�.

91 3-13 ഇ-�ാ�്സ് - 45,799/- �പ�െട െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
92 3-14 േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�് - അനർഹമായി ദിനബ� നൽകി

93 3-15
വാഹന�ൾ�് ഇ�നം നിറ�ാൻ െചലവഴി� �ക�െട കണ�കൾ
െപാ��െ���ി�

94 3-16 വാഹന��െട േലാഗ് ��് ��ി�ിെല അപാകതകൾ
95 3-17 പരീ�ാഭവൻ- ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�്, വിതരണം - അപാകതകൾ
96 3-18 പരീ�ാഭവൻ - േ�ാർ - പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
97 3-19 േക�പാ�കൾ സംഭവി� േപ�ർ റീ�കൾ മാ�ി വാ�ിയി�ി�.
98 3-20 ആവശ�െ��തി�ം �റവായി ��ക�ൾ അ�ടി�് വിതരണം െച��.

99 3-21
2.09 േകാടി �പ �ടി�ിക ഫ�് �.ജി.സി.യിൽ നി�് േനടിെയ��ാൻ
അടിയ�ര നടപടി േവണം.

100 3-22 �േത�ക ബാ�് അെ�ൗ�് �ട�ണെമ� നിർേ�ശം നട�ിലായി�.
101 3-23 ആവശ�െ�� ��കം ലഭി�ി� – വകയി��ിയ ഫ�് പാഴായി.

102 3-24
ക�ിജ�് െചല�കൾ - �ാപന�ിെ� അെ�ൗ�ിൽ നി�ം
െചലവഴി�

103 3-25 ആവശ��ിലധികം �ക അെ�ൗ�ിൽ നി�ം പിൻവലി�
104 3-26 സമയപരിധി��ിൽ ഗേവഷണം �ർ�ീകരി��ി�

105 3-27
�.ജി.സി. JRF/SRF െഫേലാഷി�് - ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�ി�ി� –
േഫാേലാഷി�ിന�ിൽ നൽകിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

106 3-28
ഫാ�ൽ�ി െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാം - നാളി�വെര തീസീസ്
സമർ�ി�ി�ി� – �ടർനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

107 3-29 ഹാജരാകാ� ദിവസം ഗ�് ലക്ചറർ�് േവതനം നൽകി

108 3-30
�ണിേവ�ി�ി െസ�ർ, കവര�ി - പഠനയാ� 2013-14; 4,00,000/-
�പ�െട �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�.

109 3-31 േസവന��ക��െട പരിേശാധനയിൽ നി�� നിരീ�ണ�ൾ

110 3-32
�ല�നിർ�യ�ിൽ ��തര വീ� – ഉ�രവാദികൾെ�തിെര
നടപടിെയ���ി�.
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111 3-33
വിദ�ാർ�ിക�െട സമർ�ി�െ�� ഹാജർ പരി�രി�ാൻ അ�വാദം
നൽ��ത് ച� വി��ം:

112 3-34
ഉ�ര േപ�ർ ന�െ�ടൽ - ഉ�രവാദികളിൽ നി�് ന�പരിഹാരം
ഈടാ�ണം.

113 3-35
സർ�ാർ ഉ�രവ് പാലി��ി�. �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ നി�്
അ��ാപകർ വി� നിൽ��.

114 3-36
ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമ� 26.61 േകാടി െചലവഴി�ാൻ
അവേശഷി��.

115 3-37
ITSR - െ�ാജ�് െചതലയം വയനാട് - നബാർഡ് ധനസഹായം പാഴായി,
MLA ഫ�് ലഭി�ി�, �ടർ �വർ�നം സർ�കലാശാല�െട െചലവിൽ

116 3-38 ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷയാ�� �വർ�ന�ിൽ �േരാഗതിയി�
117 3-39 ഏ�േഡ�് േ�ാ�ാം - പഠന വ��കൾ നി�ഹകരി��

118 3-40
െമൗലാന അ�ൾ കലാം ആസാദ് െചയർ �വർ�നം
ഉർ�ിതെ���ിയി�. �.ജി.സി. �ാ�് 18 ല�ം �പ�ം �ടർ
സാ��ിക സഹായ�ം ന�െ���ി

119 3-41
െചയർ േഫാർ മാരിൈടം �ഡീസിന് അ�വദി� 5 ല�ം �പ പാഴായി -
�ടർ �വർ�ന�ം �ാ�ം നില�.

120 3-42 എ.ടി.എം. െകൗ��കൾ �വർ�ി��തിന് അ�മതി നൽ��തിൽ വീ�

121 3-43
ഫ�് ലഭ�ത �റവ് - അംഗീകാരം നൽകിയ േകാ�കൾ നട�ാൻ
സാധി��ി�.

122 3-44 ഡവല�്െമ�് ഫ�് - �ക െചലവഴി��ി�.

123 3-45
റി�ഷർ േകാ�കൾ / ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ - �.ജി.സി
മാർ�നിർേ�ശം പാലി��ി�.

124 3-46
സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളിൽ അവ��ത – വിമൺ െസൽ
�വർ�ന�ൾ, ഫ�് വിനിേയാഗം എ�ിവ വിലയി��െ���ി�

125 3-47 ആ�ി രജി�ർ സംര�ി��തിൽ അലംഭാവം

126 3-48
ഗേവഷണ കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽ�� - മാർ�നിർേ�ശ�ിന്
വി��ം

127 3-49 പിരിെ��� �ക വക മാ�് െചലവഴി��.

128 3-50
43 ശതമാനം അ��ാപക ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��ത് - പഠന,
ഗേവഷണ രംഗ�് തിരി�ടിയാ��.

129 3-51 �ര�ാവീ� പരിഹരി�ാൻ - നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം

130 3-52
െമസ് േകാൺ�ാ�ർ�് നൽകിയ �ക�െട അർഹത സംബ�ി� േരഖകൾ
ലഭ�മാ�ിയി�.

131 3-53
മതിയായ ജീവന�ാ�െട അഭാവം - വ��ിെ� �വർ�നം
തട�െ����.

132 3-54
േകാ�് നട�ി�ിൽ അവ��ത – കാേലാചിതമായി സിലബസ്
പരി�രി��ി�.

133 3-55 ഐ.സി.സി.ആറിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ അധിക �ക തിരി�ട�ണം

134 3-56
ല�ദ�ീപ് ഭരണ�ട�മാ��ാ�ിയ ധാരണാപ��ിെല വ�വ�കൾ
പാലി��തിൽ സർ�കലാശാല വീ� വ���.

135 3-57 േട�് എ േ��് പ�തി - ല���ിൽ നി�ം വ�തിചലി�് നട��.
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136 3-58 േകാ�കൾ �ർ�ിയാ�ാെത അന�മായി നീ��
137 3-59 RUSA – ഫ�് വിനിേയാഗ�ിൽ കാലതാമസം
138 3-60 � ജി സി �ാ�് യഥാസമയം വിനിേയാഗി��ി�

139 3-61
�ണിേവ�ി�ി �ാ���്, �.ജി.സി. െറ�േലഷൻ എ�ിവ�് വി��മായി
അധ�ാപകർ�് �ാന�യ�ം അ�വദി��ത് വഴി �ണിേവ�ി�ി ഫ�്
�ർവിനിേയാഗി�െ���.

ഭാഗം 4
140 4-1 വാർഷികകണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം.
141 4-2 സാ��ിക നില.
142 4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക.
143 4-4 ബാ�് നീ�ിയിരി�് വിശദാംശ�ൾ.
144 4-5 �ിരനിേ�പ�ൾ
145 4-6 �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �കകൾ -5,04,17,367/-�പ
146 4-7 ഓഡി�് റി�വറി
147 4-8 ഓഡി�് ചാർജ്
148 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
149 4-10 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ.

ഭാഗം 5 - അ�ബ��ൾ
150 I Endowments During 2016-17
151 II ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
152 III പി.എ�്.ഡി. ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
153 IV േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്
154 V കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�കൾ
155 VI ഇ-�ാ�്സ് ലഭ�മാേ��ത്.
156 VII േക�ീ�ത �ല� നിർ�യം - അനർഹമായി ഡി എ അ�വദി�ത്.

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1  െപാ� അവേലാകനം
േകരള�ിെല മലബാർ �േദശ�ളിൽ ഉൾെ��� ജി�കളിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ ആവശ��ൾ
നിറേവ��തിനായി  1968  ൽ  �ാപിതമായ കാലി��്  സർ�കലാശാല വർഷം  േതാ�ം  അ�ല�േ�ാളം
വിദ�ാർ�ിക�െട  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  ഗേവഷണേമാഹ�ൾ  നിറേവ�ിവ��.  മല�റം  ജി�യിെല
�ാമ�േദശമായ  േത�ി�ല�്  500  ഏ�റിലധികം  �മിയിലായി  വ�ാപി�്  കിട��  സർ�കലാശാല
ക�ാ�സിൽ  വ�ത��മായ  േമഖലകളിൽ  പഠന  ഗേവഷണ  �വർ�ന�ൾ  നട��  33  പഠനവ��ക�ം
അേ�ാളം സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം സർ�കലാശാല�െട ആ�ാന മ�ിര�ം �ിതി െച��.
ക�ാ�സിൽ മാ�ം 152 �ിരം അ��ാപകർ ഉൾെ�െട 340 അ��ാപക�ം 1427 �ിരം ജീവന�ാർ ഉൾെ�െട
1750  അന��ാപക  ജീവന�ാ�ം  അട��  ഉേദ�ാഗ�  ��ം  �വർ�ി�വ��.  ��ർ  ജി�യിെല
അരണാ�കരയിൽ  �വർ�ി��  േഡാ.േജാൺമ�ായി  ഉപേക�േ�ാെടാ�ം  പാല�ാട്,  മല�റം,
േകാഴിേ�ാട്,  വയനാട്,  ��ർ  ജി�കളിെല  വിവിധ  േക��ളിൽ  നട��  സ�ാ�യ  വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��ം,  ല�ദ�ീപ്  ഭരണ�ട�മായി  ഉ�ാ�ിയ  ധാരണാപ��ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  കവര�ി,
ആേ�ാ�്, കടമ�് എ�ീ ദ�ീ�കളിൽ �വർ�ി�� ഉപേക���ം കാലി��് സർ�കലാശാല േനരി�്
നട��  പഠനേക��ളാണ്.  �വർ�നമാരംഭി�്  അ�്  പതി�ാ�്  �ർ�ിയാ�േ�ാൾ  േമഖലയിെല
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ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ�ാപന�ിന് ആേവശകരമായ �തി�് നൽകാൻ �ാപന�ിന് കഴി�ി��്. �വർ�ന
േമഖലയിെല പരിധിയിൽ �വർ�ി�� 424 ഓളം സർ�ാർ,  എയിഡഡ്,  അൺ-എയിഡഡ് േകാേള�കൾ
സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�് �വർ�ി���്.

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ,  ഗേവഷണ  രംഗ�്  മിക�  സംഭാവനകൾ  നൽകാ��  പരി�മ�ൾ�ിടയി�ം
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരെ� ബാധി���ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ിെ� വളർ�െയ
പിേ�ാ�ടി�ി���മായ ചില �വണതകൾ ഉ�ായതായി ഈ റിേ�ാർ�ിെല നിരീ�ണ�ൾ വ��മാ��.

1-2  ബജ�്
2016-17 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് 28/12/2015 (Syndicate), 28/03/2016 (Senate) തീയതിയിെല Item
No.2015.1630 (Syndicate), Item No. III.2 (Senate) തീ�മാന�കാരം െസന�് / സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം
അംഗീകരി�. ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം
വരവ് െചലവ്

ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�് ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�്

2016-17 3670198655 3743240394 3671327824 4954770974

1-3  വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക സർവകലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

വാർഷിക
ധനകാര� പ�ിക

ഓഡി�ിന്
ലഭിേ��

തീയതി

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക

ഓഡി�ിന് ലഭി�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ

തിരി�യ� തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്

ലഭി� തീയതി

30.12.2017 31.07.2017 22.02.2018 ---- -----

1-4  വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം.

1-4-1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം.

2016-17വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 172.38 േകാടി �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.

ഗ�
സർ�ാർ ഉ�രവ്

നം./ തീ�തി
�ക

െചലാൻ
നം./തീ�തി

�ഷറി/ ബാ�്

April 2016

G.O.(Rt)
No.1059/2016

/H.Edn

dated 13.04.2016

14,36,50,000/- 80/30.04.2016
Sub-Treasury,

Thirurangadi

May 2016

G.O.(Rt)
No.1243/2016

/H.Edn

dated 10.05.206

14,36,50,000/- 26/31.05.2016
Sub-Treasury,

Thirurangadi

June 2016

G.O.(Rt)
No.1659/2016

/H.Edn

dated 27.06.2016

14,36,50,000/- 38/02.07.2016
Sub-Treasury,

Thirurangadi
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July 2016

G.O.(Rt)
No.1952/2016

/H.Edn

dated 24.07.2016

14,36,50,000/-
Credited to SBT, CU Branch

on 30.07.2016

August
2016

G.O.(Rt)
No.2157/2016

/H.Edn

dated 16.08.2016

14,36,50,000/-
Credited to SBT, CU Branch

on 31.08.2016

September
2016

G.O.(Rt)
No.2566/2016

/H.Edn

dated 26.09.2016

14,36,50,000/-

Credited to the current A/c
STSB A/c

No.799011400000130

Sub-Treasury,

Thirurangadi on 29.09.2016

October
2016

G.O.(Rt)
No.2822/2016

/H.Edn

dated 20.10.2016

14,36,50,000/-

Credited to the current A/c
STSB A/c

No.799011400000130

Sub-Treasury,

Thirurangadi on 25.10.2016

November
2016

G.O.(Rt)
No.3199/2016

/H.Edn

dated 24.11.2016

14,36,50,000/-

Credited to the current A/c
STSB A/c

No.799011400000130

Sub-Treasury,

Thirurangadi on 30.11.2016

December
2016

G.O.(Rt)
No.3472/2016

/H.Edn

dated 21.12.2016

14,36,50,000/-
Credited to STSB A/c on

29.12.2016

January
2017

G.O.(Rt)
No.83/2017/H.Edn

dated 19.01.2017
14,36,50,000/-

Credited to STSB A/c on
31.01.2017

February
2017

G.O.(Rt)
No.297/2017

/H.Edn

dated 17.02.2017

14,36,50,000/-
Credited to STSB A/c on

27.02.2017

March 2017

G.O.(Rt)
No.469/2017

/H.Edn

dated 16.03.2017

14,36,50,000/-
Credited to STSB
A/c on 31.03.2017

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

12 of 373 19/06/18, 2:32 PM



1-4-2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം.

2016-17വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 23.5 േകാടി �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.

ഗ�
സർ�ാർ ഉ�രവ്

നം./ തീ�തി
�ക

െചലാൻ
നം./തീ�തി

�ഷറി/ ബാ�്

I Quarter
G.O.(Rt)

No.1085/2016/H.Edn

dated 18.04.2016
5,00,00,000/- 191/21.5.2016

Credited to STSB A/c
on 19.01.2017

II Quarter
G.O.(Rt)

No.2070/2016/H.Edn

dated 06.08.2016
5,00,00,000/-

Credited to STSB A/c
on 19.01.2017

III Quarter
G.O.(Rt)

No.3316/2016/H.Edn

dated 02.12.2016
5,00,00,000/-

Credited to STSB A/c
on 19.01.2017

IV Quarter
G.O.(Rt) No.86/2017

/H.Edn

dated 19.01.2017
5,00,00,000/-

Credited to STSB A/c
on 13.02.2017

V Quarter
G.O.(Rt)

No.309/2016/H.Edn

dated 18.02.2017
3,50,00,000/-

Credited to STSB A/c
on 06.03.2017

Grant in aid to the
chair gor Gandhian

Studies by Research

G.O.(Rt)
No.1927/2017/fin.

Dated 10.03.2017
5,00,000/-

Credited to the

STSB A/c
No.799011400000130

at Sub-Treasury,

Thirurangadi

dated 30.03.2017

1-4-3 �.ജി.സി ധനസഹായം.

തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ 5.95 േകാടി �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

ഗ� ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക
വരവ് വ�

തീയതി
�ഷറി /
ബാ�്

പ�തി
/�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

III

XII
Plan

15/10/2015 5,80,80,000/- 07/04/2016
CANARA

BANK
GDA 5 Year

FNo.7-30/2007(WS)/Aug
2016

6,60,000 02/09/2016
CANARA
BANK

Development
of Women
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Studies

F No.90-12/2016(Wi-
Fi)/SU-1

8,10,000 07/04/2016
CANARA
BANK

Wi-Fi
connectivity

1 year

1-4-4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം.

ഗ�
ധനസഹായ�ിെ�

ഉേ��ശ�ം
ഉ�രവ്

നം./തീയതി
�ക

വരവ് വ�
തീയതി

�ഷറി
/

ബാ�്

പ�തി
/�േത�ക

ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/വിനിേയാഗ

കാലയളവ്

SECOND RUSA
GO (Rt.) No.

2360/2016/H
Edn.

29687500 02/11/2016
SBI C

U
Branch

Infrastructure
Grant

2015-16

2016-17

Not Specified

1-4-5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം.
                ഇ�

1-5  വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
തൻവർഷം അ�വദി� വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവര�ൾ.

#

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി�െട

ഉ�രവ്
നം./തീ�തി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

ഉേ�ശ�ം
വിനിേയാഗ

സാ��പ�ം
നം./തീ�തി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാലയളല്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1. 

No. F5-55/2009
(SAP-III) dtd.
31/03/2009

9,70,000+3992
(Int)

9,08,073 --

KSA-CLU
A3-1149/2015

dtd.
25/12/2015

UGC Special
Assisted
Program
Education

2009 – 10
�തൽ

2013-14 വെര

2. 

No. 7-30/2007 (WS)
dtd. 09/11/2012

0

28,90,117
(12-13)

24,28,907
(13-14)

90,78,938
(2014-15)

--

KSA-CLU
A3-471/2016

dtd.
20/06/2016

For Salary of
Staff in
Women
Studies

2012-13

2013-14

2014-15

3. 

F. No. - 242/2001
(ASC) of UGC dtd.

05/12/2013

10000000

(1 Crore)
97,26,732 --

KSA-CLU
A3-362/2016

dtd.
28/10/2016

In-Service
course for
Teachers

2013-14

4. 

No. F20-6(8)/2012
BSR dtd. 30/03/2013

5,60,609 5,60,980 --
KSA-CLU

A3-874/2016
dtd. 15/11/2016

UGC Stratup
Grant

01/04/2013
�തൽ

31/03/2015

5. 

No. F4-1/2006
(BSR)/7-363/2012
dtd. 04/09/2012

20,29,305 20,28,792 --

KSA-CLU
A3-92/2016

dtd.
30/06/2016

UGC (SAP-
BSR)

2012

6. 

U.O. Note No.
120156/IQAC-Asst.1 2,54,946 2,54,946 --

KSA-CLU
A3-912/2016

NAAC Peer
Team Visit, 2016
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/2016/Admn. Dtd.
23/09/2016

dtd. 01/10/2016 University

7. 

No. 7-30/07 (WS)
dtd. 02/09/2016

6,60,000 30,00,350 --

KSA-CLU
A3-51/2017

dtd.
13/02/2017

Expenditure
for Salary of

Staff in
Women
Studies

2015-16

1-6  തനത് വ�മാനം
�ൻ  വർഷേ��ാൾ  സർവകലാശാല�്  ഇൗ  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  തന�  വ�മാന�ിൽ  താെഴ�റ�ം
�കാരം 0.25% ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം
�ൻപെ� അേപ�ി�്

തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം (+/-%)

2016-17 1116821642 1119656399 +2834757 (0.25%)

1-7  എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം I ആയി ഉൾെ���ിയി��്.

1-8  മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

�മ നം. ഓഡി�് നട�ിയ ഏജൻസി ഓഡി�് കാലയളവ് റിേ�ാർ�് �റെ��വി� തീയതി

01 അ�ൗ��് ജനറൽ 2016-17 ലഭി�ി�ി�

ഭാഗം-2
വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1  സാ��ിക �മേ�ട് - േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് , ഇ-�ാ�്സ്-വ�ാജേരഖകൾ ഉ�ാ�ി പണം അപഹരി�
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി. ��ിൽ, വയനാട്  എ� �ാപന�ിെല ക�ാഷ് ��്, േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്  രജി�ർ,
േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് റീഫ�് രജി�ർ �തലായവ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം �വെട േചർ�ി�� െച�കൾ
�കാരം  2,04,000  �പ  സി.സി.എസ്.ഐ.ടി.  ചീഫ്  േകാർഡിേന�ർ,  സി.സി.എസ്.ഐ.ടി.  ��ിലിെ�
അെ�ൗ�ിേല�് (അെ�ൗ�് നം.  57068211398) േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്  റീഫ�് ഇന�ിലായി �ാൻ�ർ
െച�ി��്.

# െച�് നം./ തീയതി �ക

1 465405/ 27/10/2014 24,000

2 470919/ 27/10/2015 84,000

3 25323/ 27/05/2016 50,000

4 383768/ 01/02/2017 46,000

ആെക 2,04,000

േമൽ �കയിൽ നി�ം 1,78,000/- �പ �വെട േചർ�ം വിധം പിൻവലി�ി��്.

തീയതി �ക

26/10/2015 24,000

06/11/2015 40,000
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02/12/2015 30,000

07/12/2015 4,000

23/12/2015 4,000

22/01/2016 6,000

27/05/2016 30,000

17/06/2016 12,000

27/06/2016 4,000

01/02/2017 24,000

ആെക 1,78,000

പിൻവലി�  �ക  ��ികൾ�്  നൽകി  ൈക��  രശീതി  ��ി�ി��്.  എ�ാൽ  ൈക��  രശീതി,  േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്  റീഫ�്  രജി�ർ എ�ിവ�െട ��പരിേശാധനയിൽ സംശയം ഉ�ായതിനാൽ നിജ�ിതി
വ��മാ��തിനായി  ��ികെള േഫാണിൽ ബ�െ��.  ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 2009 അ�ിഷനിെല
വിദ�ാർ�ിനിയായ  ഐശ�ര�  എൽ.െജ.,  2010  അ�ിഷനിെല  വിദ�ാർ�ികളായ  ജീന  മാധവൻ  െക.,  നിമ�
െക.പി., സിതാര െക.രാജ്, 2011 അ�ിഷനിെല വിദ�ാർ�ിയായ മി�ൻ േറായ്, 2012 അ�ിഷനിെല ജിൻസി െക.
േജാസഫ്, ര�ി�് സി.ജി., ഫ� ഇ., 2013 അ�ിഷനിെല അജന� എം., ഓഷിൻ െജയിംസ്, ലി�ി എ.ആർ.,
നീ�േമാൾ സി.വി.  എ�ീ വിദ�ാർ�ിക�െട േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്  �ക ൈക��ിയി�ി� എ�റിയി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ ൈക��്  രശീതിയിെല ഒ�ം ��ിക�െട അ�ിേ�ഷനിെല ഒ�ം ഒ� േനാ�ക��ായി.
ഇവ ത�ിൽ െപാ��േ���തായി ഓഡി�് കെ��ിയി��്.

ഇ-�ാ�്സ്  രജി�ർ,  ബാ�്  േ��്െമ�്  �തലായവ�െട  പരിേശാധനയിൽ  നി�ം  ഇ-�ാ�്  ഇന�ിൽ
പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന �ാപന�ിെല ഇ-�ാ�്സ് അെ�ൗ�ിേല�് വ� ഫ�് ��ികൾ�്
വിവിധ  ഫീസിന�ിലായി  തിരിെക  നൽ�ക�ം  ��ിക�െട  പ�ൽ  നി�ം  ൈക��്  രശീതി  വാ�ി
��ി�താ�ം കാ��. എ�ാൽ ൈക��് രശീതി വിശദമായി പരിേശാധി�തിൽ സംശയം �പെ��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ  ��ിക�മായി  േഫാൺ  �ഖാ�രം  ബ�െ��ക�ം  അതിൽ  ചില  ��ികൾ  ൈക��
രശീതിയിൽ  ഒ�  െവ�്  �ക  ൈക��ിയി�ി�  എ�  വിവരം  ഓഡി�ിെന  അറിയി�.  ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓഡി�്  ��ിക�െട  ഒ�കൾ വിശദമായി  പരിേശാധി�േ�ാൾ ൈക�� രശീതിയിെല ഒ�ം
��ിക�െട  അ�ിേ�ഷ�കളിെല  ഒ�ം  വളെര  അ�ര��തായി  ഓഡി�ിന്  േബാധ�െ��.  വിവരം  താെഴ
േചർ��.

രശീതി
തീ�തി

��ിക�െട
േപര്

രശിതിയിെല �ക
(₹)

പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ിയ
അ�ിേ�ഷൻ ന�ർ

19/05/2015 ജീന പി.െക. 565
297/13

(അ�ിഷൻ ന�ർ)

19/05/2015 ലിജില ടി.പി. 1375 50127014

19/05/2015
രാജ�ീ
പി.െക.

1375 50127016

ൈക��് രശീതിയിൽ �ാപന�ിെ� േപേരാ, രശീതി ന�േറാ, സീേലാ പതി�തായി കാ��ി�. �ടാെത
ൈക��  �ക��  അക�ി�ൻസ്  രജി��ം  ഈ  �ാപന�ിൽ  ��ി�ി�ി�.  ��ികൾ�്  തിരിെക
നൽേക�തായി��  �ക  അവർ�്  നൽകാെത  വ�ാജമായ  കെ�ാേ�ാ��ടി��  രശീതി  ഉ�ാ�ി  പണം
അപഹരി�ക�ം  സാ��ിക  �മേ�ട്  നട�ക�മാണ്  ഉേദ�ാഗ�ൻ  െച�ി��ത്  എ�്  ഓഡി�്
വിലയി���.

ഈ  കാര��ിൽ  അടിയ�രനടപടി�ം  �ടർ  അേന�ഷണ�ി�ം  �പാർശ  െച�ാ�ം  സ�ീകരി�  നടപടി
വിവര��ം  അേന�ഷണറിേ�ാർ�ം  ഈ  കാര�ാലയെ�  അറിയി�ാ�ം  ആവശ�െ��െകാ�്  രജി�ാർ�്
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22/09/2017  െല  െക.എസ്.എ.-സി.എൽ.�.  ജി5-926/2017  ന�ർ  ക�്  നൽകിയി��.  എ�ാൽ
ഇ�വെരയായി യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�കേയാ �ടർനടപടിക�െട വിവരം അറിയി�കേയാ െച�ി�ി�.
�ണിേവ�ി�ി  ജീവന�ാ�െട  ഭാഗ�നി��ാ��  സാ��ിക  �മേ�ട്  കെ��ി  അറിയി�േ�ാൾ
��ത  വിഷയ�ിന്  അർഹമായ  െഗൗരവം  നൽകി  അടിയ�ിര  ശി�ാനടപടി  സ�ീകരി�ാ�ത്
�ണിേവ�ി�ി�െട ഭാഗ�നി�� ��തരമായ വീ�യാണ്.

2-2  ൈഫൻ ഇളവ് - ച�വി��ം - 35000 �പ വ�മാന ന�ം
സിൻഡിേ��് പരീ�ാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട 2016-17 വർഷെ� മി�ട്സ് പരിേശാധി�േ�ാൾ 30/3/2017 െല
മീ�ിംഗിെല െഎ�ം ന�ർ 8,9 എ�ീ തീ�മാന�ൾ �കാരം െസ�് േമരീസ് േകാേളജ് ��ർ, SNGS േകാേളജ്
പ�ാ�ി എ�ീ േകാേള�കൾ യഥാസമയം ഒ�ാം െസമ�ർ PG, ര�ാം െസമ�ർ B.Sc എ�ിവ�െട ഇേ�ണൽ
മാർ�് പരീ�ാഭവെൻറ ൈസ�ിൽ അപ്േലാഡ് െച�ാ�തിനാൽ െസ�് േമരീസ് േകാേളജിന് 25000 �പ�ം
SNGS േകാേളജിന് 10000 �പ�ം ൈഫൻ ഇന�ിൽ അട�ണമായി��. എ�ാൽ േമൽ വ��മാ�ിയ ര�്
േകാേളജിൽ നി�ം ൈഫൻ ഇന�ിൽ ഈടാേ�� �ക ബ�െ�� േകാേള�ക�െട അേപ� പരിഗണി�്
പരീ�ാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി ഒഴിവാ�ി നൽകി. ഈ നടപടിയിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.17, തീ�തി 12/07/2017) ഇ�വെര പരീ�ാഭവൻ മ�പടി നൽകിയി�ി�.

കാലി��്  സർ�കലാശാല  സർ�ലർ  ന�ർ  EG-1/Gen/12  തീ�തി  28/6/2013  �കാരം  അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കൾ നി�യി�െ�� സമയ�ി��ിൽ ഇേ�ണൽ മാർ�് അപ്േലാഡ്  െച�ിെ��ിൽ 5000 �പ
വീതം  ഓേരാ  േ�ാ�ാമി�ം  പിഴയട�ണെമ�്  വ�വ�  െച�ി��്.  നി�യി�െ��  ഒ�  ഫീസ്,  ൈഫൻ
എ�ിവയിൽ  ഇളവ്  നൽ��തി��  അധികാരം  പരീ�ാ  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�്  ഇ�ാ�തിനാൽ
ഈയിന�ിൽ ഇളവ്  നൽകിയ 35000/-  �പ തീ�മാനെമ�� ബ�െ�� ക�ി�ി  അംഗ�ളിൽ നിേ�ാ
ബ�െ��  േകാേളജ്  �ിൻസി�ൽമാരിൽ  നിേ�ാ  ഈടാ�ി  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  അട�ാൻ  സത�ര
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-3  െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ 1,39,295 �പ �റവ്
21.07.2015  െല  82947/DOA-ASSt.2/2015/Admn  നം.  സർ�ലർ  �കാരം  വിവിധ  േകാ�കൾ�്  960/-  �പ
െ�ഷ�ൽ  ഫീസായി  ഈടാേ����്.  എ�ാൽ  �വെട  േചർ�ി��  �ാപന�ൾ  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്
�റവായി  ഈടാ�ിയ� കാരണം സർവകലാശാല�്  1,39,295�പ ന���ായി��്.  വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.

# �ാപനം അ�ിഷൻ
വിദ�ാർ�ിക�െട

എ�ം
ഈടാേ�� �ക

@960
ഈടാ�ിയത് �റവ്

1
CUTEC

അരണാ�കര

2015 - 17 36 34560
24300

(36x675)
10260

2016 - 18 50 48000
33750

(50x675)
14250

2
CUTEC

വല�ാട്

2015 - 17 50 48000
31750

(50x635
16250

2016 - 18 50 48000
31750

(50x635
16250

3
CUTEC

വടകര

2015 - 17 50 48000
31750

(50x635
16250

2016 - 18 53 50880
33655

(53x635)
17225
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4
CUTEC

കണിയാ��
2016 - 18 50 48000

33750
(50x675)

14250

5 SMS വടകര
2015 – 7

2-ാം
വർഷം

36 34560 - 34560

ആെക 1,39,295

ടി  �ക അടിയ�രമായി  പിരിെ���്  സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ���ം െചലാൻ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ���മാണ്.

2-4  സർ�കലാശാല ഓഡിേ�ാറിയ�ം െ�ൗ�ം �ൻ�ർ വാടക ഈടാ�ാെത അ�വദി� 2.65 ല�ം ന�ം.
സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  ന�ർ  4181/2015/അ�ിൻ  തീ�തി  24/04/2015,  �.ഒ.  നം.  7203/2016/അ�ിൻ
തീ�തി 09/06/2016 എ�ിവ �കാരം കാലി��് സർ�കലാശാല ഓഡിേ�ാറിയം, േകാഹി�ർ വലിയ െ�ൗ�്
എ�ിവ  സ�കാര�  ആവശ��ൾ�്  നൽ�േ�ാൾ  �തിദിനം  ഈടാേ��  വാടക  യഥാ�മം  6000,  25000
എ�ി�െന നി�യി�് ഉ�രവായി.

17/10/2017 െല �.ഒ. നം. 25921/എൻജി/ഡിവി-S4-അ�ി-2/2014/സി.�. ഉ�രവ് �കാരം േകാഹി�ർ വലിയ
െ�ൗ�്  ഒ�  ദിവസേ��്  25000/-  �പ�ം  �ണിേവ�ി�ി  ഓഡിേ�ാറിയം  �തിദിനം  6000  �പ�ം
ഈടാേ����്.  കർഷക  സംഘം  ജി�ാ  സേ�ളന�ം  കാർഷിക  �ദർശന�ം  നട��തിനായി  2016
ഒേ�ാബർ  28,  29  തീ�തികളിൽ  ഓഡിേ�ാറിയ�ം  17  �തൽ  29  വെര  േകാഹി�ർ  വലിയ  െ�ൗ�ം
അ�വദി�ക��ായി. ഈയിന�ിൽ െമാ�ം 337000 �പ (25000 x 13+6000x2) വാടകയിന�ിൽ �ൻ�ർ
വാ�ിയ  േശഷം  മാ�െമ  അ�മതി  നൽകാ�.  എ�ാൽ  �ക  അടവാ�ാെത  െ�ൗ�ിൽ  പരിപാടി
ആരംഭി�ക�ം സാ��ിക �യാസ�െ��ം വാടക �റ� നൽകണെമ� കർഷക സംഘം ഭാരവാഹിക�െട
അേപ� 22/10/2016 ൽ േചർ� സിൻഡിേ��് പരിഗണി�ക�ം േകാഹി�ർ െ�ൗ�ിെ� വാടക �തിദിനം
5000  �പയാ�ം  ഓഡിേ�ാറിയ�ിെ�  വാടക  ര�്  ദിവസേ��്  6000  �പയാ�ം  �റ�്  ഈടാ�ാൻ
തീ�മാനി�ക�ം  െച�.  ആയത്  �കാരം  കർഷക  സംഘം  ഭാരവാഹികൾ  വാടകയിന�ിൽ  71000
(65000+6000) �പ സർ�കലാശാലയിൽ അട�ണമായി��. എ�ാൽ 40000 �പ മാ�മാണ് ഈയിന�ിൽ
വാടകയായി അട�ത് എ�് സർ�കലാശാല, ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7 �� മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി��്.
നി�യി�െ�� വാടക നിര�് ഒ� വ��ിേ�ാ സംഘടനേ�ാ മാ�ം ഇളവ് നൽകാൻ 1975 െല കാലി��്
സർ�കലാശാല ആ�് �കാരം സി�ിേ��ിന് അധികാരം നൽ��ി�. 

09/06/2016 െല �.ഒ. ന�ർ 7203/2016/അ�ിൻ ഉ�രവ് �കാരം േകാഹി�ർ േ���ിന് ��ിെല െചറിയ
െ�ൗ�്  10000/-  �പ  ദിവസ  വാടക  ഈടാ�ിയാണ്  സ�കാര�  ആവശ��ിന്  അ�വദിേ��ത്.  അ�
�കാരം  േകാഹി�ർ,  അ��  േസവാ  സമിതി  െസ��റി�െട  അേപ�  പരിഗണി�്  06/11/2016  െല
25921/എൻജി.ഡിവി.-എസ്.4-അ�ി.-2/2014/സി.�.  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  26/11/2016  ന്  േകാഹി�ർ
െചറിയ െ�ൗ�് 10000/- �പ ഈടാ�ി അ��ൻ വിള�് മേഹാ�വം നട��തിന് അ�വാദം നൽകി.
എ�ാൽ അ��േസവാസമിതി�െട അേപ� പരിഗണി�്  യഥാർ� വാടക�െട 20 ശതമാനം 2000/- �പ
മാ�ം  വാടക  ഈടാ�ി  നൽകാ�ം  ��ത  തീ�മാനം  സിൻഡിേ��ിൽ  റിേ�ാർ�്  െച�ാ�ം  ൈവസ്
ചാൻസലർ  ഉ�രവി�.  ഇ�ര�ിൽ  നി�യി�  വാടക  ഒരാൾ�്  മാ�മായി  �റവ്  വ��ാൻ  1975  െല
കാലി��് സർ�കലാശാല ആ�് �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ�് അധികാരം നൽ��ി�.

േമൽ  വ�തക�െട  അടി�ാന�ിൽ  കർഷക  സംഘം  ഭാരവാഹികളിൽ  നി�്  ലഭിേ��  2,57,000
(337000-40000) �പ�ം അ��േസവാ സമിതിയിൽ നി�ം ലഭിേ�� 8000 (10000 – 2000) �പ�ം േചർ�്
െമാ�ം  2,65,000/-  �പ  സർ�കലാശാല  ഫ�ിന്  ന�ം  വ�.  ആയത്  പലിശ  സഹിതം  ബ�െ��
വ��ികളിൽ നിേ�ാ ഉ�രവാദികളായ സർ�കലാശാല അധികാരികളിൽ നിേ�ാ ഈടാ�ി സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ അട�ാൻ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-5  1,99,780/-�പ ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
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21.07.2015  െല  82947/DOA/ASST.2/2015/Admn  നം.  സർ�ലർ  �കാരം  1,  2  വർഷ  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  യഥാ�മം  2910/-,  2760/-  �പ�ം  BTA  (ബാ�ിലർ  ഓഫ്  തിയ�ർ  ആർട്സ്)
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം 1960/- �പ�ം െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീസ് ഇന�ളിൽ ഈടാേ��ിയി��.
2016-17 വർഷെ� വിവിധ പഠനവ��കളിെല ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ , ചലാൻ എ�ിവ പരിേശാധി�േ�ാൾ
ഫീസിന�ിൽ  1,99,780/-�പ  ഈടാ�ാൻ  അവേശഷി��താായി  കാ��.  വിശദവിവര�ൾ�ായി
അ�ബ�ം II കാ�ക.

ടി �ക അടിയ�രമായി പിരിെ���് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

2-6  ഡി�ാർ�്െമ�് സ്�ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ് , മാഗസിൻ ഫീസ് എ�ിവ വ��തലവെ� അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ത് �മ�കാരമ�
21.7.2015  െല 82947/DOA-  ASST-2/2015/Admn നം.  ഉ�രവ്  �കാരം  ഡി�ാർ�്െമ�്  �ഡ�്സ്  �ണിയൻ
ഫീസിന�ിൽ 100/-  �പയാണ്  ഈടാേ��ത്.  �ൾ ഓഫ്  �ാമ  ആ�്  ൈഫൻ ആർട്സിൽ ആയതിന്
പകരം 125/- �പ ഈടാ�ക�ം വ�� തലവെ� അെ�ൗ�ിൽ ( A/c No. 57069787405, SBI TSR Main )
െ�ഡി�്  െച�ക�മാണ്  െച��ത്.  ഡി�ാർ�്െമ�്  �ഡ�്സ്  �ണിയൻ ഫീസ്,  �ണിേവഴ്സി�ി  ഫ�ിൽ
അടവാേ�� �കയാണ്.  �ണിേവഴ്സി�ി  നി�യി� നിര�ിേന�ാൾ അധികം �ക ഈടാ�ക�ം, വ��
തലവെ�  അെ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�തി�ം  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��  െകാ�്  നൽകിയ  10.8.2017  െല
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 10/2017 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ�േണാമി�്  പഠന  വ��ി�ം  (േഡാ.  േജാൺ  മ�ായി  െസ�ർ,  അരണാ�കര)  ഡി�ാർ�െമ�്  �ഡ�്സ്
�ണിയൻ ഫീസ്, മാഗസിൻ ഫീസ് എ�ിവ വ�� തലവെ� അെ�ൗ�ിൽ ആണ് െ�ഡി�് െച��ത്.

നാളി�വെരയായി  വ��  തലവെ�  അെ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�ി��  ഡി�ാർ�്െമ�്  �ഡ�്സ്  �ണിയൻ
ഫീസ്,  മാഗസിൻ  ഫീസ്  എ�ിവ  കണ�ാ�ി  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ  അടവാേ���ം  ചലാൻ
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

2-7   വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �മൺ െഡവല്�െമ�് ഫ�ിന�ിൽ ഫീ ഈടാ�ിയി�
െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�് സയൻസിെല 2014-15, 2015-16, 2016-17 എ�ീ സാ��ിക വർഷെ� ഫീ രജി�ർ,
ചലാൻ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വിമൺ െസൽ ഫീ ഇന�ിൽ െമാ�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
ഈടാേ�� 35750/- �പ പിരിെ���ത് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതായി കാ��ി�.

GA  1/A3/1208/94  Volume  111  dated  13.07.2012  ന�ർ ഉ�രവ്  CDC  /1208/94  Vol.111  (2)  dated  17.12.2012
സർ�ലർ �കാര�ം �മൺ െസൽ ഫീ 5 �പയിൽ നി�ം 50 �പയാ�ി എ�ാ വർഷ�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��തായി��. െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�് സയൻസിൽ ഈ ഉ�രവ്
�ത�മായി പാലി��തായി കാ��ി�. ഈടാ�ാൻ �റവ് വ� �ക�െട വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം േകാഴ്സ്
��ിക�െട എ�ം

ഈടാേ�� �ക
Ist year II nd Year III rd Year IV th year

2014-15

എം.എൽ.ടി 26 26 27 30 109x50=5450

ൈമേ�ാ ബേയാളജി 17 23 24 19 83x50=4150

ബേയാ െകമി�ി 15 20 16 15 66x50=3300

2015-16

എം.എൽ.ടി 27 26 26 27 106x50=5300

ൈമേ�ാ ബേയാളജി 24 17 23 24 88x50=4400

ബേയാ െകമി�ി 17 15 20 16 68x50=3400

2016-17
എം.എൽ.ടി - 27 26 26 79x50=3950

ൈമേ�ാ ബേയാളജി -- 24 17 23 64x50=3200
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ബേയാ െകമി�ി -- 17 15 20 52x50=2600

ആെക 35,750/-

വിദ�ാർ�ിക�െട  പ�ൽ  നി�ം  �ക  ഈടാ�ി  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  അടവാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

2-8   എം.ബി.എ െസ�ർ, ��ി�റം - അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.
U.O  No.  4881/2015/Admn.  Dated  14.5.2015  �ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവ്  �കാരം  എം.ബി.എ  (സ�ാ�യം)
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  2016-17  ൽ  10000  �പ  അഡ്മിഷൻ  ഫീ�ം  22500  �പ  ട�ഷൻ  ഫീ�ം
ഈടാേ����്. എ�ാൽ �വെട േചർ�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ��ത ഫീ�കൾ ഈടാ�ിയതിെ�
െചലാൻ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�മ.നം വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് െസമ�ർ ഫീസ്

1 അ�ഷ.ഒ MBA 2016 Admn Ist
TF –22500

AF- 10000
32500

2 െ��ി േഗാപി ,, ,, 32500

130000
3 സ�ീപ്.എം.ടി ,, ,, 32500

4 േശ�ത.സി.എസ് ,, ,, 32500

5 വിശാഖ്.പി ,, ,, 32500

6 അ�ഷ.ഒ ,, 2nd Sem 22500

7 െ��ി േഗാപി ,, ,, 22500

8 ജസീല.വി ,, ,, 22500

9 സനിദീപ്.എം.ടി ,, ,, 22500

10 േശ�ത.സി.എസ് ,, ,, 22500

11 വിശാഖ്.പി ,, ,, 22500

12 ജിതിൻ.എം ,, ,, 22500

13 �ഹ�ദ് നിസാം.എ ,, ,, 22500

14 അ�ന.എൻ.േമേനാൻ MBA 2015 Admn 3rd Sem 22500

15 ജസീല.വി ,, ,, 22500

16 േജ�ാഷിതപി.സി ,, ,, 22500

17 േര�.ഇ ,, ,, 22500

18 മി�ൻ �മാർ.സി ,, ,, 22500

19 നി�ി.െക.ടി ,, ,, 22500

20 സ�യ്.പി.പി ,, ,, 22500

21 ഷിൻ�.എ.എസ് ,, ,, 22500

22 �ൈഹൽ.എം ,, ,, 22500

23 േജ�ാതിഷ.പി.സി MBA 2015 Admn 4th Sem 22500

24 മി�ൻ �മാർ.സി ,, ,, 22500

25 നി�ി.െക.ടി ,, ,, 22500
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26 സ�യ്.പി.പി ,, ,, 22500

27 �ീല�ി.പി.വി ,, ,, 22500

ആെക 6,57,500/-

ടി  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  ഫീസ്  ഈടാ�ി  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  ഒ��ി  െചലാൻ  പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 1/MBA/25.8.2016 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.)

2-9  പി എ�് ഡി - ഗേവഷണാർ�ികളിൽ നി�ം 5,32,800/-�പ േടം ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.
സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.CDB/B3/1549/General  /09,  തീയതി  06/11/2009  �കാരം  ഗേവഷണ
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം 900/- �പ വീതം േടം ഫീസ് ഈടാേ��താെണ�ം ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിക�െട
േജായിനിംഗ് തീയതി കണ�ാ�ാെത �ൈല �തൽ ഡിസംബർ വെര േടം-1, ജ�വരി �തൽ �ൺ വെര േടം-11
ആയി  കണ�ാ�ണെമ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  വിവിധ  പഠന  വ��കളിെല  ഫീസ്  കള�ൻ  രജിസ്ററർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ 5,32,800/- �പ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി���്.  വിശദാംശ�ൾ�ായി അ�ബ�ം III
കാ�ക.

േമൽ  �ക  അടിയ�രമായി  പിരിെ���്  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്  അടവാ�ാൻ  ബ�െ��
പഠനവ��കൾ�് കർശന നിർേ�ശം നൽേക�താണ്.

2-10   DCMS - ഫീ ഈടാ�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
2015 വർഷ�ിൽ അ�ിഷൻ നൽകിയ MBA വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ��ാം െസമ�ർ ഫീസ് ആയി ആെക
10090/- �പ വീതമാണ് ഈടാ�ിയി��ത്.  ഇ�കാരം 36 വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ �കയിൽ
8260/-�പ  വിവിധ  ഫീസ്  ഇന�ളിലായി  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്/ബാ�്  അെ�ൗ�ിൽ  അടവാ�ിയി��്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ട�ഷൻ ഫീ - 7000

മ� ഫീ�കൾ - 960

Assignment - 300

ആെക - 8260

എ�ാൽ അധികമായി വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ 1830/-�പ ആെക 65,800/- വ��് തലവെ�
േപരിൽ  കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  �ാ�ിൽ  നിലവി��  57018349132  ന�ർ  SBT  അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ി��്.  ലഭ�മായ  േരഖകൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ടി  �ക  ഏതിന�ിൽ  പിരിെ����താെണ�്
വ��മ�.  1830/-  �പ  വീതം  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ാ��  ഉ�ര�കേളാ  മ�  േരഖകേളാ
ഉെ��ിൽ ഓഡി�് ��ാെക ഹാജരാേ��താണ്. �ടാെത �ാപനേമധാവി�െട േപരി�� അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�� ഈ �ക ഏത് ആവശ��ിന് േവ�ിയാണ് വിനിേയാഗി��ത് എ� വ��മാേ��താണ്.
02/28.07.2017 �കാരം എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.

2-11  CUTEC - മല�റം -അത്ല�ിക് ഫീ �റവായി ഈടാ�ി
21/07/2015 െല 82947/DOA/ASST-2/2015/Admn. ന�ർ സർ�ലർ �കാരം 2015-16 അ��ായന വർഷം �തൽ
ഒ�  വിദ�ാർ�ിയിൽ  നി�ം  ₹100/-  നിര�ിലാണ്  അത്ല�ിക്  ഫീ  ഇന�ിൽ  ഈടാേ��ത്.  എ�ാൽ,
2016-18 ബാ�ിെല ��ികളിൽ നി�ം േമൽ ഇന�ിൽ ₹60/- നിര�ിലാണ് ഈടാ�ിയി��ത്.  വിശദാംശം
�വെട േചർ��.

ബാ�്
��ിക�െട

എ�ം
ഈടാേ�� �ക
(@100/വിദ�ാർ�ി)

ഈടാ�ിയ �ക
(@60/വിദ�ാർ�ി)

�റവ്
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2016-18 50 5000 3000 2000

േമൽ �ക ബ�െ��  വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം  ഈടാ�ി  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ അടവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-12   ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ �റവ് - 17130 �പ �ണിേവ�ി�ി�് ന�ം
�ൾ ഓഫ്  �ാമ  ആ�്  ൈഫൻ ആർട്സിൽ 2016-17  ൽ അഡ്മിഷൻ ലഭി� BTA  വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�്
21.7.2015 െല 82947/DOA-ASST-2/2015/Admn ന�ർ സർ�ലർ �കാരം െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 960 �പ�ം U O
No.4431/2015/Admn/തീയതി  30.04.2015  �കാരം  ട�ഷൻ  ഫീസ്  1000  �പ�ം  U  O  No.GA1/A3/1208/94
തീയതി 29.05.2005 �കാരം േകാഷൻെഡേ�ാസി�് 500 �പ�ം േചർ�് ആെക 2460 ഈടാേ��ിയി��.

എ�ാൽ �വെട േചർ�ം �കാരമാണ് ഫീസ് ഈടാ�ിയി��ത്.

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് ഈടാേ��ത് ഈടാ�ിയ �ക �റവ്

1. അഭിന�് 2460 1890 720

2 അജയ് ഉദയൻ 2460 1890 720

3. അമൽ ��.എ.ഒ 2460 1890 720

4. അരണ� സാഗർ.വി 2460 500 2110

5 അശ�ിൻ വിജയൻ 2460 1890 720

6. അ�ൽ.എം 2460 1890 720

7. ച�സ്.ടി 2460 1890 720

8. �ഹ�ദ് ഷിബിൽ.പി 2460 1890 720

9. ന�.പി.ബി 2460 1890 720

10 നിധീഷ്.െക.െക 2460 1890 720

11. സാലിഹ്.പി.ആർ 2460 1890 720

12 സതീഷ് �മാർ.െക.എസ് 2460 1890 720

13. �ീകാ�്.എം.എസ് 2460 1890 720

14. വി�.എസ് 2460 1890 720

15. ൈവ� ���ണ�ൻ. 2460 500 2110

16 ശിവ�സാദ് 2460 1890 720

17. അമൽ.സി.ദാസ് 2460 500 2110

18 മ� േവ�േഗാപാൽ 2460 1890 720

44280 29350 17130

(ഡി�ാർ�്െമ�് �ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീ 100 �പ�് പകരം 125 �പയാണ് ഈടാ�ിയി��ത് )

അപാകത അറിയി�െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2/9.8.17 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

ഈടാ�ാൻ അവേശഷി�� 17130  �പ ഈടാ�ി,  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ ഒ��ി െചലാൻ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

2-13   എം.എ. േസാേഷ�ാളജി - െസൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് േകാഴ്സ് വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ�ിയി�. .
2016-17  വർഷെ� ഓഡി�ിൽ 2015-17  ബാ�ിേല�ം 2016-18  ബാ�ിേല�ം താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ിക�െട
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ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ�ിയതായി കാ��ി�. ഒ� െസമ�റിൽ അടേ�� ട�ഷൻ ഫീസ് 26,046 �പയാണ്.
അടവാ�ാൻ ബാ�ി�� ഫീസിെ� വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

2015-17 ബാ�് അട�ാൻ ബാ�ി�� �ക

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര്
അഡ്മിഷൻ

ന�ർ
െസമ�ർ ആെക അട�ാൻ

ബാ�ി�� ഫീസ്I II III IV

1. 
ആബിദ ബീവി 01/15-16 - 26046 26046 26046 78138

2. 
അ� ലാലി.െക.െക 02/15-16 13046 26046 26046 26046 91184

3. 
അ�ത.െക.പി 03/15-16 - - 13046 26046 39092

4. 
അൻവർസാദിഖ്.സി 04/15-16 - - 26046 26046 52092

5. 
അഷിത.ആർ.െജ 05/15-16 - - - 26046 26046

6. 
അയ്മൻ മാളിയാ�ൽ 06/15-16 - - 26046 26046 52092

7. 
ജംഷില.െക 08/15-16 - 26046 26046 26046 78138

8. 
�ഷ്ണലത.എ.െക 09/15-16 - 13046 26046 26046 65138

9. 
ലിനിഷ ��ൻ 10/15-16 - - 26046 26046 52092

10. 
�ഹ�ദ് ഷാഫി.െക.ടി 11/15-16 - - 26046 26046 52092

11. 
നാഥ.എം. 12/15-16 - - 26046 26046 52092

12. 
ന��മാർ.െക.വി 13/15-16 - 13046 26046 26046 65138

13. 
നാസിയ.പി 14/15-16 - - 26046 26046 52092

14. 
റിതിക്.എസ്.വശ�വച�് 15/15-16 - 26046 26046 26046 78138

15. 
ഷർ�ിന.എൻ.െക 16/15-16 - - 13046 26046 39092

16. 
�നീറ േമാൾ.സി 17/15-16 - 26046 26046 26046 78138

ആെക 950794/-

2016-18 ബാ�് - 2016-17 വർഷം അട�ാൻ ബാ�ി�� ഫീസ്.

�മ

നം
വിദ�ാർ�ി�െട േപര്

അഡ്മിഷൻ
ന�ർ

െസമ�ർ ആെക അട�ാൻ ബാ�ി��
ഫീസ്I II III IV

1. 
പവി�ഗായ�ി.െക.വി 1/16-17 - 26046 - - 26046

2. 
ഷിജിന.എ 2/16-17 - 26046 - - 26046

3. 
ഹസ്ന.സി 3/16-17 - 26046 - - 26046

4. 
അ��തി.ഡി.എസ് 4/16-17 - 26046 - - 26046

5. 

�ഹ�ദ് നിസാർ.

െക.വി
5/16-17 13046 26046 - - 39092

6. 
ആതിര.പി.എം 6/16-17 13046 26046 - - 39092

7. 

അനില താഴ�്
വീ�ിൽ

7/16-17 - 26046 - - 26046

8. 
അ��ീ.െക 8/16-17 13046 26046 - - 39092

9. 
ആരതി ��.സി 9/16-17 - 26046 - - 26046
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10. 
ശറഫിയ.വി.പി 10/16-17 - 26046 - - 26046

11. 
�ീ�ിയ �ശാ�്.സി 11/16-17 13046 26046 - - 39092

12. 
അ�.എം.എം 12/16-17 - 26046 - - 26046

13. 
റസിൻ.െക.പി 13/16-17 - 26046 - - 26046

14. 
�ശ�.െക.പി 14/16-17 13046 26046 - - 39092

15. 
ഷമിം.സി 15/16-17 - 26046 - - 26046

16. 
വർഷ.െക.െക 16/16-17 - 26046 - - 26046

17. 
അനശ�ര വിജയൻ.െക 17/16-17 - 26046 - - 26046

18. 
ശരത്.ടി 18/16-17 13046 26046 - - 39092

19. 
സാദിഖ്.സി.പി 19/16-17 - 26046 - - 26046

20. 
േറാഷ്ന.എസ് 20/16-17 13046 26046 - - 39092

21. 
�ിത.പി 21/16-17 13046 26046 - - 39092

22. 
�കന�.െക 22/16-17 - 26046 - - 26046

23. 
െനൗഷിദ.എം.ടി 23/16-17 13046 26046 - - 39092

ആെക 716472/-

ഇ�  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  1/12.7.17  ന്  മ�പടി  ലഭ�മായി�ി�.  ട�ഷൻ  ഫീസ്
ഇന�ിൽ  ആെക  അടവാ�ാൻ  ബാ�ി��  16,67,266  (9,50,794+  7,16,472)  �പ  അടിയ�ിരമായി
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

2-14  റീ-ഇംേ�ഴ്സ് െചയ്ത് കി�ിയ ട�ഷൻ ഫിസ് - 84,500/-� വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽകിയി�ി�.
വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസം  വഴി  വിവിധ  പി  ജി  േകാ�കൾ�്  അ�ിഷൻ  എ��  എസ്  സി/  എസ്  ടി/ഒഇസി/
വിദ�ാർ�ികളിൽ  �വെട  േചർ�ി��  േപ�കാർ  അ�ിഷൻ  തീയതിയിൽ  തെ�  ട�ഷൻ  ഫീസ്
അടവാ�ിയി��്.

# എൻേറാൾെമ�് ന�ർ േപര് കാ�ഗറി അടവാ�ിയ ഫീസ് തിരിെക നൽേക�ത്

1 1520016 ഹരിത എൻ െക ഒ ഇ സി 2600 2000

2 1520029 സരിഗ എൻ െക ഒ ഇ സി 2600 2000

3 1520143 �േമഷ് സി എസ് സി 2000 2000

4 1520144 �രജ് ഇ ഒ ഇ സി 2950 2000

5 1520175 ചി� വി സി എസ് സി 2600 2000

6 1520194 ജ� വിവി ഒ ഇ സി 2450 2000

7 1520215 നീ� െക പി എസ് സി 2450 2000

8 1520223 നിേവദിത ഒ ഇ സി 2500 2000

9 1520236 റീ� വി െക ഒ ഇ സി 2500 2000

10 1520121 െക ശിബീഷ് ച�ൻ എസ് സി 2950 2000

11 1520139 ഷി� പി എസ് സി 2500 2000

12 1520422 അജിത സി ഒ ഇ സി 2450 2000

13 1520452 �സീത വി ഒ ഇ സി 2450 2000
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14 1521629 �ീ� സി ഒ ഇ സി 3100 2500

15 1521702 അഭിലാഷ് എൻ പി എസ് സി 3000 2500

16 1521734 ചി� ച�ൻ ഒ ഇ സി 2950 250

17 1521748 േലാഷ്ന എസ് സി 2500 2500

18 1521780 �തി സി എസ് എസ് സി 2500 2500

19 1521945 മിനി േമാൾ െക എസ് സി 3000 2500

20 1521981 �ീര�ിനി എസ് സി 4500 2500

21 1522107 �ീജ ആർ എസ് സി 3000 2500

22 1522168 സി�ാര � പി എസ് സി 2950 2500

23 1520836 ബിബിന എൻ എസ് സി 2650 2000

24 1520838 ചി� പി െക എസ് സി 2500 2000

25 1520848 ലിൻസി െക എം എസ് സി 2500 2000

26 1520855 നിമ� ടി എസ് സി 2450 2000

27 1520856 നിഷ െക െക എസ് സി 2450 2000

28 1520865 രമ� െക സി എസ് സി 2500 2000

29 1520881 �ീേലഖ െക പി എസ് സി 2500 2000

30 1520882 �ഭജ സി എസ് സി 2500 2000

31 1521016 ആതിര എം പി എസ് സി 2450 2000

32 1521051 �ീജ പറ��് എസ് സി 2500 2000

33 1521230 ആതിര എ ജി എസ് സി 2450 2000

34 1521338 �ീ��ി െക എസ് ഒ ഇ സി 2500 2000

35 1521358 വിമല െക വി എസ് സി 2450 2000

36 1521462 േര� എം ഒ ഇ സി 2500 2000

37 1521478 േ�ഹ സി എസ് സി 2450 2000

38 1522343 ഹരിത ടി വി ഒ ഇ സി 2650 2000

39 1522381 ശി� പി ഒ ഇ സി 2510 2000

40 1522637 ബിനിത ടി െക എസ് സി 2550 2000

ആെക 84,500/-

ഫീസാ��ല��ിന് അർഹരായ വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ ഫീസ് �വെട േചർ�ി�� ഉ�ര�കൾ �കാരം
പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�ം റീഇംേ��് െച�് ലഭി�ി��്.

1. ഉ�രവ് നം. എം.6-4896/15(5) (23എസ് സി) - 14/03/2017

2. ഉ�രവ് നം. എം.6-4896/15(9) (108എസ് സി) - 23/03/2017

3. ഉ�രവ് നം. എം.6-4896/15(18) (20 ഒ ഇ സി) - 23/03/2017

4. ഉ�രവ് നം. എം.6-4896/15(20) (81 ഒ ഇ സി) - 23/03/2017

ടി �ക ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ�ിയ േമൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽകിയതിെ� അക�ി�ൻസ് / വിതരണ
േരഖകൾ  ഹാജരാ�വാൻ  ആവശ�െ��െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.08/SDE/2017  തീയതി
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18/09/2017 ന് 2015-16 വർഷ�ിൽ �േവശനം േനടിയ ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസാ��ല�ം
മല�റം ജി�ാ പ�ികജാതി  വികസന വ��ിൽ നി�ം കാലി��്  സർവകലാശാല ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട
േപരി��  അെ�ൗ�ിേല�്  േനരി�്  ൈകമാ�ം  െച�ിരി�കയാെണ�ം  ടി  �ക�െട  അട�വിവര�ൾ
ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  നി�ം  ലഭ�മാ��  �റ�്  അർഹതെ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഫീസ്  തിരിെക
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

ബ�െ�� വ��ിൽ നി�ം �ക റീഇംേ��് െച�് കി�ിയി�ം അർഹതെ�� ��ികൾ�് വിതരണം െച�ാ�
നടപടി  ന�ായീകരി�ാ��ത�.  ആയതിനാൽ  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  �ക
അടിയ�രമായി  പിൻവലി�്  ഫീസ്  അടവാ�ിയ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ൈകമാേറ��ം  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ���മാണ്.

2-15  വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ ഫീസ് തിരിെക നൽകിയി�ി�.
വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ിെല  2016-17  വർഷെ�  ടാ�േലഷൻ  രജി�ർ,  ജി�ാ  പ�ികജാതി  വികസന
വ��ിെ� സാങ്ഷൻ ഓർഡർ എ�ിവ പരിേശാധി�േ�ാൾ, 2015-16 വർഷ�ിൽ ബി�ദ േകാ�ിന് അ�ിഷൻ
ലഭി�  ഫീസ്  ഇളവിന്  അർഹത��  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  അ�ിഷൻ  സമയ�്  ഈടാ�ിയ  ഫീസ്
ബ�െ�� വ��ിൽ നി�്  ലഭി�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽകിയതായി കാ��ി�. വിശദവിവരം
�വെട േചർ��.

# എൻേറാൾെമ�് ന�ർ േപര് കാ�ഗറി
അടവാ�ിയ �ക
(ട�ഷൻ ഫീസ്+

െ�ഷ�ൽ ഫീസ് )

തിരിെക
നൽേക� �ക

1 1530723 ധനീഷ് വി െക എസ് സി 2800 1400

2 1531035 വി�ദാസ് വി ഒ ഇ സി 2750 1400

3 1531161 �� പി എസ് സി 2750 1400

4 1531361 �ീതി എസ് എസ് സി 2750 1400

5 1531504 അ�ല� െക പി എസ് സി 2750 1400

6 1531525 വിേ�ഷ് ടി െക ഒ ഇ സി 2950 1400

7 1531556 മി�ൻഷ െക പി എസ് സി 2750 1400

8 1531574 ര�ി�് എ ഒ ഇ സി 2750 1400

9 1531588 അഭിരാജ് പി എസ് സി 2750 1400

10 1531598 അ�ൺ ഒ ഇ സി 2750 1400

11 1531607 ജി� �ശാ�് എൻ ഒ ഇ സി 2750 1400

12 1531619 റാഷിൻ എം എസ് സി 2750 1400

13 1531651 ബബിത എ എസ് സി 2900 1400

14 1531664 ലിജിന െക പി എസ് സി 2750 1400

15 1531668 �ബിഷ ടി പി എസ് സി 2900 1400

16 1531672 രമ� വി എസ് സി 2750 1400

17 1531676 േശാഭിത എ എസ് സി 2800 1400

18 1531861 അ�ണഭായി എസ് സി 2700 1400

19 1531963 സജിത പി വി എസ് സി 2760 1400

20 1532095 ലീല ടി ഒ ഇ സി 2750 1400
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21 1532396 ഷീബ ഒ ഇ സി 2750 1400

22 1532598 �മതി ഒ ഇ സി 2700 1400

23 1532732 ദീപ എ എസ് എസ് സി 2850 1400

24 1532734 ശര�് പി ശശി എസ് സി 2750 1400

25 1532787 ജി� സി എസ് ടി 2700 1400

BCom.

26 1530016 ജയേമാൾ വി അേദരി എസ് സി 2950 1600

27 1530154 �ീരാജ് എസ് സി 2750 1600

28 1530184 സ�യ് എൻ പി ഒ ഇ സി 2750 1600

29 1530189 ദിവ� എ വി ഒ ഇ സി 2750 1600

30 1530631 �ൈഹബ് എം ടി ഒ ബി സി 2750 1600

BA Economics

31 1530891 അനിത െക എസ് സി 2700 1400

32 1530892 അ��ിയ എ എസ് സി 2700 1400

33 1530895 േര� ആർ എസ് സി 2700 1400

34 1531226 വി� െക എസ് സി 2750 1400

35 1531228 കീർ�ി ടി ഒ ഇ സി 2750 1400

36 1531906 അനിൽ െക ടി എസ് സി 2750 1400

37 1531909 ബി� ടി വി എസ് സി 2700 1400

38 1531918 വിനീത വി � എസ് സി 2750 1400

ആെക 54200/-

േമൽ പരാമർശി�ി�� വിദ�ാർ�ിക�െട  ഫീസ്  തിരിെക നൽകിയി�ിെ��്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.07/14
/09/2017  ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  വിദ�ാർ�ികൾ�്  �ക  തിരിെക  നൽകാ�ത്  �മ�കാരമ�.
പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�് അ�വദി� �ക ബ�െ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച�തിെ�
അക�ി�ൻസ് ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-16   വിദ�ാർ�ിക�െട േ�മനിധി വിനിേയാഗിേ��താണ്.
അരണാ�കര, കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ െസ�റിെല വിദ�ാർ�ിക�െട െവൽഫയർ ഫ�്
ഉൾെ�െട�� �കനിേ�പി��ത് ��ർ പാറേമ�ാവ് എസ്.ബി.ഐ. അെ�ൗ�ിലാണ്. (അെ�ൗ�് നം.
67327557384)  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  പിരിെ����  െവൽഫയർ  �ക  അതാത്  വർഷ�ളിൽ  തെ�
അവ�െട േ�മ�വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗിേ��താണ്. 31/03/2017 ൽ ടി അെ�ൗ�ിൽ 1,37,174/- �പ
നീ�ിയിരി��്.  2016-17  വർഷ�ിൽ  േ�മനിധി  പരിെ���ത്  17200/-  �പയാണ്.  ഈ  കാലയളവിൽ
15800/-  �പ  െചലവഴി�തിന്  േശഷം  1900/-  �പയാണ്  ബാ�ി��ത്.  അെ�ൗ�ിൽ  നീ�ിയിരി��
1,37,174/-�പയിൽ  േ�മനിധി�ക  �േത�കം  കണ�ാ�ി  ��ിേ���ം  ആയത്  വിദ�ാർ�ിക�െട
േ�മ�വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗിേ��താണ്.

2-17  CCSIT ���് –േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് അടവാ�ിയതിെ� ചലാൻ
ഹാജരാ�ിയി�ി�
2016  –  17  വർഷെ� േ�ാർട്സ്  അഫിലിേയഷൻ ഫീ  (250/-)  �ണിേവ�ി�ി  �ണിയൻ ഫീ  (75/-)  എ�ീ
ഇന�ളിൽ  താെഴ  പറ��  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ിയ  �ക  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  ഒ��ിയ
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ചലാ�കേളാ മ� േരഖകേളാ �ാപന�ിൽ ��ി�ി�ി�. വിശദ വിവരം താെഴ േചർ��.

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര്
അ�ിഷൻ

വർഷം/െസമ�ർ
�ക േകാ�്

1 അനീഷ എസ്. ദാസ് 2014/V 325 എം.സി.എ.

2 �ിയ� േവ�േഗാപാൽ 2014/V 325 എം.സി.എ.

3 ശ� പി.എസ്. 2014/V 325 എം.സി.എ.

4 ഷ� പി.െക. 2014/V 325 എം.സി.എ.

5 ഷാെന�് ടി.ആർ. 2014/V 325 എം.സി.എ.

6 ബജിത െക.ബി. 2014/V 325 എം.സി.എ.

7 ഷീതൾ സി.എസ്. 2014/V 325 എം.സി.എ.

8 ഐശ�ര� സി.ഡി. 2014/V 325 എം.സി.എ.

9 ആരതി പി.ആർ. 2015/III 325 എം.സി.എ.

10 അ� െക.വി. 2015/III 325 എം.സി.എ.

11 േജ�ാതില�ി െക.ആർ. 2015/III 325 എം.സി.എ.

12 മരിയ സി.ഡി. 2015/III 325 എം.സി.എ.

13 മിഥില സി.എം. 2015/III 325 എം.സി.എ.

14 അഖിൽ പി.എം. 2015/III 325 എം.സി.എ.

15 അപർ� ദിവാകരൻ 2015/III 325 എം.സി.എ.

16 േരാഷ്നി പി. �രളി 2016/I 325 എം.സി.എ.

17
സബാഹിയ ഷാ�ൽ

ടി.എസ്.
2016/I 325 എം.സി.എ.

18 റിൻസി േറാസ് 2016/I 325 എം.സി.എ.

19 �മിഷ െക.പി. 2016/I 325 എം.സി.എ.

20 രാ�ൽ വി.എസ്. 2016/I 325 എം.സി.എ.

21 നവനീത് െക. 2016/I 325 എം.സി.എ.

22 ��നീ� പി. 2016/I 325 എം.സി.എ.

23 സിസിര രവീ�ൻ 2016/I 325 എം.സി.എ.

24 ഡിംപിൾ െക.എസ്. 2016/I 325 എം.സി.എ.

25 റാഷില പി.എ. 2016/I 325 എം.സി.എ.

26 െമഹാന ടി.എം. 2016/I 325 എം.സി.എ.

27 േമഘ ഗേണഷ് 2016/I 325 എം.സി.എ.

28 ഫാ�ിമ ഹ� എം. 2016/I 325 എം.സി.എ.

29 അജന� സി.െക. 2016/I 325 എം.സി.എ.

30 �തി എ. 2016/I 325 എം.സി.എ.

31 ബദിഷ പി. 2016/I 325 എം.സി.എ.

32 ഹബീബ പി.എ. 2016/I 325 എം.സി.എ.

33 േഗാപിക ഉ�ി��ൻ 2016/I 325 എം.എസ്.സി. ക���ർ
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സയൻസ്

34 സിജി �േര�ൻ 2016/I 325
എം.എസ്.സി. ക���ർ

സയൻസ്

35 ആഷ എം. 2016/I 325
എം.എസ്.സി. ക���ർ

സയൻസ്

ആെക 11,375

ടി �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� ചലാ�കൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-18   ഫീസ് ഈടാ�ി, സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� െചലാൻ ഹാജരാ�ിയി�.
2015  –  16  ൽ  എം  എ  ഇ�േണാമി�ിന്  േഡാ.േജാൺ  മ�ായി  െസ�ർ,  അരണാ�കര)  അ�ിഷൻ  ലഭി�
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ര�ാം വർഷ ഫീസ് ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
ഫീ കള�ൻ രജി�റിൽ എ�തിയി�ി�.

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് ഫീസ്

1 �ീധ എ.എസ്. 2910

2 േജ�ാ� േജാസഫ് 2910

3 അർ�ന പി. 2910

4 ആഷ്ന സലീം 2910

5 കാതറിൻ റിൻസി മാർവൽ 2910

6 ഷിയ �ി�ഫർ 2910

7 അശ�തി െക.എസ്. 2910

8 ഹിമ പി.എം. 2910

9 മ�ഷ പി. 2910

10 �ാവൺ രാജ് 2910

11 വിദ� എസ്. 2910

12 �ീനാ േദവസി 2910

13 �ീവിദ� എ. 2910

14 അ�ജ െക. 2910

15 വിൻഷ െക.പി. 2910

16 ച�േബാസ് വി. 2910

17 അൻ� പി. 2910

18 ബിബി അ�റ സി. 2910

19 ഷാഹിദ് െക.എം. 2910

20 ഫവാസ് സി.െക. 2910

21 �ജീ� സി. 2910

22 വിജയ് കിരൺ 2910

23 �വർഷ വി.എസ്. 2910

24 അനിൽ രാജ് പി.എ. 2910
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25 ഫാ�ിമ പി.െക. 2910

26 72,750

ഫീസ് അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ ആവശ�െ��േ�ാൾ ₹36270/- �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ�
ഒ�  െചലാൻ  രസീത്  (നം.  171015432/19.01.17)  ഹാജരാ�ി.  ആയതിൽ  ഏത്  േകാ�ി��  ഏെതാെ�
വിദ�ാർ�ിക�െട ഏെത�ാം ഇന�ിെല ഫീസാണ് ഒ��ിയെത�് വ��മാ�ിയി�ി�. ഫീ കള�ൻ രജി�ർ
എ�തി  ��ി�ാ�തിന്  വിശദീകരണം,  �ക  ഈടാ�ിയതിെ�  ചലാൻ  എ�ിവ  ആവശ�െ��  െകാ�്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2/04.08.2017 ന് ഫീ കള�ൻ രജി�ർ �ൻ വർഷം എ�തിക�ി� എ�ം
��ികൾ �ക ഒ��� �റ�് ചലാൻ ഹാജരാ�ാെമ�മാണ് മ�പടി നൽകിയത്.  ടി  മ�പടിയിൽ 2005 �പ
(െ�ഷൽ  ഫീ  215,  ട�ഷൻ  ഫീ  1800/)-  ഈടാ�ിയതായി  പറ��െ��ി�ം  ചലാൻ  ഹാജരാ�ിയി�ി�.
72750/-  �പ  ഒ��ി,  ചലാൻ  ഹാജരാേ��താണ്.  െചലാൻ  ഹാജരാ�ാ�  പ�ം  ₹72,750/-
ഉ�രവാദിയായ വ��േമധാവിയിൽ നി�് ഈടാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

2-19  െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, േകാഴ്സ് ഫീസ് - 30,25,415/- �പ പിരിെ���ാൻ ബാ�ി
വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗം  ത�ാറാ�ിയ ഡിസിബി  പ�ിക  �കാരം  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്,  േകാ�്  ഫീസ്  ,
മ�ിന�ൾ എ�ിവയിലായി  30,25,415/-  �പ  പിരിെ���ാൻ അവേശഷി���്.  ഇതിൽ 29,93,885/-�
എസ്  സി/എസ്  ടി/  ഒഇസി  വിദ�ാർ�ിക�െട  േകാ�്  ഫീസ്  ഇന�ളിൽ �മീകരി�ാ���ം  31,530/-�
മ�ിന�ളിൽ  പിരി�കി�ാ���മാണ്.  ആെക  �കയിൽ  11,80,000/-  �പ  �ൻ  വർഷെ�  ഇ-�ാ�്
�ടി�ികയാണ്.

േമൽ പരാമർശി� 30,25,415/- �പ പിരിെ���ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിവര��ം ഇെ��ിൽ
പിരിെ���ാൻ  സ�ീകരി�  നടപടിക�ം  അറിയി�ാൻ  ആവശ�െ��െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി
നം.06/2017/SDE  തീ.15/09/2017  ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ (No.SDE/A2/Audit  Objection/2017(10)  തീയതി
28/09/2017) പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�ം 11,31,320/-�പ ലഭി�ി�െ��ം എംബിഎ�െട �ടി�ിക
�കയായ 40,000/- �പ ലഭി�ാൻ അേപ� സമർ�ിെ��ി�ം അ�വദി� കി�ിയി�ിെ��ം അറിയി�ി��്.
�ടാെത  മ�്  ബി�ദ-ബി�ദാന�ര  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഫീസിന�ിൽ  ലഭി�ാ��  �ക  കി�ാ��  നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ി��്.

പ�ികജാതി  വികസന  വ��ിൽ  നി�ം  ലഭി�ാനവേശഷി��  �ക  അടിയ�രമായി  ലഭ�മാ�ി  ഫീസ്
അടവാ�ിയ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  തിരി�  നൽ�കേയാ  /  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ  അടവാ�കേയാ
െചേ��താണ്.

2-20  വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ �ക ഈടാ�ിയി�.
പരീ�ാഭവൻ  ത�ാറാ�ിയ  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാരം  2016-17  വർഷ�ിൽ  2,90,21,030  �പ  വിവിധ
ഫീസിന�ളിൽ ഈടാ�ാൻ ബാ�ി��്. ഇതിൽ 2,41,70,483 �പ എസ്.സി/ എസ്.ടി വിഭാഗ�ിൽെ���
വിദ�ാർ�ിക�െട  ഇ-�ാ�്  ഇന�ിൽ  ലഭി��  �കയിൽ  നി�ം  ഈടാേ��താണ്.  ബാ�ി  വ��
48,50,547/- �പ മ� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാ��താണ് എ�് പ�ിക �ചി�ി��. പിരി�
കി�ാ��  �കയിൽ  73,75,317/-  �പ  �ൻവർഷ�ളിെല  �ടി�ികയാണ്.  �ൻവർഷ�ളിെല  ഓഡി�ിൽ
പരാമർശി�ി�� �ടി�ിക �കേയ�ാ�ം വളെര �ടിയ �കയാണിത്. ഓേരാ വർഷം കഴി�േ�ാ�ം �ടി�ിക
�ക �ടി വ�� എ�ാണ് പ�ിക �ചി�ി��ത്. എ�ാൽ �ടി�ിക പിരിെ����തിൽ പരീ�ാഭവെ�
ഭാഗ� നി�ം  വീ�  കാ��.  ഇത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.02/3.7.17)  മ�പടി
ലഭി�ി�ി�. ഒ� വർഷ�ിൽ ഏെറ�ാലം ഇ��ം �ക �ടി�ിക വ��ിയി�ം ആയത് പിരെ���ാ�തിന്
വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താണ്.  മ�്  വിഭാഗ�ിൽെ���  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  ഈടാ�ാ��
48,50,547/-  �പ  �ടി�ിക  വ��ിയതി�ം  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താണ്.  ��വൻ  �ടി�ിക  �ക�ം
പിരിെ���്  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  �തൽ  ���തി��  നടപടികൾ  അടിയ�രമായി
സ�ീകരിേ��താണ്.
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2-21  �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീ - 16,90,920/- �പ പിരിെ���ാൻ ബാ�ി
വിദ�ാർ�ി  േ�മ  വിഭാഗ�ിെല  2016  –  17വർഷെ�  ഡിമാ�്  രജി�ർ,  ചലാൻ,  ഡി.സി.ബി.  പ�ികകൾ
എ�ിവ  പരിേശാധി�തിൽ  �ണിേവ�ി�ി  �ണിയൻ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  16,90,920/-  �പ  പിരിെ���വാൻ
അവേശഷി��തായി  കാ��.  ആയത്  പിരിെ���വാൻ  അടിയ�രനടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# േകാേളജിെ� േപര് വർഷം     �ക

1. 
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി 2016 - 17 49775

2. 
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി 2016 - 17 58270

3. 
WMO ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ിൽ 2016 - 17 52840

4. 
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, �ൽ��ി 2016 - 17 16740

5. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, കിളിയനാട് 2016 - 17 3250

6. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, തി�വ�ാടി 2016 - 17 1600

7. 
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ് 2016 - 17 1400

8. 
ഫ�ഖ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ് േകാേളജ് പി.ഒ. 2016 - 17 115025

9. 
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 2016 - 17 50700

10. 
െ�ാവിഡൻസ് വിമൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 2016 - 17 45755

11. 
െറൗസ�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, ഫ�ഖ് 2016 - 17 300

12. 

ആർ. ശ�ർ െമേ�ാറിയൽ SNDP േയാഗം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്

2016 - 17 25010

13. 
SRBTM ഗവ. േകാേളജ്, െകായിലാ�ി 2016 - 17 3375

14. 

സാവി�ിേദവി സാ� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് (�മൺ)
െപ�വയൽ

2016 - 17
കണ�ാ
�ിയി�ി�

15. 

െസ�് അൽേഫാൺസ േകാേളജ് േഫാർ േഹാ�ൽ മാേനജ്െമ�്,
��ം

2016 - 17 1300

16. 
െസ�് േജാസഫ് േജാേളജ്, േദവഗിരി 2016 - 17 109425

17. 
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 2015 - 16 47345

18. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ബാ�േ�രി 2016 - 17 28650

19. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, ��വ�ർ 2016 - 17 4350

20. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, ��ം, താമരേ�രി 2016 - 17 4125

21. 
അൻസാർ അറബിക് േകാേളജ്, വളവ�ർ 2015 - 16 8770

22. 
ഫലാഹിയ അറബിക് േകാേളജ്, െഡൗൺഹിൽ 2015 - 16 2675

23. 
മദീന�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, �ളി�ൽ 2015 - 16 20750

24. 
മാർേ�ാമ േകാേളജ്, ���റ 2016 - 17 13405

25. 
മർ�സ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ആതവനാട് 2016 - 17 1200

26. 
MES െക.വി.എം. േകാേളജ്, വളാേ�രി 2016 - 17 15200

27. 
MES െപാ�ാനി േകാേളജ് 2016 - 17 51225

28. 
NSS േകാേളജ്, മേ�രി 2016 - 17 46870

29. 
PSMO േകാേളജ്, തി�ര�ാടി 2016 - 17 60400
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30. 
MES മ�ാട് േകാേളജ്, മ�ാട് 2016 - 17 110250

31. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, താ�ർ 2016 - 17 19275

32. 
KR’s �ീനാരായണ േകാേളജ്, െതാ�വാ�ർ 2016 - 17 375

33. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, േചല�ര, ��ർ

2015 – 16

2016 - 17

1500

1050

34. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, നാ�ിക, ��ർ 2016 - 17 225

35. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, ��ർ 2016 - 17 8125

36. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ർ 2016 - 17 15050

37. 
KKTM ഗവ. േകാേളജ്, ���്, ��ർ 2016 - 17

69405

(2010-11 �ത��
�ടി�ിക

ഉൾെ�െട)

38. 
ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്, ��വാ�ർ 2016 - 17 28800

39. 
നിർ�ല േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, ����ി, ��ർ 2016 - 17 5700

40. 
പന��ി െമേ�ാറിയൽ ഗവ. േകാേളജ്, ചാല�ടി 2016 - 17 26280

41. 
�േജ�ാതി നിേകതൻ േകാേളജ്, ���ാട് 2016 - 17 10300

42. 
േസ��് ഹാർട്സ് േകാേളജ് േഫാർ �മൺ, ചാല�ടി 2016 - 17 24675

43. 
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട 2016 - 17 101025

44. 
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ 2016 - 17 7200

45. 
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ 2016 - 17 34875

46. 
വിമല േകാേളജ്, ��ർ 2016 - 17 16650

47. 
െചൈ� െമേ�ാറിയൽ ഗവ. േകാേളജ്, പാല�ാട് 2016 - 17 3150

48. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, വട�ാേ�രി 2016 - 17 4875

49. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, �ഴൽമ�ം 2016 - 17 5475

50. 
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട് 2016 - 17 41700

51. 
േമരി േകാേളജ്, പാല�ാട് 2015 - 16 10575

52. 
MES ക�ടി േകാേളജ്, മ�ാർ�ാട് 2016 - 17 97740

53. 
NSS േകാേളജ്, ഒ��ാലം, പാല�ാട് 2016 - 17 86875

54. 
NSS െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം 2016 - 17 10725

55. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, പാല�ാട് 2016 - 17 7800

56. 
ലയൺസ് എജ�േ�ഷൻ ��് േകാേളജ്, മണലിപാടം 2016 - 17 50

57. 
ആ�യർ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, മടവ�ർ 2016 - 17 1200

58. 
ന��ിയസ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, െകാ�ം 2016 - 17 300

59. 

മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േവ�ര,
മല�റം

2016 - 17 28425

60. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, തവ�ർ 2016 - 17 23100

61. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി 2016 - 17 18375
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62. 
അംബദ്കർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, വ�ർ 2016 - 17 10625

63. 
െസ�ർ േഫാർ �മൺ �ഡീസ് 2016 - 17 1050

64. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ൈലഫ് സയൻസ് 2016 - 17 600

65. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മാ�മാ�ി�് 2016 - 17 375

66. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിേലാസഫി 2016 - 17 2100

67. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�് 2016 - 17 2850

68. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് റഷ�ൻ & ക�ാര�ീവ് ലി�േറ�ർ 2016 - 17 1825

69. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് സം�തം 2016 - 17 1700

70. 
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി 2016 - 17 3075

71. 
�ൾ ഓഫ് �ാമ & െഫൻ ആർട്സ് 2014 - 15 400

72. 
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, ��ർ 2016 - 17 225

73. 
െസ�ർ ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ 2016 - 17 1240

74. 
CCSIT മ�തേറാഡ് 2014 - 15 2140

75. 
CCSIT ���ാട് 2016 - 17 225

76. 
CCSIT തളി�ളം 2016 - 17 225

77. 
CCSIT അരനാ�കര 2016 - 17 1400

ആെക 1690920

�ടി�ിക  ഈടാ�ാ�ത്  സംബ�ി�്  ന�ിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.  09/29.06.2016)  �്  റിേ�ാർ�ിൽ
പരാമർശി�്  േകാേള�കൾ�്  ക�്  നൽകിയി�െ��ം  മ�പടി  വ��  �റ�്  വിശദമായ  മ�പടി  പി�ീട്
നൽ��താെണ�ാണ് അറിയി�ി��ത്. �ടി�ിക പിരിെ���ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-22  �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് - ഡിമാ�് െച�ി�ി�
വിദ�ാർ�ിേ�മ വ��ിെല �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസിെ� ഡി.സി.ബി. രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ
പറ��  േകാേള�ക�െട  �ണിേവ�ി�ി  �ണിയൻ  ഫീസ്  വർഷ�ളായി  ഡിമാ�്  െച�കേയാ  ഫീസ്
അടവാ�കേയാ െച�ി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# േകാേളജിെ� േപര് ഡിമാ�് െച�ാ� വർഷം

1. 
NMSM ഗവ. േകാേളജ്, ക�� 2010 – 11 �തൽ 2016 – 17 വെര

2. 
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, �ൽ��ി 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

3. 

അൽേഫാൺസ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ
ബേ�രി

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

4. 
മർ�സ് വയനാട് �മൺസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന് ബേ�രി 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

5. 
DOEACC െസ�ർ, REC േപാ�് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

6. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, മീ�� 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

7. 

ഗവ.  േകാേളജ്  ഓഫ്  ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ,  ഈ�്
ഹിൽ, േകാഴിേ�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

8. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട് 2016 - 17

9. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, േകാടേ�രി 2016 - 17

10. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െമാേകരി 2016 - 17
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11. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, മട��ി 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

12. 
ICNAS, അേശാക�രം, എര�ി�ാലം 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

13. 
KET േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ഉ�ിേയരി 2016 - 17

14. 
KMCT േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ചാ�മംഗലം 2016 - 17

15. 
KMO ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 2015 – 16 & 2016 - 17

16. 
േമ��ർ സലഫി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

17. 
MES േകാേളജ്, വടകര 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

18. 
MAMO േകാേളജ്, ��ം 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

19. 
ഓറിയ�ൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, നടവ�ർ 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

20. 

സീതി  സാഹിബ്  േകാേളജ്  ഓഫ്  ആർട്സ്  &  സയൻസ്,
��ം

2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

21. 

�ീനാരായണ  േകാേളജ്  ഓഫ്  ടീ�ർ  എഡ�േ�ഷൻ,
േചള�ർ

2016 - 17

22. 
�ീനാരായണ �� േകാേളജ്, േചള�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

23. 
��ിയ അറബിക് േകാേളജ്, ��ം 2016 - 17

24. 
TIM െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, നാദാ�രം 2016 - 17

25. 
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 2016 - 17

26. 

JDT  ഇ�ാമിക്  േകാേളജ്  ഓഫ്  ഫാർമസി,  േമരി��്,
േകാഴിേ�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

27. 

MIMS  േകാേളജ്  ഓഫ്  അൈലഡ്  െഹൽ�്  സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

28. 
നാഷണൽ േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി, മണാേ�രി 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

29. 
ഭവൻസ് �ാ�ിനം �ബിലി േകാേളജ്, രാമനാ�കര 2016 - 17

30. 
KMCT േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗ്, മണാേ�രി, േകാഴിേ�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

31. 
നിർ�ല േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗ്, േമരി��്, േകാഴിേ�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

32. 
�ീനാരായണ േകാേളജ്, വടകര 2013 – 14 �തൽ 2015 – 16 വെര

33. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, െകാ�വ�ി 2016 - 17

34. 
മഹ്ലാര ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, മാ�ർ 2015 - 16

35. 
ൈഹ െടക് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, വേ�ാളി 2015 - 16

36. 
EDUCOS ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ���ാടി 2015 - 16

37. 
SMI ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ി��ി, േചാ�ാല 2015 - 16

38. 
��മംഗലം ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ചാ�മംഗലം 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

39. 
CUTEC, ച�ി��ാറ 2013 – 14, 2014 – 15 & 2016 - 17

40. 
മിസ് ബാ�ൾ �ദാ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ���ാടി 2016 - 17

41. 
M-Dasan ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി (MDIT) 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

42. 

നാഷണൽ  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  ഇലേ�ാണി�്  &
ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര
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43. 

സക�ാദ�ൽ  ഇ�ാം  അറബിക്  േകാേളജ്,  ഉ�ാ�ർ,
നാദാ�രം

2014 – 15 & 2016 - 17

44. 

KMCT  േകാേളജ്  ഓഫ്  ആർ�ിെടക്ചർ,  കളൻേതാട്,
േകാഴിേ�ാട്

2016 - 17

45. 

ദാ���ം േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േപരാ�

2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

46. 

SI �മൺസ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
പാറ�ടവ്, േകാഴിേ�ാട്

2015 – 16 & 2016 - 17

47. 
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, േകാഴിേ�ാട് 2015 – 16 & 2016 - 17

48. 
Peekay ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് 2016 - 17

49. 

ഭവൻസ്  NA  പാൽ�ിവാല  അ�ാദമി  േഫാർ  അഡ�ാൻസ്
ലീഗൽ �ഡീസ് & റിസർ�്, രാമനാ�കര

2016 - 17

50. 
അൽ ഹിദായ�് അറബി േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി 2010 – 11 �തൽ 2016-17 വെര

51. 
അമാൽ േകാ ഓ�േറ�ീവ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

52. 
അൻവാ�ൽ ഇ�ാം അറബിക് േകാേളജ്, അരീേ�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

53. 
േ�ാസം ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, പ�ി�ൽ

2011 – 12, 2014 – 15 �തൽ 2016 –
17 വെര

54. 
അൻവാ�ൽ ഇ�ാം വിമൻസ് അറബിക് േകാേളജ് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

55. 
ദാ�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, വാഴ�ാട് 2016 - 17

56. 
ദാ�ൽ ഉ�ം ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്, വാഴ�ാട്

2012 – 13 �തൽ 2013 – 14 വെര

2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

57. 
EMEA േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

58. 
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

59. 
ഹി�ാമിയ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, �േ�ാ�ം 2010 - 11 �തൽ 2016 – 17 വെര

60. 
ഇഷാ-അ�ൽ ഇ�ാം അറബിക് േകാേളജ്, പര�ന�ാടി 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

61. 
KMMO അറബിക് േകാേളജ്, തി�ര�ാടി 2013 – 14 & 2014 - 15

62. 
��ാ�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ��ം 2016 - 17

63. 
KVUM ദാ�ൽ ഹിദായ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് 2010 – 11 �തൽ 2016 - 17

64. 
KPPM േകാ ഓ�േറ�ീവ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ആന�യം 2016 - 17

65. 
MI െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െപാ�ാനി 2016 - 17

66. 
മദീന�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, പ�ി�ൽ 2016 - 17

67. 
മർ�സ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ആതവനാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

68. 
MCT െ�യിനിംഗ് േകാേളജ് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

69. 
MES െപാ�ാനി േകാേളജ് 2016 - 17

70. 
െമൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ��ായി 2016 - 17

71. 
േനാബിൾ വിമൻസ് േകാേളജ്, മേ�രി 2016 - 17

72. 
NSS േകാേളജ്, മേ�രി 2010 – 11 �തൽ 2015 – 16 വെര
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73. 

ഓർഫൻസ്  എഡ�േ�ഷൻ  ��്  അറബിക്  േകാേളജ്,
എട�ർ

2012 – 13 �തൽ 2015 – 16 വെര

74. 
PTM ഗവ. േകാേളജ്, െപരി�ൽമ� 2011 – 12 �തൽ 2016 – 17 വെര

75. 
����ലാം സയൻസ് േകാേളജ്, അരീേ�ാട് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

76. 
����ലാം അറബിക് േകാേളജ്, അരീേ�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

77. 
����ലാം േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, അരീേ�ാട് 2015 – 16 & 2016 - 17

78. 
��ൻ െമേ�ാറിയൽ ഗവ. േകാേളജ്, തി�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

79. 
KAHM �ണി�ി വിമൻസ് േകാേളജ്, മേ�രി 2016 - 17

80. 
േവദവ�ാസ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി, െപാേ�ംപാടം 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

81. 
അൽ സലാം ഇൻ�ി���് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

82. 
അൽ അമീൻ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, �ള��ി 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

83. 

അമൽ  േകാേളജ്  ഓഫ്  അഡ�ാൻസ്ഡ്  �ഡീസ്,
എര�ിമ�ാട്, നില�ർ

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

84. 
ഏറനാട് േനാളജ് സി�ി െട�ി�ൽ ക�ാ�സ്, മേ�രി 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

85. 
മ�ട ഗവ. േകാേളജ്, �ള�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

86. 
ടാല�് ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, എട�ാൾ 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

87. 

ഏറനാട് േനാളഡ്ജ് സി�ി േകാേളജ് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ,
െച��ളം, മേ�രി

2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

88. 

െകാ�ിൻ േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  &  െടേ�ാളജി,
വളാേ�രി

2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

89. 
ശരീയ�് േകാേളജ് േഫാർ �മൺ, ചാ��ര 2016 - 17

90. 
ൈനസ് േകാേളജ്, ��ന�ാണി 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

91. 
�വാസി ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, �ള�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

92. 
�യദർശിനി ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��പറ�് 2016 - 17

93. 

എ�്�ർ  േകാേളജ്  ഓഫ്  സയൻസ്,  ഏറനാട്  േനാളഡ്ജ്
സി�ി, മല�റം

2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

94. 
സഹ� ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, വ�ർ 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

95. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി 2015 - 16

96. 
KMCT ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ി�റം 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

97. 
െസ�ർ േഫാർ �മൺ �ഡീസ് 2012 – 13 �തൽ 2014 – 15 വെര

98. 
അറബി വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

99. 
ബേയാ െടേ�ാളജി വ��്

1995  �തൽ  അട�തായി
േരഖെ���ിയി�ി�

100. 
േബാ�ണി വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

101. 
െകമി�ി ���് 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

102. 
ക���ർ സയൻസ് വ��് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�

103. 
െകാേമ�് & മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�

104. 
ഇ�േണാമി�് വ��്, േജാൺ മ�ായി െസ�ർ 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര
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105. 
എഡ�േ�ഷൻ വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

106. 
ഇം�ീഷ് ���് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

107. 
എൻൈവേറാൺെമ�ൽ �ഡീസ് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�

108. 
ഹി�ി വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

109. 
ഹി�റി വ��് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�

110. 
േജാർണലിസം & മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

111. 

��ാലിമര�ാർ െസ�ർ േഫാർ െവ�് ഏഷ�ൻ & ഇ��ൻ
ഓഷ�ൻ �ഡീസ്

2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

112. 
ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് പഠന വ��് 2012 – 13 �തൽ 2016 – 17 വെര

113. 
ൈലഫ് സയൻസ് പഠനവ��് 2012 – 13 �തൽ 2014 – 15 വെര

114. 
മലയാളം & േകരള �ഡീസ് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�

115. 
ഗണിതശാ� പഠനവ��്

2010 – 11,  2011  –  12,  2013 – 14,
2015 - 16

116. 
നാേനാ സയൻസ് & െടേ�ാളജി പഠനവ��് 2012 – 13 �തൽ 2015 – 16 വെര

117. 
ഫിേലാസഫി പഠനവ��് 2012 – 13 �തൽ 2015 – 16 വെര

118. 
െപാളി�ി�ൽ സയൻസ് പഠനവ��് 2011 – 12 �തൽ 2016 – 17 വെര

119. 
ഫിസി�് പഠന വ��്

2010 – 11, 2013 - 14 �തൽ 2015 –
16 വെര

120. 
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ പഠന വ��്

2010 – 11 �തൽ 2011 – 12 വെര

2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

121. 
ൈസേ�ാളജി പഠന വ��് 2012 – 13 �തൽ 2014 – 15 വെര

122. 
�ാ�ി�ി�് പഠന വ��് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

123. 
�േവാളജി പഠന വ��് 2013 – 14 �തൽ 2014 – 15 വെര

124. 
�ൾ ഓഫ് േഫാ�്േലാർ �ഡീസ്, േകാഴിേ�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2014 – 15 വെര

125. 

�ൾ  ഓഫ്  �ാമ  &  ൈഫൻ  ആർട്സ്  (േജാൺ  മ�ായി
െസ�ർ)

2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

126. 
െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�് സയൻസ് 2014 – 15 �തൽ 2016 – 17 വെര

127. 
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, പാല�ാട് വിവരം ലഭ�മ�

128. 
CUTEC, േകാഴിേ�ാട് 2014 – 15 & 2015 - 16

129. 
CUTEC, ച�ി��ാറ 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

130. 
CUTEC, കണിയാ�� 2015 – 16 �തൽ 2016 – 17 വെര

131. 
CUTEC, മല�റം 2013 – 14 �തൽ 2015 – 16 വെര

132. 
CUTEC, മേ�രി

2010 – 11, 2013 – 14 �തൽ 2015 –
16 വെര

133. 
CUTEC, നാ�ിക 2013 – 14 �തൽ 2014 – 15 വെര

134. 
CUTEC, പാല�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

135. 
CUTEC, ��ർ 2013 – 14 �തൽ 2015 – 16 വെര
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136. 
CUTEC, വല�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2014 – 15 വെര

137. 
െസ�ർ േഫാർ പി.ജി. �ഡീസ് ഇൻ േസാഷ�ൽ വർ�് 2013 – 14 �തൽ 2014 – 15 വെര

138. 
െസ�ർ േഫാർ േകാ�� & ഫാഷൻ ഡിൈസനിംഗ് 2013 – 14 �തൽ 2016 – 17 വെര

139. 
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ് 2012 – 13, 2014 – 15 & 2016 - 17

140. 
CCSIT, ��ി�റം വിവരം ലഭ�മ�

141. 
CCSIT, മ�ാർ�ാട് 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

142. 
CCSIT, മ�ത േറാഡ്, പാല�ാട് 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

143. 
CCSIT, ��ിൽ 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

144. 
CCSIT, ���് 2012 – 13 & 2015 - 16

145. 
CCSIT, തളി�ളം 2014 – 15 & 2015 - 16

146. 
CCSIT, വടകര 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

147. 
CCSIT, അരണാ�കര 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

148. 
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, േകാഴിേ�ാട് 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

149. 
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, വടകര 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

150. 

ആ�ിസ്  േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  &  െടേ�ാളജി,
��ർ

2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

151. 
ൈ��് േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

152. 
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, െകാ���ർ 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

153. 

േഡാ.  പൽ�  െമേ�ാറിയൽ  എസ്.എൻ.ഡി.പി.  േകാേളജ്
ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, ��ർ

2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

154. 
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ��ർ 2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

155. 
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, അ�േ�ാൾ 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

156. 

േഹാളി  േ�സ്  അ�ാദമി  ഓഫ്  മാേനജ്െമ�്  �ഡീസ്,
��ർ

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

157. 
ഹി�ി�ചാരസഭ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ 2016 - 17

158. 

േഹാളിേ�സ്  അ�ാദമി  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  േഫാർ
�മൺ

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

159. 

ഐഡിയൽ  എഡ�േ�ഷണൽ  െസാൈസ�ി  െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ചി�ില��ി

2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

160. 

ഗവ.  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  അഡ�ാൻസ്ഡ്  �ഡീസ്  ഇൻ
എഡ�േ�ഷൻ

2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

161. 
േജ�ാതി എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, െച����ി 2016 - 17

162. 
മഹാ�ബിലി െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ��ൻകര 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

163. 
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

164. 
മാർ ഡേയാണീഷ�സ് േകാേളജ്, പഴ�ി 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

165. 
MES അ�ാബി േകാേളജ്, െകാ���ർ 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

166. 
േറായൽ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി 2015 – 16 & 2016 - 17

167. 
�ീ എറണാ�ള��ൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് 2014 – 15 �തൽ 2016 - 17
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168. 
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

169. 
�ീ�� േകാേളജ്, ��വാ�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

170. 
�ീനാരായണ േകാേളജ്, നാ�ിക 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

171. 
�ീ വിേവകാ� േകാേളജ്, ��ം�ളം 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

172. 
�ീ സി. അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്, ക�ന�ർ 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

173. 
�ീ വ�ാസ എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, വട�ാേ�രി 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

174. 
െസ�് അേലാഷ�സ് േകാേളജ്, എൽ���് 2016 - 17

175. 
വി�ം സാരാഭായി ബി.എഡ്. േകാേളജ്, ൈക�മംഗലം 2015 – 16 & 2016 - 17

176. 
അൽ-അമീൻ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, �ള��ി 2015 – 16 & 2016 - 17

177. 

അ�ിണി  േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്,  മ�ാവ്,
പാല�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

178. 
BSS B Ed. െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ആല�ർ, പാല�ാട് 2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

179. 
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, െകാഴി��ാറ 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

180. 
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ, പാല�ാട് 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

181. 
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, �ീ���രം 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

182. 
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട് 2014 – 15 �തൽ 2015 - 16

183. 

േനതാജി  െമേ�ാറിയൽ  ആർട്സ്  &  സയൻസ്  േകാേളജ്,
െന�ാറ

2013 – 14 �തൽ 2015 - 16

184. 

ഐഡിയൽ  ആർട്സ്  &  സയൻസ്  േകാേളജ്,
ക�മണാം�റി�ി

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

185. 
ഐഡിയൽ െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െചർ�ളേ�രി 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

186. 
ഇ�ാമിക് അറബിക് േകാേളജ്, ആല�ർ 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

187. 
മർ�സ് ഓറിയ�ൽ േകാേളജ്, േതാ��ര 2012 – 13 �തൽ 2016 - 17

188. 
MPMMSN ��് േകാേളജ്, െഷാറ�ർ 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

189. 
NSS േകാേളജ്, െന�ാറ 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

190. 
പാല�ാട് ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

191. 

ൈ�ം  േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  േഫാർ  �മൺ,
എറ�യിൽ

2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

192. 
�ീനാരായണ േകാേളജ്, ആല�ർ 2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

193. 
�ീ നീലക� ഗവ. സം�ത േകാേളജ്, പ�ാ�ി 2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

194. 

�ീ���രം  വി.ടി.  ഭ�തി�ാട്  േകാേളജ്,  മ�ംപ�,
പാല�ാട്

2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

195. 
MES KSHM െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, എട�നാ�കര 2015 – 16 �തൽ 2016 - 17

196. 

അഹല�  �ൾ  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  &  െടേ�ാളജി,
പാല�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

197. 

ആ�ിസ്  േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്  &  െടേ�ാളജി,
�രി�ി�ൽ

2014 – 15 �തൽ 2016 - 17

198. 
ചാ�ൻ�ളം ഇൻ�ി���്  ഓഫ് റിസർ�്  & അഡ�ാൻസ്ഡ് 2016 - 17
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�ഡീസ്, ക�ിേ�ാട്

199. 

ആര�ാെന�്  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  െടേ�ാളജി,  വ�ി�ാട്,
പാല�ാട്

2013 – 14 �തൽ 2016 - 17

200. 
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ാല 2016 - 17

201. 
എയിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് േലാ, ��ർ 2016 - 17

േമൽ �ാപന�ളിൽ നി�ം �ടി�ിക ഈടാ�ാ�തിന്  വിശദീകരണ�ം സ�ീകരി�  നടപടി  വിവര��ം
അറിയി�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  8/17  തീ�തി  29/06/2017  എൻക�യറിയിൽ
പരാമർശി�  േകാേള�കൾ�്  ക�്  നൽകിയി�െ��ം  മ�പടി  വ��  �റ�്  വിശദമായ  മ�പടി  പി�ീട്
നൽ�െമ�ാണ് അറിയി�ത്.

2-23  �തിയ േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� േവ�ി അേപ� �ണി��തിെല കാലതാമസം - പിഴ
ഈടാ�ാൻ കഴി��ി�.
കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  �ാ���്  1977,  ചാപ്�ർ  23,  ഖ�ിക  1  �കാരം  �തിയ  േകാേള�കൾ�്
അഫിലിേയഷൻ  ലഭി��തിന്  േലാ  േകാേളജ്,  െ�യിനിംഗ്  േകാേള�കൾ  ഒഴിെക��  െ�ാഫഷണൽ
േകാേള�കൾ െതാ� �ൻപിെല അ�ാദമിക വർഷം �ൺ 30 ന് �ൻപാ�ം മെ��ാ േകാേള�ക�ം ഒേ�ാബർ 31
ന് �ൻപാ�ം പിഴേയാ� �ടി ഡിസംബർ 31 വേര�ം അേപ� സമർ�ി�ാ��താണ്. എ�ാൽ 2016-17, 2017-18
വർഷ�ിൽ െ�ാഫഷണൽ േകാ�ിൽ ഉൾെ��� B.Arch course ആരംഭി��തിനായി അേപ� സമർ�ി�
Malabar  Educational  Trust  എ�  ഏജൻസിയിൽ  നി�ം  അേപ�ാ  ഫീസായ  50,000/-  �പ  മാ�മാണ്
ഈടാ�ിയി��ത്. �ൺ 30 ന് േശഷം അേപ�ി� ��ത ഏജൻസിയിൽ നി�ം �ാ���ിെല േമൽ വ�വ�
�കാരം 5000/- �പ പിഴ ഇന�ിൽ ഈടാേ��ിയി��െവ�ി�ം അ�കാരം ഈടാ�ിയി�ി�.

2016-17, 2017-18 വർഷ�ിേല�� �തിയ അഫിലിേയഷ� േവ�ി�� സർ�ലർ 30/9/2015 ൽ മാ�മാണ്
(സർ�ലർ ന�ർ 170588/CDC-A3/2015/Admn  )  �ണിേവ�ി�ി  �റെ��വി�ി��ത്.  സർ�ലർ യഥാസമയം
�റെ��വി�ാ�തിനാലാണ് താമസി�് സമർ�ി�� അേപ�കളിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ാൻ കഴിയാ�ത്.
ത�ലം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�� വരവ് �റ��. എം.ബി.എ. േകാ�് അ�വദി��തിനായി 29/10/2015 ൽ
അേപ� സമർ�ി� മർ�ാ� �നി� , കാര�ർ എ� േകാേളജിൽ നി�ം ഇ�കാരം പിഴ ഈടാ�ിയി�ി�.

വിശദീകരണം ആവശ�െ�� െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (എൻക�യറി ന�ർ 2/22.6.2017) ലഭി�
മ�പടിയിൽ  �ാ���ിൽ  കാലാ��തമായ  േഭദഗതികൾ  വ���തിന്  വിഷയം  പരിഗണി��താെണ�്
അറിയി�ി��്.  ആയതിെ�  െവളി��ിൽ  �ടർ  നടപടികൾ  ഓഡി�ിെന  അറിയി��േതാെടാ�ം
പിഴയിന�ിൽ ഈടാ�ാ�� �ക �ത�മായി കണ�ാ�ി ഈടാ�ാൻ ��ിേ���മാണ്.

2-24  േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്- ഡിമാ�് െചയ്ത് ഈടാ��തിൽ വീ�
ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  പഠനവ��ിെ�  േ�ാർട്സ്  അഫിലിേയഷൻ  ഫീസ്  (SAF)  രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ ഒ� �പ േപാ�ം ഡിമാ�് കണ�ാ�ാ��ം (വിശദ വിവര�ൾ അ�ബ�ം IV  ആയി
േചർ��)  �റ�  നിര�ിൽ  ഡിമാ�്  കണ�ാ�ിയ�മായ  (ഉദാഹരണം  താെഴ  േചർ��)  നിരവധി
േകാേള�കൾ ഓഡി�് കെ��ി.

#
േകാേളജിെ�

േപര്

ഡിമാ�്
െചേ��ിയി��
��ിക�െട എ�ം

ഡിമാ�്
െചേ��ിയി��

�ക

ഡി�ാർ�െമ�്
ഡിമാ�് െച�

��ിക�െട
എ�ം

ഡി�ാർ�െമ�്
ഡിമാ�് െച�

�ക

�റവ്
�ക

1.

Orientation
school  of
Hotel
Management,

523 130750 82 20500 1,10,250
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Lakkidi

2.

KMCT  Arts  &
Science
College,
Mukkam,
Kozhikode

234 58500 117 29250 29,250

3.
N.S.S. College,
Manjeri

819 204750 573 143250 61,500

4.
JM. College of
Arts  &
Science

273 68250 140 35000 33,250

5.
Nasra  College
of  Arts,
Thirurkad

496 124000 355 88750 35,250

ആെക 2,69,500

യാെതാ�  അടി�ാന�മി�ാെതയാണ്  SAF  ഡിമാ�്  �ക,  വിദ�ാർ�ിക�െട  എ�ം  എ�ിവ  ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�െമ�്  കണ�ാ��ത്.  സർവകലാശാല�െട അറിേവാെടയാണ്  sanctioned strength
നി�യി���ം  അഡ്മിഷൻ  നടപടി  �മ�ൾ  �ർ�ീകരി���ം.  വർഷാവർഷ��,  ഓേരാ
േകാേള�കളിേല�ം  അഡ്മിഷൻ  െ�ങ്�്  സർവകലാശാല�്  അറിയാെമ�ിരിെ�,  േകാേള�കൾ
ലഭ�മാ��  SAF  െ�ാേഫാർമ�െട  അടി�ാന�ിൽ  അഡ്മിഷൻ  െ�ങ്�്  കണ�ാ���  �ലം  SAF
ഇന�ിൽ  സർവകലാശാല�്  കിേ��  ഭീമമായ  �ക  ന�െ��  േപാ��.  �ടാെത,  ഡിമാ�്  െച�  �ക
ഈടാ�ാൻ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�� �ലം 2016-17 സാ��ിക വർഷം 2,46,74,191/- �പ SAF
ഇന�ിൽ �ടി�ിക��്.

കാലി��്  സർവകലാശായിൽ അഫിലിേയ�്  െച� േകാേള�കളായ Oriental  College  of  Teacher  Education,
Poonath, Naduvannur എ� �ാപനെ� SAF രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

Affiliated  College  list,  Sanctioned  strength,  Admission  strength  എ�ിവ  സർവകലാശാല�െട  അതാത്
ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ നി�ം േശഖരി�്  ��ിക�െട  എ�ം േ�ാഡീകരി�്  �ത�മായി  SAF  ഡിമാ�്  െച�ാൻ
േവ� ഊർ�ിത നടപടി  സ�ീകരി��േതാെടാ�ം തനത്  വ�മാന േചാർ� ഒഴിവാ��തിന്  നിലവി��
വൻ�ടി�ിക പിരിെ���് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അട�വാ�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-25  അഫിലിേയ�് േകാേളജിൽ നി�ം ഫീസ് ഡിമാ�് കണ�ാ�ിയി�ി�.
േകാേളജ്  െഡവല�്െമ�്  െകൗൺസിലിെ�  2016-17  വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ഡിമാ�്  രജി�ർ
പരിേശാധനയിൽ  മർ�സ്  വയനാട്  �മൺസ്  േകാേളജ്,  �ൽ�ഴ,  �ൽ�ാൻ  ബേ�രി  എ�  അറബിക്
േകാേളജിെന ഉൾെ���ിയതായി കാ��ി�. േമൽ പരാമർശി� േകാേളജിൽ നി�ം പിരിെ��േ��തായ
ഫീ�കൾ ഡിമാ�് െച�് ഈടാ�ിയി�ി�. ആയത് ��ി�ാ�ി നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 3/2017 ന്
നൽകിയ മ�പടിയിൽ ടി േകേളജിെന ഡി.സി.ബി.യിൽ ഉൾെ���ാൻ വി� േപായതായി അറിയി�ി��്. േമൽ
േകാേളജിൽ നി�ം �ടി�ിക�� ഫീസ് ൈഫേനാ� �ടി ഈടാ�ി അടവാേ��താണ്.

2-26  ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ ��ി�ി�ളള 9,97,360/- �പ സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��താണ്.
െസ�ർ  േഫാർ  ഫിസി�ൽ  എ�േ�ഷൻ  േകാ-  ഓർഡിേന��െട  േപരിൽ  എസ്.ബി.ഐ  േത�ി�ലം
�ാ�ിെല 57018247685  ന�ർ കറ�്  അെ�ൗ�ിൽ 23/11/2017  -ന്  10,55,360/-  �പ�െട നീ�ിയി��്
ഉ�്.  െസ�റിെല  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ഈടാ��  വിവിധ  ഇനം  ഫീ�കൾ  സർ�കലാശാല�െട
ബ�െ�� െഹ�കളിൽ അടവാ���വെര താൽ�ാലികമായി ��ി��തി�ം, വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
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പിരിെ���� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് നിേ�പി��തി�മാണ് ��ത അെ�ൗ�് �ട�ിയി�ളളത്.

ബ�െ�� േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ േകാഷ�ൻ ഡിേ�ാസി�്  ഇന�ിൽ 58,000/-  �പ (250�പ x  232
വിദ�ാർ�ികൾ�് )  േകാ�കൾ  �ർ�ീകരി���റ�്  വിദ�ാർ�ികൾ�്  തിരി�്  നൽേക���്.
അവേശഷി��  9,97,360/-  �പ  �ൻ  വർഷ�ളിേല�ൾ�െട�ളള  കാലഹരണെ��  േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�ക�ം, അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഫീ�ക�മാണ്.

ഭീമമായ �ക കാല�ളായി        കറ�്  അെ�ൗ�ിൽ ��ി��ത്  �മ �കരമ�.  േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്
ഇന�ിൽ  ബാധ�ത�ളള  58,000/-  �പ  കിഴി�ളള  ��വൻ  �ക�ം  സർ�കലാശാല  ഫ�ിേല�്
�തൽ�േ��താണ്.

2-27  കറ�് അെ�ൗ�ിൽ വൻ �ക നീ�ിയിരി�് - പലിശ ഇന�ിൽ ഭീമമായ ന�ം
േലഡീസ്  േഹാ�ൽ  വാർഡെ�  േപരിൽ  4  ബാ�്  അെ�ൗ�കളാ��ത്.  ഇത്  എ�ാം  തെ�  കറ�്
അെ�ൗ�കളാണ്.  ടി  അെ�ൗ�കളിെല  11/07/2017  െല  നീ�ിയിരി�്  �ക�െട  വിശദാംശ�ൾ  �വെട
േചർ��.

# അെ�ൗ�് നം. നീ�ിയിരി�്

1 57018247551 (െമസ് അഡ�ാൻസ് ) 23,18,252

2 57018247765 (അമിനി�ീസ് ) 2,71,590

3 57018247696 (േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ) 5,52,393

4 57018249069 (ABLC) 8,86,623

��ത  �കകളിൽ  �രിഭാഗ�ം  ദീർഘകാലമായി  നീ�ിയിരി���ം  നി�ിയമായ�ം  തിരി�റിയാൻ
കഴിയാ��മാണ്.  നി�ിയ  �കകൾ  കറ�്  അെ�ൗ�ിൽ  ��ി��തി�  പകരം  േസവിംഗ്സ്  ബാ�്
അെ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി��െവ�ിൽ �ണിേവ�ി�ി�് വൻ �ക പലിശ ഇന�ിൽ വര��ാ�മായി��.
േസവിംഗ്സ്  ബാ�്  അെ�ൗ�്  ആരംഭി�ണെമ�്  �ൻവർഷ�ളി�ം  ഓഡി�്  നിർേ�ശം
നൽകിയി��െവ�ി�ം  ആയത്  നട�ിൽ  വ��ിയി�ി�.  അപാകത�്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�്
നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  4/26.07.2017  ന്  SB  അെ�ൗ�്  ആരംഭി�ാൻ  നടപടി
സ�ീകരി��െ��്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ി.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  �ടർ  നടപടികൾ  ൈകെ�ാ��തിന്
�ണിേവ�ി�ി അധികാരിക�െട സത�ര �� �ണി��.

2-28  സർ�കലാശാല�െട അധീനതയി�� െക�ിട��െട വാടക സംബ�ി�് �ത�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മ�
സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയി��  പല  െക�ിട��െട�ം  വാടക  സംബ�ി�്  �ത�മായ  വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 5/14.09.17) �് ലഭി�
മ�പടിയിൽ  25  �ാപന�ൾ,  സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയി��  െക�ിട�ളിൽ  �വർ�ി��തായി
അറിയി�ി��്.  ഇവയിൽ ചില �ാപന�ൾ സർ�കലാശാല�്  �ലവാടക നൽകി �വർ�ി��താണ്.
എ�ാൽ ഈ െക�ിട��െട െക�ിട വാടക സംബ�ിേ�ാ വാടക കരാർ സംബ�ിേ�ാ യാെതാ� വിവര�ം
ലഭ�മ�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# �ാപനം/വാടക�ാരൻ മാസവാടക
കരാർ

നൽകിയ
വർഷം

വാർഷിക
വർ�ന

1. 
േപാ�് ഓഫീസ് 772 ലഭ�മ� ലഭ�മ�

2. 
േപാലീസ് േ�ഷൻ 928 ലഭ�മ� ലഭ�മ�

3. 

രചന ന�റി

J27 A & B
ലഭ�മ� 1978 ലഭ�മ�
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4. 

ആർേ�ഷ� ന�റി

H34 A & B
ലഭ�മ� ലഭ�മ� ലഭ�മ�

5. 

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് െവൽഫയർ
േകാ ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി (േസാളിഡാരി�ി)

789 2003 ലഭ�മ�

6. 
വനിത െവൽഫയർ െസാൈസ�ി 824 ലഭ�മ� ലഭ�മ�

7. 

െ�ഡി�് െസാൈസ�ി

(ലാ�് 10െസ�് )
167 1988 ലഭ�മ�

വാടക  േപാ�ം  ഇ�ാെതയാണ്  ചില  �ാപന�ൾ  വർഷ�ളായി  �വർ�ി��ത്.  ലാേഭ�േയാെട
�വർ�ി��  �ാപന�ളാണ്  ഇവയിൽ  മി��ം.  മ�  ചില  �ാപന�ൾ  വളെര  വർഷ�ൾ�്  ��്
നിജെ���ിയ വാടക തെ�യാണ്  ഇേ�ാ�ം  നൽകിെ�ാ�ിരി��ത്.  വാടക വർ�നവ്  സംബ�ി� മ�
േരഖകൾ ഒ�ം ഹാജരാ�ിയി�മി�. േമൽ പരാമർശി� 7 �ാപന�ൾ �ടാെത സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ
ഉ� െക�ിട�ളിൽ/�ല�ളിൽ �വർ�ി�� മ�് 17 �ാപന�ൾ �ടി��്. ഇവ�െട വാടക സംബ�ി�
വിവര�ൾ  ഓഡി�്  ��ാെക  ഹാജരാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  ചില  �ാപന��െട  (െടലിേഫാൺ
��കൾ/കിേയാ�് )  വാർഷിക  വർ�നവ്  നിജെ���ി  മാസവാടക  ഈടാ��ി�.  �ലവാടക  നൽകി
�വർ�ി��  പല  �ാപന��ം  വർഷ�ൾ�്  ��്  അ�വദി�  ��മായ  വാടകയിലാണ്  ഇേ�ാ�ം
�വർ�ി��ത്.

ഇ�കാരം  സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയി��  െക�ിട�ളിേലാ  �ല�ളിേലാ  �വർ�ി��
�ാപന��െട െക�ിട  വാടക,  വാർഷിക വർ�നവ്,  �ലവാടക�രാർ  ���ൽ,  വാടക �ക ഈടാ�ൽ
എ�ീ കാര��ളിൽ സർ�കലാശാല�് വീ� സംഭവി�തായി ഓഡി�് നീരീ�ി��. ഇ��ലം വർഷ�ളായി
വ�മാന ന�ം സംഭവി�െകാ�ിരി�കയാണ്. ഇ�കാരം വീ� സംഭവി�തിന് ഓഡി�് ��ാെക വിശദീകരണം
ലഭ�മാേ��താണ്.  �ടാെത  വ�ം  കാല�ളിൽ  ഇ�കാര��  വ�മാന  ന�ം  സംഭവി�ാതിരി�ാൻ  ഈ
�ാപന�ൾ�്  �ത�മായ�ം  കാലിക�മായ  വാടക  നിജെ���ി  ഈടാ��തി��  നടപടികൾ
അടിയ�രമായി സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-29  ക�ാർേ�ഴ്�ക�െട വാടക പിരി�ാൻ ബാ�ി
2016 – 17 വർഷ�ിൽ വിവിധ ക�ാർേ��കളിൽ നി�ം െക�ിട വാടക, ഇല�ിസി�ി ചാർജ്, െവ��രം എ�ീ
ഇന�ളിൽ �ക പിരി�കി�ാൻ ബാ�ി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

#
അ�വദി�െ��

ജീവന�ാരൻ/�ാപനം
െക�ിട
ന�ർ

െക�ിട വാടക ഇല�ിസി�ി ചാർജ് െവ��രം

1. 

എം.സി.എ.
വിദ�ാർ�ികൾ

C 16 10,800 1514 1800

2. 
DPE വിദ�ാർ�ികൾ C 27 10,000 2337 1500

3
വനിത െവൽഫയർ
െസാൈസ�ി

H 3B 12000 2626 1020

4 േപാലീസ് േ�ഷൻ
E

Quarters
11136 21655

�ടി�ിക
േരഖെ���ിയി�ി�

5 SI ക�ാർേ��്
F

Quarters
�ടി�ിക

േരഖെ���ിയി�ി�
�ടി�ിക

േരഖെ���ിയി�ി�
�ടി�ിക

േരഖെ���ിയി�ി�

6
േഡാ. േസാമൻ ക��ാം

ക�ി�നി
C 26 2016 ആഗ�് �തൽ �ടി�ിക ഉ�്

വാടക  ഇന�ിൽ  �ടി�ിക  വ��ിയതിന്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ാനായി  നൽകിയ  എൻക�യറി  (നം.
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8/15-09-17)  �്  ലഭി�  മ�പടിയിൽ  �ടി�ിക  പിരിെ����തിനായി  ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്  അയ�തായി
അറിയി�ി��്.  േമൽ  ��ാവി�  �ാപനം/വ��ികളിൽ  നി�ം  െക�ിട  വാടക,  ഇല�ിസി�ി  ചാർജ്,
െവ��രം ഇന�ി�� �ടി�ിക അടിയ�രമായി പിരിെ���് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-30  അനധി�തമായി �ാപന�ൾ �വർ�ി��ി� എ�ത് ഉറ�വ���ി�
സർ�കലാശാല�്  കീഴി��  �ല�ളിൽ  വാടക  ഇന�ിേലാ,  �ലവാടക  ഇന�ിേലാ  �വർ�ി��
െക�ിട��െട  വിശദാംശ�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  ഇ�കാരം  �വർ�ി��  25  �ാപന�ൾ�്
�റെമ മ�് ചില �ാപന��ം �വർ�ി���്. ഇ�ര�ി�� െക�ിട��െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
നം.  11/18.09.2017  �കാരം  എൻക�യറി  നൽകിയി��.  ആയതിന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ഈ
�ാപന��െട  െക�ിട  ന�ർ,  െക�ിട  വാടക  എ�ിവ  സംബ�ി�  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയി��  �േദശ�ളിൽ  അനധി�തമായി  യാെതാ�  �ാപന�ം
�വർ�ി��ി�  എ�്  ഉറ�വ�േ����്.  ഉദാഹരണം  വി��ിയാൽ  �േദശ�്  �വർ�ി��
ൈടലറിംഗ്  പരിശീലന  േക�ം.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  സർ�കലാശാല�െട  ഭാഗ�നി�ം  ജാ�ത  �റവ്
സംഭവി�തായി  ഓഡി�്  നിരീ�ി��.  അനധി�തമായി  �വർ�ി��  �ാപന�െള  �റി�്  �ത�മായ
വിവര�ൾ  ഇ�  എ�ത്  ഓഡി�്  െഗൗരവേ�ാെട  കാ��.  ഭാവിയിെല�ി�ം  ഇ�കാര��  വീ�കൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ  അനധി�തമായി  �വർ�ി��  െക�ിട��െട  സമ�വിവര�ൾ  േശഖരി�്
�ത�മായി വാടക നി�യി�് ഈടാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

സർ�കലാശാല�് കീഴി�� െക�ിട�ളിൽ നി�ം, ക�ാർേ��കളിൽ നി�ം വാടക �ടി�ിക പിരി��തി�ം,
അനധി�തമായി �വർ�ി�� �ാപന�െള നിയ�ി��തി�ം �ത�മായ ഒ� സംവിധാനം ഇ� എ�ത്
ഒ�  വ�തയാണ്.  സർ�കലാശാല�്  കീഴിൽ,  െക�ിടം  ഉൾ�െട��  ��വൻ  ആ�ികേള�ം
നിയ�ി��തി�ം,  പരിപാലി��തി�ം,  അവയിൽ  നി��  വരവ്  കണ�കെള  നിരീ�ി��തി�ം
എേ��് ഓഫീസ�െട േമൽ േനാ��ിൽ ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ാ��താണ് എ�� ഒ� നിർേ�ശ�ം ഓഡി�്
�േ�ാ�്  െവ��.  ഇ�ര�ിൽ  ഒ�  ക�ി�ി�െട  �ത�മായ  േമൽേനാ�ം  വഴി  ഭാവിയിെല�ി�ം  ഈ
�വണതകെള നിയ�ി�ാൻ കഴി�െമ�ം ഓഡി�് അ�മാനി��.

2-31  വീ� വാടക ബ� ഈടാ��തിൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് പാലി��ി�.
ജീവന�ാർ�ായി  അ�വദി�െ�� േപാലീസ്  ക�ാർേ��കളിൽ നി�ം വീ�  വാടക ബ� ഈടാ��തിൽ
നിലവി��  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  പാലി��ി�.  2004  -െല  ശ�ള  പരി�രണ  ഉ�രവ്  (ജി.ഒ.പി.  നം.
145/2006/ഫിൻ  തീ�തി  25/3/2006)  �കാരം  വീ�വാടക  ബ�  ഏ��ം  �റ�ത്  250/-  ആയി
നി�യി�ി��്. നി�ിത ശ�ള െ�യിലാണ് �കളിൽ വ�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം അടി�ാന ശ�ള�ിെ�
2%, 4% നിര�ിൽ ഈടാ�ാ�ം ഉ�രവി��്. പി�ീട് 2009, 2014 വർഷ�ളിെല ശ�ള പരി�രണ �കാരം
ഏ��ം �റ� വീ� വാടക ബ� യഥാ�മം 560/- ,  1250/- എ�ി�െന പരി�രി�ക��ായി. എ�ാൽ
സർ�കലാശാല  ഇേ�ാ�ം  ��ത  ക�ാർേ��കളിൽ  നി�ം  വീ�വാടക  ബ�  ഈടാ��ത്
ഏതടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മ�. 2016-17 െല �ടി�ിക സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

#
ക�ാർേ��്
നം

2016-17  ൽ ഈടാേ�� വീ�വാടക
ബ�

2016-17  ൽ ഈടാ�ിയ വീ�വാടക
ബ�

�ടി�ിക

1 F.ക�ാർേ��്
15,000

(1250 x 12)

9828

(819 x 12)
5172

2 J1
15,000

(1250 x 12)

5640

(470 x 12)
9360

3 J2
15,000

(1250 x 12)

5640

(470 x 12)
9360
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ആെക 23,892

ഏതാ�ം വർഷ�ളായി േപാലീസ് ക�ാർേ��കളിൽ നി�ം ഇ�കാരമാണ് സർ�കലാശാല വീ�വാടക ബ�
ഈടാ�ി  വ��ത്.  ഇ�  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിനായി  എൻക�യറി  (നം.  14/20.9.17)
നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ�്  വി��മായി  ഇ�കാരം  വീ�വാടക  ബ�
ഈടാ��തിന് ഓഡി�് ��ാെക വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. �ടാെത 2017 മാർ�് വെര �ടി�ിക��
��വൻ വീ�വാടക ബ��ം ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

2-32  �ം വാടക നി�യി�തിൽ വ��തയി�
18/02/2015 െല �.ഒ. നം. 1687/2015/അ�ിൻ. ഉ�രവ് �കാരം കാലി��് സർ�കലാശാല ഗ�് െഹൗസിെല
�ം വാടക താെഴ പറ�ം �കാരം നി�യി�.

A/c ഡബിൾ �ം : 800/- �പ1. 

നാല് െബഡ് �ം : 1000/- �പ2. 

��് െബഡ് �ം : 750/- �പ3. 

േനാൺ എ.സി. ഡബിൾ �ം : 500/- �പ4. 

നിലവിൽ  ഗ�്  െഹൗസിൽ  ഒരാൾ  േനാൺ  എ.സി.  ഡബിൾ  �മിൽ  താമസി�ാൽ  250/-  �പയാണ്
വാടകയിന�ിൽ ഈടാ��ത്. ഗ�് െഹൗസ് മാേനജർ 23/01/2014 ൽ രജി�ാർ�് നൽകിയ ക�ിൽ (നം.
UGH/Misc/113/2014) �ം വാടക ഈടാേ��ത് താമസി�� ആ�െട എ�ം േനാ�ിയാേണാ അേതാ �മിെ�
നിര�്  അ�സരി�ാേണാ  എ�  കാര��ിൽ  ��ീകരണം  േവണെമ�്  ആവശ�െ��ി��.  എ�ാൽ
നാളി�വെര  ഇ�ാര��ിൽ വ��ത  വ��ിയി�ി�.  ഇേ�ാൾ  ഡബിൾ  �മിൽ  ഒരാൾ  താമസി�ാൽ പ�തി
ചാർ�്  ആണ്  ഈടാ��ത്.  ടി  കാര��ിൽ  വ��ത  വ��ാൻ  അടിയ�ര  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-33  േലഡീസ് േഹാസ്�ൽ -െറ�്, വാ�ർചാർജ്, ഇല�ിസി�ി ചാർജ് ,ൈഫൻ എ�ിവ കാേലാചിതമായി
പരിഷ്�രി��ി�.
Engg./SO.IV/D2/755/2012 തീ�തി 25/03/2013 ന�ർ �ണിേവ�ി�ി എൻജിനീയ�െട ഉ�രവ് �കാരം �വെട
േചർ�ം വിധമാണ് േഹാ�ൽ വാടക നി�യി�ി��ത്.

�ം െറ�് വാ�ർ ചാർജ് & ഇല�ിസി�ി

സിംഗിൾ 75 100

ഡബിൾ 30 50

ഉ�രവിൽ  ഓേരാ  അ�ാദമിക്  വർഷ�ം  െമയ്  മാസ�ിൽ  േഹാ�ൽ  വാർഡൻ  വാർഷിക  വാടക
പരി�രണ�ി��  �പാർശ  സമർ�ിേ��താെണ�്  നിർേ�ശി�ി��്.  എ�ാൽ,  ഇ�കാരം  �പാർശ
സമർ�ി�ി�ി� എ�ാണ് െഹൗസ് കീ�ർ വാ�ാൽ അറിയി�ത്. �ണിേവഴിസി�ിയാകെ� നാളി�വെര വാടക
പരി�രി�ി�മി�. വിദ�ാർ�ികൾ�് അമിത ഭാര��ാകാ� വിധ�ിൽ �ം െറ�്, വാ�ർ & ഇല�ിസി�ി ചാർജ്
എ�ിവ ഉയർ��തിന് േവ� ഉചിതമായ നടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.
താമസി�് വാടക ഒ���വരിൽ നി�് (അതാത് മാസം 15-ാം തീ�തി�് േശഷം) പിഴയായി ഒ� ദിവസ�ിന്
10  ൈപസ  നിര�ിൽ  ഈടാ���്.  10  ൈപസ  നി�യി�െകാ��  ഉ�ര�കെളാ�ം  തെ�
ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ ഏത്  വർഷമാണ്  10  ൈപസ നി�യി�ത്  എ�് വ��മ�.  1990 ന്  �ൻപ്  �തൽ 10
ൈപസയാണ് ഈടാ��െത� മ�പടി ഹാജരാ�ിയി��്. നിലവിൽ 50 ൈപസയാണ് ഏ��ം �ല�ം �റ�
നാണയെമ�തിനാ�ം , വളെര�ാലം െറ�് അട�ാതി��ാ�ം ൈഫൻ 10 ൈപസ ആയതിനാൽ വളെര െചറിയ
�ക മാ�േമ ൈഫൻ ആയി നൽേക�ി വ� എ�ത് �ത�മായി വാടക ഒ���തിൽ നി�് വിദ�ാർ�ികെള
പി�ിരി�ി�െമ�തിനാ�ം ൈഫൻ കാേലാചിതമായി പരി�രി�ണെമ�് ഓഡി�് അഭി�ായെ���.
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2-34  െറ�്, ഇല�ിസി�ി & വാ�ർ ചാർജ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.
േലഡീസ് േഹാ�ൽ ത�ാറാ�ിയ ഡിസിബി പ�ിക �കാരം �വെട േചർ�ം �കാരം �ക ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി��.

െറ�് 24365
ഇല�ിസി�ി & വാ�ർ ചാർജ് 54865
ആെക 79230

വിദ�ാർ�ികെള  കണ�ിെല��ാെത  മാസ�ൾ  കണ�ിെല��ാണ്  ഡിസിബി  ത�ാറാ�ിയി��ത്.
ആയതിനാൽ  ഏെതാെ�  വിദ�ാർ�ികളാണ്  �ടി�ിക  വ��ിയെത�്  പരിേശാധി�ാൻ  കഴി�ി�ി�.
�ടി�ിക �ക ഈടാ�ാൻ കർശന നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

2-35   വരവ് ഇന�ൾ പിരിെ����തിൽ കാലതാമസം വ���.
സർവകലാശാല െമൻസ് േഹാ�ലിൽ 46 േ�ാ�കളിലായി 450 ൽ പരം �റികൾ നിലവി��്.  ഇവെയ�ാം
വിദ�ാർ�ികൾ�്  അ�വദി��മാണ്.  വാടക  ഇന�ിൽ  �ക  പിരി��തിന്  �ത�മായ  ഒ�  സംവിധാനം
�ാപന�ിൽ നിലവിലി�. മാസ�േളാളം �ടി�ിക വ��ിയതി� േശഷം ഒ��കയായി ഈടാ�കയാണ്
െച� വ��ത്. ഇ�െന പിരി��തിന് ൈഫൻ ഈടാ��മി�. ഓേരാ മാസേ��ം �ം വാടക, ഇല�ിസി�ി
/ വാ�ർ ചാർജ് ഇന�ിൽ �ക പിരി�� രീതി ഈ �ാപന�ിൽ നിലവിലി�.

േകാ�് �ർ�ീകിര�് വിദ�ാർ�ികെള വി�തൽ െച�� സമയ�ാണ് പലേ�ാ�ം �ക ഈടാ��ത്. '�ടി�ിക
ഇ� ' എ� സാ��പ�ം �ാപന�ിൽ നി�് ലഭി�� �റ�് മാ�േമ അതത് വ��കൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്
ബാധ�താരഹിത  സാ��പ�ം  െകാ�േ����.  എ�ാൽ  െമൻസ്  േഹാ��ം  ,  വിദ�ാർ�ികൾ  പഠനം
നട�� അതാത് വ��ക�ം ത�ിൽ ഈ വിഷയ�ിൽ �ത�മായ ആശയ വിനിമയം നട��ി� എ�ാണ്
ഓഡി�്  നിരീ�ി��ത്.  വിദ�ാർ�ിക�െട  േകാ�്  കാലാവധി  സംബ�ി�്  �ത�മായ  വിവര�ൾ
�ാപന�ിൽ േരഖെ����ി�.  �ടാെത േകാ�്  �ർ�ീകരി�  വിവരം  �ത�മായി  െമൻസ്  േഹാ�ലിെന
അറിയി��മി�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  �ത�മായ  ഒ�  സംവിധാനം  ഏർെ���ക  വഴി  വരവ്  ഇന�ൾ
പിരിെ���് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ �തൽ ���തിൽ �ടി�ിക വ��ാതിരി�ാൻ �ാപന�ിന് കഴി�ം.
മാ�മ�, േകാ�് കാലാവധി കഴി�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ േഹാ�ലിൽ താമസി��ി� എ�് ഉറ�് വ��ാ�ം
ഇ� വഴി �ാപന�ിന് കഴി�ം.

ഈ  വിഷയം  �ാപന�ിെ�  ��യിൽെ����.  ആയതിന്  സ�ീകരി�  നടപടികൾ  ഓഡി�്  ��ാെക
അറിയിേ��താണ്.  സ�ീകരി�  നടപടികൾ  അറിയി��തിനായി  എൻക�യറി  (  നം.02/01.08.2017  )
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

2-36  വാടക ഇല�ിസി�ി ചാർജ് ഇന�ിൽ �ക പിരി�ാൻ അവേശഷി��.
െമൻസ് േഹാ�ൽ ത�ാറാ�ിയ പ�ിക, രജി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 2016-17 വർഷ�ിൽ വാടക
ഇല�ിസി�ി വാ�ർ ചാർജ് ഇന�ിൽ �ക പിരി��തിൽ �ടി�ിക കാ��. േഹാ��ക�െട തരം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
േഹാ�ൽ

2016-17

ഈടാേ�� �ക

2016-17

പിരിെ��� �ക

2016-17

പിരിെ���ാ�� �ക

1 New Annex Block 1,51,680 61,140 90,540

2 Students Home 5,240 1,600 3,640

3 Old Block 1,13,400 66,675 46,725

4 New Block 2,10,000 1,09,900 1,00,100

5 International Block 2,87,700 1,22,700 1,65,000
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6 Research Block 72,720 30,880 41,840

ആെക 4,47,845/-

2016-17  വർഷ�ിൽ പിരി� കി�ാ�� 4,47,845/-  �പയിൽ 50,230/-  �പ എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ഇ.സി
/പി.എ�്/�.ടി.എൽ-  വിഭാഗ�ിൽെ���  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഇ-�ാ�്  ഇന�ിെല  �കയായി  പിരി�
കി�ാ��താണ്.  ടി  �ക  കിഴി�്  ബാ�ി  വ��  3,97,615  �പ  മ�  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  പിരി�
കി�ാ��താണ്.  �ം  വാടക,  ഇല�ിസി�ി  ചാർജ്  ഇന�ിൽ  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  പിരിെ���്
�തൽ�േ�� േമൽ �ക �ടി�ിക വ��ിയതിന് ഓഡി�് ��ാെക വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. ഇത്
സംബ�ി�് നൽകിയ എൻക�യറി�് ( നം.1/01.08.2017 ) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-37  ഗസ്�് �ം െറ�് - അഡ്മിഷൻ തീ�തി�ം ഫീസ് ഈടാ�ിയ (രശീതിയിെല)തീ�തി�ം െപാ��െ���ി�.
കാലി��്  സർ�കലാശാല  േലഡിസ്  േഹാ�ലിൽ  പഠനാവശ��ൾ�ം  മ�മായി  വ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്
�തിദിനം 50/- �പ നിര�ിൽ വാടക ഈടാ�ി താമസം അ�വദി�ാ��്. ഇ�െന വ�� ഗ�ക�െട വാടക
പിരി��തിനായി  �േത�കം  രശീതി  ��ക�ം  െറ�്  കള�ൻ  രജി��ം  ��ി���്.  അ�ിഷൻ
എ��� തീ�തിയിൽ തെ� െറ�്  �ൻ�റായി വാേ����്.  എ�ാൽ െറ�്  കള�ൻ രജി�ർ,  രശീതി
��് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം അ�ിഷൻ തീ�തിയില� െറ�് ഈടാ�ിയെത�് കാ��. വാടക
�ക  ഒ���തിന��തമായി  തീ�തി  രശീതി��ിൽ  പി�ീട്  എ�തി  േചർ�കയാണ്  െച��ത്.  ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

# േപര് അ�ിഷൻ തീ�തി
�ക/ഈടാേ��

തീ�തി

രശീതി
�കാരം
തീ�തി

അടവാ�ിയ
തീ�തി

സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ

അടവാേ��ത്

1
�ീലത

എം.
01.05.2017 ₹50/01.05.2017 07.05.2017 08.05.2017 02.05.2017

2 �ഫീദ
06.12.2016-

.03.2017
₹850/06.12.2016 - 02.05.2017 07.12.2017

3 മായ, ദീ�ി 08.05.2017-10.05.17 ₹300/08.05.2017 15.05.2017 19.05.2017 09.05.2017

4 ഹബീബ�് 03.05.2017-18.05.2017 ₹750/03.05.2017 25.05.2017 27.05.2017 04.05.2017

5 ലയ, ദീ�ി 22.05.2017-25.05.2017 ₹400/22.05.2017 26.05.2017 27.05.2017 23.05.2017

6 �ിയ 28.05.2017-30.05.2017 ₹150/28.05.2017 07.06.2017 07.06.2017 27.05.2017

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 09/27.07.2017 ന് ഇനി �തൽ അ�ിഷൻ സമയ�് തെ�
െറ�് ഈടാ��താെണ�് മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

അ�ിഷൻ  എ���  തീ�തിയിൽ  തെ�  െറ�്  ഈടാേ���ം  െതാ���  ���ി  ദിനം  തെ�  �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ���മാണ്.

2-38  രസീതി ��കൾ, പിരിവ്, ഒ��്, െറ�് കള�ൻ രജിസ്�ർ എ�ിവയിെല അപാകതകൾ
േലഡീസ്  േഹാ�ലിെല  രശീത്  ��കൾ,  െറ�്  കള�ൻ  രജി�ർ  എ�ിവ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  ക�
അപാകതകൾ ചവെട േചർ��.
1.  രശീത്  ��കൾ,  രജി��കൾ  എ�ിവ  സർ�ിഫി��്  ഓഫ്  െകൗ�്  എ�തി  വാർഡൻ
സാ��െ���ിയി�ി�.
2. രശീതി ��കളിെല തീ�തി കാർബൺ വ�ാെത എ��കേയാ, പി�ീട് എ�തി േചർ�കേയാ െച��.

ഉദാ:

# ��് ന�ർ രശീതി നം./തീ�തി
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1 1252 125101-83/18.05.17

2 1252 125184-125200/26.05.17

3 1254 125301-68/05.06.2017

4 1254 125369-125400/13.06.17
3.  രശീതി  തീ�തി  �ക  അടവാ��തിന��തമായി  എ�തി  േചർ��.  അത�സരി�്  െറ�്  കള�ൻ
രജി�റി�ം േരഖെ���ൽ വ���.

4. പിരിവ് �ക േനരെ� അടവാ��. - 17.11.2016 െല രശീതി നം. 123301-123359 വെര�� രശീതികളിലായി
വാടക, ഇല�ിസി�ി - വാ�ർ ചാർജ് ഇന�ളിലായി യഥാ�മം 2344/- �പ, 3425/- �പ പിരിെ���ി��്. ടി
�ക പിരിെ����ത് 17.11.2016 ൽ ആെണ�ി�ം 16.11.16 ന് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി��്. ( ചലാൻ
നം. 1794370/16.11.16, 1794371/16.11.16) അപാകത സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 08/27.07.17 ന്
നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  േമൽ  �ക  15.11.16  നാണ്  പിരിെ���െത�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  �ക  ൈക���
തീ�തിയിൽ തെ� രശീതി എ�താെത ൈകവശം ��ി�തിന് േശഷം സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ക�ം,
പി�ീട്  എേ�ാെഴ�ി�മാണ്  രശീതി  എ���െത�ം  ഓഡി�്  വിലയി���.  �ക  ൈക���  സമയ�്
തെ� രശീതി എ�തി െതാ��� ���ി ദിനം തെ� പിരി� �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ാൻ
��ിേ��താണ്.

2-39  ��ക വിൽ�ന – അഡ�ാൻസ് ബി�കൾ നൽകി – �ക ലഭ�മായി�ി�
പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷെ� ��്  േഷാ�്  വഴി  ��ക വിൽ�ന നട�ി ആയതിന്  അഡ�ാൻസ്  ബി�കൾ
നൽകിയതായി കാ�െ��ി�ം ആയതിെ� �ക നാളി�വെര പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷന് ലഭ�മായി�ി�. വിശദ
വിവരം �വെട േചർ��.

ബിൽ ന�ർ / തീ�തി ��ക ഏജൻസി �ക

4490/23/8/16 D.K. Agencies 198

4492/6/9/16 D.K. Agencies 181

5008/13/2/17 D.K. Agencies 67

5009/10/2/17 The Heritage, Kochi 5021

5011/തീ�തി ലഭ�മ� The Heritage, Kochi 5133

േമൽ ബി�കളിെല �കകൾ ബാ�ിൽ അടവാ�ാ�ത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം ആവശ�െ��്  നൽകിയ
എൻക�യറി�് ��ത ബി�കൾ ബ�െ�� ഏജൻസികൾ�് േപാ�ൽവഴി അയ� ��ക�െട ബി�കളാണ്
എ�ം െച�കൾ വ�� �റ�് അെ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�്  െച��താണ് എ�മാണ് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയത്.
��ത  ഏജൻസികൾ�്  നൽകിയ  ��ക��െട  ബിൽ  �ക  എ��ം  െപെ��്  ഈടാ�ി  �ണിേവ�ി�ി
അെ�ൗ�ിൽ അടവാ�ി വിവരം ഓഡി�ിന് റിേ�ാർ�് െചേ��താണ്.

2-40   ഫീസ് പിരിെ���ാൻ അവേശഷി��.
DCMS  ത�ാറാ�ിയ  DCB  പ�ിക  �കാരം  2016-17  വർഷ�ിൽ  MBA  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം
പിരിെ���ാ��  �ക  53,445/-  ആണ്.  ഇതിൽ52,395/-  �പ  SC/ST/OEC  വിഭാഗ�ിൽെ���
വിദ�ാർ�ികൾ�്  ലഭി��  ഇ-�ാ�്  ഇന�ിൽ  ലഭി�ാ��താണ്.  മ�്  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  തൻ
വർഷെ� �ടി�ികയായി 1,050/- മാ�േമ പരിെ���ാ�� എ�ാണ് പ�ിക �ചി�ി��ത്.

എ�ാൽ രജി��ക�ം അ�ബ� േരഖക�ം പരിേശാധി�തിൽ 2015 വർഷ�ിൽ �േവശനം നൽകിയ MBA
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  �ടി�ിക  ഉ�തായി  കാ��.  2015  ൽ  �േവശനം  ലഭി�
വിദ�ാർ�ികളിൽ 36 േപർ ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ധനസഹായം ലഭി��വര�. ��ത വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
2,97,360/- �പ (8260x36) 2016-17 വർഷ�ിൽ പരിെ���ാ��്. 2016 – 17 വർഷെ� �ടി�ിക സംബ�ി�
DCB  പ�ികയിൽ  ഈ  �ക  കാണി�ി�ി�.  േമൽ  ��ാവി�  �ക  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  ഈടാ�ി
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സർ�കലാശാലാ  ഫ�ിൽ  �തൽ  ��ാ�തിന്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താണ്.  DCB  പ�ിക�ം
പിരിെ���ാ��  �ക�ം  സംബ�ി�  െപാ��േ��കൾ�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ാനായി  എൻക�യറി
(നം. 04/28.07.2017) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

2-41   ഇ-�ാ�് �ക �ർ�മാ�ം വിതരണം െച�ി�ി�
�ണിേവ�ി�ി ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ െസ�ർ, മേ�രി�െട 2016-17 വർഷെ� ഇ-�ാ�്സ് രജി��ക�ം േരഖക�ം
പരിേശാധി�തിൽ ലഭ�മായ ഇ-�ാ�്സ് �ക �ർ�മാ�ം വിതരണം െച�തായി കാ��ി�. വിശദ വിവരം
താെഴ േചർ��.

ലഭ�മായ ഇ-�ാ�്സ്
�ക

�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയ
�ക

ചലാൻ ന�ർ
േശഷി��

�ക

3,51,285/21.02.2017 3,30,000 171184114/28.03.2017 21,285

29,935/28.09.2016 28,000 161510990/20.10.2016 1,935

ആെക 23,220

23,220/-  �പ�െട  വിവരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  േമൽ  �കയിൽ  നി�ം
വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ� ഫീസ് ഈടാ�ിയി�െ��ം േശഷി�� �ക വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉടൻ വിതരണം
െച��താെണ�ം  അറിയി�ി��്.  ടി  �ക  വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിതരണം  െച�  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

2-42  ഇ-�ാ�്സ് അെ�ൗ�ിൽ വൻ നീ�ിയിരി�്
സർ�കലാശാല�െട  വിവിധ  പഠനവ��ക�ം  െസ��ക�ം  ൈകകാര�ം  െച�� ഇ-�ാ�്സ്  അെ�ൗ�ിൽ
സാ��ിക  വർഷാവസാന�ം  വൻ  നീ�ിയിരി�്  ഉ�തായി  കാ��.  എസ്.സി./എസ്.ടി./ഒ.ഇ.സി./മ�്
അർഹതെ��  വിദ�ാർ�ികൾ  എ�ിവർ�്  ഇ-�ാ�്സ്  ഇന�ിൽ  ലഭി�ി��  �ക
സർ�കാലാശാലഫ�ിേല�്  അടവാ�കേയാ  അർഹരായ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  നൽ�കേയാ  െച�ി�ി�.
നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

#
പഠനവ��്/െസ�ർ

/�ാപനം
തീയതി

നീ�ിയിരി�്
(₹)

അെ�ൗ�് നം.

1 ഇം�ീഷ് പഠനവ��് 31/03/2017 59,288 30978034728 SBI CU

2 േഫാ�്േലാർ പഠനവ��് 31/05/2017 63,965.50 3086681023

3 ക���ർ സയൻസ് - 11,365
E-Grantz അെ�ൗ�ിൽ നി�ം

പിൻവലി�് HOD �െട അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ി��്.

4
�ൾ ഓഫ് �ാമ & ൈഫൻ

ആർട്സ്
31/03/2017 3,69,027 30923279071 SBI TSR

5
െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�്

സയൻസ്
- 1,20,911 30978035967

6 IET േകാഹി�ർ 31/05/2017 31,00,195 30839800389 SBI

7
CUTEC �ൽ�ാൻ

ബേ�രി
31/03/2017 27,200

8 SMS വടകര 26/07/2017 45,900

9 CCSIT മ�ാർ�ാട് 04/04/2017 3,06,522

10 CUTEC നാ�ിക 31/03/2017 2,12,475 SBI എട��ം �ാ�്
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11
െമൻസ് േഹാ�ൽ,

കാലി��് സർ�കലാശാല
23/05/2017 3,82,046 57018316424 SBI CU

46,98,894.5

ദീർഘകാലമായി  നീ�ിയിരി��  �ക  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  അടവാ�കേയാ  അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിതരണം  െച��േയാ  അ��ിൽ  ബ�െ��  വ��ിേല�്  തിരി�ട�കേയാ
െച��തി�� സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-43   ഇ-�ാ�്സ് - �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� െചലാൻ ഹാജരാ�ിയി�
��ി�റം,  സി  സി  എസ്  ഐ  ടി  േകാ-ഓർഡിേന��െട  േപരി��  ഇ-�ാ�്സ്  അെ�ൗ�ിൽ  (  A/c
No.31634521897) നി�് 23.12.2016 ൽ 4,20,015/- �പ െച�് നം.137551/23.12.2016 �കാരം പിൻവലി�. ടി �ക
വിദ�ാർ�ിക�െട  ഫീസിന�ിൽ  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  അടവാ�ാൻ  പിൻവലി�താെണ�്
അഡ്മിനിേ��ീവ്  ഓഫീസർ  അറിയി�.  എ�ാൽ  �ക  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  ഒ��ിയതിെ�  െചലാൻ
ഹാജരാ�ിയി�ി�. െചലാൻ ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 3/ KCCSIT/21.8.2017
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി  ഹാജരാ�ിയി�.  െചലാൻ ഹാജരാ�ാ� പ�ം 4,20,015/-  �പ ഉ�രവാദിയായ
േകാ-ഓർഡിേന�റിൽ നി�് ഈടാേ��താണ്.

2-44  ഇ - �ാ�്സ് - 46,63,530/- �പ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
സർവകലാശാല�െട വിവിധ പഠനവ��കൾ, െസ��കൾ എ�ിവയിെല അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ
രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 2016-17 വർഷം എസ് സി/ എസ് ടി/ ഒ ഇ സി വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ
ഫീസ്, അ�ിഷൻ ഫീസ്,പരീ� ഫീസ്, ABLC എ�ീ ഇന�ളിൽ 46,63,530/- �പ, പ�ിക ജാതി വികസന
വ��ിൽ നി�ം ലഭി�ാൻ അവേശഷി��തായി കാ��. വിശദ വിവര�ൾ�ായി അ�ബ�ം V കാ�ക.

ടി �ക അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�കേയാ, ബ�െ�� വിദ�ാർ�ികൾ�്
തിരി�് നൽ�കേയാ െചേ��താണ്.

2-45   ഉേദ�ാഗ� വീ� – ഇ-�ാ�് െ�യിം �ക �ത�മായി കണ�ാ��ി�
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി.  ��ിൽ  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ഇ-�ാ�്  പരിേശാധി�തിൽ  നി�ം  2015  അ�ിഷൻ
വിദ�ാർ�ികളായ അപർ� ��ൻ, ആതിര െക., ദിവ�രാജ് െക. എ�ീ ഒ.ഇ.സി. വിദ�ാർ�ിക�െട ഇ-�ാ�്
െ�യിം �കയായ 52,000/- �പ�് പകരം 39,100/- �പ വീതം മാ�മാണ് പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ
നി�ം  ആവശ�െ��ി��ത്.  ആയതിൽ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ലഭിേ��  ആ��ല��ിൽ  നി�ം  12,900/-
�പ�െട  �റവ്  വ�തായി  കാ��.  അ�ിഷൻ  സമയ�്  ഒ.ഇ.സി.കൺസഷൻ  വിഭാഗ�ിൽെ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  യാെതാ�  �ക�ം  �ാപനം  ഈടാ�ാൻ  പാടിെ��ിരിെ�  ��ിക�െട  പ�ൽ
നി�ം  പണം  ഈടാ�ക�ം  അവ പി�ീട്  ഇ-�ാ�്  �ക വ�� �റ�്  അത്  തിരിെക  നൽ�� നടപടി
ശരിയ� എ�ം ഓഡി�് വിലയി���.
ഈ  രീതിയിൽ  �വർ�ി���ലം  ��ികൾ�്  ഗവൺെമ�്  നൽ��  ആ��ല�ം  കി�ാെതേപാ��
�ിതിവിേശഷമാ��ത്.  െ�യിം  �ക  ആവശ�െ���  േവളയിൽ  തെ�  അത്  �ത�മായി  കണ�ാ�ി
ബ�െ�� ഡി�ാർ�്െമ�ിെന അറിയിേ��തായി��.
േമൽ പരാമർശം ഉേദ�ാഗ� തല�ിൽ വ� വീ�യായി കണ�ാ��േതാെടാ�ം �റ� വ� �ക കണ�ാ�ി
ആയത് ബ�െ�� ഡി�ാർ�്െമ�ിെന അറിയി�് അവ ഈടാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�കേയാ �റവ് വ�
�ക ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�കേയാ െച�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-46   ഇ-�ാ�് �ക സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിൽ അപാകം
CCSIT വടകരയിെല 2016 –  17  വർഷെ� ഓഡി�ിൽ താെഴ പറ��വ�െട ഇ-�ാ�്  �ക അടവാ�ിയതിൽ
അപാക�ൾ കാണെ��.  2014  അ�ിഷൻ എം.സി.എ.  വിദ�ാർ�ിക�െട  െസമ�ർ ട�ഷൻ ഫീസ്  17,000/-
�പയാണ്. എ�ാൽ താെഴ പറ�� 2014 അ�ിഷൻ എസ്.സി. വിദ�ാർ�ിക�െട അ�്, ആറ് െസമ��ക�െട
ട�ഷൻ  ഫീസിന�ിൽ  20,000/-  �പ  െ�യിം  െച�ക  വഴി  40,000/-  �പ  ഇ-�ാ�ിന�ിൽ  െസ�റിന്
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ലഭ�മാ�ക�ം ആയത് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ക�ം െച�ി��്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് അടവാേ�� ട�ഷൻ ഫീസ് അട� ഫീസ് അധികം

1. �ബിൻഷിത ബി.പി. 34000 40000 6000

2. �രഭി എസ്. 34000 40000 6000

ട�ഷൻ ഫീസിന�ിൽ അധികം അടവാ�ിയ 12,000/- �പ തിരിെക ഈടാ�ി സർ�ാരിേല�് അടവാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-47  ഇ-�ാ�്സ് രജിസ്�ർ - അപാകത
�ൾ  ഓഫ്  �ാമ  ആ�്  ൈഫൻ  ആർട്സിൽ  ഇ-�ാ�്സ്  വിതരണ�മായി  ബ�െ��്  ഒ�  രജി�ർ
��ി��െ��ി�ം ആയതിൽ ബാ�ിൽ നി�് പിൻവലി�� �ക�െട�ം വിതരണം െച� �ക�േട�ം
വിവര�ൾ മാ�മാണ് ലഭി��ത്.

വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  അവർ  ഒ�േ��  ഫീസ്  �ൻ�റായി  വാ�ി  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ  ഒ��ിയതി�
േശഷം, ഇ-�ാ�്സ് ലഭി�� �റ�് വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� രീതിയാണ് അ�വർ�ി� വ��ത്. ഫീസ്
ഒ��ിയ,  ഇ-�ാ�്സിന്  അർഹത��  വിദ�ാർ�ികൾ  എ�യാെണ�േതാ,  ��ത  വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഏെതാെ� കാലയളവിെല ഫീസാണ് നൽേക�െതേ�ാ സംബ�ി� യാെതാ� വിവര��ം രജി�റിൽ നി�്
ലഭ�മ�.  രജി�റിൽ  വിദ�ാർ�ിക�െട  േപര്,  േകാ�ിെ�  േപര്,  നൽ��  �ക  എ�ിവ  എ�തിയി��്.
വിദ�ാർ�ികൾ �ക ൈക��� തീ�തി എ�താെത ഒ�ി�കയാണ് െച�ി��ത്. ഫീസ് വാ�ി �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ിൽ ഒ��ിയതി� േശഷം ഇ-�ാ�്സ് ലഭി�േ�ാൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽ��ത്, സാ��ിക
�മേ��കൾ�്  വഴി  െവ�െമ��തിനാൽ,  ആയത്  ഒഴിവാ�ി  ബ�െ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഇ-�ാ�്
ലഭി�േ�ാൾ ഫീസ് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ�� വ��� രീതി ൈകെ�ാേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സ് വരവ്- െചല�മായി ബ�െ�� രജി�ർ ത�ാറാ�ി ��ിേ���ം, ആയതിൽ, വരവ് ഭാഗ�്
ലഭി� �ാ�്  �കകൾ,  അേലാ�്െമ�്  ന�ർ & തീ�തി  ,  �ക അെ�ൗ�ിൽ വരവ്  വ� തീ�തി  എ�ിവ
വ��മായി േരഖെ��േ��താണ്. െചലവ് ഭാഗ�് �ാ�് വിതരണം െച� വിദ�ാർ�ിക�െട േപര് വിവര�ൾ
, പഠി� േകാ�്,  ഏത് വർഷെ� / െസമ�റിെല ഫീസ്,  �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അട�� േക�കളിൽ
െചലാൻ ന�ർ, തീ�തി എ�ിവ േരഖെ��േ���ം , �ാപന േമധാവി സാ��െ��േ���മാണ്.

2-48  ഹി�ി പഠനവ��് - ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി�� �ക�െട അെ�ൗ�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
SC/ST/OEC  വിഭാഗ�ിൽെ��� വിദ�ാർ�ികൾ�്  ലഭി�� ഇ-�ാ�്  ഇന�ിെല ധനസഹായ �ക�െട
കണ�കൾ  ��ി��തിനായി  എസ്.ബി.െഎ  പര�ന�ാടി  �ാ�ിൽ  309780  –  89155  എ�
ശീർഷക�ിൽ ഈ അെ�ൗ�് നിലവി��്. 2016-17 വർഷെ� ഇ-�ാ�് ഇന�ിെല വരവ്, പിൻവലി�ൽ
വിവര��െട  പാസ്  ��്/  ബാ�്  േ��്െമ�്  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ  ഇ-�ാ�്
ഇന�ിെല  കണ�ക�െട  �ത�ത  ഉറ�  വ��ാൻ  കഴി�ി�ി�.  ആയത്  ഓഡി�്  ��ാെക
ലഭ�മാേ��താണ്.

2-49   �ി�ിംഗ് െമഷീന് േലാഗ് ��് ഏർെ����ി�
കാലി��്  സർ�കലാശാല  ��ിൽ  �ധാനമാ�ം  നാല്  �ി�ിംഗ്  െമഷീ�കളാ�പേയാഗ�ി��ത്.  ഈ
നാല് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കളി�ം ഇ�വെര എ� േപ�കൾ �ി�് െച�, ഏെതാെ� ഘ��ളിൽ സർ�ീസ് െച�
�ട�ിയ  വിവര�ൾ  േരഖെ���ിയ  േലാഗ്  ��്  ��ിൽ  ��ി��ി�.  ആയതിനാൽ  ഇ�വെര  എ�
േപ�കൾ  ഓേരാ  െമഷീനി�ം  �ി�്  െച�  എ�്  �ത�മായി  പരിേശാധി�ാൻ  സാധി�ി�ി�.  ഓേരാ
െമഷീ�കൾ�ം േലാഗ് ��് യഥാവിധി എ�തി ��ി��തായിരി�ം ഉചിതെമ�് ഓഡി�് വിലയി���.

ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 04/17 തീ�തി 22/06/2017 ന് �സ് മാന�ലിൽ േലാഗ്
��് ��ി�ണെമ� നിർേ�ശമിെ��ം നിലവിൽ �ി�്  െച� േപ�ക�െട എ�ം ,  െമഷീൻ സർ�ീസ്
െച�  തീ�തികൾ  എ�ിവ  അറി�വാൻ  ഓഫീസ്  ഫയ�ം  െമഷീൻ  ഡി�ാർ�്െമ�ിെല  വർ�്  രജി��ം
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പരിേശാധി�ാൽ ലഭ�മാ�െമ�ി�ം  ഓഡി�ിെ� നിർേ�ശമ�സരി�്  രജി�ാ�െട  അ�മതി  േചാദി�്  നട�ിൽ
വ���താെണ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

2-50   േവസ്�് േപ�ർ ഡിേ�ാസലിന് െടൻഡർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.
�ണിേവ�ി�ി  ��ിെല  േവ�്  േപ��കൾ  ഡിേ�ാസ്  െച��തിന്  ഏ��ം  അവസാനമായി  നടപടി
സ�ീകരി�ത് 04/11/2015നാണ്. (Vide U.O. No. 11291/2015/Admn. dated 04/11/2015 �കാരം) ഇ� �കാരം ��ർ
ഉ�  �ീ��  േപേ��മായി  20/11/2015  ന്  എ�ിെമ�്  െവ�ക�ം  െച�.  03/11/2016  വെര��  േവ�്
േപ��കൾ ഡിേ�ാസ്  െച��തിനാണ്  ഈ എ�ിെമ�്.  ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം അതി�േശഷം
നാളി�വെര േവ�് േപ�ർ ഡിേ�ാസലിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ് എ�് േരഖെ���ി നൽകിയ 1/21.06.2017 ന�ർ ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  �തിയ  െട�ർ  നടപടികൾ�ായി  പർേ�സ്  വിഭാഗെ�
അറിയി�ി��് എ�് വ��മാ�ിയി��്. അതി�േശഷ�� നടപടികെള�റി�് യാെതാ� വിവര�മി� എ�ം
വ��മാ��.

ഇ� സംബ�ി� നടപടി ത�രിതെ��േ��താണ്.

2-51  കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ₹.2,13,470/- സർ�കാലശാല ഫ�ിൽ �തൽ ��ണം
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം 1, ആർ�ി�ിൾ 282 (5) (ഡി) �കാരം ��് വർഷ�ിൽ ��തൽ കാലം
തിരിെക ൈക��ാെത അവേശഷി�� െഡേ�ാസി�കൾ ക�െകേ��താണ്.  സർ�കലാശാല�് കീഴി��
പഠനവ��കളി�ം െസ��കളി�ം പഠി�ി�� വിദ�ാർ�ികൾ �േവശന സമയ�് അടവാ�ിയി�� േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�കൾ  േകാ�്  �ർ�ിയാ��  �റ�്  തിരിെക  വാേ����്.  എ�ാൽ  ടി  �ക  ��്  വർഷം
കാലാവധി�  േശഷ�ം  തിരിെക  വാ�ാെത  പഠനവ��ക�െട�ം  െസ��ക�െട�ം  അെ�ൗ�ിൽ
അവേശഷി��തായി  കാ��.  ടി  �ക  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  അടവാേ��താണ്.  വിശദ
വിവര�ൾ�ായി അ�ബ�ം VI കാ�ക.

2-52   േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ��ം അെ�ൗ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ��ം േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�.
2017  ൽ  ഇ�േണാമി�്  പഠന  വ��ിൽ  (േഡാ.  േജാൺ  മ�ായി  െസ�ർ,  അരണാ�കര)
എം.ഫിൽ/പി.എ�്.ഡി.അ�ിഷൻ ലഭി� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ��ം
�ക വ�� േമധാവി�െട അെ�ൗ�ിൽ അടവാ�ിയതിേ��ം േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.  വിശദവിവര�ൾ
�വെട േചർ��.

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക

MPhil

1. 
സ�ാതി �� െക.ആർ. 500

2. 
അൻ� പി.ബി. 500

3. 
അ�ഷ ആർ. 500

4. 
അഖിൽ െക. 500

5. 
അർ�ൻ െക. 500

6. 
ബൽ�ിസ് പി.വി. 500

7. 
ബി�� വി. 500

8. 
അശ�തി എ.പി. 500

PhD (2007 Admission)
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1. 
ശി� അ� അഗ�ിൻ 1000

2. 
ട�ി�ിൾ വിൽസൺ സി. 1000

3. 
മ� പി.പി. 1000

4. 
�ഹ�ദ് അനീസ് എം. 1000

5. 
�ഹ�ദ് റമീസ് സി. 1000

6. 
അ� സി. േമാഹൻ 1000

7. 
കാവ� പി. വി. 1000

8. 
ടീസ േജായ് സി. 1000

9. 
ഗായ�ി േഗാപിനാഥ് 1000

10. 
ജ� എൻ.എം. 1000

�മ ന�ർ 8,9,10 എ�ിവ�െട േപര് സി.ഡി. രജി�റിൽ േചർ�ി�െ��ിൽ

PhD (2007 Admission)

1. 
ശാലിനി വി. 1000

2. 
�ീജ വി. 1000

3. 
�ീതി പി.പി. 1000

4. 
അമൽ മാർ�സ് 1000

5. 
ആതിര െക. 1000

6. 
നീരജ രാേജ�ൻ 1000

20,000/-

�ക  ഈടാ�ിയതിെ�  TR5  രസീ�ക�ം  ബാ�്  അെ�ൗ�ിൽ  അടവാ�ിയതിെ�  േരഖക�ം  ഓഡി�്
എൻക�യറി  ന�ർ  4/EJMC/04.08.2017  നൽകിെയ�ി�ം  ഹാജരാ�ിയി�.  ഈ  ഇന�ിൽ ആെക  ന�മായ
₹20,000/- ഈടാ�ി, �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� െചലാൻ ഹാജരാേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം
�ക ഉ�രവാദിയായ വ��് േമധാവിയിൽ നി�് ഈടാ�ാൻ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

2-53   ആവശ�മായ ക����ക�െട അഭാവം പഠനെ� ബാധി��.
2016 – 17 വർഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി ��ിൽ, സി സി ഐ ടി�െട േ�ാ�് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 29
ക����കളാണ്  �ാപന�ി��ത്.  ഇതിൽ  12  എ�ം  മാ�മാണ്  �വർ�ന�മമായി��ത്.  അതിൽ
പ�തിേയാളം എം.സി.എ. േകാ�ിന് ആവശ�മായ വർ�ിംഗ് ക�ാസി�ി ഇ�ാ�താണ്. െഭൗതിക സാഹചര�ം
െമ�െ����തിനായി  ടി  �ാപനം  നിര�രം  സർ�കലാശാലേയാട്  ആവശ�െ��ി�ം  ഇ�വെര  യാെതാ�
നടപടി�ം  ൈകെ�ാ�ി�ി�.  ആയതിനാൽ  വിദ�ാർ�ിക�െട  പഠനെ�  സാരമായി  ബാധി��  ഇ�രം
േപാരാ�കൾ  നിക��തി�ം  െഭൗതിക  സാഹചര�ം  ഉയർ��തി�ം  േവ�  സത�ര  നടപടികൾ
അടിയ�ിരമായി സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

2-54  �ൽ�ാൻബേ�രി േസാഷ�ൽ വർ�് െസ�റിന് അടി�ാന െസൗകര��ൾ ഒ���തിൽ വീ�
1.  2001  ൽ  വയനാട്  ജി��ായി  കാലി��്  സർ�കലാശാല  അ�വദി�  സ�ാ�യാടി�ാന�ി��
�ാപനമാണ്  �ൽ�ാൻ  ബേ�രിയിൽ  �വർ�ി��  എം.എസ്.ഡ��.  െസ�ർ.  ഈ  കഴി�  16
വർഷ�ാലമായി  വാടക  െക�ിട�ിൽ  അടി�ാനെസൗകര��ൾ  ഇ�ാെതയാണ്  �വർ�ി�വ��ത്.
ജി��െട  വിദ�ാഭ�ാസപരമായ  പിേ�ാ�ാവ��്  മാ�ം  വരണെമ�  ഉേ�ശ�േ�ാെടയാണ്  ഈ  �ാപനം
അ�വദി�ത്.  സം�ാന�ം  രാജ��ിനക�ം  വിേദശരാജ��ളിൽ  വെര  100കണ�ിന്  ഉേദ�ാഗ�െര
സംഭാവന  െച�ാൻ  കഴി�  മിക�  �ാപനമായി  ഇ�  വളർ�ത്  �ാപന�ിെ�  കാലാകാല�ളി��
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അ��ാപക�െട�ം  വിദ�ാർ�ിക�െട�ം  സർ�കലാശാല�െട�ം  നിസ�ാർ�സഹകരണം
ഒ�െകാ�മാ�മാണ്.  അടി�ാനെസൗകര��ൾ േപാ�ം അന�മായ �ാപനമായി�േപാ�ം ഓേരാ  വർഷം
കഴി�ം േതാ�ം വിദ�ാർ�ിക�െട േകാ�ിേനാ�ം �ാപനേ�ാ�ം ഉ� താ�ര�ം െവളിെ����താണ് എ�ാ
വർഷ�ിെല�ം  �േവശന�ി��  അേപ�ക�െട  ഗണ�മായ  വർ�നവ്.  എ�ാം  െകാ�ം  മിക�
�ാപനമായി  മാ�േ�ാൾ  േപാ�ം  സ��മായി  �മിേയാ  െക�ിടേമാ  �ാപന�ിന്  ഇ�ാെയ��ത്
േപാരാ�യായി  കാേണ�താണ്.  പി.ജി.  െസ�റിെല  അധികാരികൾ  ഇത്  സംബ�ി�്  അേപ�ക�ം
നിേവദന��ം  പരാതിക�ം  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ  ഉ�യി�ി�ം  അടി�ാന  െസൗകര��ൾ
േനടിെയ��ാൻ കഴി�ി�ി�.

UO No.  12615/2015/Admn.  Dated  10/12/2015  സി�ിേ��്  ഉ�രവ്  �കാരം  ഗവൺെമ�്  50  െസ�്  �ലം
അ�വദി�കയാെണ�ിൽ �ണിേവ�ി�ി െക�ിടം പണി�തരാെമ �് ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��്. ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഈ ആവശ�ം ഉ�യി�് �ലം എം.എൽ.എ., മ� ജന�തിനിധികൾ എ�ിവ�െട അ��്
ബ�െ�� െസ�റിെല അധികാരികൾ ഈ ആവശ�ം ഉ�യി�േ�ാൾ �ൽ�ാൻ ബേ�രി �േദശെ� റവന�
�മി�െട അഭാവം ��ി�ാ�ിയെതേതാെടാ�ം അ��ിെടയായി 10 ഏ�ർ കാലി��് സർ�കലാശാല�ായി
അ�വദി�ി�െ��ം ഇനി�ം  50  െസ�്  �മി  MSW െസ�റിന്  േവ�ി അ�വദി�ാൻ നിർ�ാഹമി� എ�
നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത്.

ഇ�മായി  ബ�െ�� പരാതി�െട  അടി�ാന�ിൽ കാലി��്  സർ�കലാശാല രജി�ാർ  30/05/2017  െല
167908/ASST-G2/DSFC/2015/Admn.  ന�ർ  ക�ി�െട  േകരള  സം�ാന  �വജന  ക�ീഷന്  നൽകിയ
മ�പടിയിൽ  െചതലയ�്  സർ�കലാശാല�െട  �മിയിൽ  നി�ം  50  െസ�്  �ലം  െസ�റിന്
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ നട� വ��തായി അറിയി�ി��്.

MSW േകാ�്  വിദ�ാർ�ിയി�ം  സ�ഹ�ി�ം  െച��� സ�ാധീനം  വളെര  വ�താണ്  .  ആയതിനാൽ ഈ
�ാപനം എ�ാവിധ െസൗകര��േളാ�ം �ടി മിക� �വാ�െള സ�ഹ�ിന് സംഭാവന െച�ാൻ കഴി��
രീതിയിൽ  �വർ�ന  സ�മാ��തിന്  െചതലയം  എ�  �േദശ�്  സർ�കലാശാല�്  ഗവൺെമ�്
അ�വദി�  10  ഏ�ർ  �ല�്  50  െസെ��ി�ം  MSW  െസ�റിന്  അ�വദി�്  മിക�  അടി�ാന
െസൗകര��േളാ�  �ടി  ഈ  �ാപനം  വികസി�ി�ാൻ  േവ�  നടപടി  കാലി��്  സർ�കലാശാല�െട
ഭാഗ�നി�് ഉ�ാേവ�താണ്.

2-55  �ക ൈക��േ�ാൾ രസീ�കൾ നൽ��ി�.
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, വടകര െസ�റിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ഇന�ിൽ
പിരിെ����  �ക�്  രസീ�കൾ  നൽക�ി�.  ഫീസിന�ളിൽ  പിരിെ����  �ക�്  TR-5  രശീതി
നൽകാെത  േകാർഡിേന��െട  േപരി��  വടകര  എസ്.ബി.െഎ.അെ�ൗ�ിൽ  േനരി�്  നിേ�പി�ക�ം
പി�ീട്  ഈ �ക പിൻവലി�് �ണിേവ�ി�ി അെ�ൗ�ിൽ അടവാ�ക�മാണ് െച��ത്.  ഇ�കാരം TR-5
രശീതി  �ാപന�ിൽ  ��ി�ാ�തി�ം,  െ�ഷ�ൽ  ഫീ  ഇന�ിൽ  ഈടാ��  �ക�്  രശീതി
നൽ��തി�ം വിശദീകരണം നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് നം. 5/4.8.17 �കാരം എൻക�യറി നൽകിയി��.
േമലധികാരിക�െട നിർേ�ശ�െ��ിൽ ഭാവിയിൽ െ�ഷ�ൽ ഫീ ഈടാ�േ�ാൾ രശീതികൾ നൽകണം എ�
മ�പടിയാണ് ലഭ�മായത്. േകരള ഫിനാൻസ് േകാഡ് വാല�ം - 1 ആർ�ി�ിൾ 7(1) �കാരം സർ�ാരിെ� േപരിൽ
ഈടാ��  ഏെതാ�  �ക�ം  �ത�മായ  രശീതികൾ  നൽേക�ത്  നിർബ�മാണ്.കാലി��്
സർവകലാശാല�െട സർ�ലർ നം.Fin/ FO’s  office/1/2013  കാ�ക. ആയതിനാൽ േമൽ ��ാവി� മ�പടി
സ�ീകാര�മ�.  �ാപന�ിൽ  TR-5  രശീതികൾ  ��ി�ാ�തിന്  �ത�മായ  മ�പടി  ഓഡി�്  ��ാെക
ലഭ�മാേ��താണ്.

2-56  പരീ�ാഭവൻ- സ്േ�ാറിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ വ��ൾ ഡിസ്േപാസ് െച��ി�.
പരീ�ാഭവൻ  Est.Store.  I  െല  െഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ  ഉപേയാഗ�ന�മായ  രജി��കൾ,  േഫാറ�ൾ,
സർ�ിഫി��കൾ,  കാർഡ്േബാർ�കൾ  �തലായവ  വർഷ�ളായി  ഡിസ്േപാസ്  െച�ാെത
െക�ി�ിട��തായി  ��യിൽെ��ി��്.  �ല  പരിമിതി  �ലം  �തിയ  േ�ഷനറി  സാധന��ം  മ�ം
േ�ാറിന് �റ�ം വരാ�യി�മായി�ാണ് െവ�ി��ത്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.
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07/07.07.2017  ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ഉപേയാഗ�ന��ം  ഭാവിയിൽ  ഉപേയാഗ�ിന്  ആവശ�മിെ��്
ഉറ��  വ��ൾ  ക�േ�ഷൻ  വിളി�്  ഒഴിവാ�ാനാവശ�മായ  നടപടികൾ  സ�ീകരി��താെണ�്
അറിയി�ി��്.ഉപേയാഗ�ന�മായ വ��ൾ ഡിസ്േപാസ് െച�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ���ം
�തിയ സാധന�ൾ േ�ാ�ിെല��് േ�ാറിനക�് �ര�ിതമായി ��ിേ���മാണ്.

2-57  ഒഴിവാ�ി

2-58   േഫാക് േലാർ പഠനവ��ിൽ ��ി�ി�� ��ക��െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�.
2016-17  വർഷെ�  ഓഡി�്  േവളയിൽ  െഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ിയേ�ാൾ  േഫാർഡ്  െഫൗേ�ഷൻ
െ�ാജ�ിെ�  ഭാഗമായി  ത�ാറാ�ിയ  4  ��ക��െട  �റ്  കണ�ിന്  േകാ�ികൾ  വിതരണം  െച�ാെത
�ാപന�ിൽ  ��ി�ിരി��തായി  കാ��.  �ാപന�ിൽ  നി�ം  ലഭ�മായ  േരഖകൾ  �കാര��
��ക��െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. ��ക�ിെ� േപര് േകാ�ിക�െട എ�ം വില ആെക �ക

1
മാടായി�ാവ് ഒ� പഠനം

(ഏ�ിൽ 2000-ൽ പ�ിഷ് െച�)
755 40 30,200

2
വട�ൻപാ� പഠന�ൾ

(മാർ�് 2001 ൽ പ�ിഷ് െച�)
590 165 97,350

3
െന�ം�റ�രിെ� നാ�ര�്

(�ൺ 2000 ൽ പ�ിഷ് െച�)
994 65 64,610

4 The art of Theyyam and Hero worship in kerala 750 200 1,50,000

ആെക 3,42,160

ടി  ��ക�ൾ  സംബ�ി�്  �വെട  െകാ���  േരഖകൾ/  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ണെമ�്  (  ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 1/12.7.17) �േഖന നിർേ�ശം നൽകിയി��.

��ക��െട േ�ാ�് രജി�ർ1. 

��ക�ൾ അ�ടി��മായി ബ�െ�� ഫയൽ2. 

ടി ��ക�ൾ വി�ന നട�ാെത വർഷ�േളാളം �ാപന�ിൽ ��ി�തിെ� കാരണം.3. 

��ക�ൾ  ൈകമാ��തിനായി  കാലി��്  �ണിേവഴ്സി�ി  പ�ിേ�ഷൻ  ഡിവിഷന്  വ��്  േമധാവി
(ചാർ�് )  (SFS/Misc/2016  dated  3.8.16) ◌ാം  ന�ർ  ക�്  നൽകിയി��്.  ഇതിേ�ൽ  പ�ിേ�ഷൻ
ഡിവിഷൻ ൈകെ�ാ� നടപടികൾ.

4. 

എ�ാൽ എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േകരള�ിെല േഫാക്ൿേലാർ വി�ാന േമഖല�് വലിയ
�തൽ��ാ��  ടി  ��ക�ൾ  നശി�  േപാകാെത  വിൽ�ന  നട��തിനാവശ�മായ  സത�ര  നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ്.

2-59  പി ടി എ �വർ�നം - മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി��ി�
പി ടി എ �പീകരണ�ം �വർ�ന�ം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��്.
എ�ാൽ ഇത് �വെട േചർ�ി�� പഠനവ��ക�ം െസ��ക�ം പാലി��ി�.
1)  24.09.2018  െല U  O  No.4167/2013/CU  നം.ഉ�രവ്  �കാരം  പി  ടി  എ �സിഡ�്  /  �ഷറ�െട  േപരിൽ
േജായി�് അെ�ൗ�് �ട�ണെമ�് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ തി�ർ , �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്
(എസ് എം എസ് ) േകാർഡിേന��െട േപരിലാണ് അെ�ൗ�് ആരംഭി�ത് (A/c No.67373046801 SBI േകാലഴി).
അറബി പഠന വ��ിൽ വ�� തലവെ� പി ഡി അെ�ൗ�ിലാണ് പി ടി എ ഫ�് നിേ�പി�ത്.
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2) പിരിെ��� �ക െതാ��� ദിവസം ബാ�ിൽ അടവാ��ി�.

# �ാപനം പിരിെ��� �ക പിരിെ��� തീയതി അടവാ�ിയത്

1 എസ് എം എസ് തി�ർ 19500 09/09/2015 12/11/2015

2 �ൾ ഓഫ് �ാമ & ൈഫൻ ആർട്സ്

500 04/07/2016
09/08/2016

500 04/08/2016

1500
20/09/2016

19/10/2016
17/10/2016

1000
19/08/2016

16/12/201
14/11/2016

3 ൈസേ�ാളജി
43500

20/07/2015

16/12/201631/12/2015

42000 27/07/201

ഇത് പി ടി എ ൈബേലാ 10 (iii) െ� ലംഘനമാണ്.

3) �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, തി�ർ :- ക���ർ നിർ�ിത േപെ��് െവൗ�ർ ഉപേയാഗി�് പി ടി എ
ഫ�്  പിരി��.  പി  ടി  എ  ൈബേലാ  10  (iv)  �കാരം  ശരിയായ  രശീതിയിൽ  �ാപന�ിെ�  സീൽ
സഹിതമാണ് ഫ�് പിരിവ് നടേ��ത്.

4) പി ടി എ ഫ�് പിരിവിന് രശീതി നൽ��ി�.

i) ഇ�േണാമി�് പഠനവ��്, േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ, അരണാ�കര

ii) ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ഫിനാൻഷ�ൽ ഇ�േണാമി�് (IUCFE), േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ,
അരണാ�കര.
iii) �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, വടകര

5) പി ടി എ �പീകരി�ി�ി� –

മലയാളം പഠന വ��്, സം�തം പഠന വ��്, സി സി എസ് ഐ ടി തളി�ളം, സി എസ് ഐ ടി ���ാട്.

6) ക�ാഷ് ��്, െലഡ്ജർ, േ�ാ�് രജി�ർ എ�ിവ ��ി��ി�.

പഠന വ��കളായ ൈസേ�ാളജി ഹി�റി ,  അറബി, ഗണിതശാ�ം, CUTEC ച�ി��ാറ, IUCFE,  �ൾ ഓഫ്
�ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്.

2-60  േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് രജിസ്�ർ/വിവര�ൾ അ�ർ�ം
(1) എഡ�േ�ഷൻ പഠന വ��്

2014-15  വർഷം  വെര  അ�ിഷൻ  ലഭി�  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  പിരിെ���  �ക�െട  വിവരം  മാ�െമ
േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ിയി��.  2015-16,  2016-17  വർഷ�ളിെല  വിവര�ൾ
േചർ�ി�ി�.  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  പിരിെ���  �ക,  ആയത്  േകാ�്  കഴി�്  തിരിെക  നൽകിേയാ
ഇ�േയാ, സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ �തൽ ��ിേയാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ നിർ�ാഹമി�.

(2) CCSIT – അരണാ�കര

1999  �തൽ  േകാ�്  ആരംഭി�െവ�ി�ം  2011  അ�ിഷൻ  ബാ�ക�െട  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  സംബ�ി�
വിവര�ൾ  മാ�മാണ്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ിയി��ത്.  31/03/2017  െല  നീ�ിയിരി�്  (A/c  No.
57069788545, SBI പാറേമ�ാവ് ) 3,31,423/- �പയാണ് െപർമന�് അഡ�ാൻസ് �കയായ 20,000/- �പ�ം
ഈ അെ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി��ത്. അെ�ൗ�ിെല �ക ഇനം തിരി�് കണ�ാ�ി കാലഹരണെ��
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േകാഷൻ േഡാേ�ാസി�് സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി�ി�.

(3) CCSIT ��ി�റം

2015-16  �തൽ  2016-17  വെര��  കാലയളവിൽ  2,54,000/-  �പ  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  നി�ം  േകാ-
ഓർഡിേന��െട അെ�ൗ�ിേല�് െച�് �േഖന ലഭി�ി��്. ഇതിൽ, 1,94,000/- �പ മാ�മാണ് വിതരണം
െച�ി��ത്. അെ�ൗ�ിൽ 60,000/- �പ വിതരണം െച�ാെത അവേശഷി���്.

(4) CCSIT – മ�ാർ�ാട്

2008 അ�ിഷൻ �ത�� േകാ�് �ർ�ിയാ�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് തിരിെക നൽകാൻ
അവേശഷി��തായി  കാ��.  09/08/2017  െല  പാസ്  ��്  (A/c  No.  67017010399,  SBI  മ�ാർ�ാട് )
�കാരം  4,62,065.20  �പ  നീ�ിയിരി��്.  കാലഹരണെ��വ  കണ�ാ�ി  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ
അടാവാ�ിയി�ി�.

(5) CCSIT – പാല�ാട്

2011 ൽ അ�ിഷൻ എ�� സാ� സി. (അഡ. നം. 154) പഠനം നിർ�ിയതായി േരഖെ���ക�ം േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്  �ക 2012 ൽ തിരിെക നൽകിയതാ�ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാൽ വിദ�ാർ�ി
�ക ൈക��ിയതിെ� േരഖകൾ ലഭ�മ�. രജി�റിൽ സാ��െ���ാ�ം അനധി�തമായ െവ�ി�ി���കൾ
കാ��.

േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് തിരിെക നൽ��തിൽ താമസം

േലഡീസ് േഹാ�ൽ അേ�വാസികളിൽ നി�് ഈടാ�� േകാഷൻ േഡാേ�ാസി�് 57018247696 ന�ർ ബാ�്
അെ�ൗ�ിലാണ്  നിേ�പി��ത്.  േഹാ�ൽ  ഒഴി�േപാ�േ�ാൾ  �ക  തിരിെക  നൽകണെമ�ാണ്
'കാലി��് േഹാ�ൽ �ൾസ് & െറ�േലഷൻസി'ൽ നിർേ�ശി�ി��ത്. ഹാജരാ�ിയ ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം
11/07/2017  ൽ  5,33,593  �പ  ടി  അെ�ൗ�ിൽ  നീ�ിയിരി��്.  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ 2001-02  കാലയളവിൽ ഈടാ�ിയ �കകൾ തിരിെക  നൽകാൻ അവേശഷി��തായി
ക�. �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി��താെണ�് ഓഡി�്  എൻക�യറി�് മ�പടി
ഹാജരാ�ിയി��്.

േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  രജി�ർ  കാലികമാ�ി  �ത�മായ  േരഖെ����കേളാെട  സാ��െ���ി
��ിേ���ം  അെ�ൗ�ിെല  നീ�ിയിരി�്  �കയിൽ  കാലഹരണെ��വ  കെ��ി  സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ അടവാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

2-61   കള�ൻ �ക ഈടാ�ിയതിെ� രശീതികൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മായി�.
പ�ിേ�ഷൻ  ഡിവിഷൻ  താെഴ  പറ��  തീ�തികളിൽ  ബാ�ിൽ  �ക  അടവാ�ിയതിെ�  െറമി�ൻസ്
�ി�കൾ  ലഭ�മായി��്.  എ�ാൽ  ��ത  �ക  ഏത്  ബിൽ  /  രശീതി  �േഖന  ഈടാ�ിയതാെണ�്
വ��മാ�� േരഖകൾ ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�് ലഭ�മായി�ി�

അടവാ�ിയ തീ�തി �ക

15.4.16 300

9.8.16 1933

23.8.16 855

16.12.16 5195

21.12.16 593

2.1.16 379

28.12.16 95096

3.2.17 302
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ആെക 104351/-

��ത �കകൾ ഈടാ�ിയ ബിൽ/ രശീതി ഓഡി�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്. ഇ� സംബ�ി�്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (2/16-17 തീ�തി 27.7.17 ) മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.

2-62  സ്�ഡി െമ�ീരിയൽസിെ� സ്േ�ാ�് - െഭൗതിക പരിേശാധന - അപാകതകൾ
വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയ നീ�ിയിരി�ം
30/09/2017 ന് െക െസ�ൻ െസ�ൻ ഓഫീസ�െട സാ�ി���ിൽ നട�ിയ െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയ  നീ�ിയിരി�ം  ത�ിൽ  �കടമായ  വ�ത�ാസം  കാ��.  ഏതാ�ം  ഉദാഹരണ�ൾ  �വെട
േചർ��.

# േപ�ർ /േകാഡ്
നീ�ിയിരി�്

വ�ത�ാസംേ�ാ�് രജി�ർ
�കാരം

െഭൗതിക പരിേശാധന
�കാരം

1
Enterpreunership
Development (139)

45 75 30

2
Modern English Literature

(167)
35 23 12

3 Culture Civilization (518) 71 30 41

4 Political Science (372 A) 7 34 27

5
History of the Mideval

World (765)
0 4 4

മതിയായ  ജീവന�ാ�െട  അഭാവം�ലമാണ്  �ത�മായ  രീതിയിൽ  േ�ാ�്  വിവര�ൾ  േരഖെ���ാൻ
കഴിയാ�ത്  എ�ാണ്  ബ�െ��  െസ�ൻ  ഓഫീസർ  േരഖാ�ലം  അറിയി�ത്.  �ഡി  െമ�ീരിയൽസിെ�
േ�ാ�്,  ഇഷ�  വിവര�ൾ  ��മ�രീതിയിൽ  എ�തി  ത�ാറാ�ി  വാർഷിക  കണെ���്  നട�ി
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

2-63   �ണിേവ�ി�ി പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷൻ - െടക്സ്�് ��് സ്േ�ാ�് രജിസ്�ർ - അപാകതകൾ
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷെ� െട�്�്  ��് േ�ാ�് രജി�ർ പരിേശാധനയിൽ താെഴ
പറ�� അപാകതകൾ കാണെ��.

1)  2015-16  വർഷ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  ബാ�ി��ായി��  എ�ാ  ��ക�ം  2016-17  വർഷെ�  േ�ാ�്
രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം ��ക�ിെ� േപര് 2015-16 വർഷെ� നീ�ിയിരി�്

1. 
Two way Communication technique 265

2. 
Under the green wood tree 737

3. 
Doll’s house 30

4. 
Glimpses of modern prose 308

5. 
Living English grammer 493

6. 
florets 384

7. 
Global English 315

8. 
കഥാസാഹിതി 43
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9. 
�രണകൾ 90

10. 
കഥാമ�രി 120

11. 
ഗദ�സാഹിതി 61

12. 
ര�് ഭാസ നാടക�ൾ 32

13. 
സ�� വാസവദ�ം 610

14. 
നളചരിതം 610

15. 
Workbook of English phonetics 5206

16. 
N.P. കവിതകൾ 1538

17. 
കവിത സാഹിതി 1500

18. 
സം�ാര സാഹിതി 1895

19. 
മ�ിെ� മാറിൽ 2705

��ക�ൾ  വർഷാ��  േ�ാ�്  പരിേശാധന  നട�ി  2016-17  വർഷെ�  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  ��ത
��ക�ൾ  െകാ�വരാ�ത്  സംബ�ി�്  വർഷാ��  െവരിഫിേ�ഷൻ  നട�ി  ബാലൻസ്
സാ��െ���ക�ം  െച�ി�ി�.  ഇ�  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (  ന�ർ  6  തീ�തി
31.7.2017) ന് മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.

II) വിൽ�ന നട�� ��ക�ൾ േ�ാ�ിൽ �റവ് വ���ി�.

കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷൻ വഴി വിൽ�ന െച�� ��ക�ൾ അതിെ� േ�ാ�ിൽ
�റവ് വ��ിയി�ി�. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
��ക�ിെ� േപര് ��ിരി�്

വിൽ�ന നട�ിയ
തീ�തി/ ന�ർ

വിൽ�ന നട�ിയ േകാ�ിക�െട എ�ം

1. 
സർ� സാഹിതി 273 5003/21/1/17 1

2. 
ഗദ� സാഹിതി 80 5003/21.1.17 1

3. 
സർ� ൈകരളി 48 5003/21.1.17 1

4. 
വിചാര സാഹിതി 110 5003/21.1.17 1

5. 
കവിത സാഹിതി 1500 5003/21.1.17 1

6. 
സം�ാര സാഹിതി 1895 5003/21.1.17 2

7. 
Hand book on exam 925 5001/20.1.17 1

8. 
�തി മ�രി 107 5003/21.1.17 3.

��ക�ൾ വിൽ�ന നട�േ�ാൾ അതാതിെ� േ�ാ�് രജി�റിൽ �റവ് വ��ാ�തിനാൽ ��ക��െട
േ�ാ�് സംബ�ി� �ത�മായ പരിേശാധന നട�ാൻ ഓഡി�ിന് കഴി�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.

III) േ�ാ�് രജി�ർ �കാര�� ��ക��െട നീ�ിയിരി�ം െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ക� നീ�ിയിരി�ം ത�ിൽ
വൻ അ�രം
കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  പ�ിേ�ഷൻ  ഡിവിഷൻ  2016-17  വർഷെ�  െട�്�്  ��്  േ�ാ�്  രജി�ർ
പരിേശാധനയിൽ രജി�ർ �കാര�� ��ക��െട നീ�ിയിരി�് എ��ം െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ക�
എ��ം ത�ിൽ വൻ അ�രം. ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം ��ക�ിെ� േപര് േ�ാ�് രജി�ർ െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ
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�കാര�� എ�ം ലഭ�മായ എ�ം

1 കാവ� മ�രി 10 2500

2 മലയാള സാഹിത�ം-4 0 1400

3 മലയാള സാഹിത�ം-1 0 1500

േമൽ  ��ക�ളം  േപാെല  നിരവധി  ��ക��െട  ആയിര�ണ�ിന്  േകാ�ികൾ  േഗാെഡൗണിൽ
അല��മായി  ��ിയി�  നിലയിലാണ്  െഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ  കാണാൻ  കഴി�ത്.  ��ക�ൾ
അല��മായി  ഇ�ിരി��തിനാൽ  ആയതിെ�  �ത�മായ  കണ�്  എ��ാൻ  ഓഡി�ിന്  കഴി�ി�ി�.
��ക��െട �ി�് ഓർഡർ നൽകിയതിന് േശഷം ലഭ�മാ�� ��ക�ൾ േ�ാ�ിെല���തി�ം ആയത്
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േ�ാറിേല�് നൽ�േ�ാൾ �ത�മായി �റവ് വ��ി ബാലൻസ് പരിേശാധി��തി�ം വ�
വീ�യാണ് ��ക��െട എ��ിെല ഈ ഭീമമായ വ�ത�ാസ�ിന് കാരണം.

േ�ാ�്  രജി�റിൽ  െഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ി  ലഭ�മായ  �ത�മായ  നീ�ിയിരി�്  രജി�റിൽ
കാണി�ാ�ത്,  ആവശ��ിലധികം  ��ക�ൾ�്  �ി�്  ഓവർ  നൽ��തിേല�ം,  അ�  വഴി
�ണിേവ�ി�ി�്  ഭീമമായ  ന�ം  ഉ�ാ��തി�ം  കാരണമാ��.  2011-12,  2012-13  വർഷെ�  ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ ആവശ�മായ ��ക��െട എ�ം കണ�ാ�ാെത �ി�് ഓർഡർ നൽകിയത് വഴി ��ക�ൾ
െക�ി�ിട��ത് സംബ�ി�് ��ി�ാ�ിയി��. ഇ�രം േപാരാ�കൾ ഓഡി�് ��ി�ാ�ിയി�ം േ�ാ�്
രജി�റിൽ  �ത�മായ  കണ�്  ��ി�ാ��ം,  ��ക�ൾ  ആവശ��ിലധികം  �ി�്  െച�ത്
�ണിേവ�ി�ി�്  വൻ  ന���ാ�ാനിടയാ���ം  ��തരമായ  വീ�യായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  ഇത്
സംബ�ി�് നൽകിയ എൻക�യറി ( ന�ർ 10 തീ�തി 31.7.17) ന് മ�പടി ലഭ�മായി�ി�. ഓഡി�് ��ി�ാ�ിയ
അപാക�ൾ�് വിശദീകരണം നേ��താണ്.

2-64   പരീ�ാഭവൻ- തപാൽ വിതരണ�ിെല അപാകതകൾ
തപാൽ െസ�നിൽ അേപ� സ�ീകരി�ൽ, രജി�ർ െച�ൽ, വിതരണം െച�ൽ എ�ിവയിൽ താെഴ പറ��
അപാകതകൾ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി��്.

1) അേപ�കൾ സ�ീകരി�് രജി�ർ െച��തിൽ കാലതാമസം

തപാൽ  െസ�നിൽ  ഒ�  ക���ർ  അസി��്  മാ�മാ��ത്.  ആയതിനാൽ  അേപ�കൾ  (  ഓർഡിനറി)
രജി�ർ െച��തിന് വലിയ കാലതാമസം േനരി��.

2) തപാലിെല വിവിധ െസ��കളിൽ രജി�ർ േരഖെ���ൽ ൈവ��.

ഓർഡിനറി ഫീസ് അട�ി�� ഡി�ി സർ�ിഫി��ി�� അേപ�കൾ ഒ� മാസെ� െമാ�ം അേപ�കൾ
എ�െയ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ാ�തിനാൽ വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം േനരി��.

3)  തപാൽ  െസ�നിൽ  നി�്  അേപ�കൾ  വിവിധ  െസ��കളിെല  പരീ�ാ  േജായി�്  കൺേ�ാള�െട
തപാൽ  െസ�നിൽ  എ�ി  വീ�ം  രജി�ർ  െച�്  ന�റിംഗ്  നട��തിനാൽ  അേപ�കൾ  ബ�െ��
െസ�നിൽ എ��തിന് കാലതാമസം േനരി��.

4)  െസൻ�ൽ  തപാൽ  െസ�നിൽ  ഡി�ി/പി.ജി  സർ�ിഫി��കൾ��  അേപ�കൾ  െക�ി�ിട���
കാരണം വിതരണ�ി�ം കാലതാമസം േനരി��.

5) 10.07.2017 ന് െസൻ�ൽ തപാൽ െസ�നിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം ഓർഡിനറി അേപ�കൾ വിതരണം
െച�ാെത െക�ി�ിട��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

േകാഴ്സ് മാസം / വർഷം �ടി�ിക എ�ം

ബി എസ് സി
െമയ് 2017 204

�ൺ 2017 166

ബി എ �ൺ 2017 233
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ബി േകാം �ൺ 2017 168

പി ജി �ൺ 2017 395

1166

6)  31.12.2013  െല  7184/2013/സി.�  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ  01.01.2014
�ാബല��ിൽ േസവനാവകാശനിയമം  നട�ിലാ�ിയി��്.  എ�ാൽ ഈ നിയമ�ിൽ ഓർഡിനറി  ഡി�ി
സർ�ിഫി��്  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ഇ�ാരണ�ാൽ  ഇതിെ�  വിതരണ�ിന്  വളെരയധികം  കാലതാമസം
േനരി��. ഓഡി�്  എൻക�യറി നം.08/10.7.2017  ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ തപാൽ െസ�ൻ �ർ�മാ�ം
ക���ർവത്�രി��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരി�  വ�െ��ം  ,  2  ക���ർ  അസി��മാെര  തപാൽ
െസ�നിൽ നിയമി��േതാ� കാലതാമസം ഒഴിവാ��താെണ�ം അറിയി�ി��്. �ടാെത േസവനാവകാശ
നിയമ�ിൽ  ഓർഡിനറി  ഡി�ി  സർ�ിഫി��  �ടി  ഉൾെ���ാ��  നടപടി  സ�ീകരി�ി�െ��ം
അറിയി�ി��്.  മ�പടിയിൽ  പറ��  �കാരം  തപാൽ  െസ�ൻ  ക���ൈറേസഷൻ  നട�ി  തപാൽ
വിതരണം �ത�മാ�ം കാര��മമാ�ം നിർ�ഹി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

2-65   ഫീസ് ഇന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�.
2016-17 അ��ായന വർഷം �തൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ഈടാേ��തി� എ�ം ആയത്
ല�ദ�ീപ്  �ണിയൻ  െടറി�റി  ഫ�ിൽ  നി�ം  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിേല�്  വകയി���താെണ�ം
�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ഓഡി�് എൻക�യറി നം.2 �കാരം 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17
എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിെല െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ,എ�ാമിേനഷൻ ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളിലായി ല�ദ�ീപ്
�ണിയൻ െടറി�റി  ഫ�ിൽ നി�ം �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിേല�്  വകയി��ിയതിെ� തരം തിരി� കണ�്
നൽകാൻ ആവശ�െ��ി��. എ�ാൽ െ�ഷ�ൽ ഫീസ് എ�ാമിേനഷൻ ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളിലായി ആെക
ഈടാ�ിയ �ക�െട കണ�ാണ് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി ലഭ�മാ�ിയത്.  �ണിേവ�ി�ി�െട ല�ദ�ീപ്
െസ�ിൽ  ഇവ�െട  തരം  തിരി��  കണ�കൾ  ��ി��ി�  എ�്  വ��മാണ്.  ഇ�  �ലം  ല�ദ�ീപ്
�ണിയൻ െടറി�റി  ഫ�ിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ �ക�െട കണ�കൾ പരിേശാധി��തിന്  സാധി�ി�ി�.
�ത�മായ  കണ�കൾ  �ണിേവ�ി�ി�െട  ല�ദ�ീപ്  െസ�ിൽ  ��ിേ���ം  ഭാവിയിൽ  ഇ�രം
േപാരാ�കൾ പരിഹരിേ�ണ��മാണ്.

2-66  ക�ാഷ് ��് ��ി�ിെല അപാകതകൾ
േകരള �ഷറി േകാഡ് �ൾ 92(എ) �കാരം പണം സ�ീകരി�� ഏെതാ� �ാപന�ം േഫാറം TR 7Aയി��
ക�ാഷ് ��് ��ിേ���ം �വെട േചർ�ി�� നടപടി�മ�ൾ പാലിേ���മാണ്.

i) ക�ാഷ് ��ിെല ആെക േപ�ക�െട എ�ം തി�െ���ി ഓഫീസ് േമധാവി സാ��െ��േ��താണ്.

ii)  എ�ാ  പണമിടപാ�ക�ം  അതാത്  ദിവസം  തെ� ക�ാഷ്  ��ിൽ േരഖെ���ി ഓഫീസ്  േമധാവി  ഒ�
െവേ��താണ്.

iii) ആെക വരവ്, െചലവ്, നീ�ിയിരി�് �കകൾ എ�തി അതാത് ദിവസം േ�ാസ് െച�് ഓഫീസ് േമധാവി ഒ�
െവേ��താണ്.

iv)  ക�ാഷ്  ��് െപൻസിൽ െകാെ�����ം ഓവർ ൈറ�ിം�ം �ർ�മായി ഒഴിവാേ��താണ്.  �ടാെത
തി��ൽ വ��� പ�ം ആയത് ഓഫീസ് േമധാവി ഇനിഷ�ൽ െചേ��താണ്.

v) ഓേരാ മാസാവസാന�ം ക�ാഷ് ബാലൻസ് പരിേശാധന നട�ി ആയത് സംബ�ി� സർ�ിഫി��് ക�ാഷ്
��ിൽ േരഖെ��േ��താണ്.

vi)  ക�ാഷ്  ��ിെല  മാസാ��/  വർഷാ��  നീ�ിയിരി�്  �കകൾ  ബാ�്  പാസ്��്/  േ��െമ�മായി
െപാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

2016-17 ൽ സർവകലാശാല�െട വിവിധ പഠന വ��കൾ, െസ��കൾ, �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല ക�ാഷ്
��് പരിേശാധി�േ�ാൾ നിരവധി അപാകതകൾ ക�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
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1. സി സി എസ് ഐ ടി - തളി�ളം

i)     31/03/2016 ൽ വർഷാ� േ�ാസിംഗ് നട�ിയി�ി�.

ii)  29/06/2015  �തൽ  07/09/2016  വെര  ക�ാഷ്  ��ി�ടനീളം  ��ിരി�്,  നീ�ിയിരി�്  എ�ിവ                
െവ�ി�ി��ക�ം ൈവ�്നർ ഉപേയാഗി�ക�ം െച�ി��്.

iii) തീയതി �മമായി േരഖെ����തിന് പകരം ഇടപാട് നട�� തീയതി മാ�ം േരഖെ����.

iv) 29/06/2015 �തൽ 7/09/2016 വെര�� കാലയളവിൽ ക�ാഷ് ��ിൽ േപ�കൾ ഒഴി�ി�ിരി��. ഉദാ:-
േപജ് നം.30,72,74,76,78,80,82,83,85,94,104,108.

v)  2016-17  സാ��ിക വർഷെ� ഇടപാ�കൾ ആരംഭി�ത്  05/04/2016  നാണ്.  01/04/2016  ൽ ��ിരി�്
േരഖെ���ിയി�ി�.

vi) 07/09/2016 െല ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 48,294/- �പ�ം പാസ് ��് �കാരം 1,48,531/-
�പ�മാണ്. 1,00,237/- �പ�െട വ�ത�ാസം കാ��. ടി വ�ത�ാസം �മീകരി�ി�ി�.

വിശദീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.04/2017 തീ.26/08/2017ന്, സാ��ിക
േരഖാ രജി�ർ പരിപാലന�ിെല വീ�കൾ, ഓഫീസ് ഫയൽ ��ി�ിെല �മരഹിതാവ� എ�ിവെയ�ാം
ഫിനാൻസ് വിഭാഗെ� അറിയി��െ��ം �ടർ� നട� ആ�രിക ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധനയിൽ
��ത കാര��ൾ േബാധ�െ��ി�െ���� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

2. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േകാേമ�് ആ�് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് (DCMS)

i) 31/03/2016െല ക�ാഷ് ��് - പാസ് ��് നീ�ിയിരി�് വ�ത�ാസം 41,610/- �പയാണ്. ടി വ�ത�ാസം
�മീകരി��തി�� റീ�ൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

ii)  01/04/2016  െല  ക�ാഷ്  ��്  നീ�ിയിരി�ായ  11,31,161.45�പ  ��ിരി�ായി  പരിഗണി�്  ഇടപാ�കൾ
ആരംഭി��തിന്  പകരം പാസ്  ��്  നീ�ിയിരി�ായ 11,72,771.45  �പ അടി�ാനെ���ി ഇടപാ�കൾ
ആരംഭി�ത് ശരിയ�.

iii)  ഇ-�ാ�്  അെ�ൗ�ിെല (A/c  No.  30855608558)  വരവ്  െചലവ്  വിവര�ൾ ക�ാഷ്  ��ിൽ അതാത്
സമയം േരഖെ����ി�.

iv)  22/06/2016  ൽ  39  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  1830  �പ  വീതം  ബാ�്  അെ�ൗ�ിൽ  വരവ്
വ�ി��്.എ�ാൽ ��ത വരവ് ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

3) �ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

i) TR5 രശീതി �േഖന പിരിെ���� എ�ാ �കക�ം ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ����ി�.

# രശീതി നം./തീയതി �ക

1 190214/08/08/2016 5490

2 190241-42/16/08/2016 3600

ii) ഓേരാ ദിവസേ��ം വരവ്-െചലവ് േരഖെ����ി�.

iii) �തിദിനം േ�ാസ് െച��ി�.

iv)  രശീതി  �കാരം  പിരിെ����  �കകൾ  ��വനാ�ം  ക�ാഷ്  ��ിൽ  േരഖെ����ി�.  ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

# രശീതി നം./ തീയതി �ക ക�ാഷ് ��്

1 190216/08/08/2016 1890 1125

2 190236-38/10/08/2016 4170 േചർ�ി�ി�
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3 190243-45/19/08/2016 3740 875

4 190246-54/01/09/2016 22370 േചർ�ി�ി�

4. ജ�ശാ� പഠന വ��്

i) 31/03/2017 െല ക�ാഷ് ��ിെല നീ�ിയിരി�് 280833.25 �പ�ം പാസ് ��് നീ�ിയിരി�് 330420.25
�പ�മാണ്. 49,587 �പ�െട വ�ത�ാസം കാ��.

ii) റീ�ൺസിലിെ േയഷൻ േ��്െമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

5. ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ പഠന വ��്
i) 31/03/2017 െല ക�ാഷ് ��് - പാസ് ��് നീ�ിയിരി�ിെല വ�ത�ാസം 4,00,324.7�പയാണ്.

ii) റീ�ൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

6. CUTEC വല�ാട്

i) െപൻസിൽ ഉപേയാഗി�് േരഖെ����കൾ വ���.

ii) പരീ� വരവ് ക�ാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.

iii) മാസാ��/ വർഷാ�� േ�ാസിംഗ് നട��ി�.

7. CCSIT ��ി�റം

i) 20/05/2014 വെര�� ഇടപാ�കൾ മാ�േമ �ാപനേമധാവി സാ��െ���ിയി��.

ii) റീ�ൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

8. ജിേയാളജി പഠനവ��്

i) ക�ാഷ് ��ിൽ ��ിരി�് നീ�ിയിരി�് എ�ിവ േചർ��ി�.

ii) പിൻവലി�� �ക, െചലവ് വിവരം എ�ിവ േരഖെ����ി�

iii) മാസാ��/ വർഷാ�� േ�ാസിംഗ് നട��ി�.

9. ൈസേ�ാളജി പഠന വ��്

i) 31/03/2017 െല ക�ാഷ് ��് - പാസ് ��് നീ�ിയിരി�ിെല വ�ത�ാസം 7647/- �പയാണ്.

ii) പണമാകാ� െച�ക�െട വിവരം േരഖെ����ി�.

iii) മാസാ��/ വർഷാ�� േ�ാസിംഗ്,റീ�ൺസിലിേയഷൻ നട��ി�.

10. CUTEC – ച�ി��ാറ

i) സർ�ിഫി��് ഓഫ് െകൗ�് േരഖെ���ിയി�ി�.

ii) ബാ�് േ��്െമ�ിെന അടി�ാനമാ�ി ക�ാഷ് ��് ത�ാറാ��.

11. ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ഫിനാൻഷ�ൽ ഇ�േണാമി�്

i) TR5 രശീതി �േഖന പിരിെ��� �ക ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

# രശീതി നം./ തീയതി �ക

1 285502-05/28/06/2016
17,700

2 285506-07/30/08/2016

ii)  ക�ാഷ് ��് എ�തി �ട�ിയത് ബാ�് അെ�ൗ�് (A/c No.67376634294 SBI  ��ർ െടൗൺ �ാ�് )
ആരംഭി� 23/09/2016 �തൽ�ാണ്.
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iii) പാസ് ��ിന��തമായി ക�ാഷ് ��് എ���

iv) മാസാ��/ വർഷാ�� േ�ാസിംഗ്,റീ�ൺസിലിേയഷൻ നട��ി�

12. െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�് സയൻസ്

വിവിധ ഫീസിന��െട വരവ് ക�ാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.

13 സർവകലാശാല െസ�ർ, കവര�ി (ല�ദ�ീപ് )

31/012/2017 െല പാസ് ��് പാസ് ��് (സിൻഡിേ��് ബാ�് കവര�ി �ാ�് ) നീ�ിയിരി�് 69,963/-
�പ�ം ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�് 64,746/- �പ�മാണ്. 5,217�പ�െട വ�ത�ാസം �മീകരി�ി�ി�.

14. എൻ എസ് എസ്

എൻ  എസ്  എസ്  േകാ-ഓർഡിേന��െട  േപരി��  67206574838-ാം  ന�ർ  അെ�ൗ�ിൽ  31/03/2017  ൽ
21,42,681/-  �പ  നീ�ിയിരി��്.  എ�ാൽ  ക�ാഷ്  ��്  �കാര��  നീ�ിയിരി�്  5,05,460/-  �പ
മാ�മാണ്.  മാസാ��/വർഷാ��  നീ�ിയിരി�്  �കകൾ  ബാ�്  പാസ്��മായി  െപാ��െ���ി
��ി�ാ�തിനാൽ വ�ത�ാസ�ിെ� കാരണം കെ��ാൻ കഴി�ി�ി�. ക�ാഷ് ��് പാസ്��മായി
െപാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.
ഒ� �ാപന�ിെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കെള ശരിയായ രീതിയിൽ �തിഫലി�ി�� േരഖ എ� നിലയിൽ
ക�ാഷ്  ��്  ൈകകാര�ം  െച�േ�ാൾ  അർഹമായ  െഗൗരവം  നൽേക�താണ്.  േകരള  �ഷറി  േകാഡിെല
നിർേ�ശ�ൾ �ർ�മായി പാലി�െകാ�് ക�ാഷ് ��് ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

2-67   താൽ�ാലിക പണാപഹരണം - ഫീസിന�ിൽ പിരി�� �ക ബാ�ിൽ ഒ��ാെത ൈകവശം
��ി��.
ദിവേസന  ഫീസിന�ിൽ  പിരിെ����  �ക  അ��  ���ി  ദിവസം  തെ�  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ
അടവാേ���ം പിരിെ���� �ക�െട വരവ്/െചലവ്  കണ�് അതാ� ദിവസം തെ� ക�ാഷ്  ��ിൽ
േരഖെ��േ���മാണ്. എ�ാൽ ഈ രീതി CUTEC ച�ി��ാറ െസ�റിൽ പാലി��ി�.

23.7.2016-ൽ ' 51 ‘ ��ിക�െട പ�ൽ നി�ായി 32,385/- �പ ഫീസിന�ിൽ പിരിെ���ി��്. ( TR 5 Receipt
No. 176666 �തൽ 267116 വെര) എ�ാൽ ആയത് ക�ാഷ് ��ിൽ 26/7/2016 ൽ ആണ് േരഖെ���ിയി��ത്.
ആെക  പിരിെ���  32385/-  �പയിൽ  15810  �പ  മാ�മാണ്  െസ�ർ-െ�  ബാ�്  അെ�ൗ�ിൽ
ഒ��ിയി��ത്. ബാ�ി �കയായ 16575/- �പ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ ൈകവശം െവ�ിരി��. �ടാെത
8/8/2016 ൽ 49 ��ിക�െട പ�ൽ നി�ം ഫീസിന�ിൽ പിരിെ��� 31115/- �പ (TR 5 Receipt No. 267117
�തൽ] 267165)  Cash book ൽ േരഖെ���ിയത് 6/9/2016 ൽ ആണ്.  ബാ�്  േ��്െമ�്  പരിേശാധി�തിൽ
8/8/2016  ൽ  പിരിെ���  �കയായ  31115/-  �പയിൽ  15190/-  �പ  19/9/2016  ൽ  െസ�ർ-  െ�  ബാ�്
അെ�ൗ�് ( നം.57018573163) ൽ ഒ��ക�ം ബാ�ി �കയായ 15925/- �പ ൈകവശം ��ി�ക�മാണ്
െച�ി��ത്.  23/7/2016  �ം  8/8/2016  �ം  മായി  ആെക��  ‘  100  ’  ��ിക�െട  പ�ൽ  നി�ം
ഫീസിന�ിലായി  പിരിെ���  �കയിൽ  SAF,  UUF,  ഇന�ളിലായി  (32500/-)  യഥാ�മം  25000/-�പ,
7500/- �പ �ണിേവഴ്സി�ി ഫ�ിേല�് ഒ���ത് 19/9/2016 ൽ മാ�മാണ്. ഇത് കാഷ് ��ിൽ 6/9/2016
ൽ േപയ്െമ�് െച�തായി േരഖെ���ിയി���്.

േമൽ അപാകതകൾ കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�്  എൻക�യറി�� (നം.2/7/8/2017) മ�പടി �കാരം വീ��്
കാരണം  �ണിേവ�ി�ി  സംബ�മായ  കാര��ൾ  നിർ�ഹി�ാൻ  ഒ�  ജീവന�ാരൻ  മാ���ത്
െകാ�ാെണ�ത്  അറിയി�ി��്.  ഈ  �വർ�നരീതി  KFC-  Chapter-2.  7(2)  ച��ിന്  വി��മാണ്.
ഇ�കാരം പണം ൈകവശം െവ��ത് താൽ�ാലികമായി പണം അപഹരി��തിന്  �ല�മാണ്.  ആയത്
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ���ം േമലധികാരികൾ ഇ�ാര��ിൽ �� �ലർേ���മാണ്.

2-68  ൈല�റി ��ക�ൾ ദീർഘകാലം ൈകവശം െവ��തിെനതിെര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്
സർവകലാശാല�െട  വിവിധ  പഠന  വ��കളിേല�ം  െസ��കളിേല�ം  ൈല�റി  ഇഷ�  രജി�ർ
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പരിേശാധി�േ�ാൾ  നിരവധി  അ��ാപക�ം  വിദ�ാർ�ിക�ം  വർഷ�ളായി  ��ക�ൾ  ൈകവശം
വ�ിരി��തായി കാ��. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േകാേമ�് & മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

# േപര് അ��ാപകൻ/വിദ�ാർ�ി
��കം  എ��
തീ�തി

ആ�ഷൻ
രജി�ർ ന�ർ

1. 
സേ�ാഷ് �മാർ എം. വിദ�ാർ�ി 13/03/2013 8192

2. 

നഫീസ�ൽ  ത�ിയ
ബീവി െക.എം.

വിദ�ാർ�ി 05/08/2015 11665

3. 
നിര�ന സി. വിദ�ാർ�ി 07/12/2015 10717

4. 
സവിത എ. വിദ�ാർ�ി 04/11/2011 8032

5. 
ദീ�ി വി. വിദ�ാർ�ി 27/10/2015 7737

6. 
െജാ� വിദ�ാർ�ി 03/11/2015 8215

7. 
േഡാ. എം.എ. േജാസഫ് അ��ാപകൻ 23/02/2006 7293

8. 
േഡാ. പി. േമാഹൻ അ��ാപകൻ 15/10/2009 9360

േബാ�ണി പഠന വ��്

# അ��ാപകെ� േപര് അ�ഷൻ ന�ർ തീ�തി ��ക�ിെ� വിവര�ൾ

1 േഡാ. ഷമീന എം. 5970 08/03/2012 Biofertilizers technology

2 േഡാ. പി. മണിേമാഹൻ 1400 േരഖെ���ിയി�ി� Use of Microscope

3 േഡാ. േമാഹൻ െക.പി. 4735 േരഖെ���ിയി�ി� Biology of rice

4 േഡാ. എം. സാ� 3931 09/04/1999 Algei

5 േഡാ. േജാൺ േതാ�ിൽ 1065 േരഖെ���ിയി�ി� Biological Science

6 േഡാ. എ.െക. �ദീപ് 3530 01/04/2008 Molecular Ecosphere

7 േഡാ. െബ�മിൻ 5832 08/12/2004 Solving problem genetics

8 േജാസ് ടി. ��ർ 1837 04/08/2009 Electron Microscope of colls

9 �േനാജ് �മാർ 5941 21/10/2015 Molecules of systematics

10 േഡാ. പി.പി. രാധാ��ൻ 6430 03/06/2011 Micro biology

11 എ. �സഫ് 6242 20/07/2010 Bio informatics

12 േഡാ. ഹരിലാൽ 5720 05/09/2009 Ecology

എം ബി എ െസ�ർ ��ി�റം

�മ

നം
അ��ാപകെ� േപര്

��കം െകാ��
തീ�തി

ആ�ഷൻ

നം
��ക�ിെ� േപര്

1

�ീ.
�ർ�ച�ൻ.െക.ആർ

29.1.2015 419 Quantitative technique

2 13.3.15 420 ,,

3 6.5.16 409 ,,

4 6.2.15 601 Management services
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5 1.3.2016 339
Management information

system

6 1.3.2016 846 Inter national Business

7 6.5.2016 912 Management Economics

8 �ീ വി െക രവീ�ദാസ് 18.09.2015 431
Security Analysis &

Protfolding

CUTEC അരണാ�കര

�മ

നം
അ��ാപകെ�
േപര്

��കം െകാ��
തീ�തി

ആ�ഷൻ

നം
��ക�ിെ� േപര്

1
രാ� വി �മാർ

26.02.2016 3555 Abnormal Psychology

2 26.04.2017 2488 Essentials of Examinations

3

�ഷാര ൈമ�ിൾ

03.02.2017 409 Education

4 08/2017 086 Teaching of Physical Science

5 08/2017 417 ,,

6 08/2017 3472
Methodology of teaching Physical

Science

7

ബി� ടി ബാലൻ

08.11.2016 1707 അതി�കളി�ാെത

8 08.11.2016 2289 കഥകൾ

9 08.11.2016 1745 അേ� ഗാ�ാരി

10 02.12.2016 2552 Research in Education

11 02.12.2016 4192 Research methods in Education

12
അ�ര പി എ

08.07.2016 4110
Teaching Engliosh as additional

Language

13 08.07.2016 3463 Methodology of teaching English

14
നിഷ

16.08.2016 2195 Teaching of Commerce

16.08.2016 2451 Teaching of Commerce

ൈല�റി ��ക�ൾ എ�ാവർ�ം വായി�ാൻ ലഭ�മാേക� െപാ�സ��ാണ്. ദീർഘകാലമായി ��ക�ൾ
ൈകവശം  െവ��തിെനതിെര  ഫല�ദമായ  നടപടികൾ  സ�ീകരി��തിനായി,  െസൻ�ൽ  ൈല�റിയിൽ
നിലവി��  ൈബേലാ,  ആവശ�മായ  പരി�ാര�ൾ  വ��ി  േമൽ  പഠന  വ��കളിൽ  നട�ിലാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��താണ്

2-69  ൈല�റി ��ക വിതരണം - അപാകതകൾ
സർവകലാശാല�െട  പഠന  വ��കളി�ം  െസ��കളി�ം  ൈല�റി  ��ക�ൾ  ൈക���തി�ം  തിരിെക
നൽ��തി�ം കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. ��കം വിതരണം െച�േ�ാൾ ആവശ�മായ േരഖെ����കൾ വ���ി�.

ൈല�റി  ആ�്  ഇൻഫർേമഷൻ  സയൻസ്  പഠന  വ��ിൽ  നി�ം  േഡാ.�ഹ�ദ്  ഹനീഫ  (അ��ാപകൻ),
ൈഷനി െക ജി (റിസർ�് േ�ാളർ) എ�ിവർ�് യഥാ�മം 34, 8 ��ക�ൾ നൽകിയി��്. എ�ാൽ ഇഷ�
രജി�റിൽ വിതരണം െച� തീയതിേയാ , തിരിെക ലഭി�തിെ� വിശദാംശ�േളാ േരഖെ���ിയി�ി�.
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2. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടേ�ാളജി-

57,321/- �പ�െട ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി�ാ��്.

2005 �തൽ ഇഷ� െച� ��ക�ളിൽ 173 വിദ�ാർ�ികൾ, 40 അ��ാപകർ എ�ിവരിൽ നി�ം യഥാ�മം
45,907/-, 11,414/- �പ�െട ��ക�ൾ ലഭി�ാ��്.

3. ��ക�ൾ ന�െ���

CUTEC അരണാ�കരയിൽ നി�ം 55 ��ക��ം തളി�ളം, സി സി എസ് ഐ ടിയിൽ നി�ം 2 ��ക��ം
ന�െ��ി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

i) CUTEC അരണാ�കര

#
Acc.
No.

Title Author Price

1. 
094 A new approach to teaching of English in India Sachdeva M.S. 32.50

2. 
168 ഭാഷാഭ�ാസ�ിന് ഒ� �മിക രവി ഇര�ിയം 25.00

3. 
197 ല� വ�ാകരണം പരേമശ�രൻ പി� 8.00

4. 
208 മലയാള ഭാഷാധ�ാപനം പരേമശ�രൻ പി� 48.00

5. 
209 മലയാള ഭാഷാധ�ാപനം പരേമശ�രൻ പി� 48.00

6. 
219 Living English Sturcutre Allen W Stannard 21.25

7. 
226 English Teacher’s Handbook Baruah T.C. 65.00

8. 
236 Educational Psychology Sharma Indira 32.00

9. 
282 ��രിക�ം ��ര�ാ�ം ഉ�ബ് 85.00

10. 
284 വാന��ം വാ�േദവൻ നായർ 22.00

11. 
333 Advanced Educational Psychology Kuruppuswamy S. 32.00

12. 
415 Indian Education in the Emerging Society Mohanty J. 125.00

13. 
429 Pre-school Education Philosophy & Practice Pankajam G. 975.00

14. 
608

Oxford  illustrated  Encyclopedia:  World  History
from 18000 to the present day

Blake Robert 650.00

15. 
660 കാ�േലാ�ം �ാ��ചി�ം േഗാപി െക.എം. 9.00

16. 
667 ���ഴ�െട �ബ��ൾ ഭാഗം 3 ��വിള ��ി�ഴ 24.00

17. 
779 �രാണകാല നിഘ� േപാൾ ൈപേലാ 35.00

18. 
844 േവദാ�പരിഭാഷാ സം�ഹം �ീരാമ വർ� 3.00

19. 
933

���ണ�  ഭാരതി  :  ജീവചരി��ം
െതരെ��� കവിതക�ം

പവനൻ

രേമശൻ നായർ
20.00

20. 
963 �ീ ൈകരളീ ഭഗവത് ഗീത ഐസക് എ. 18.00

21. 
1080

Oxford advanced Learner’s Dictionary of current
English

Hornby A.S. 275.00

22. 
1116 വിദ�ാഭ�ാസ മനശാ�ം

പരേമശ�രൻ  പി�
എ�േമലി

55.00

23. 
1130 പറയിെപ� പ�ി��ലം നേര� നാഥ് പി. 60.00
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24. 
1131 ശാർജ പ�ികൾ ഒ.എൻ.വി. ���് 25.00

25. 
1133 െന�് വ�ല പി. 90.00

26. 
1292 Colon Classification Ranganathan S.R. 250.00

27. 
1305 Methods of Teaching English in India Sharma K.L. 28.00

28. 
1343 Library Building : Design in India Saxena Manoj 175.00

29. 
1344 Library Manual Krishnakumar 75.00

30. 
1429 Dance your way to God Rajneesh 90.00

31. 
1437 Western Philosophy Banerjee N.N. & Singh K. 48.50

32. 
1507

Measurement  &  Evaluation  Psychology  and
Education

Asthana Bipin & Agatrwal
R.N.

45.00

33. 
1513 Education for Development Ram Athma 225.00

34. 
1523 Examination Guidelines Series : B Ed. guide Nanda Bhatia 100.00

35. 
1630 College Essays Ahuja B.N. Ed. 30.00

36. 
1634 67 Model Essays Sreedharan V. 30.00

37. 
1683 െമൗന�ിെ� നിലവിളി പാറ�ടവ് പി.െക. 20.00

38. 
1690 ഭാഷാ വ�ാകരണം

കാർ�ിേകയൻ
െഷാർ�ർ

24.00

39. 
1728 ഹരിദ�ാറിൽ മണികൾ �ഴ�� ���ൻ എം. 30.00

40. 
1768 എം.ടി. �ധീഷ് എ.സി. 100.00

41. 
1785

Foundation  of  Education  –  Philosophical  and
Sociological

Nair S.R. 35.00

42. 
1825 B Ed. Guide

Sharma  Indra  &  Sharma
N.R.

200.00

43. 
1844 Educational Psychology and Guidance

Safaya,Raghunath  &
Bhatia B.D.

42.50

44. 
1851 Indian Philosophy Sharma R.N. 95.00

45. 
2023 Objective General Science Anand J. Sharnad 50.0

46. 
2097 വിദ�ാഭ�ാസം ശിവദാസൻ പി� െക. 80.00

47. 
2108 High School English Grammar and Composition Wren & Martin 60.00

48. 
2112 Teaching of English : A Modern Approach Bose, Kishanika 60.00

49. 
2120 Current Problems of Indian Education (made easy) Khanna S.D. & Olive 40.00

50. 
2193 Art of Teaching

Vijayakumari Kaushik, S.R.
Sharma

500.00

51. 
2197 Teaching of Commerce : A Practical approach J.C. Agarwal 135.00

52. 
2593

Syllabus and Guidelines for Computer Science and
Application

UGC 15.00

53. 
2694 േകരള പാഠാവലി - അടി�ാനശാ�ം VIII SCERT --

54. 
2704 േകരള പാഠാവലി - ജീവശാ�ം IX SCERT32.50 –
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ആെക 5360.75

ii) സി സി എസ് ഐ ടി, തളി�ളം

1 970 Software project management Walker Roy 425.00

2 1230 Computer fundamentals K P Sinha 240.00

ആെക 665.00

ൈല�റി  ��ക�ൾ  വിതരണം  െച�േ�ാ�ം  തിരിെക  ലഭി�േ�ാ�ം  ഇഷ�  രജി�റിൽ  �ത�മായ
േരഖെ����കൾ വ�േ���ം , ന�െ�� ��ക�ൾ കെ��േ���ം അ�ാ� പ�ം ��ക��െട
വില�െട ��ിര�ി ബ�െ��വരിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.
അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം വിതരണം െച�� ��ക�ളിൽ തിരിെക ലഭി�ാ�വ, ഇവ�െട വില
ബ�െ��വരിൽ  നി�ം  ഈടാ�ിയതിെ�  വിശദാംശ�ൾ  എ�ി  േരഖെ���ിയ  ഒ�  രജി�ർ
��ിേ��താണ്.

2-70  െ�ഷ�ൽ ഫീസ് , പരീ�ാ ഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.

�ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവ്  നം.  82947/DOA/ASST-2/2015/Admn.  Dated  21.7.2015  �കാരം  960 �പ െ�ഷ�ൽ
ഫീസായി ഓേരാ വിദ�ാർ�ിയിൽ നി�ം ഈടാേ��ിയി��. എ�ാൽ �വെട േചർ�ി�� ��ി�റം, എം
ബി എ െസ�റിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് െ�ഷ�ൽ ഫീസ് ,എ�ാമിേനഷൻ ഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ിയി�ി�.

#
വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

േകാ�്/ വർഷം
െ�ഷ�ൽ
ഫീസ്

പരീ�ാ
ഫീസ്

ആെക

1. 
അ�ഷ.ഒ

MBA/2016  Admn-  Ist  year
fees

960 880 1840

2. 
െ��ി േഗാപി ,, 960 880 1840

3. 
സ�ീപ്.എം.ടി ,, 960 880 1840

4. 
േശ�ത.സി.എസ് ,, 960 880 1840

5. 
വിശാഖ്.പി ,, 960 880 1840

6. 
സ�യ്.പി.പി

MBA/2015  Admn-  2nd  year
fees

960 1105 2065

7. 
നി�ി.െക.ടി ,, 960 1105 2065

8. 
മി�ൻ �മാർ.സി ,, 960 1105 2065

9. 
േജാഷിത.പി.സി ,, 960 1105 2065

ആെക 17,460/-

ഈടാ�ാ�� 17,460/-  �പ ഈടാേ���ം �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിൽ അടവാ�ി  െചലാൻ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ���മാണ്.

( ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 4/MBA/25.8.16 ന് മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�.)

ഭാഗം-3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1  വി.ഐ.പി ഗസ്�് െഹൗസ് ��മതിൽ നിർ�ാണം- 8540/- �പ�െട ന�ം.
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ഫയൽ ന�ർ D2/3884/2013
അട�ൽ 5,76,824/- (റിൈവസ്ഡ് )
M ��് ന�ർ 32,25,3228
ബിൽ ന�ർ 79/2016-17 & 146/2016-17
കരാ�കാരൻ �ീ. സി.െക.സദാ�ൻ (BER 17.7%)

വി.ഐ.പി ഗ�് െഹൗസ് പിൻ ഭാഗ�് ��മതിൽ നിർ�ാണം നട��തി�ളള േമൽ െ�ാജ�ിെ� ഇനം 5
�കാരം ഇ�ിക ഉപേയാഗി�് െമാ�ം 14.83 m3 (0.36x0.36xHight of pillar)അളവിൽ പി��കൾ നിർ�ി�ക�ം,
ഇനം 6 �കാരം ��ത പി��ക�െട ഉൾഭാഗം െമാ�ം 1.34 m3(0.15x0.15xHight of pillar) അളവിൽ േകാൺ�ീ�്
െച�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ ���ി �ല�നിർ�യം നട�ിയേ�ാൾ ഇനം 6 �കാരം െച� ���ി ഇനം
5  �കാര�ളള  ���ിയിൽ  നി�ം  �റവ്  വ��ിയി�ി�.  ആയത്  �ലം  താെഴ  േചർ�ം  �കാരം  8540/-
�പ�െട അധിക െചല��ായി��്.

ഇനം 5- ന് അ�വദി� �ക
(@7743.55/m3)

ഇനം 5- ന് അ�വദി�ാ�� �ക
(@7743.55/m3)

അധികം നൽകിയ
�ക

94511/-

[(14.83x7743.55)- െട�ർ കിഴിവ് )]

85971/-

[(13.49x7743.55)- െട�ർ കിഴിവ് )]

8540/-

(94511-85971)

�ല�നിർ�യ�ിെല പിഴവ് �ലം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി��ായി�ളള 8540/- �പ�െട ന�ം ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

േമൽ �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയ ചലാെ� (നം.1985748/24.01.2018) പകർ�് ലഭ�മാ�ിയി��്.
അസൽ െചലാൻ / സാ��െ���ിയ പകർ�് ഹാജരാ�� �റ�് പരാമർശം ഒഴിവാ��താണ്.

3-2  സിൻഡിേ��ിന് ച�വി��മായ �പാർശ നൽകി െടൻഡർ എ�സ് അ�വദി� നൽകി
സർ�കലാശാലയിൽ  െപാ�മരാമ�്  ���ികൾ  നിർ�ഹി��തിന്  നിലവിൽ  േകരള  െപാ�മരാമ�്
ച��ൾ  ആണ്  അവലംബി�്  േപാ��ത്  .എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ൽ  ,എ�ിെമ�്,  െസക�രി�ി  നിേ�പം,
നിരത�വ�ം,  െടൻഡർ  ,ബിൽ  ത�ാറ�ൽ  എ�ിവയിെല�ാം  ഇ�  �കാരമാണ്.  ആയത്  �കാരം  െടൻഡർ
എ�സ്  അ�വദി��തി�ം ��ത ച��ൾ പാലിേ����്.എ�ാൽ ഇ�ാര��ിൽ ��ത ച��േളാ
സർ�ാർ ഉ�ര�കേളാ സർ�കലാശാല പാലി��ി�.

മരാമ�് �വർ�ികളിൽ െടൻഡർ എ�സ് അ�വദി��തിന്  വ��മായ നിബ�നകൾ ജി.ഒ(പി)  നംപർ
214/2013/ഫിൻ ,തി�തി 9/5/2013 �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്. ഇ� �കാരം 25 ല�ം �പ വെര
സാേ�തികാ�മതി ലഭി� �വർ�ികൾ�് 12.5% �ം 25 ല�ം �തൽ 75 ല�ം വെര��വ�് 7.5%�മാണ്
���ി�് എ�ിനീയർ�് അ�വദി�ാ�� പരമാവധി െടൻഡർ എ�സ്. 75 ല�ം �തൽ 3 േകാടി വെര
സാേ�തികാ�മതി  ഉ�  �വർ�ികൾ�്  10%  വെര  െടൻഡർ  എ�സ്  അ�വദി��തിന്  ചീഫ്
എ�ിനീയർ�ം അതി� �കളിൽ അ�വദി��തിന് സർ�ാർ െടൻഡർ ക�ി�ി�മാണ് അധികാര��ത്.

എ�ാൽ  2016-17  വർഷ�ിൽ  നട�ാ�ിയ  പല  ���ികളി�ം  െപാ�മരാമ�്  ച��ൾ  ,സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ  എ�ിവ  മറികട�്  വലിയ  നിര�ി��  െടൻഡർ  എ�സ്  അ�വദി�തായി�ാ��  േകാ�്
ഇൻെഡ�്  ഉൾെ���ി  ത�ാറാ�ിയ  DSR  നിര�ി��  എ�ിേമ�ം  ,���ി�െട  ആെക  േലാ�ൽ
നിര�ി�� എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി ഇവ ത�ി�� വർ�നവിെ� ശതമാനം കണ�ാ�ി (െജ�ിഫിേ�ഷൻ
എ�ിേമ�് എ�് േരഖെ���ിയിരി��) ഇതി�ം �റവാണ് കരാ�കാരൻ േക�ാ�് െച�ി��ത് എ� കാരണം
േരഖെ���ി െടൻഡർ എ�സ് അ�വദി��തിന് അസി��് രജി�ാർ�് ,എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ േനാ�്
നൽകി �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം അംഗീകാരം േനടിെയ��കയാണ് െച�ി��ത്.  എ�ാൽ ഇ�ര�ി��
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എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി  െടൻഡർ  എ�സ്  അ�വദി�ാൻ  േമൽ  േരഖെ���ിയിരി��  ച��ളിേലാ
ഉ�ര�കളിേലാ  വ�വ�യി�.  സിൻഡിേ��ിെന  െത�ി�രി�ി�െകാ�്  ഇതിനായി  അ�മതി
േനടിെയ���തിനായി  �പാർശ  െച�  എ�ിക��ീവ്  എൻജിനീയ�െട  നടപടി  �മ�കാരമ�.  നിലവി��
ഉ�ര�കൾ  പാലി�െകാ��  �പാർശ  മാ�േമ  എ�ിക��ീവ്  എൻജിനീയ�െട  ഭാഗ�നി�ം  ഉ�ാകാൻ
പാ��ായി���.

ഇ�ര�ി��  െടൻഡർ  എ�സ്  അ�വദി�ി��ത്  ഏത്  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  /ച��ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്  എ�്  ആയവ�െട  പകർ�്  സഹിതം  വ��മാേ��താണ്.  അ�ാ�  പ�ം
അ�വദനീയമ�ാ� െടൻഡർ എ�സ്  �ക ആയത്  അ�വദി�ാൻ �പാർശ െച� ഉ�രവാദിയായവരിൽ
നി�ം ഈടാ�ി തിരി�ടവാ�ാൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ �പാർശ െച��താണ് എ�് േരഖെ���ി നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നംപർ-2/25-10-2017) യാെതാ� മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ക��ായി�.

ഇ�കാരം  ച�വി��മായി  അ�വദി�  െടൻഡർ  എ�്സസ്  �ക  ആയത്  അ�വദി��തിനായി  �പാർശ
േനാ�ി�െട സമർ�ി� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയറിൽ നി�ം തിരി� പിടിേ��താണ്. വിശദവിവര�ൾ �വെട
േചർ��.

�.ന
���ി�െട

േപര്,കരാ�കാരെ�
േപര്

ഫയൽ
നംപർ/ബിൽ

നംപർ

സാേ�തികാ�മതി
�ക

അ�വദി�
െടൻഡർ എ�സ്

നിര�്, �ക
(െവൗ�റിൽ

േരഖെ���ിയത്
�കാരം)

�പാർശ െച�
എ�ി.എ�ിനീയ�െട

േനാ�ിെ� വിവരം

1

Replacing the
damaged

collapsible door
with new one at

old block of ladies
hostel,

�ീ.എം.പി.ബാ�.

D2/8075/2013

ബിൽ നംപർ-
5/16-17 dated

5/5/16

32000/-

51.90%,

14374/-(ആെക
വാേല�ഷൻ
�കയായ

27696/-�െട)

നംപർ-
D2/8015/2013 dated
3-12-2015 of AEE i/c

of EE Civil

2

Construction of
building for

interuniversity
centre for financial

economics and
financial

engineering at
Dr.John Mathai
centre ,Trissur

�ീ.ജയൻ
േതാമസ്.എ

D2/6800/2013

ബിൽ നംപർ-
88/16-17

dated 1-11-2016

5000000/-
21.9%

�ക-1063979/-

നംപർ-
D2/6800/2013 Dated
29-1-2015 of AEE 1i/c

of EE Civil
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ആെക 1078353

െചലവ് �ക തടസം െച��.

3-3  NSS റ�ലർ വർ�ിന് 14055 �പഅധികം നൽകി
MET ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിന് NSS റ�ലർ വർ�ിനായി െച�് നം. 93858/18.01.16 �കാരം 2015-16 ൽ
20000 �പ അഡ�ാൻസായി നൽകിയി��്. ഓഡി�ിൽ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ േരഖകൾ �കാരം ��ത
ആവശ��ിന്  29945  �പയാണ്  �ാപനം  െചലവഴി�ി��ത്.  അഡ�ാൻസായി  നൽകിയ  20000/-  �പ
കിഴി�്  �ാപന�ിന്  ബാ�ി  നൽേക�ത്  9945  �പയാണ്.  എ�ാൽ  െച�്  ന�ർ
128726/31.03.207�കാരം  20000  �പ വീ�ം നൽകി.  അധികം നൽകിയ 14055/-  �പ (40000  –  29945)
തിരിെക ഈടാ�ി NSS അെ�ൗ�ിൽ �തൽ �േ���ം െചലാൻ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 1/15.06.17 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�)

3-4  �വർ�ി �ട�ി�ിട��
ഫയൽ നംപർ-D1/7260/2016

���ി�െട േപര്- Construction of Animal House in the Department of Life Science

അ�മതി- U.O.No-768/2017/Admn .dated 19-1-2017

എ�ിെമ�്-115/2016-17 dated 2-2-2017

അള� ��കം -3485(ലഭ�മാ�ിയി�)

കരാ�കാരൻ- െമാ�ീൻ േകായ(16.456 %B.E)

എ�ിേമ�്- 1,35,00,000

�ർ�ീകരണ കാലാവധി-12 മാസം

െപെ��് വിവരം -ഒ�ാം പാർ�് ബിൽ -നംപർ-196/16-17 dated-31-3-2017, �ക-17,66,573/-

കരാ�കാരൻ  22-9-2017  ന്  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ�്  നൽകിയ  ക�ിൽ  ,�ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ
നൽകിയ വാ�ാൽ നിർേ�ശ �കാരം കൺസീൽഡ് വയറിം�് നടേ��തിനാൽ ���ി നിർ�ിെവ�ി��്
എ�ം സിവിൽ ���ി 60% �ർ�ിയായി��് എ�ം വ��മാ�ിയി��്. ���ി നിർ�ി െവ�തിനാൽ
ടിയാന്  ന�ം  സംഭവി���്  എ�ം  �നരാംരംഭി�ാൻ  നിർേ�ശം  നൽകണെമ�ം  ക�ിൽ
ആവശ�െ��ി��്. ഇതിെന�ടർ�് �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ ,ഇല�ി�ൽ വി�ിെല എ�ി.എ�ിനീയർ�
നൽകിയ D1/7260/2016 തി�തി 27/9/2017 നംപർ േനാ�ിൽ ഇല�ി�ൽ വർ�് ഇ�വെര �ട�ിയി�ി� എ�ം
ആയത്  െപെ��്  �ർ�ീകരി�ണെമ�ം  നിർേ�ശി�ി��്.  എ�ാൽ  ഇതി�  േശഷം  ���ി�െട
നിലവി�� അവ�െയ�റി�് യാെതാ� വിവര�ം ലഭ�മ�. ���ി�െട ൈസ�് േനരിൽ സ�ർശി�േ�ാൾ
ഇല�ി�ൽ ���ി നാളി�വെര �ട�ക േപാ�ം െച�ി�ി�.  ഇല�ി�ൽ ���ി�െട െടൻഡർ േപാ�ം
നട�ിയി�ി�  എ�ാണ്  വ��മാ��ത്.തീെര  ദീർഘവീ�ണമി�ാെതയാണ്  �വർ�ി  ആ��ണം
െച�ി��ത്  എ�ാണ്  ഇതിൽ  നി�ം  വ��മാ��ത്  .  കരാ�കാരേ�ത�ാ�  കാരണ�ാൽ  ���ി
ൈവകിയ�  �ലം  അധിക  �ക  നൽേക�ിവ�ാൽ  ആയത്  ദീർഘവീ�ണമി�ാെത  �വർ�ി  നട�ാ�ിയ
ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

(���ി�െട നിലവി�� അവ� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാേ��താണ് എ� േരഖെ���ി നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നംപർ-7/2-11-2017) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.)
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3-5  പരീ�ാ ഭവൻ െക�ിടം വി�ലീകരി��തി�� നിർ�ാണം-അപാകതകൾ
���ി – construction Of Building for Extension of pareekshabhavan

ഫയൽ നംപർ-D1/2883/2015

plinth Area-1099m2(നാ� നില െക�ിടം)

എ�ിേമ�്-276 ല�ം

അ�മതി(AS&FS)

ഒറിജിനൽ- U.O 12234/2015/admn dated 2-12-2015

റിൈവസ്ഡ്- U.O 12234/2017/admn dated 14-2-2017

ഇ-െടൻഡർ-ID No-2015-UoC-59955-1 dated-22-12-2015

കരാ�കാരൻ-M/S േറായൽ കൺ��ൻസ്(10.99% BE)

എ�ിെമ�്-143/3-2-2016

�ർ�ീകരണ കാലാവധി-18 months

�ർ�ീകരി� തി�തി- 31-3-2017

���ി�െട ആെക �ല�ം-25417127.72

െടൻഡർ �റവ് വ��ി അ�വദി� ആെക െചലവ്-2,26,23,785.38

���ി�െട ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1) പരീ�ാഭവേനാട്  േചർ��ായി�� ര�് പഴയ െക�ിട�ൾ െപാളി� മാ�ക�ം മര�ൾ �റി� മാ�ക�ം
െച�ാണ്  ��ത  �തിയ  െക�ിടം  നിർ�ി�ി��ത്.  ���ി�െട  1  �തൽ  10  വെര��  ഇന�ൾ  പഴയ
െക�ിട�ിെ�  dismandling  ���ികൾ  ആണ്.  (ൈസ�ി��  മരം  െവ�ിമാ�ൽ,  �ീൽ
വർ�കൾ,വാതി�കൾ,ജന�കൾ ,ഫ്േളാർ ൈട�കൾ നീ�ം െച�ൽ �ട�ിയവ). എ�ാൽ െപാളി� മാ�ിയ
ഇന��ം, �റി� മാ�ിയ മര��ം സംബ�ി�് യാെതാ� വിവര�ം ലഭ�മ�.(വാേല�ഷൻ നട�കേയാ േലലം
െച�് വില �തൽ��കേയാ െച�തായി കാ��ി�).

2)  1994  െല  േകരള  പ�ായ�്  രാജ്  നിയമം  ,വ��്  -235,2011െല  േകരള  പ�ായ�്  െക�ിട  നിർ�ാണ
ച��ളിെല  ച�ം  4(1)(2)  എ�ിവയിൽ  നി�ർഷി�  �കാരം  െക�ിടം  നിർ�ി��തിന്  �ൻപ്  ബ�െ��
തേ�ശസ�യംഭരണ  �ാപന�ിൽ  നി�ം  ബിൽഡിം�്  െപർമി�്  എ�േ����്.  �ടാെത  ച�ം  47,56
എ�ിവ  �കാരം  �ണിേവ�ി�ി  െക�ിടനിർ�ാണ�ി�  �ൻപ്  ചീഫ്  ടൗൺ  പ്ളാനറിൽ  നി�ം  േല  ഔ�്
സർ�ിഫി��്,ഫയർ  േഫാ�്  വ��ിൽ  നി�ം  FIRE  -NOC  എ�ിവ  �ടി  ലഭ�മാേ��താണ്.  ഇവ
പാലി�ാെത��  നിർ�ാണ  �വർ�ന�ൾ  നിയമലംഘന�ം  അനധി�ത�മാണ്.  എ�ാൽ  ഇവെയാ�ം
പാലി�ാെതയാണ്  ��ത  െക�ിടം  നിർ�ി�ി��ത്.  അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ���ം
നിയമലംഘന�ിെനതിെര ���ം മാ�കാപര�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.
േമൽ  അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താണ്  എ�്  േരഖെ���ി  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്(നംപർ- 1/19-10-2017) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

3-6  ഡി.എസ്.ആർ �ാബല��ി�� ���ി�് ജസ്�ിഫിേ�ഷൻ നിര�് നൽകി.
���ി േപര്- ��ർ േഡാ.േജാൺ മ�ായി െസ�റിൽ തീേയ�ർ �ഡിേയായിൽ വിൈനൽ ഫ്േളാറിംഗ്
ബിൽനം.53/16-17 തീയതി 01/09/2016
എം ��് നം. : 2927 pg.72

            ���ി�ല�ം- 1,80,621/-

            �റ�ക
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            വാ�് (4%)-7,153/-(െച�് നം.300759/17/09/2016)

            ഇൻകംടാ�് (1%)-1,789/-(െച�് നം.300760/17/09/2016)

         െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളിേ�മനിധി (1%)-1,788/-(െച�് നം.30076/17/09/2016)

         ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ -18/-

         ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്-1,770/-

         േകാൺ�ാ�ർ�് നൽകിയ�ക - 1,68,103/-(െച�് നം.300762/17/09/2016)
ധനകാര�വ��് �റെ��വി�ി�� ജി.ഒ (പി).214/2013/ഫിൻ. തീ.9.5.13 ഉ�രവ് �കാരം 25ല�ം �പ വെര
സാേ�തികാ�മതി ലഭി� ���ികൾ�് 12.5% വെരയാണ് െടൻഡർ അധികം നിര�്  അ�വദി�ാ��ത്.
��ർ, േഡാ.േജാൺ മ�ായി െസ�റിൽ തീേയ�ർ �ഡിേയായിൽ വിൈനൽ ഫ്േളാറിംഗ്  െച�� ���ി
നിർ�ഹി�േ�ാൾ  6  തവണ  റീെടൻഡറിംഗ്  നട�ക�ം  സിംഗിൾ  െടൻഡർ  മാ�ം  ലഭി�ക�ം  െച�
സാഹചര��ിൽ  ജ�ിഫിേ�ഷൻ  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ക�ം  െച�ി��്.  ആദ�തവണ  2െടൻഡ�കൾ
ലഭി�തിൽ  ഏ��ം  �റവ്  േക�ാ�  െച�ത്  9%  എ�ിേമ�്  നിര�ി�ം  അധികരി�  �ക�ാണ്.  ആയത്
എൻജിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം  ത�ാറാ�ിയ  ജ�ിഫിേ�ഷൻ  നിര�ി�ം(0.86%)  താെഴയായി��.  വി�ലമായ
പ��രസ�ം നൽകി മ�രാധി�ിത െടൻഡർ ഉറ�വ��വാൻ അധി�തർ നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�. ആദ�െ�
െടൻഡർ  എം.ടി.ജീവാന�ൻ,  േമേല�ലാ�ിൽവീട്,  �വ�പറ�്,  കാലി��്  എ�വ�ം
(9%എ�ിേമ�ിലധികം)  ര�ാമേ�ത്  �ീ.ജാഫർ.പി.  വള�ിൽവീട്,  േത�ി�ലം  എ�വ�മാണ്
(19.50%എ�ിേമ�ിലധികം)  സമർ�ി�ി��ത്.  DSR  �കാരം  നിര�  നിർ�യി�െ��  േമൽ  ���ി�്
ജ�ിഫിേ�ഷൻ  നിര�്  ത�ാറാ�ി  താരതമ�ം  െച�്  െടൻഡർ  എ�സ്  അംഗീകരി�  നൽ�കയാണ്
െച�ി��ത്.  സർ�ാർ  ഉ�രവി�ം  കവി�്  െടൻഡർ ക�ി�ി�്  മാ�മാണ്  അധിക നിര�്  നൽ�വാൻ
അധികാര��ത്  എ�ിരിെ� ��ത ���ി�്  38%  അധിക നിര�്  നൽ�വാ�� കാരണം  വ��മ�.
ജ�ിഫിേ�ഷൻനിര�് നൽകിയ ഇന�ിൽ േകാൺ�ാ�ർ�് അധികം നൽകിയ �ക കണ�ാ�ി തിരി�
പിടിേ��താണ്.

        (2/21.10.17 ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി)

3-7  െപർഫർമൻസ് ഗ�ാര�ി അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ, എം ��് എ�ിവ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
     ���ി�െട േപര് - വർ�ിംഗ് െമൻസ് േഹാ�ലിെ� �ഫിംഗ് ഷീ�് �ാപി�ൽ

     ഫ�് & പാർ�് ബിൽ നം.191/16-17

     ���ി�ല�ം - 8,01,275/-

     അട�ൽ�ക-8,80,320/-

     എ�ിെമ�് നം-123/16-17 dtd.08.02.17

     ���ി ആരംഭി�ത് – 08.02.17

     എ�ിെമൻറ് �കാരം ���ി �ർ�ീകരിേ��ത് – 08.04.17

     എം.��് നം.3392(ഹാജരാ�ിയി�ി�)

ഭരണാ�മതി�ം ധനവിനിേയാഗ�ി�� അ�വാദ�ം– U.O.NO.14705/2016/Admn dt.
19.12.2016
എ�ിേമ�് �ക – 12,50,000/-

േമൽ പറ� ���ി�ായി ഇ-െടൻഡർ �ണി�ക�ം ലഭി� 6 െടൻഡ�കളിൽ നി�് 28.3% എ�ിേമ�്

നിര�ി�ം �റവായി�ാണ് എം.പി.ബാ�, േമേലെ�ായിൽ െഹൗസ്,െമഡി�ൽ േകാേളജ് എ� കരാ�കാരെ�
ക�േ�ഷൻ  അംഗീകരി�ിരി��ത്.േമൽ  �വർ�ി�ായി  അഡീഷണൽ  െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ിയായി
2,24,700/-�പ  അടവാ�ിയി�െ��്  പറ��െ��ി�ം  (21.01.17െല.2571/ENG.DIV.DRAUGHTSMAN
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1(CIVIL)/2017/Admnെസല�ൻേനാ�് ) ആയതിെ�േരഖകൾ/പകർ�കൾ ഫയലിൽ അട�ം െച�ി�ി�. ഓഡി�്
എൻക�യറി  നം.9/23.11.17  നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  /  േരഖകൾ ലഭ�മ�ിയി�ി�.  കരാർ  �ക�െട  10%  ആയ
1,25,000/-�പ  െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ിയായി  ഈടാ�ിയാൽ  മതിെയ�ിരിെ�  2,24,700/-�പ
ഈടാ�ിയതിെ�  കാരണം  വ��മാേ���ം  �ക  ഈടാ�ിയതിെ�  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ���മാണ്.
എം  ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ  �ർ�ീകരണ  തീയതി,  ���ി�ല�ം  എ�ിവ
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.  ആയത്  ലഭ�മാ�ം വെര  ഇ�മായി  ബ�െ�� 8,01,275/-�പ തട��ിൽ
െവ��.

3-8  പി ടി എ ഫ�് വിനിേയാഗം - െചലവ് േരഖകൾ ��ി��ി�
1) �ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

പി  ടി  എ  അെ�ൗ�ിൽ  (A/c  No.67260432639  SBI  ��ർ)  നി�ം  �വെട  േചർ�ം  �കാരം  �കകൾ
പിൻവലി�ി��്.

# െച�് നം./തീയതി �ക

1 786941/11/02/2016 30000

2 786942/04/08/2016 4000

3 786943/04/01/2017 7500

4 786945/10/01/2017 24000

ആെക 65,500

65,500/-�പ�െട  െചലവിനാധാരമായ  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ  ടി  �ക  ഓഡി�്
തട�െ����. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.07/10/08/2017).

2) പി ടി എ ഫ�് രജി�ർ �കാരം �വെട േചർ�ി�� പഠന വ��ക�ം �ാപന��ം പി ടി എ ഫ�്
വിനിേയാഗി�ി��്.

# പഠന വ��് / �ാപനം
െചലവഴി�

�ക

1 ൈസേ�ാളജി 15,435

2 ഹി�റി 22,000

3 CCSIT -മ�ാർ�ാട് 6,000

4
ഇ�ർ  �ണിേവ�ി�ി  െസ�ർ  േഫാർ
ഫിനാൻഷ�ൽ മാേനജ്െമ�്

8,000

ആെക 51,435

U  O  No.  13081/2015/Admn/28/12/2015  ഉ�രവ്  �കാരം  5000  �പ  �തൽ  10,000  �പ  വെര��
െചല�കൾ�് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�േട�ം 10,000 �പ�് �കളി�� െചല�കൾ�് സർവകലാശാല�േട�ം
�ൻ�ർ അ�മതി വാ�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ ടി �ാപന�ൾ ഇത് പാലി�ി�ി�.

പിടിഎ മാർ� നിർേ�ശ �കാരം, രജി��ക�ം െവൗ��ക�ം �ത�മായ േരഖെ����കേളാെട സാ��െ���ി
��ിേ���ം പരിേശാധന�് വിേധയമാേ���മാണ്.

3-9   എൻ.എസ്.എസ്. - െ�ഷ�ൽ ക�ാ�് നട��തിന് േവ�ി അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�.
കാലി��്  സർ�കലാശാല  എൻ.എസ്.എസ്.  ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ  നി�ം  2016-17  വർഷം  െ�ഷ�ൽ  ക�ാ�്
നട��തിന്  വിവിധ  �ണി�കൾ�്  �ൻ�ർ  �ക  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  ഏതാ�ം  �ണി�കൾ  �ൻ�ർ
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�മീകരി�തായി കാ��ി�. ജി.ഒ. (പി.) ന�ർ 419/11/ധന. തീ�തി 04/10/2011 �കാരം �ൻ��കൾ ൈക��ി
��  മാസ�ിനകം  ൈഫനൽ  ബിൽ  സമർ�ി�്  �മീകരി�ിെ��ിൽ  �ൻ�ർ  വാ�ിയ  �ക�്  ഓേരാ
വർഷേ��്  18%  പിഴ  പലിശ  ഈടാ�ണെമ�്  വ�വ�  െച���്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം
�മീകരി�ിെ��ിൽ അ�� സാ��ിക വർഷം NSS �ാ�് ഇന�ിൽ ലഭിേ�� �ക�് �റവ് വരിക�ം
�ണി�്  തല�ിൽ  �ടർ��  �ാ�്  ലഭി�ാൻ  തട�ം  േനരി�ക�ം  െച�ം.  ��ത  ജി.ഒ.  �െട
അടി�ാന�ിൽ  പലിശ  സഹിതം  �ൻ�ർ  �മീകരി�ം  വെര  20,000/-  �പ  ഓഡി�്  തട�െ����.
�ണി�ക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

െ�ഷൽ ക�ാ�്

# Name of the college
Unit
No.

Adv.
Amount

Cheque
No.

Date

1. 

Aspire college of Advance studies,
Modavannur

180 10000 930432 23/12/2016

2. 
OET Arabic College, Edayoor 237 10000 524924 23/12/2016

ആെക 20,000/-

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 2/15.06.17 നൽകി. മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�ി�.

3-10   NSS അെ�ൗ�ിൽ നി�� െചലവിെ� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ിയി�.
NSS മാ�വൽ (Revised) 2016 Part – 8, Chapter – 3 ഖ�ിക 4 �കാരം NSS �വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായി
ലഭി��  ഫ�്  NSS  �  േവ�ി��  �േത�ക  അെ�ൗ�ിൽ  െ�ഡി�്  െച�ണെമ�്  നി�ർഷി�ി��്.
�ടാെത,  സമയബ�ിതമാ�ം  എ���ി�ം  ൈകകാര�ം  െച��തിന്  �േത�ക  ബാ�്  അെ�ൗ�്
��ി�ണെമ�ം മ�്  അെ�ൗ�ക�മായി ��ി�ഴ��െത�ം നിർേ�ശി�ി��്. NSS റ�ലർ & െ�ഷ�ൽ
�വർ�ന�ൾ�ായി 2016 –  17  ൽ ലഭി� 8710412  �പ NSS � േവ�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരിൽ
ആരംഭി� 67177998543 ന�ർ അെ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�്  െച�ി��്.  ടി  അെ�ൗ�ിൽ നി�ം 1,14,00,000/-
�പ 09/03/2017 ൽ 67360239315 ന�ർ അെ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ െച�ി��്. എ�ാൽ NSS വ��ിെ�
േകാ ഓർഡിേന��െട േപരി�� 67206574838 ന�ർ അെ�ൗ�ിേല�് 2016-17 ൽ ലഭി�ി��ത് 9672005/-
�പ  മാ�മാണ്.  ഇതിൽ  നി�്  വ��മാ��ത്  NSS  െ�  �വർ�ന�ൾ�ായി  ലഭി��  �ക�ം
െചലവഴി��  �ക�ം  ഒേര  അെ�ൗ�ിൽ  നി��  എ�ാണ്.  ��ത  അപാകത  സംബ�ി�്  ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 8/NSS/27.06.2017 �കാരം വിശദീകരണം ആരാ�െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. NSS
െ� അെ�ൗ�ിൽ നി�് �ാൻ�ർ െച� 1,14,00,000/- �പ�െട െചലവ് വിവര�ൾ ഹാജരാേ���ം NSS
മായി  ബ�െ��  വരവ്  -  െചല�കൾ  NSS  െ�  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  നിർ�ഹി�ാ�തിെ�  കാരണം
വിശദീകരിേ���മാണ്.

3-11  െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി� – െചലവ് �ക 65,72,541/-�പ തട�െ����.
സർവകലാശാല�െട  വിവിധ  പഠന  വ��കൾ  /  െസ��കൾ  എ�ിവ�െട  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  വിവിധ
തീയതികളിലായി  പണം  പിൻവലി�ി��്.  എ�ാൽ  ടി  �ക  െചലവഴി�തിെ�  വിവര�േളാ  േരഖകേളാ
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# �ാപനം / െസ�ർ
െച�് നം. /

തീയതി
�ക റിമാർ�്

1
�ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ

ആർട്സ്
274292/

27.03.2017
1,55,000/-

േവൾഡ് �ാമ േഡ
െസലിേ�ഷൻ

2
സിസി എസ് ഐ ടി കാലി��്

സർവകലാശാല

05.07.2016 3,73,375/-
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�837156/ 20,092/-
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04.08.2016

3 പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷൻ

49879/

11.05.2016
73,895/-

േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�

49881/

13.05.16
2,30,273/-

49883/

23.05.16
7,76,621/-

49882/

24.05.16
2,70,952/-

49885/

24.05.16
4,18,882/-

49884/

24.5.16
3,46,692/-

49887/

01.70.16
3,43,693/-

49886/

02.06.16
1,74,648/-

49888/

21.06.16
1,41,970/-

49892/

12.07.16
5,05,002/-

49889/

14.07.16
2,95,450/-

49893/

22.08.16
33,829/-

49896/

01.09.16
11,100/-

49897/

70.10.16
16,240/-

49900/

29.12.16
4,72,508/-

716832/

21.01.17
7,62,388/-

716834/
7,20,000/-
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27.02.17

4 എസ് എം എസ് േകാഴിേ�ാട്

490244/

29.09.2016
19,931/-

േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�
490248/

30.11.2016
5,000/-

774521/

13.07.2016
11,000/-

5
സി സി എസ് ഐ ടി

മ�ാർ�ാട്

565453/

29.06.2015
3,44,000/-

േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�
659915/

20.01.2017
50,000/-

ആെക 65,72,541/-

െചലവ് േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ 65,72,541/-�പ ഓഡി�് തട��ിൽ െവ��.

3-12  മ��് വാ�ിയ ഇന�ിൽ െചലവഴി� 7,92,334 �പ�െട റസീപ്�കൾ ലഭ�മ�.
കാലി��് സർ�കലാശാല െഹൽ�് െസ�റിേല�് മ��് വാ�ിയ ഇന�ിൽ െചലവഴി� 792334 �പ�െട
രസീ�കൾ  പരിേശാധന�ായി  ലഭ�മായി�ി�.  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  2  ആയി  13-06-2017  ന്  ഈ
രസീ�കൾ  ലഭ�മാ��തിന്  നടപടി  സ�ീകരി�ാൻ  ആവശ�െ��ി���ി�ം  നാളിത്  വെര  രസീ�കൾ
ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ലഭ�മാേ��രസീ�ക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ ന�ർ ക�ിജ�് ബിൽ ന�ർ തി�തി �ക

1 02-16/17 13-05-2016 9238

2 08-16/17 29-06-2016 9455

3 10-16/17 12-07-2016 65931

4 11-16/17 19-07-2016 55182

5 12-16/17 29-07-2016 69132

6 15-16/17 23-08-2016 45093

7 17-16/17 29-09-2016 9227

8 21-16/17 14-11-2016 117308

9 33-16/17 04-02-2017 18816

10 34-16/17 09-02-2017 146917

11 38-16/17 15-03-2017 9251

12 39-16/17 19-03-2017 103869

13 40-16/17 18-03-2017 114099

14 41-16/17 29-03-2017 18816

ആെക 7,92,334/-
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റസീപ്�് ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ 7,92,334/- �പ ഓഡി�് തട��ിൽ െവ��.

3-13  ഇ-�ാ�്സ് - 45,799/- �പ�െട െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
�വെട േചർ�ി�� �ാപന�ൾ ഇ �ാ�് െചല�മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
1 സ്�ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

2016-17  വർഷെ�  ഇ-�ാ�്സ്  വിതരണ  രജി�ർ,  പാസ്��്  അെ�ൗ�്  (നം.30923279071)  എ�ിവ
പരിേശാധി�േ�ാൾ അെ�ൗ�ിൽ നി�ം �വെട േചർ�ം �കാരം �ക പിൻവലി�ി��്.

െച�് ന�ർ/ തീയതി �ക

370825/ 05/01/2017 24000

370826/ 13/01/2017 24000

370827/ 18/01/2017 24000

370828/ 27/01/2017 24000

370829/ 04/02/2017 24000

370830/ 09/02/2017 24000

370831/ 15/02/2017 24000

370832/ 21/02/2017 24000

370833/ 07/03/2017 44555

ആെക 2,36,555/-

എ�ാൽ ഇ-�ാ�്സ് വിതരണ രജി�ർ/ അക�ി�ൻസ് രജി�ർ �കാരം 2,13,890/-�പ മാ�മാണ് വിതരണം
െച�ി��ത്. വിതരണ േശഷം അവേശഷി� 22,665/- �പ (236555-213890) തിരിെക ഒ��ിയതിെ� േരഖകൾ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.05/10/08/2017 �കാരം ആവശ�െ��െവ�ി�ം ലഭ�മാ�ിയി�.

2 സി സി എസ് ഐ ടി മേ�രി

െച�് ന�ർ/ തീയതി �ക

127404/19/04/2016 16,589/-

െസ�റിെ� അെ�ൗ�ിൽ (നം.31645527160 SBI  മേ�രി)  നി�ം പിൻവലി� �ക�െട െചലവ് വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ടാെത പിൻവലി� �ക ക�ാഷ് ��ിൽ വരവായി േചർ�ി�ി�.

3 സി സി എസ് ഐ ടി ��ിൽ

താെഴ പരാമർശി�� തീ�തികളിലായി ഇ-�ാ�് അെ�ൗ�ിൽ നി�ം (അെ�ൗ�് ന�ർ 30854394385)
ഫ�് പിൻവലി�് വിദ�ാർ�ികൾ�് െ�ഷ�ൽ ഫീ, എ�ാം ഫീ ഇന�ളിൽ തിരിെക നൽകിയതായി ഇ-�ാ�്
രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാൽ ആയതിെ� അക�ി�ൻസ്  പരിേശാധനയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ �ക
ൈക��ിയതായി യാെതാ� േരഖ�ം ഇ�. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

ഇ-�ാ�് രജി�ർ �കാരം നൽകിയ തീ�തി ��ിക�െട േപര് ഇനം �ക (₹)

15/06/2015 �ി�ീന േജാസ് െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 565

15/06/2015 ര�ി�് സി.ജി. െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 565

20/11/2015 ജീന പി.െക. െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 565

20/11/2015 ജിന പി.െക. എ�ാം ഫീസ് 810

28/03/2016 �നീഷ് ടി.െക. എ�ാം ഫീസ് 2100
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30/12/2016 �നീഷ് ടി.െക. െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 960

30/12/2016 �നീഷ് ടി.െക. എ�ാം ഫീസ് 980

ആെക 6545

െചലവ് േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ 45,799/- (22665+16589+6545) �പ ഓഡി�് തട��ിൽ െവ��.

3-14   േക�ീ�ത �ല�നിർ�യക�ാ�് - അനർഹമായി ദിനബ� നൽകി
2016-17  െല പരീ�ാ �ല�നിർ�യ െചല� െവൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ േക�ീ�ത �ല�നിർ�യക�ാ�്
നട�� �ാപന�ളിെല അ��ാപകർ�് ദിനബ� നൽകിയി��്. െക.എസ്.ആർ. പാർ�് II ച�ം 37 �കാരം
ഒ�  ഉേദ�ാഗ�ന്  അേ�ഹ�ിെ�  െഹഡ്  ക�ാർ�റിൽ  നി�ം  മാറി  നിൽ�േ�ാഴാണ്  ദിനബ�
അ�വദിേ��ത്.  ച�ം  60  (സി)  �കാരം  ഒ� ഓഫീസർ അേ�ഹ�ിെ� െഹഡ്  ക�ാർ�റിൽ നി�ം എ�്
കിേലാമീ�റിന�റം  യാ�  െച�കയാെണ�ിൽ  അേ�ഹ�ിന്  �ാവലിംഗ്  അലവൻേസാ  അെ��ിൽ
ദിനബ�േയാ അ�വദി�ാ��താണ്.

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�് െചയർമാെ� േപരിൽ ക�ാ�ിെല അംഗ�ൾ�� ��വൻ �ക�ം െച�ായി
നൽ�കയാണ്  െച��ത്.  എ�ാൽ  അ��ാപകരിൽ  നി�ം  അക�ി�ൻസ്  വാ�ി  ��ി��ി�.  �ക
വിതരണം  െച�ത്  ഉറ�വ��ാനായി�ി�.  േക�ീ�ത  �ല�നിർ�യക�ാ�്  നട��  േകാേള�കളിെല
അ��ാപകർ േമൽ ച��കാരം ദിനബ��് അർഹര�. ആയതിനാൽ ടി ഇന�ിൽ നൽകിയ 56,16,457 �പ
ഓഡി�് നിരാകരി��. ടി �ക ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

ഇത് സംബ�ി�് വിശദവിവര�ിനായി അ�ബ�ം VII കാ�ക.

3-15   വാഹന�ൾ�് ഇ�നം നിറ�ാൻ െചലവഴി� �ക�െട കണ�കൾ െപാ��െ���ി�
പരീ�ാഭവെ�  ആവശ��ൾ�ായി  8  വാഹന�ളാണ്  ഉപേയാഗി��ത്.  കാഷ്  ��്,  ഫ�വൽ  ഇം��്
രജി�ർ,  െമയി�നൻസ്  ചാർജസ്  ഓഫ്  െവഹി�ിൾസ്  എ�ിവയിെല േരഖെ����കൾ �കാരം  2016-17
വർഷ�ിൽ  പരീ�ാഭവനിെല  വാഹന�ളിൽ  ഇ�നം  നിറ��തിനായി  െസൽഫ്  െച�കൾ  �േഖന
അസി��് രജി�ാർ (XXI), െസ�ൻ ഓഫീസർ, എ�ാ-11 എ�ിവർ�ായി താെഴ െകാ��ിരി�� �കകൾ
അഡ�ാൻസായി  അ�വദി�  നൽകിയി��്.  �ക  ൈക��ിയതിെ�  ൈക��്  ഇം��്  രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി���്.

�മ

നം
െച�് നം. /തീ�തി �ക

1. 056573/6.4.16 50,000

2. 173482/29.4.16 50,000

3. 173484/4.5.16 50,000

4. 252741/26.5.16 50,000

5. 252751/6.6.16 50,000

6. 300432/29.6.16 31,000

7. 300460/13.6.16 50,000

8. 300491/25.7.16 50,000

9. 300492/28.7.16 50,000

10. 352147/30.7.16 50,000

11. 352148/4.8.16 31,000
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12. 352233/23.8.16 50,000

13. 352234/30.8.16 50,000

14. 352236/7.9.16 50,000

15. 396078/18.9.16 50,000

16. 396111/24.10.16 50,000

17. 451704/3.11.16 50,000

18. 451719/22.11.16 24,000

19. 451759/15.12.16 24,000

20. 451781/28.12.16 24,000

21. 451783/6.1.17 50,000

22. 451784/11.1.17 50,000

23. 529823/17.1.17 24,000

24. 529841/7.2.17 50,000

25. 529869/13.2.17 50,000

26. 529871/2.3.17 50,000

27. 529894/18.3.17 50,000

28. 529895/25.3.17 50,000

ആെക 12,58,000/-

എ�ാൽ  8  വാഹന�ൾ�്  യഥാർ��ിൽ  നിറ�  ഇ�ന�ിെ�  കണ�്  േരഖെ���ിയ  ഫ�വൽ
രജി��കൾ �കാരം െചലവഴി� �ക �വെട േചർ��.

�മ

നം.
വാഹന��െട രജിേ�ഷൻ ന�ർ �ക

1 KL.II.P.5417 1,74,624

2. KL.10.J. 4998 5876

3. KL.65.C. 999 2,84,545

4. KL. 65. 999 46,993

5. KL.65.B.9999 2,25,091

6. KL.10.Q.5999 1,72,358

7. KL.55.A.5254 1,43,926

8. KL.10. S. 6458 14,651

ആെക 10,68,064

െസൽഫ് െച�് �കാരം ഇഷ� െച� �കയായ 12,58,000�പ�മായി ഫ�വൽ രജി�ർ �കാരം െചലവഴി�
�കയായ 10,68,064�പ െപാ��െ���ി�. ആെക 1,89,936 �പ�െട �റവാണ് ഇത് കാണി��ത്. ഫ�വൽ
നിറ� വകയിൽ ഇ�കാരം വ�ത�ാസം കാണി��തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ എൻക�യറി (നം.12/11.7.17)
നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  വിശദീകരണ�ിേ��ം  േരഖക�േട�ം  അഭാവ�ിൽ  1,89,936/-  �പ
ഓഡി�് തട�െ����.
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3-16   വാഹന��െട േലാഗ് ��് ��ി�ിെല അപാകതകൾ
പരീ�ാഭവനിൽ ഉപേയാഗി�� 8 വാഹന��െട േലാഗ് ��് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
�വെട േചർ��.

I.  വാഹന�ളിൽ  നിറ��  ഇ�ന�ിെ�  �ത�ത  പരിേശാധി�്  ഉറ�  വ�േ��  �മതല  റീഫി�ിംഗിന്
േമൽേനാ�ം  വഹി��  ഉേദ�ാഗ�നാണ്.  എ�ാൽ  മി�  ബി�കളി�ം  ൈ�വ�െട  േപേരാ,  ഒേ�ാ
േരഖെ���ിയതായി  കാ��ി�.  ഇ�ന�ിെ�  റീ  ഫി�ിംഗിന്  േമൽേനാ�  �മതല��  ഉേദ�ാഗ�െ�
േപേരാ,  ഔേദ�ാഗിക  വിവര�േളാ  േലാഗ്��ിൽ  േരഖെ���ിയി�മി�.  ചില  ഉദാഹരണ�ൾ  �വെട
െകാ���.

�മ

നം.
തീ�തി വാഹന�ിെ� ന�ർ

ഇ�ന�ിെ�
അളവ്

�ക

1 15/4/16 KL.65. C 9999 30.73 1620

2 11/4/16 KL. 65. B 9999 44.90 2367

3 24-9-16 KL.11. P 5417 24.71 140

2016-17 ൽ നട�ിയ മി� റീഫി�ിം�കളി�ം ഇ�കാരം അപാകതകൾ കാ���്.

II. െപാ� അപാകതകൾ

ടാ�് ��വൻ നിറ�ി�േ�ാ എ�് േരഖെ����ി�.1. 

റീ ഫി�ിംഗ് നട�േ�ാ�ം , യാ� നട�േ�ാ�ം നിയ�ണ ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ����ി�.2. 

യാ� െച��വ�െട വിവര�ൾ േരഖെ����ി�.3. 

യാ��് ��ം യാ� െച�തി� േശഷ�ം വാഹനം ഉപേയാഗി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ����ി�.4. 

ഇ�നം  നിറ��തിേ��ം  യാ��േട�ം  ��വൻ  വിവര��ം  േലാഗ്  ��ിെ�  എ�ാ  േകാള�ളി�ം
േരഖെ����ി�.

5. 

േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിനായി എൻക�യറി (നം.5/6.7.17) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി
ലഭി�ി�ി�.

3-17   പരീ�ാഭവൻ- ഉ�ര�ടലാ�ക�െട സ്േ�ാ�്, വിതരണം - അപാകതകൾ
1) പരീ�ാഭവൻ േ�ാറിെല േ�ാ�് രജി�ർ, ��ിെല െഡലിവറി േനാ�് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 2016-17
വർഷം  താെഴ  പറ�ം  �കാരം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ അ�ടി�്  േ�ാ�ിെല��ി��്.  വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.
ആെക എ�ം

Main Answer Book – 5536 Bundles 5536 x 800 = 44,28,800

Additional Answer sheet – 7219 Bundles 7219 x 1600 = 1,15,50,400

                                                                ആെക 1,59,79,200/-

��ത  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  േമാണി�റിംഗ്  െസ�ന്  ൈകമാറിയി��്.  എ�ാൽ  േമാണി�റിംഗ്  െസ�ൻ
ൈക��ിയ  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  േ�ാ�്  രജി�േറാ,  �ത�മായ  േരഖെ����കൾ  വ��ിയ  ഇഷ�
രജി�േറാ  ത�ാറാ�ി  ��ി��ി�.  എ�  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ലഭി�െവേ�ാ,  എ�െയ�ം  വിതരണം
െച�െവേ�ാ, നീ�ിയിരി�് എ�െയ��� വിവരം ടി െസ�നിൽ ലഭ�മ�.

2) േകാേള�കളിൽ നി�ം െസ�റിൽ നി�ം േരഖാ�ലം ആവശ�കത അറിയി�ാെതയാണ് ഉ�ര�ടലാ�കൾ
വിതരണം െച��ത്.
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േമൽ അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.4/06.07.2016 ന്
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  േ�ാ�്  രജി�ർ  ��ി��തിെല  അലംഭാവം,  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ��പേയാഗം
െച��തിന്  വഴി  െവ�െമ�തിനാൽ  രജി��കൾ  �ത�മായി  ��ി��തിന്  കർശന  നിർേ�ശം
നൽേക�താണ്.

3-18   പരീ�ാഭവൻ - സ്േ�ാർ - പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
പരീ�ാഭവൻ,  േ�ാറിെല  േ�ാ�്  രജി�ർ,  ഇഷ�  രജി�ർ  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിൽ  താെഴ  പറ��
അപാകതകൾ കാ��.

1)  േ�ാറിേല�്  വ��  എ�ാ  േ�ഷനറിക�ം,  േഫാറ��ം  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ����െ��ി�ം
��ത വരവ് ഇഷ� രജി�റിൽ േരഖെ����ി�.

ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.

ഇൻേവായ്സ്

നം./ തീ�തി
ഇനം എ�ം

�ക (ബിൽ)

(�പ)

1 01/12.04.2016
Readymade cloth

Bag ( 60x45)

3500 nos.

3500 x 17.10

Rs.59850/-

1,67,060/-

2 05/21.06.2016
Readymade cloth

Bag ( 60x45)

3000 nos.

Rs.51,300/-
94,100/-

3 08/16.07.2016
Readymade cloth

Bag ( 60x45)

3500 nos.

Rs.59850/-
77,850/-

4 20/15.12.2016
Readymade cloth

Bag ( 60x45)

2600 nos.

Rs.44460/-
91,260/-

5 408/29.03.2016 Duplicating Paper
47 Packets

Rs.83,894/-
83,894/-

6 68/11.06.2016 Duplicating Paper
30 Packets

Rs.3428.7
1,16,133/

2)  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  1,49,600  എ�ം Plastic  Non-folding  Cover  വര�  വ�ി��്.  എ�ാൽ ഇഷ�
രജി�ർ �കാരം, 1,55,600 എ�മാണ് വരവായി കാണി�ി��ത്. 6000 െ� വ�ത�ാസം കാ��.

3)  Bill  No.12754  തീ�തി  22.02.2017  �കാരം  249  Bundles  mill  Board  വാ�ിയതായി  രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇഷ� രജി�റിൽ 219 എ��ിെ� വിവരം മാ�േമ വ�ി��.

30 Bundle െ� �റവ് നീ�ിയിരി�ിൽ കാ�� ( Rs. 150/ Bundle)

4) േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം Question Paper cover വരവ് 1,50,000/-

ഇഷ� രജി�ർ �കാരം 1,45,215 വ�ത�ാസം - 4285 ( Rs.4.14/ cover)

5) Absentee statement, Declaration forms, Statement of work, Accounts of Main & Addl. Answer Book issued to
candidates, TA Bills �ട�ിയ േഫാറ��െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ി�ി�ി�.
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ഓഡി�്  എൻക�യറി  03/06.07.2017  ന്  മ�പടിയിൽ  വ�ം  വർഷ�ളിൽ  വരവ്  െചലവ്  ��മ�  രീതിയിൽ
െച�െകാ�ാനാവശ�മായ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി�െ��ം  �മ  നം.3,4  എ�ിവയിെല  വ�ത�ാസ�ിന്
കാരണം ഇഷ� രജി�റിൽ എ�താൻ വി� േപായതാെണ�ം, വിവിധ േഫാറ��െട കണ�് ഇഷ� രജി�റിൽ
േരഖെ����െ��ി�ം ��ത േഫാറ�ൾ ബൾ�് �ി�്  ആയതിനാ�ം എ�ി�ി�െ���ാൻ പ�ാ�
�ിതിവിേശഷമായതിനാ�മാണ്  ഇവ�െട  ബാലൻസ്  േ�ാ�്  �ത�മായി  ��ി�ാൻ  കഴിയാ�െത�ം
അറിയി�ി��്.

പരീ�ാഭവൻ  േ�ാറിേല�്  വ��  േ�ഷനറിക�ൾ�െട��  സാധന��െട  േ�ാ�്,  ഇഷ�  എ�ിവ
�ത�മായി  േരഖെ����കൾ  വ��ി,  ബ�െ��  േമലധികാരി�െട  സാ��െ����കേളാെട
��ിേ��താണ്.

3-19   േക�പാ�കൾ സംഭവി� േപ�ർ റീ�കൾ മാ�ി വാ�ിയി�ി�.
കാലി��്  സർ�കാലശാല  �സിെല  2013  െല  േ�ാ�്  രജി�ർ  (IA)  േപജ്  97,145  എ�ിവ  �കാരം
പരീ�ാഭവൻ, വി�രവിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവ�െട സെ�ൻസ് അെ�ൗ�ിൽ യഥാ�മം േക�പാ�കൾ സംഭവി�
2,8  േപ�ർ റീ�കൽ 2016  െല േ�ാ�് രജി�ർ (IA)  േപജ്  127,  187  എ�ിവയി�ം ക�ാരിഓവർ െച�തായി
കാ��. േപ�ർ വാ�ിയ �ാപന�ിൽ നി�ം േകടായ റീ�കൾ നാളി�വെര  മാ�ി  വാ�ിയി�ി�.  ഇ�
സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  04/22.06.2017  ന്
ഉപേയാഗ�ന�മായ  റീ�കൾ  അവ  വാ�ിയ  �ാപനമായ  എ�്.പി.സി.യിൽ  നി�ം  മാ�ി
വാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് പരീ�ാകൺേ�ാളർ�ം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം ഡയറ�ർ�ം വിശദമായ
ക�്  നൽകിയി�െ��ം  എ�ാൽ  അ��ലമായ  �തികരണം  ലഭി�ി�ിെ����  മ�പടിയാണ്
ലഭ�മാ�ിയത്.  ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� േപ�ർ റീ�കൾ മാ�ി  വാ�കേയാ റീ�ക�െട �ക ഈടാ�കേയാ
െച�ാ�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-20   ആവശ�െ��തി�ം �റവായി ��ക�ൾ അ�ടി�് വിതരണം െച��.
കാലി��് സർവകലാശാല �സിെല േ�ാ�ം വിതരണ�മായി ബ�െ�� രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ വർ�്
ഓർഡറി�  വി��മായി  ആവശ�െ��തിേന�ാൾ  �റവായി  ��ക�ൾ  അ�ടി�്  വിതരണം  െച�തായി
കെ��ിയി��്. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

# േജാബ് ന�ർ വിവരണം
ആവശ�െ��

എ�ം
ഇഷ�

െച�ത്
�റവ്

1. 
11866/16-14.07.2016 മലയാളസാഹിത�ം - I 15000 14988 12

2. 
11977/16-24.09.2016 മലയാളസാഹിത�ം - II 10000 7500* 2500

*േജാബ് രജി�ർ േപജ് 105 ൽ ��ക��െട എ�ം 7500 എ�് േരഖെ���ി Work Order ന്
വി��മായി 7500 ��ക�ൾ ഇഷ� െച�)

3. 
11927/16-23.08.2016

മലയാളസാഹിത�ം

പഠനം - 1

െമാഡ�ൾ 1 & 2

1000 960 40

4. 
12203/17-02.01.2017 മലയാളസാഹിത�ം - 2 2500 2460 40

5. 
12282/17-15.02.2017 മലയാളസാഹിത�ം - 2 1000 960 40

വർ�്  ഓർഡറിന്  വി��മായി  ആവശ�െ��തിേന�ാൾ  �റവായി  ��ക�ൾ  അ�ടി�  നൽകിയതിന്
വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-21   2.09 േകാടി �പ �ടി�ിക ഫ�് �.ജി.സി.യിൽ നി�് േനടിെയ��ാൻ അടിയ�ര നടപടി േവണം.
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രാജ�െ�  വിവിധ  സർ�കലാശാലകളി�ം  േകാേള�കളി�ം  പഠി�ി��  അ��ാപകെര  ��തൽ
മിക��വരാ��തിന് േവ�ി റി�ഷർ േകാ�ക�ം, ഓറിയേ�ഷൻ േകാ�ക�ം നൽ��തിനായി �ണിേവ�ി�ി
�ാ�്  ക�ീഷൻ  രാജ�  വ�ാപകമായി  െതരെ���  ചില  സർ�കലാശാലകളിൽ  അ�ാഡമിക്  �ാഫ്
േകാേള�കൾ  ആരംഭി�ക�ം  �.ജി.സി.�െട  �ർ�  സാ��ിക  സഹായേ�ാെട  വിവിധ  ഇൻസർ�ീസ്
േകാ�കൾ നട�ക�ം െച���്. കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി� വ�� അ�ാഡമിക് �ാഫ്
േകാേളജ് 1/2/2015 �തൽ �.ജി.സി.�െട �തിയ ൈഗഡ് ൈലൻസ് �കാരം ഹ�മൻ റിേസാർസ് ഡവല�്െമ�്
െസ�ർ ( HRDC) എ�് �നർനാമകരണം െച�് �വർ�ി� വ��.

�ാപന�ിെ� സാ��ിക �ിതി സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 08 �� മ�പടിയിൽ
2014-15  സാ��ിക വർഷേ��� �വർ�ന ധനമായി  ഒ�  േകാടി  പ� ല�ം �പ �.ജി.സി.യിൽ
നി�ം ലഭി�തി� േശഷം �ടർ� വ� വർഷ�ളിെലാ�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�ി� എ�് വ��മാ���്.
2014-15,  2015-16,  2016-17  വർഷ�ളിെല  ഓഡി�ഡ്  ��ിൈലേസഷൻ  സർ�ിഫി��കൾ  യഥാസമയം
�.ജി.സി.�്  സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാതി���ം �ക ലഭി�ാതിരി�ാൻ കാരണമായി��് എ�് ഡയറ�ർ
വ��മാ���്.  കഴി�  ��്  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�കൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ
അ�ാഡമി�് �ാഫ് േകാേളജിൽ െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം �ക
2014-15 10015083
2015-16 10128445
2016-17 11809176
ആെക 3,19,52,704

േമൽ വ��മാ�ിയ 3,19,52,704 �പ കഴി� ��് വർഷ�ളിൽ െചലവഴി�േ�ാൾ � ജി സിയിൽ നി�ം
ലഭി�ത്  ഒ�  േകാടി  പ�്  ല�ം  �പ  മാ�മാണ്.  �ടർ  �വർ�ന�ൾ��  ഫ�്  തട�മി�ാെത
ലഭി�ിെ��ിൽ �ാപന�ിെ� �വർ�നെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാൻ ഇട��്. ഈ ഇന�ിൽ � ജി
സിയിൽ നി�ം ലഭി�ാ�� 2,09,52,704 (3,19,52,704-1,10,00,000) �പ അടിയ�രമായി േനടിെയ��ാ��
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-22   �േത�ക ബാ�് അെ�ൗ�് �ട�ണെമ� നിർേ�ശം നട�ിലായി�.
�.ജി.സി �മൺ റിേസാ�് ഡവല�്െമ�് െസ�ർ �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി 1.2.2015 ൽ നിലവിൽ വ� ൈഗഡ്
ൈലൻസ് ഖ�ിക. 3.7 �കാരം HRDC �് േവ�ി സർ�കലാശാല അംഗീകരി� ബാ�് അെ�ൗ�് ഡയറ�ർ,
രജി�ാർ/  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  എ�ിവ�െട  േപരിൽ  �ട�ണെമ�ം  �.ജി.സി  HRDC  �്  േവ�ി
അ�വദി�� എ�ാ �കക�ം ടി അെ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ണെമ�ം വ��മാ���്. �ടർ�യായ പണ
ലഭ�ത ഉറ� വ��ാൻ ഈ നിർേ�ശം നട�ിലാ��തി�െട സാധി�ം എ�് �.ജി.സി കണ�് ���.

എ�ാൽ ബാ�് അെ�ൗ�് വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ�� െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.6 ��
മ�പടിയിൽ �.ജി.സി ഫ�് എ�ാം ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�േട�ം, രജി�ാ�േട�ം േപരി�� അെ�ൗ�ിലാണ്
നിേ�പി��ത് എ�ം േ�ാ�ാ�ക�െട നട�ി�ിനാവശ�മായ പണം �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം �ൻ�റായി
സ�ീകരി�ക മാ�മാണ്  ഡയറ�ർ െച��ത്  എ�ം വ��മാ���്.  �.ജി.സി.�െട  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
ലംഘി�് പണം സർ�കലാശാല�െട െപാ� അെ�ൗ�ിൽ നിേ�പി��� �ലം �ടർ �വർ�ന�ൾ��
�.ജി.സി. ധനസഹായം ന�െ���തിനിടയാ�ക�ം, �ാപന�ിെ� �ടർ �വർ�ന�െള �തി�ലമായി
ബാധി�ക�ം െച�ം. ആയതിനാൽ � ജി സി നിർ�്േ◌ശമ�സരി�് ബാ�് അെ�ൗ�് ആരംഭി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-23  ആവശ�െ�� ��കം ലഭി�ി� – വകയി��ിയ ഫ�് പാഴായി.
എസ്.എം.എസ്,  സി.സി.എസ്.െഎ.ടി,  തി�ർ, ��ർ കാ�സിെല ൈല�റിയിൽ ��ക�ൾ വാ��തിന്
2015-16  വർഷം �.ഒ.നം.13226/2015/അഡ്മിൻ തീ�തി  31/12/2015  �കാരം  സർ�കലാശാല 2  ല�ം �പ
വകയി��ിയതാ�ം,  എസ്.എം.എസ്.  െസ�ർ  േകാർഡിേന�ർ  1,99,729.50  �പ�െട  ��ക�ൾ
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വാ��തി��  പർേ��്  ഓർഡർ  സർ�കലാശാല  പ�ിേ�ഷൻ  ഓഫീസർ�്  നൽകിയി��െവ�ി�ം
16/3/2016 െല ബിൽ നം.4441 �കാരം 66,135/- �പ�െട ��ക�ൾ മാ�േമ ലഭി�ി�� എ�് 05/11/2016
െല SMSTRR/LIBR/2016 ന�ർ ക�് �കാരം പ�ിേ�ഷൻ ഓഫീസർ�് അയ� ക�ിൽ SMS േകാർഡിേന�ർ
വ��മാ�ിയി��്. MBA, MCA േകാ�കളിലായി 200-ലധികം വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�� തി�ർ ക�ാ�സിെല
ൈല�റിയിൽ  2016-17  വർഷം  ഒ�  ��കം  േപാ�ം  വാ�ിയതായി  കാ��ി�.  2016-17  വർഷ�ം
സർ�കലാശാല  ബഡ്ജ�്  �കാരം  2  ല�ം  �പ  ��കം  വാ�ാൻ  വകയി��ിയി�െ��ി�ം
ഭരണതല�ി�� വീ�കൾ നിമി�ം ��ക�െളാ�ം വാ�ിയി�ി�. ഈയിന�ിൽ 2015-16 ൽ 1,33,865/-
�പ�ം  2016-17  ൽ  2  ല�ം  �പ�ം  േചർ�്  െമാ�ം  3,33,965/-  �പ  ലാ�ായി��്.  ഭരണതല�ിെല
ഇ�രം വീ�കൾ പരിഹരി�ാൻ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-24  ക�ിജ�് െചല�കൾ - �ാപന�ിെ� അെ�ൗ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�
സി സി  എസ്  ഐ ടി,  തളി�ളം  െസ�റിന്  2015-16  വർഷം  െപർമന�്  അഡ�ാൻസ്  (പി  എ)  ഇന�ിൽ
20,000/- �പ അ�വദി�ി��്. 26/06/2015 വെര പി എ റീ��് െച�ി��്. ഇതി�േശഷം യഥാസമയം പി എ
െ�യിം െച�് റീ��് െച�ാ�തിനാൽ �ാപന�ിന് പി എ ന�മായി. �ടർ�് 26/08/2016 വെര ക�ിജ�്
െചല�കൾ നിർവഹി��തിനായി �ാപന�ിെ� അെ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക പിൻവലി�കയാ��ായത്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# െച�് നം./തീയതി �ക ഉേ�ശ�ം

1 771154/21/07/2015 600/- �ീനിംഗ് േലാഷൻ �തലായവ വാ��തിന്

2 527111/05/08/2015 870/- േ�ഷനറി & െടലേഫാൺ ബിൽ

3 527112/12/08/2015 682/- ൽ

4 527115/15/09/2015 2525/- ഇല�ിസി�ി & െടലേഫാൺ ബിൽ

5 527116/09/10/2015 3230/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ & ന�സ് േപ�ർ

6 527118/06/11/2015 900/- ന�സ് േപ�ർ ബിൽ

7 527120/12/11/2015 2957/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ

8 001985/08/12/2015 375/- ന�സ് േപ�ർ ബിൽ

9 001986/11/12/2015 2993/- േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് & ഇല�ിസി�ി ബിൽ

10 001990/30/12/2015 5000/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ

11 001994/14/01/2016 3271/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ 12

12 001997/19/01/2016 1533/- െടലേഫാൺ ബിൽ, ന�സ് േപ�ർ &

13 002000/12/02/2016 3152/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ

14 884243/05/03/2016 700/- �ാ�്, ഹാർപിക്

15 884244/08/03/2016 2000/- കട�ൽ �ട് നശി�ി�ൽ

16 884245/15/03/2016 650/- േടാണർ റീഫി�ിംഗ്

17 884247/17/03/2016 3270/- ഇല�ിസി�ി & െടലേഫാൺ ബിൽ

18 884249/21/03/2016 650/- േടാണർ റീഫി�ിംഗ്, റി�യറിംഗ് ൈവ�ർ േ�ഡ്

19 884256/28/04/2016 5766/- ഇല�ിസി�ി & െടലേഫാൺ ബിൽ

20 882631/30/05/2016 3785/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ & ന�സ് േപ�ർ

21 882634/07/06/2016 500/- �ാ�്

22 882635/20/06/2016 3872/- ഇല�ിസി�ി & െടലേഫാൺ ബിൽ
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23 882637/27/07/2016 2744/- ഇല�ിസി�ി ബിൽ

24 882638/10/08/2016 900/- �ാ�് & ന�സ് േപ�ർ

25 882642/26/08/2016 3172/- ഇല�ിസി�ി, െടലേഫാൺ ബിൽ &�ാ�്

ആെക 56057/-

ക�ിജ�് െചല�കൾ�� പി എ റീ��് െച�ാെത �ാപന�ിെ� അെ�ൗ�ിൽ നി�ം 56057/- �പ
െചലവഴി�തിന്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.05/2017
തീയതി.26/08/2017 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

29/06/2015  �തൽ  07/09/2016  വെര��  കാലഘ��ിെല  സാ��ിക  േരഖാ  രജിസ്ററർ  പാലന�ിെല
വീ�കൾ,  ഓഫീസ്  ഫയൽ  ��ി�ിെല  �മരഹിതാവ�,  എ�ിവെയ�ാം  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിെല
ബ�െ�� അധികാരികെള�ം രജി�ാെറ�ം അറിയി�ി�െ��ം �ടർ� നട� ആ�രിക പരിേശാധനയിൽ
��ത  കാര��ൾ  േബാധ�െ��ക�ം  ബാധ�ത  വ��ിയ  ഉേദ�ാഗ�േനാട്  വിശദീകരണം
ആരാ�ി�െ��ം അറിയി�ി��്.  �ടാെത ��ത കാലയളവിെല െവൗ��കൾ ബി�കളാ�ി  അ�ബ�
സാ��പ�ം  സഹിതം  സമർ�ി�വാൻ  േകാ-ഓർഡിേന�േറാട്  നിർേ�ശി�ി�െ��ം  ആയത്  പാലി�്
െവൗ��കൾ �മ ന�റി�്,  ശീർഷകം തിരി�്  പരിേശാധന�ായി  ത�ാറാ�ി വരികയാെണ�ം മ�പടിയിൽ
പറ�ി��്.

പി  എ  �നഃ�ാപി�ാ��  അടിയ�രനടപടി  സ�ീകരി�്  56057/-�പ  �ാപന�ിെ�  അെ�ൗ�ിൽ
തിരിെക അടവാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-25   ആവശ��ിലധികം �ക അെ�ൗ�ിൽ നി�ം പിൻവലി�
സി  സി  എസ്  ഐ  ടി,  തളി�ളം  െസ�റിൽ  �വെട  േചർ�ി��  െച�കൾ  �കാരം  10784/-  �പ
അെ�ൗ�ിൽ  (A/C  No.67000756286)  നി�ം  പിൻവലി�ി��്.  9793/-�പ�െട  വിവര�ൾ  മാ�േമ
ലഭ�മായി��. അധികം പിൻവലി� 991/- �പ നാളി�വെര ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ തിരിെക അടവാ�ിയി�ി�.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

# െച�് നം. / തീയതി പിൻവലി�ത് െചലവഴി�ത് അധികം പിൻവലി�ത്

1 882631 / 30/05/2016 3785/- 3310/- 475/-

2 882637 / 20/06/2016 3872/- 3338/- 484/-

3 882642 / 26/08/2016 3127/- 3095/- 32/-

ആെക 10784/- 9793/- 991/-

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.06/2017 തീയതി 26/08/2017 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ
"ഇ� സംബ�ി�് ബ�െ�� വ��ിയിൽ നി�ം വിശദീകരണം ലഭ�മ�ാ"െയ�ാണ് അറിയി�ി��ത്. േമൽ
�ക,  പിൻവലി� ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം  ഈടാ�ി  �ാപന�ിെ� അെ�ൗ�ിേല�്  അടവാേ���ം
വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-26   സമയപരിധി��ിൽ ഗേവഷണം �ർ�ീകരി��ി�
കാലി��്  സർ�കലാശാല,  �.ജി.സി.  ഒഴിെക�� മ�്  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസികൾ എ�ിവ�െട െഫേലാഷി�്
േനടി  �ൾൈടം  റജിേ�ഷൻ  നട�ിയ  വിദ�ാർ�ികൾ  ൈഗഡ്  ൈലൻ  �കാരം  �ൾൈടം  5
വർഷം,/പാർ�്ൈടം  6  വർഷം  െകാ�്  ഗേവഷണം  �ർ�ീകരിേ��താണ്.  എ�ാൽ ഡി�ാർ�്െമ�ിെല
2009-2010വർഷ�ളിെല  പി.എ�്.ഡി.  രജിേ�ഷൻ രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ നി�ം  ധാരാളം  ഗേവഷകർ
നിർ�ി� സമയ�ി��ിൽ ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�ാ�തായി കാ��.

1977 െല കാലി��് സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���് ചാപ്�ർ 33 (5) �കാരം ��ികരമായ �േരാഗതി ഇ�ാെത
വ�ാൽ  ഗേവഷകർ�്  നൽകിയ  ഗേവഷണ  െഫേലാഷി�്  തിരിെക  ഈടാ��തിന്  സിൻഡിേ��ിന്
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അധികാര��്. ഗേവഷണ�ിന് രജി�ർ െച�� ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ സർ�കലാശാല�് സമർ�ി��
സ�തപ��ിെല അ�്, ആറ് ഖ�ികകൾ �കാരം ഗേവഷണം ��ികരമായി �ർ�ീകരി�ാ� പ�ം
െഫേലാഷി�്  ഇന�ിൽ ലഭി�� �ക തിരിെക നൽ��താെണ�് സ�തി�ി��്.  2009 –  2010  വർഷം
�തൽ ഗേവഷണ�ിന് രജി�ർ െച�് ഇ�വെര ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�ാ�വ�െട ലി�് (DOR ൽ നി�ം
ഹാജരാ�ിയത് )  താെഴ  െകാ���.  ��ത  ഗേവഷണ  വിദ�ാർ�ികൾ  ൈക��ിയ  െഫേലാഷി�്
എ�യാെണ�  വിവരം  ലഭ�മാ�ാൻ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  11/19.08.2017  നൽകിെയ�ി�ം  വിവരം
ഓഡി�ിൽ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇവരിൽ  നി�്  െഫേലാഷി�്  ഇന�ിൽ  നൽകിയ  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ി,
രസീത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

# ഗേവഷകെ� േപര് വിഷയം ആരംഭി� തീ�തി

1. 
രാേജഷ് െക. ഹി�ി 29/04/2009

2. 
ഹാസിക് സി. അറബിക് 25/03/2009

3. 
ടീന േജാർജ് ഇ�േണാമി�് 16/07/2009

4. 
�ീജ എസ്. ഫിേലാസഫി 28/05/2009

5. 
നബീൽ �ഹ�ദ് ഫിേലാസഫി 13/05/2009

6. 
നബീന സി.പി. െകമി�ി 30/03/2009

7. 
െനൗഷാദ് ത�ിൽ െകമി�ി 04/04/2009

8. 
ഷി� േജായ് മാ�മാ�ി�് 01/04/2009

9. 
അ�ൽ െക. ബേയാ െടേ�ാളജി 07/03/2009

10. 
ജേയാഷ് പി. നായർ ഹി�ി 09/07/2009

11. 
േഗാപ�മാർ െക. മലയാളം 06/05/2009

12. 
��ി�ഹ�ദ് ടി. െകമി�ി 11/05/2009

13. 
െമ�ി ടി.െജ. �േവാളജി 28/04/2009

14. 
സവിത ന�നൻ �േവാളജി 02/05/2009

15. 
ൈജൻ െജ. െതരാ�ിൽ �േവാളജി 02/05/2009

16. 
�ീജി െക.പി. �േവാളജി 22/05/2009

17. 
മാധവദാസ് എം. മാ�മാ�ി�് 06/04/2009

18. 
ഷമീന പി.പി. അറബിക് 10/08/2010

19. 
ഹംസദലി അറബിക് 05/08/2010

20. 
നിസാർ എം.എം. അറബിക് 05/08/2010

21. 
ൈറഹാന െക. അറബിക് 10/08/2010

22. 
അ�ബ് എ.പി. അറബിക് 10/08/2010

23. 
ഷബീർ െക. അറബിക് 10/08/2016

24. 
സ�ീറലി ടി.പി. അറബിക് 11/08/2010

25. 
�ിയ െക.എം. ഹി�ി 21/07/2010

26. 
ജംഷീദ് പി. അറബിക് 04/04/2012

27. 
ലിൻസി േലാറൻസ് ബേയാ െകമി�ി 13/08/2011

28. 
സീമ േമേനാൻ ബേയാ െകമി�ി 23/08/2011

29. 
�നിത െക.എൻ. െകമി�ി 18/08/2011
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30. 
ബിജി സി.വി. െകമി�ി 16/08/2011

31. 
സജീവ് ആർ. െകമി�ി 31/10/2011

32. 
ജയൻ െക. െകമി�ി 31/10/2011

33. 
ര�ി രവീ�ൻ പി. ഇം�ീഷ് 16/12/2011

34. 
മിനി െക. മലയാളം 23/07/2011

35. 
സമീറ പി.എൻ. അറബിക് 15/11/2011

36. 
ഷമീജ എൻ.എ. അ�ികൾ�ർ ആ�് ഫിഷറി ൈമേ�ാബേയാളജി 13/02/2012

37. 
െസാഷീന സി. ഹി�ി 20/05/2010

38. 
ജിഷ എസ്.വി. സം�തം 23/04/2010

39. 
�� േവ�േഗാപാൽ സം�തം 23/04/2010

40. 
�ജില ആർ.വി. റഷ�ൻ 11/05/2010

41. 
അ�ന �േവാളജി 10/05/2010

42. 
സർ�സ് എം. �േവാളജി 11/05/2010

43. 
ജഷീജ വി.ആർ. േഫാക്േലാർ 10/05/2010

3-27  �.ജി.സി. JRF/SRF െഫേലാഷി�് - ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�ി�ി� – േഫാേലാഷി�ിന�ിൽ നൽകിയ �ക
തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
2008 – 09 �തൽ �.ജി.സി. JRF/SRF െഫേലാഷി�് േനടി ഗേവഷണ�ിൽ ഏർെ��്, നാളി�വെര �ബ�ം
സമർ�ി�ാ�വ�െട വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 9/19.08.2017 ന്
മ�പടിയായി നാളി�വെര �ബ�ം സമർ�ി�ാ�വ�െട ലി�് ഡയറ�േറ�് ഓഫ് റിസർ�് (DOR) ൽ നി�്
ഹാജരാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  േജായിൻ  െച�  തീ�തി,  ഗേവഷണം  �ർ�ീകരിേ��  തീ�തി  എ�ിവ
ലഭ�മാ�ിയി�.  �ടാെത,  ൈക��ിയ  െഫേലാഷി�്  �ക  �ക�െട  വിവര�ം  ഹാജരാ�ക��ായി�.
ഗേവഷണാർ�ി�െട േപ�ം വ��ിെ� േപ�ം മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. ഗേവഷണം �ർ�ിയാ�ാ�വ�െട
വിവരം �വെട േചർ��.

# Name of the Scholar Department

1. 
Blessy Alex English

2. 
Saifunnisa Thiruvangot Physics

3. 
Sreejith K. History

4. 
Smitha Kumari P.M. Malayalam

5. 
Uma Unnikrishnan Physics

6. 
Suresh M. History

7. 
Nimmy Narayanan Physics

8. 
Reena T.K. History

9. 
Vineeth R. History

10. 
Sarath P. Nath Sanskrit

11. 
Vimya K.P. DCMS

12. 
Nikesh M. Physics

13. 
Arshad V. Folklore
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14. 
Pratheesh P. Education

15. 
Manju K. Malayalam

16. 
Reenamol B. Malayalam

17. 
Soumya K.C. Malayalam

18. 
Divya V. Malayalam

19. 
Jai Thomas Chemistry

20. 
Niranjana C. DCMS

21. 
Divya N. English

22. 
Joobi V.P. DCMS

23. 
Fazil Bapu DCMS

24. 
Mansoorali T. Malayalam

25. 
Abdul Nizar E. Arabic

26. 
Sainul Abideen P.K. Arabic

27. 
Resnima K.K. Malayalam

28. 
Sushma Binu P. Malayalam

29. 
Shiboosh M. Malayalam

30. 
Sindu P. Malayalam

31. 
Anjum Hanan C.A. Chemistry

32. 
Jasmine Thomas Chemistry

33. 
Susmitha Chandran U.K. Chemistry

34. 
Sidheeque P. Arabic

35. 
Ranjith N.V. Malayalam

36. 
Ratheesh Kumar C.P. Malayalam

37. 
Uma K. DCMS

38. 
Raihanath P. Arabic

39. 
Abdusammed K.T. Malayalam

40. 
Mahima K. English

41. 
Sajitha M. Economics

42. 
Jasna V.C. Chemistry

43. 
Nihmath A. Chemistry

44. 
Shahana V.A. Malayalam

45. 
Sobith P.K. Malayalam

46. 
Amritha N.P. DCMS

47. 
Shabna V.C. Zoology

48. 
Limna P. English

49. 
Salahuddeen C.T. Malayalam
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50. 
Abdulla A. Arabic

51. 
Meljo Thomas Economic

52. 
Ritu Raveendran JMC

53. 
Sibhida E.K. JMC

54. 
Sudheesh P. Malayalam

55. 
Vineeth K.P. Malayalam

56. 
Siji C.K. Malayalam

�.ജി.സി.�െട  െഫേലാഷി�്  േനടി  ഗേവഷണമാരംഭി��  ഗേവഷകവിദ�ാർ�ികൾ  5  വർഷം  െകാ�്
ഗേവഷണം  �ർ�ീകരിേ����്.  ഗേവഷണ�ിനായി  അ�വദി�  സമയപരിധി��ിൽ  തീസീസ്
സമർ�ി�ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  ഗേവഷണ�ിൽ  �േവശി��  േവളയിൽ  വിദ�ാർ�ികൾ
സർ�കലാശാല�്  സമർ�ി��  സ�തപ��ിെ�  5  &  6  ഖ�ികകൾ  �കാരം,  ഗേവഷണം
�ർ�ീകരി�ാ� പ�ം െഫേലാഷി�ിന�ിൽ ൈക��ിയ �ക തിരിെക നൽ��താെണ�് അറിയി�ി��്.
�കളിൽ �ചി�ി� 30 േപരിൽ നി�് ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�് തീസീസ് സമർ�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ
െഫേലാഷി�ിന�ിൽ  നൽകിയ  �ക  കണ�ാ�ി  തിരിെക  ഈടാേ���ം  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ���മാണ്.

3-28   ഫാ�ൽ�ി െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാം - നാളി�വെര തീസീസ് സമർ�ി�ി�ി� – �ടർനടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
�.ജി.സി.�െട 12-ആം പ�തി മാർ�േരഖയിെല ഖ�ിക 15.3 �കാരം ഫാ�ൾ�ി ഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാം (FDP)
�ീമിൽ ഗേവഷണം നട�� േകാേളജ്/സർ�കലാശാല അ��ാപകർ ഇട�് െവ�് ഗേവഷണം നിർ�കേയാ,
�ർ�ീകരി�ാതിരി�കേയാ  െച�ാൽ  ൈക��ിയ  ശ�ളം,  ക�ിജൻസി  ചാർജ്,  ടിയാൾ�്  പകരം
നിയമിതരായ  അ��ാപക�െ��ിൽ  അവർ�്  നൽകിയ  ശ�ളം  എ�ിവ�ൾെ�െട��  ��വൻ  �ക�ം
തിരി�്  പിടി�ണെമ�്  നിർേ�ശി�ി��്.  മാ�മ�,  ഗേവഷകർ  ഗേവഷണ�ിന്  െച�േ�ാൾ
സർ�കലാശാല�മായി ഏർെ��� കരാർ ഉട�ടി �കാര�ം ഗേവഷണം യഥാസമയം �ർ�ീകരി�ിെ��ിൽ
െചലവായ പണം തിരിെക നൽ�െമ�് അറിയി�ി��്. ആയതിനാൽ നാളി�വെര �ബ�ം സമർ�ി�ാ�
�വെട  േചർ��  അ��ാപകരിൽ  നി�്  ൈക��ിയ  ശ�ള�ൾെ�െട  നൽകിയ  �ക  തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.

# ഗേവഷണാർ�ി�െട േപര് & പഠനവ��്
FDP �ീമിൽ രജി�ർ

െച� തീ�തി
ഗേവഷണം

�ർ�ീകരിേ��തീ�തി

1. ബി� േജാസഫ്, േകാേമ�്
05/11/2012

(പരമാവധി 3 വർഷം)
04/11/2015

2. �ഹ�ദ് നിഷാദ് ടി., േകാേമ�്
01/11/2013

(പരമാവധി 3 വർഷം)
31/10/2016

3-29   ഹാജരാകാ� ദിവസം ഗസ്�് ലക്ചറർ�് േവതനം നൽകി
ഫിേലാസഫി  പഠനവ��ിെല  ഗ�്  ലക്ചർമാർ�്  െറ��ണേറഷൻ  അ�വദി��മായി  ബ�െ��  ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ  താെഴ  പറ��  ഉേദ�ാഗ�ർ�്  ഹാജരാകാ�  ദിവസ�ളി�ം  െറ��ണേറഷൻ
നൽകിയതായി കാ��. ഹാജർ ��ക�ിൽ ഹാജർ േരഖെ���ാെത ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ�് സമർ�ി�
സർ�ിഫി��് �കാരമാണ് �ക നൽകിയി��ത്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ

നം
ഗ�് ലക്ചറർ തീ�തി �ാെ��� മണി�ർ നൽകിയ �ക
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1 �ീ.രതീഷ്.സി 20.6.2016 1 1/2 മണി�ർ 1000

2 - ടി - 13.01.2017 1 1/2 മണി�ർ 1000

ആെക 2000/-

ഹാജർ ��ക�ിൽ ഹാജർ േരഖെ���ാെത അ��ൻസ് സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ റ��ണേറഷൻ
അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ടി �ക ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം തിരി�ടവാേ��താണ്. ഓഡി�് എൻക�യറി
നം. 1/10.7.17 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-30  �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ, കവര�ി - പഠനയാ� 2013-14; 4,00,000/- �പ�െട �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�.
�ചന: 1. U.O No. 4435/2014/Admn dated 06.05.2014

2. U.O No.5044/2014/Admn dated 24.06.2014

3. U.O Note No. 63280/LD-ASST-1/2013 dated 26.12.2014

4. U.O Note No. 3003/FIN-C2/2015/Fin dated 13.03.2015

2013-14 പഠനയാ��െട െചല�കൾ�ായി �ചന 1,2 �കാരം യഥാ�മം 3,00,000/-, 1,00,000/- �പ ഉൾ�െട
െമാ�ം 4,00,000/-  �പ �ാപന�ിെ� �ിൻസി�ാൾ,  േഡാ.  എസ്.ലാലി  എ�വർ�്  അ�വദി�ി��്.
�ടാെത  ��ത  ഉ�ര�കളിൽ  �ൻ�ർ  പിൻവലി�്  45  ദിവസ�ിനകം  �ക  �മീകരി��തി�ം
നിർേ�ശി�ി��്.  �ചന  3  �കാരം  �ിൻസി�ാൾ  െമാ�ം  3,67,970/-  �പ�െട  െചലവ്  െവൗ��കൾ
സമർ�ി�ി��്.  ��ത  െവൗ��കളിെല  അപാകതകൾ  വ��മാ�ിെ�ാ�ം  �ൻ�റിെല  െചലവഴി�ാൻ
അവേശഷി�� 32030/- �പ 18% പലിശ സഹിതം തിരി�ടവാ��തി�ം �ചന 4 �കാരം സർവകലാശാല
ആവശ�െ��ി��.

അവേശഷി�� 32030/- �പ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ��തിന് �ിൻസി�ാളിെ� അെ�ൗ�ിൽ
നി�ം പിൻവലി�ി�െ��ി�ം, ആയത് ��ത ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� േരഖകെളാ�ം പരിേശാധന�്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  32030/-  �പ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധിേ���ം,
�ൻ�ർ 3,67,970/- �പ �മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-31  േസവന��ക��െട പരിേശാധനയിൽ നി�� നിരീ�ണ�ൾ
സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�ൾ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ ചില അപാകതകൾ താെഴ
േചർ��.

1. വ�ത�� കാ�ഗറിയിൽെ��വ�മായി �നിയർ സീനിയർ അേനാമലി അ�വദി��തായി കാ��.

േനരി��  നിയമനം  വഴി  അസി��്  േ�ഡ്  II  ആയി  േജാലിയിൽ  �േവശി�  ജീവന�ാരെ�  ശ�ളം
ത�ികമാ�ം  വഴി  അസി��്  േ�ഡ്  II  ആയി  നിയമി�െ��  ജീവന�ാരെ�  ശ�ള�മായി  സമീകരണം
നട�ിയതായി കാ��.

ഉദാഹരണം 06/01/1986 ന് അസി��് േ�ഡ് II ആയി േജാലിയിൽ �േവശി� �ീമതി നീന എൻ. (െഡപ��ി
രജി�ാർ - 31/05/2016 ന് റി�യർ െച�) 01/03/1992 ന് സീനിയർ േ�ഡ് അസി��് ആയി �ാന�യ�ം
ലഭി�തിെന �ടർ�് 01/03/1992 െല ശ�ളം 1640/- (1640-2900) �പയായി നിജെ���ക�ം 01/04/1992 ന്
�ീ മ��ദനൻ നായർ വി.�െട ശ�ള�മായി സമീകരണം നട�ി ശ�ളം 1700/- �പയായി ഉയർ�ക�ം
െച�ി��.

27/04/1985 ന് എൽ.ഡി. ൈട�ി�ായി േജാലിയിൽ �േവശി� �ീ മ��ദനൻ നായർ വി. ത�ികമാ�ം വഴി
27/04/1988 ന്  അസി��് േ�ഡ് II  ആയി മാ�ക�ം ടിയാെ� ശ�ളം 795+5 (675-1125)  നിജെ���ക�ം
െച�. എ�ാൽ �ീമതി നീന എ�ിെ� 27/04/1988 െല ശ�ളം 795/- (675-1125) �പയായി��. �നിയ�ം
സീനിയ�ം  ഒേര  വിഭാഗ�ിൽെ��  ജീവന�ാ�ം  ഒേര  വിഭാഗം  ത�ികയിേല�്  �ാന�യ�ം  ലഭി�വ�ം
ആയി��ാൽ  മാ�േമ  �നിയർ  സീനിയർ  ഫിേ�ഷൻ  ആ��ല�ം  അ�വദി�ാ�  എ�  വ�വ�
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പരിഗണി�ാെത  േമൽ  ��ാവി�  രീതിയിൽ  ശ�ളസമീകരണം  നട�ിയതിനാൽ  �ീമതി  നീന  എ�ിന്
അധികശ�ളം  ലഭി�ാനിടയാ�ക�ം  െച�.  ഓഡി�്  പരാമർശെ�  �ടർ�്  ടിയാരി�െട  ശ�ളം
�മെ���ക�ം അധികശ�ളം ൈക��ിയത് (1,33,444/- �പ) തിരിെക ഈടാ�ക�ം െച�തായി (U.O. No.
1009/2017/Admn.  തീ�തി  27/01/2017)  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  28/01/2017  െല  24650/Fin  E-2/2016/Fin
ന�ർ ക�് �േഖന അറിയി�ി��്.

2. �ന�േവതനാവധി പരിഗണി�ാെത വർഷിക ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി��.

ഉദാഹരണം 31/07/2017 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീ അ�നാസർ ഒ�പാറ�ഴി (അസി��് രജി�ാർ)
01/07/1992 �തൽ 01/04/1993 വെര�� കാലയളവിൽ 46 ദിവസെ� �ന�േവതനാവധിെയ��ി��്. ഇത്
പരിഗണി�ാെതയാണ്  ടിയാന്  01/07/1993  �തൽ  01/07/1998  വെര��  വാർഷിക  ഇൻ�ിെമ�കൾ
അ�വദി�ി��ത്. ടിയാൻ സർ�ീസിനിട�് എ��ി�� ��വൻ �ന�േവതനാവധിക�ം പരിേശാധി�് ശ�ളം
�മീകരി�ാൻ ഈ കാര�ാലയ�ിെല 25/07/2017 െല െക.എസ്.എ. - സി.എൽ.�. പി-578/2017 ന�ർ ക�്
�കാരം നിർേ�ശി�ി��.ആയത് �കാരം ടിയാ�െട 01/07/1993 �ത�� ശ�ളം �മെ���ിയി��്. (U O
No.14437/17/Admn  തീയതി  17/11/2017)  അധികം  ൈക��ിയ ശ�ളം  ടിയാെ� െപൻഷൻ ആ��ല��ളിൽ
നി�് തിരി�് പിടി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 27/03/2018 െല
24651/FinE3/2017/Fin ന�ർ ക�് �േഖന അറിയി�ി��്.

3. ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം ശ�ളം നിർ�യി�േ�ാൾ �ന�േവതനാവധി പരിഗണി�ാെത സർ�ീസ്
െവയിേ�ജ് കണ�ാ��.

31/01/2017 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീമതി ചി�യി സി. (െസ�ൻ ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് )) െ�
2009 െല ശ�ളനിർ�യം നട�ിയേ�ാൾ ടിയാരി�െട �ന�േവതനാവധികൾ കണ�ിെല��ാെത സർ�ീസ്
െവയിേ�ജ്  കണ�ാ�ിയതിനാൽ  അധികശ�ളം  അ�വദി�ാനിടയായി.  ഓഡി�്  പരാമർശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ  ടിയാരി�െട  ശ�ളം  �മെ���ി  അധിക�ക  അ�വദി�ത്  (72,697/-  �പ)  തിരിെക
ഈടാ�ിയതായി  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  24/11/2016  െല  18769/Fin  E2/2014/Fin  ന�ർ  ക�്  �േഖന
അറിയി�ി��്.

4. ശ�ളസംര�ണം ലഭി�വർ�് വീ�ം ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം അ�വദി��.

ഉദാഹരണം : 31/05/2016 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീമതി വിലാസിനി പി.എം., ൈബ�ർ േ�ഡ് II
(ഹയർ േ�ഡ്)  അ�ർ സർ�കലാശാല �ലം മാ�ം വഴി  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ �േവശി�താണ്.
േകരള  സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ടിയാരി�്  ൈബ�ർ േ�ഡ്  I  ത�ികയിൽ ശ�ളനിർ�യ ആ��ല�ം
ലഭി�ി��. 06/10/1998 ന് കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ േജായിൻ െച� �ീമതി വിലാസിനി പി.എം. ന്
01/03/2006 ന് I Time Bound Higher Grade അ�വദി�ക�ം ൈബ�ർ േ�ഡ് I െ�യിലിൽ ശ�ളനിർ�യം
അ�വദി��യം െച�ി��. അ�ർസർ�കലാശാല�ലം മാ�ം വഴി േജാലിയിൽ �േവശി��വെര �നിയർ
േമാ�ായി  കണ�ാ�െമ�ി�ം  ശ�ളസംര�ണം  അ�വദി���്.  ആയതിനാൽ  വീ�ം
ശ�ളനിർ�യ�ിന്  അർഹതയി�.  േമൽ�കാരം  ശ�ളനിർ�യം  നട�ിയതിനാൽ  ടിയാരി�്
അധികശ�ളം ലഭി���ം ഓഡി�് പരാമർശെ� �ടർ�് ടിയാരി�െട ശ�ളം �മെ���ക�ം െച�ി��്..
U.O. No. 8386/2016/Admn. തീ�തി 07/07/2016.

5.  ശ�ളപരി�രണ�ിന്/െ�ാേമാഷന്  ��്  തെ�  �നിയർ  �ടിയ  ശ�ളം  വാ��  സാഹചര��ളി�ം
�നിയർ സീനിയർ അേനാമലി അ�വദി��തായി കാ��.

ഉദാഹരണം : 28/02/2017 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീ ജയരാജൻ എൻ. (െസ�ൻ ഓഫീസർ) െ�
01/03/1997 െല ശ�ളം 4600/- �പയായി നിജെ���ിയ േശഷം 01/04/1997 ന് �ീമതി �ീലത ആർ.െ�
ശ�ള�മായി സമീകരണം നട�ി ശ�ളം 4700/- �പയായി ഉയർ�ിയി��. �ീമതി �ീലത ആർ. അ�ർ
സർ�കലാശാല  �ലം  മാ�ം  വഴിയാണ്  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ  േജായിൻ  െച�ത്.  �ൻ
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം വാ�ിെ�ാ�ി�� ശ�ളം സംര�ി�കി�ിയതിനാൽ ടിയാരി�െട ശ�ള�മായി
സമീകരണം  നട�ാൻ  വ�വ�യി�.  ഓഡി�്  തട�െ�  �ടർ�്  �ീ  ജയരാജെ�  ശ�ളം  �മെ���ി
അധിക ശ�ളം നൽകിയത് തിരിെക ഈടാ�ിയതായി രജി�ാ�െട 17/10/2017 െല 30887/AD-H-ASST-2/2017
/Admn. ന�ർ ക�് �കാരം അറിയി�ി��്.
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6.  െക.എസ്.ആർ.  ഭാഗം  III  �ൾ  150  ൽ  നി�ർഷി��  �കാരം  േസവന��ക��െട  Annual  Verification
നട��തായി കാ��ി�.

7.  താ�  ശ�ളെ�യിലി��  ത�ികയിൽ  ഉേദ�ാഗ�ിലി��  കാലയളവ്  ഉയർ�  ശ�ളെ�യിലി��
ത�ികയിൽ ഇൻ�ിെമ�ിന് കണ�ാ�ിയി��്

ഉദാഹരണം - 16/05/1991 ന് അസി��് േ�ഡ് I ആയി െ�ാേമാഷൻ ലഭി� �ീമതി മീര ടി.എം. ന് 03/07/1991
ന്  അസി��്  േ�ഡ്  II  ആയി  റിേവർഷൻ  ആ�ക�ം  03/09/1991  ന്  അസി��്  േ�ഡ്  I  ആയി  വീ�ം
െ�ാേമാഷൻ  ലഭി�ക�ം  െച�.  03/07/1991  �തൽ  02/09/1991  വെര  താ�  ശ�ളെ�യിലിൽ
േസവന�ിലി��  കാലയളവ്  �ടി  പരിഗണി�്  ടിയാരി�്  01/05/1992  ന്  വാർഷിക  ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�ി��.  ഓഡി�്  തട�െ�  �ടർ�്  ടിയാരി�െട  ഇൻ�ിെമ�്  �മെ���ക�ം  അധികശ�ളം
നൽകിയത്  തിരിെക ഈടാ�ക�ം െച�തായി  രജി�ാ�െട  20/04/2017  െല 17301/AD-C-ASST-3/2014/CU
ന�ർ ക�് �കാരം അറിയി�ി��്.  (�ീമതി മീര ടി.,  അസി��് രജി�ാർ 31/05/2017 ന്  േസവന�ിൽ
നി�ം വിരമി�.)

8. �ന�േവതനാവധി കാലയളവിൽ Earned Leave ആർ�ി�തായി കണ�ാ�ിയത്.

ഉദാഹരണം - 31/03/2016 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീ േവലാ�ധൻ മ��ിൽ, െസ�ൻ ഓഫീസർ
(ഹയർ േ�ഡ് ) ടിയാ�െട സർ�ീസിനിട�് വിവിധ ഘ��ളിലായി 567 �ന�േവതനാവധികൾ എ��ി��്.
08/07/1987  �തൽ  31/08/2015  വെര��  കാലയളവിെല  ടിയാ�െട  ആർ�ിതാവധി  നീ�ിയിരി�്
കണ�ാ�ിയേ�ാൾ ��വൻ �ന�േവതനാവധി ദിന��ം �റവ് െച�ി�ി�. ടിയാെ� ആർ�ിതാവധി കണ�്
�മെ���ാൻ  ഈ  കാര�ാലയ�ിെല  21/01/2017  െല  KSA-CLU  P-01/2017  ന�ർ  ക�്  �കാരം
നിർേ�ശി�ി��െവ�ി�ം നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

9.  െക.എസ്.ആർ.  അ�ബ�ം XII  A  �കാരം അ�വദി� �ന�േവതനാവധി കാലയളവ്  അർ�േവതനാവധി
കണ�ാ��തിന് േവ�ി പരിഗണി�തായി കാ��.

31/10/2017 ന് േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� �ീ അ�ൾ മജീദ് �ളിയ�ടൻ 09/07/1993 �തൽ 15/08/1997
വെര�ം  01/10/1997  �തൽ  14/07/2004  വെര�ം  Appendix  XII  A  �കാര��  അവധിയിലായി��.  ഈ
കാലയളവ് �ടി ഉൾെ���ിയാണ് ടിയാ�െട അർ�േവതനാവധി (HPL) നീ�ിയിരി�് കണ�ാ�ിയി��ത്.
ആയതിനാൽ െ�ഡി�ി��തിേന�ാൾ ��തൽ ലീവ് അ�വദി�ാനിടയായി. ഓഡി�് പരാമർശെ� �ടർ�്
HPL/CML  കണ�കൾ  �മെ���ിയതായി  രജി�ാ�െട  27/11/2017  െല  185364/AD-C-ASST.3/2017/Admn.
ന�ർ ക�് �േഖന അറിയി�ി��്.

�മ  ന�ർ  1  �തൽ  9  വെര  �ചി�ി�  അപാകതകൾ  ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ  ജാ�ത  �ലർേ���ം
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-32   �ല�നിർ�യ�ിൽ ��തര വീ� – ഉ�രവാദികൾെ�തിെര നടപടിെയ���ി�.
2016-17 വർഷെ� സിൻഡിേ��് പരീ�ാ സ്ററാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട മി�ട്സ് (4/5/2016 െല െഎ�ം.നം.33,
18/8/2016 െല െഎ�ം നം.7) പരിേശാധി�േ�ാൾ ബി.െടക് േകാഴ്സിെ� �ല� നിർ�യ�ിന് നിേയാഗി�െ��
അ��ാപകർ േജാലിയിൽ ��തരമായ �ത�വിേലാപം നട�ിയതായി കെ��ിയിരി��. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ െകാ���.

�മ

നം

�ന:പരീ�

ഫാൾസ്
ന�ർ

�ല�നിർ�യ�ിൽ
ലഭി� മാർ�്

ആദ�
�നർ
�ല�

നിർ�
യ�ിൽ
ലഭി�
മാർ�്

ര�ാമെ�
�നർ �ല�

നിർ�യ�ിൽ
ലഭി� മാർ�്

െചയർമാൻ
നൽകിയ
മാർ�്

വിദ�ാർ�ി�്
അ�വദി�

മാർ�്

�ന:�ല�
നിർ�യ�ി�െട

ലഭി� മാർ�്
നിലവിെല

മാർ�ിേന�ാൾ
എ� ശതമാനം

��തൽ

1. 26319 0 28 43 - 35.5 3550%
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2 1073 6 31 1 1 16 166.67%

3 1074 17 43 18 17 30.5 80%

4 1069 16 40 3 16 21.5 35%

5 1025 15 47 18 18 32.5 117%

6 1019 6 28 2 6 15 150%

�ന:�ല�നിർ�യ�ിെ�  നിലവിെല  �ൾ  �കാരം  ആദ�െ��ം,  ര�ാമേ��ം  �ന:�ല�നിർ�യ�ിെ�
ശരാശരിയാണ്  വിദ�ാർ�ി�്  നൽേക�  മാർ�്.  ഇവിെട  വ��മാ�ിയ  ��ികൾ�്
�ന:�ല�നിർ�യ�ി�െട  35%  �തൽ  3550%  വെര  മാർ�്  അധികം  ലഭി�ിരി��.  േമൽ  വ��മാ�ിയ
ആദ�െ�  വിദ�ാർ�ി�്  �ല�  നിർ�യ�ിൽ  ലഭി�  മാർ�്  െവ�ം  �ജ�മാണ്.  �ടർ�്  ��ി
�ന:�ല�നിർ�യ�ിന്  അേപ�ി�േ�ാൾ  മാർ�്  35.5  ആയി  ഉയർ�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  10/3/2016  ൽ
സർ�കലാശാല  െസമിനാർ  േകാം��ിൽ  െവ�്  നട�ിയ  െതളിെവ��ിൽ  �ല�നിർ�യം  നട�ിയ  ��്
അ��ാപകേര�ം  വിളി�്  വിശദീകരണം  േചാദി�.  �ജ�ം  മാർ�്  നൽകിയ  അ��ാപകെനതിെര  ഉചിത
നടപടികൾ  സ�ീകരി�ണെമ�  പരീ�ാഭവെ�  നിർേ�ശം  പരീ�ാ  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി  നിരസി�കയാണ്
ഉ�ായത്.

�മ ന�ർ 2 �തൽ 6 വെര�� േക�കളിൽ അ��ാപകരിൽ നി�ം വിശദീകരണം േതടിയേ�ാൾ മ�പടി ത�
ആദ�െ� �നർ �ല�നിർ�യം നട�ിയ അ��ാപിക താൻ ഒ� േചാദ�ം അറിയാെത മാറി വായി� േപായ�
െകാ�ാണ്  �റ�്  മാർ�്  ഇ�ത്  എ� ബാലിശമായ  മ�പടിയാണ്  നൽകിയത്.  മെ�ാ�  എ�ാമിനർ  തെ�
ഭാഗ�  നി��  വീ��്  അതിയായി  േഖദി��താ�ം  ഭാവിയിൽ  ഇത്  ആവർ�ി�കയി�  എ�ം
വ��മാ�ി.  ടി  വിശദീകരണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 28/6/2016 ൽ നട�ിയ െതളിെവ��ിൽ ടി  ഫയൽ
േ�ാസ് െച�ാനാണ് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ത്.

ഒ� വിദ�ാർ�ി ഏെറ സമയ�ം , �യ��ം െചലവഴി�ാണ് േകാ�ിെ� അവസാനം പരീ� എ���ത്. ഏെറ
�തീ�േയാെട  അർഹതെ��  റിസൾ�്  �തീ�ി�ിരി��  വിദ�ാർ�ി  സ�ഹേ�ാട്  െച��  ക��
അനീതിയാണ്  ഇ�ര�ി��  �ത�വിേലാപ�ി�െട  അ��ാപകർ  െച��ത്  .  ജയി�ാ��  മാർ�ിന്
അർഹത��ായി�ം �ജ�ം മാർ�് റിസൾ�ിൽ ലഭി�� ഒ� വിദ�ാർ�ി�െട മേനാേവദന, പരീ� ��ിയ�്
തെ� കള�മാണ്.  വിദ�ാർ�ി�െട ഭാവിെയ േദാഷകരമായി ബാധി��ം സർ�കലാശാല�െട സൽേ�രിെന
തകർ���മായ ഈ വിഷയ�ിൽ ഒ� െചറിയ നടപടി േപാ�ം സ�ീകരി�ാെത െത�് െച� അ��ാപകെര
െവ�ം  വിശദീകരണം വാ�ി  സംര�ി�� നടപടിയാണ്  ഇവിെട  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�ം  ,  സർ�കലാശാല
ഭരണ�ട�ം  സ�ീകരി�  കാ��ത്.  െഗൗരവകരമായ  ഈ  വിഷയ�ിൽ  ���ാർെ�തിെര  വ��തല
നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാൻ  േരഖാ�ലം  സർ�ാരിെന  സമീപിേ��താണ്.  അേതാെടാ�ം  ഓഡി�്  ഈ
വിഷയ�ിൽ താെഴ പറ�� നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി��.

�ല�  നിർ�യ�ിൽ  വീ�കൾ  വ���  അ��ാപകർെ�തിെര,  ജീവന�ാർെ�തിെര  സ�ീകരിേ��
നടപടികൾ�� ച��ൾ�് ഉടൻ തെ� �പം നൽകണം.

1. 

�ല�നിർ�യ  ക�ാ�കളിൽ  മി�ൽ  പരിേശാധന  നട�ക�ം,  �ല�നിർ�യ  േജാലികൾ  ശരിയാവ�ം
നട��േ�ാ എ�് വിലയി��ക�ം െച�ണം.

2. 

�ല�നിർ�യക�ാ�കളിൽ അ��ാപക�െട സാ�ി��ം ഉറ� വ��ാൻ CCTV ഉൾ�െട�� സംവിധാനം
ഏർെ���ണം.

3. 

�ല�നിർ�യ�ിന്  നിേയാഗി�െ���  അ��ാപകർ�്  �ത�മായ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  നൽ�ക�ം,
ആവശ�മായ �െ�ാ���ൾ നട�ക�ം െച�ണം.

4. 

�നർ�ല�നിർ�യ അേപ�കൾ േവഗ�ിൽ തീർ� കൽ�ി�ക�ം, ഉയർ� മാർ�ിന് അർഹത��    
വിദ�ാർ�ികൾ�് േവഗ�ിൽ റിസൾ�് ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ണം.

5. 

3-33   വിദ�ാർ�ിക�െട സമർ�ി�െ�� ഹാജർ പരിഷ്�രി�ാൻ അ�വാദം നൽ��ത് ച� വി��ം:
2016-17  വർഷെ�  കാലി��്  സർ�കലാശാല  സിൻഡിേ��്  പരീ�ാ  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�െട  മിനി�്സ്
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പരിേശാധി�േ�ാൾ , ഓേരാ െസമ�റി�ം നി�ിത ഹാജർ ഇ�ാ� വിദ�ാർ�ിക�െട തട� െവ� റിസൾ�്
�സി�ീകരി��തിനായി  ,  വിവിധ  േകാേളജ്  �ിൻസി�ൽമാർ  ത��െട  േകാേളജിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട
േനരേ�  സമർ�ി�  ഹാജർ  നില  പരി�രി��തിനായി  അേപ�  സമർ�ി�ക�ം,  പരീ�ാ  �ാ�ിംഗ്
ക�ി�ി ആയത് പരിേശാധി�് അ�വാദം നൽ��താ�ം കാ��. ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ

നം.
െഎ�ം

നം/തീ�തി
േകാേളജിെ� േപര് േകാ�്

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

തീ�മാനം

1 32/6.6.2016 റഷ�ൻ പഠന വ��്
MA

ക�ാര�ീവ്
ലി�േറ�ർ

�ഹ�ദ്
�ഹ്സിൻ

എൻക�യറി റിേ�ാർ�്
അംഗീകരി�് APC

പരി�രി�ാൻ
അ�വദി�

2. 18/18.8.2016
ഫിസി�് പഠന

വ��്
Msc

ഫിസി�്

െഎശ�ര
രവി�മാർ

അർ�ൻ.െക

എൻക�യറി റിേ�ാർ�്
അംഗീകരി�് APC

പരി�രി�ാൻ
അ�വദി�

3. 13/15.11.2016
സഖാഫ�ൽ

ഇ�ാം അറബിക്
േകാേളജ്, ഉ��ർ

അഫ്സൽ
ഉൽ-ഉലമ

5 വിദ�ാർഥികൾ

േപര്, ലഭ�മ�

���ിയ APC

അംഗീകരി�്
�ിൻസി�ാെള താ�ീത്

െച�.

4. 30/15.11.16
NMSM

ഗവ.േകാേളജ്,
കൽ��

Mcom

III െസമ�ർ
അ�ൺ

��ൻ.R.രാജൻ

���ിയ APC

അംഗീകരി�്
�ിൻസി�െള താ�ീത്

െച�.

ഓേരാ  േകാഴ്�ം  വിജയകരമായി  �ർ�ിയാ��തിന്  നി�ിത  ശതമാനം  ഹാജർ  നിർബ�മാെണ�്
േകാഴ്സിെ�  �ീ�ം,  സിലബ�ം  വ�വ�  െച���്.  ഓേരാ  േകാേളജ്  �ിൻസി�ൽമാ�ം  െസമ�ർ
പരീ��്  ��്  �ർ�ിയായ  െസമസ്റററിെല  ഹാജർ  നില  അതീവ  ��േയാെടയാണ്  പരീ�ാഭവനിൽ
സമർ�ി��ത്.  നി�ിത  ശതമാനം  ഹാജർ  ഇ�ാ�  വിദ�ാർ�ിക�െട  ബ�െ��  െസമ�റിെല  റിസൾ�്
പരീ�ാ ഭവനിൽ തട� െവ�ക�ം െച��. എ�ാൽ പി�ീട് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽമാർ ത�ൾ േനരേ�
സമർ�ി� ഹാജർ നില വീ�ം പരി�രി�ാൻ അേപ� സമർ�ി�്  ഹാജർ �റ� വിദ�ാർ�ികെള �ടർ
നടപടികളിൽ  നി�ം  ര�ി��തായി  കാ��.  ഇ�രം  അേപ�കൾ  പരീ�ാ  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ികൾ
പരിഗണി�്  ഹാജർ  നില  പരി�രി�ാൻ  അ�വാദം  നൽ��ത്  ബ�െ��  േകാ�ിെ�  /  �ീമിെ�
വ�വസഥകൾ�്  വി���മാണ്.  ഹാജർ  നില  പരി�രി�ാൻ  അേപ�  നൽ��  േകാേള�കൾെ�തിെര
സ�ീകരി�  നടപടികൾ  വ��മാ�ണെമ�്  അറിയി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.  19  തീ�തി
12/7/2017)  ഇ�വെര  പരീ�ാഭവൻ  മ�പടി  നൽകിയി�ി�.  ഒഴിവാ�ാനാവാ�  അ�ർ�ം  േക�കളിൽ
ഹാജർനില  പരി�രി�ാൻ  അ�വാദം  നൽേക�ി  വ�േ�ാൾ  ഒ�  നി�ിത  �ക  ൈഫൻ  നി�യി�്
ഈടാ�ക�ം  ഹാജർ  നില  സമർ�ി�േ�ാൾ  അതീവ  ��  �ലർ�ണെമ�ം  ഒരി�ൽ  സമർ�ി�
കഴി�ാൽ ഒ� കാരണവശാ�ം തി��ാൻ അ�വാദം നൽകി� എ� വിവര�ം േരഖാ�ലം എ�ാ േകാേളജ്
�ിൻസി�ൽമാേര�ം അറിയി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-34   ഉ�ര േപ�ർ ന�െ�ടൽ - ഉ�രവാദികളിൽ നി�് ന�പരിഹാരം ഈടാ�ണം.
കാലി��്  സർ�കലാശാല  സിൻഡിേ��്  പരീ�ാ  �ാൻറിംഗ്  ക�ി�ി�െട  2016-17  വർഷെ�  മി��്സ്
പരിേശാധി�തിൽ  നി�ം  പരീ�ാ  ഭവനിെല  ബ�െ��  െസ��കളിൽ  നി�ം  ഉ�ര  േപ��കൾ
െകൗ�ർേഫായിൽ, സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ �ടർ�യായി ന�െ��തായി കാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ
െകാ���.
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�മ

നം.

�ാ�ിംഗ്
ക�ി�ി
തീ�തി

െഎ�ം

നം.

ന�െ��
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

എ�ം
േകാ�് വിദ�ാർ�ിക�െട േപര്

1 4/5/16 16 29 Bcom, BBA ഷാഫി �തൽ 29 േപര്

2 4/5/16 18 24
െകൗ�ർ
േഫായിൽ

I Sem BBA

ൈന�ണ� േകാേളജിെല 24
േപര്

3 6/6/16 16 1
ൈഫനൽ

ബി േകാം
ജാനകി അ�ര�റ�ിൽ

4 6/6/16 19
േ�ഡ് കാർഡ് ഒ�

പാ��്
ബി എ

ഇം�ീഷ്
അൻസാർ �മൺ േകാേളജ്,

െപ��ിലാവ്

5 6/6/2016 41 2
IIെസമ�ർ

ബി.എ
അസ്ന.എൻെക,നിേജഷ്.സി

6 6/6/2016 44 10
II െസമ�ർ
ബി.േകാം

െക.എം.ഒ, െകാ�വ�ി
െസ�ർ,(3)

എറണാ�ളം െസ�്ർ(7)

7 12/7/16 13 1 III ബി േകാം �ൽഫിയ.എ

8 12/7/2016 15 1
IV െസമ�ർ

ബി.എസ്.സി
ഫാരിഷ.എസ്

9 12/7/16 28 1
III ബി.േകാം

മാർ�് ലി�്
�ഹ�ദ് േതാക�ിബ്,

ര�ി�.സി

10 18/8/16 12 1
I െസമ�ർ
ബി.ബി.എ

അംറാസ്.െക.െക

11. 18/8/16 32 1
I െസമ�ർ

B.M.M.C
ഫാജിത റഹ്മാൻ

12 18/8/16 39 5
Vെസമ�ർ
ബി.േകാം

അർഷാദ് ഹംസ �ട�ിയ 39
േപർ

13 24/9/16 9 2
III െസമ�ർ
ബി േകാം

രജി.നം.KAMB 50 C

KAMB 500

14. 24/9/16 25 1
III ബി േകാം
മാർ�് ലി�്

�ഹ�ദ് െതാ�ിൽ

15 24/9/16 37 1
VI െസമ�ർ
ബി േകാം

അ�ബ ഷനാസ്

16 7/2/17 6 1
ഒറിജിനൽ

പി.ജി.
സർ�ിഫി��്

ആതിര.എ
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േമൽ വ��മാ�ിയ ഉ�ര േപ�ർ, മാർ�് ലി�് , െകൗ�ർ േഫായിൽ സർ�ിഫി��് എ�ിവ ന�െ��തിെ�
ഉ�രവാദികൾ ആെരാെ�, �ന:പരീ� നട�ിയതിെ� ചിലവ് എ� എ�ിവ ആരാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  (നം.9  തീ�തി  10.7.2017)  28/09/2017  ൽ  നൽകിയ  മ�പടി  അ�ർ�മാണ്.
എൻഎസ്.എസ്.േകാേളജ് െന�ാറയിൽ നി�് അയ� ഉ�ര�ടലാസ് ന�െ��ത് അേന�ഷി� സിൻഡിേ��്
ക�ി�ി  പരീ�ാഭവനിെല  മതിയായ  �ര�ാ  സംവിധാന��െട  അഭാവം  കാരണം  ആെര�ം
ഉ�രവാദിയാ�ിയി�ി�  എ�്  വ��മാ���്.  �ന:പരീ�  നട�ിയ  േക�കളിൽ  ചിലവ്  എ�െയ�്
വ��മാ�ിയി�മി�.  കഴി�  ��്  വർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�കളി�ം  പരീ�ാഭവനിൽ  നി�്  ഉ�ര
േപ��ക�ം  ,  സർ�ിഫി��ക�ം  ന�െ���ത്  െഗൗരവകരമായ  പരാമർശ�ളായി  ഉൾെ���ിയി�ം
ന�െ�ടൽ  �ടർ�വരികയാണ്.  ആയതിനാൽ  േമൽ  വ��മാ�ിയ  ഉ�ര  േപ��ക�ം  സർ�ിഫി��ക�ം
ന�െ���  േക�കളിൽ  ഉടൻ  ഉ�രവാദികെള  നി�യി�്  ഇ�ാര��ിൽ  �ന:പരീ�  നട�ിയ�ൾ�െട
ന�പരിഹാരം നി�യി�് ഈടാ�ക�ം, കർശന വ��തല അ�ട� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-35   സർ�ാർ ഉ�രവ് പാലി��ി�. �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ നി�് അ��ാപകർ വി� നിൽ��.
സർ�ാർ  ഉ�രവ്  നം.  26/2016/  ഹയർ  എജ�േ�ഷൻ  തീ�തി  21/12/2016  �കാരം  �ല�നിർ�യം
അ��ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാെണ�് വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ സിൻഡിേ��് പരീ�ാ �ാ�ിംഗ്
ക�ി�ി�െട  2016-17  വർഷെ�  മിനി�്സ്  പരിേശാധി�േ�ാൾ  (െഎ�ം  നം.3,  തീ�തി  30/3/2017)
സർ�കലാശാല�് കീഴിൽ അഫിലിേയ�്  െച�ിരി�� സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല �രിപ�ം
േകാേളജിൽ നി�ം അ��ാപകർ �ല� നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ നി�ം വി� നിൽ��തായി വ��മാ�ിയി��്.
ഗവൺെമ�്  /  എയിഡഡ്/  ഓേ�ാണമസ്  േകാേള�കളിൽ  നി�ം  90  ശതമാനേ�ാളം  അ��ാപകർ
�ല�നിർ�യ�മായി  ബ�െ��  േജാലികൾ  ബഹി�രി��തായി  വ��മാ�ിയി��്.  ഇ�ര�ി��
അ��ാപക�െട േപര്  വിവര�ൾ ഉൾെ��� 149 േപ�െട ലി�ം �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�െട പരിഗണന�ായി
െവ�ി��.  30/3/2017  െല  െഎ�ം  ന�ർ  4  പരിേശാധി�േ�ാൾ  �ല�  നിർ�യ  ആവശ��ൾ�്
നിേയാഗി�ാനായി  ടീേ��ിെ� വിവര�ൾ സർ�കലാശാല�െട  ൈസ�ിൽ അപ്േലാഡ്  െച�ാൻ നിര�രം
ആവശ�െ��ി�ം േകാേളജ് അധി�തർ അ�സരി�ി� എ�ം വ��മാ���്.

അ��ാപന,  പഠന  ��ിയയിെല  ഏ��ം  െഗൗരവേമറിയ  �വർ�നമാണ്  �ല�നിർ�യം.  അ��ാപകർ
അതിെ� �ാധാന�ം ഉൾെ�ാ�് �ല�നിർ�യ ��യ�െട ഭാഗമാേക�ത് അത��ാേപ�ിതമാണ് . എ�ാൽ
കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ  �റ�്  വർഷ�ളായി  �ല�നിർ�യ�മായി  ബ�െ��  േജാലികളിൽ  നി�്
അ��ാപകർ േബാധ�ർ�ം വി� നിൽ��ത് ��കരമായ അനാ�യാണ്.  ഇ�ര�ാർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ  വ��മാ�ണെമ�്  കാണി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.18,  തീ�തി  12/7/2017)
ഇ�വെര മ�പടി ലഭി�ി�ി�. സർ�ാർ, എയിഡഡ്, ഓേ�ാണമസ് േകാേളജിെല അ��ാപകർെ�തിെര ഉചിത
നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാൻ  േരഖാ�ലം  സർ�ാരിെന  അറിയി�ക�ം,  സ�ാ�യ  േകാേള�കളിെല
അ��ാപകർെ�തിെര��  നടപടി  എ�  നിലയിൽ  ബ�െ��  േകാേളജിെല  ഫല�ഖ�ാപനം  തട�
െവ�ക,  അഫിലിേയഷൻ  ���ാതിരി�ക,  �ട�ിയ  കർശന  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാ�ം
സർ�കലാശാലേയാട് �പാർശെച��.

3-36  ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമ� 26.61 േകാടി െചലവഴി�ാൻ അവേശഷി��.
കാലി��്  സർ�കലാശാല�്  വിവിധ  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസികളായ  സം�ാന  സർ�ാർ,  �.ജി.സി.,  �സ
�ട�ിയവയിൽ നി�ം പ�തിയിന�ിൽ ലഭി� സാ��ിക സഹായം യഥാസമയം വിനിേയാഗി��തിൽ
കാലതാമസം േനരി��തായി കാ��. ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

വർഷം ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി അ�മതി �ക ലഭി� �ക െചലവഴി� �ക ബാ�ി

2016-17 സം�ാന സർ�ാർ 235000000 235000000 65682567 169317433

2012-2017

12- ആം പ�തി
�.ജി.സി. 145200000 116160000 81501341 34658659
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2015-2017 �സ 200000000 154687500 92552723 62134777

ആെക 266110869

സം�ാന സർ�ാർ അ�വദി� �കയിൽ െചലവഴി�ാൻ ബാ�ി�� �ക 2017-18 സാ��ിക വർഷം �ടി
െചലവഴി�ാൻ  16/06/2017  െല  1120/2017/ഹ.എഡ�േ�ഷൻ  ഉ�രവ്  �കാരം  അ�മതി  നൽകിയി��്.
�.ജി.സി.  അ�വദി�  �കയിൽ  നിർ�ാണ  �വർ�ന�ൾ�്  ഒഴിെക��  �ക  30/09/2017  വെര�ം
നിർ�ാണ�ിന്  31/03/2019  വെര�ം കാലാവധി  നീ�ി  നൽകിയതായി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ 9 ��
മ�പടിയിൽ സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി��്. �സ െ�ാജ�ിെ� റിസർ�് ഓഫീസ�െട അറിയി�് �കാരം
2017 െസ�ംബർ 30 വെര�� ഫ�് വിനിേയാഗ�ിന��തമായി മാ�െമ അ�� ഗ� അ�വദി�ക��
എ�്  വ��മാ�ിയതായി  19/09/2017  െല  3711/PLD-C-ASST-1/2012/C.U.  ക�ിൽ  സർ�കലാശാല
വ��മാ���്.

വിവിധ  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസികൾ  നൽ��  പ�തി  സഹായ�ൾ  യഥാസമയം  െചലവഴി�്  പ�തി  ല��ം
ൈകവരി��തിൽ  സർ�കലാശാല  ഭരണ  സംവിധാന�ൾ  അതീവ  ���ലർ�ിയിെ��ിൽ  �ടർ
സാ��ിക  സഹായം  ന�െ���തി�ം  അ�വഴി  സർ�കലാശാല�െട  �േരാഗതിെയ  േദാഷകരമായി
ബാധി�ക�ം െച�ം. ഇ�ാര�ം അതീവ ജാ�കതേയാെട പരിഗണി�ാൻ സർ�കലാശാല സംവിധാന�േളാട്
�പാർശ െച��.

3-37  ITSR - െ�ാജക്�് െചതലയം വയനാട് - നബാർഡ് ധനസഹായം പാഴായി, MLA ഫ�് ലഭി�ി�, �ടർ
�വർ�നം സർ�കലാശാല�െട െചലവിൽ
28/05/2010െല  16287/K3/08/ഹ.എജ�േ�ഷൻ  �ിൻസി�ൽ  െസ��റി�െട  ക�്  �കാരം  2010  –  11
സം�ാന ബജ�ിൽ നബാർഡിെ� RIDF �ീം �കാരം വയനാട് െചതലയ�് ITSR (Integrated Tribal Studies
and  Research)  െ�ാജ�്  നട�ിലാ��തിനായി  2  േകാടി  വകയി��ിയതാ�ം  സർ�കലാശാല
ഇ�ാര��ി�� മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി  സർ�ാരിെന അറിയി�ാൽ നബാർഡ്  വഴി  സർ�ാർ  സഹായം
ലഭ�മാ�ം എ�ം 2012-13 സാ��ിക വർഷം െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാ�ം ആവശ�െ��.

30/05/2012 ൽ േചർ� ITSR സബ്ക�ി�ി�െട തീ�മാന�കാരം െചതലയ�് പഠന വ��് ആരംഭി�ാ�ം
ഇ�േ��ഡ്  പി.ജി.  േകാ�്  �ട�ാ�ം  നിലവിെല  �ാ���്,  �ൾസ്  പരിഗണി�്  ആദ�ഘ��ിൽ  ബി.എ.
േസാേഷ�ാളജി,  െറസിഡൻഷ�ൽ  േ�ാ�ാം  2012-13  �തൽ  ആരംഭി�ാ�ം  തീ�മാനി�.  എ�ാൽ
പഠനവ��കളിൽ �ൾ സി�ം ആരംഭി��തി�� ആവശ��ിേല�് 1977 െല കാലി��് സർ�കലാശാല
ഫ�്  �ാ���്,  അധ�ായം  42  പരി�രി�ാ��  െ�ാേ�ാസൽ  ബ�.  ചാൻസലർ  മട�ി  അയ�തിനാൽ
െചതലയ�്  �ൾ  സി��ിൽ  പഠന  വ��്  ആരംഭി�ാൻ  പിെ��ം  ൈവകി.  �ടർ�്  സർ�കലാശാല
സമർ�ി� ITSR െ�ാേ�ാസൽ ഹയർ എജ�േ�ഷൻ െല�ർ നം. 39240/ബി1/2012/ഹയർ എജ�േ�ഷൻ തീ�തി
29/01/2013 �കാരം സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�. RIDF �ീം �കാരം ITSR ന് ഫ�് ലഭി��തി�� പരമാവധി
കാലയളവ് ��് വർഷമായി��. സർ�കലാശാല�െട െ�ാേ�ാസൽ അംഗീകരി�ാ�തിനാൽ നബാർഡിൽ
നി�ം തരാെമ�് പറ� 2 േകാടി �പ പാഴായി.

12/05/2014  െല െല�ർ  ന�ർ GS3-1499/2011  തീ�തി  12/05/2014  �കാരം  ബ�.  ചാൻസല�ം  സർ�ാ�ം
�ാ���് പരി�ാരം അംഗീകരി�തിെന �ടർ�് �ൾ സി�ം നട�ിലാ�ക�ം ITSR െ�ാജ�് �ൾ സി��ിൽ
ഉൾെ���ി  2015-16  ൽ  ആരംഭി�ാൻ  05/05/2015  ൽ  േചർ�  സി�ിേ��്  (തീ�മാനം  നം.  2015-607)
തീ�മാനി�ക�ം െച�. 2015 ആഗ�ിൽ 40 ST വിദ�ാർ�ികെള ബി.എ. േസാേഷ�ാളജി േകാ�ിൽ േചർ�ക�ം
2015 െസപ്�ംബർ മാസം �തൽ �ാസ് ആരംഭി�ക�ം െച�.

26/07/2013 െല ജി.ഒ. (Rt) നം. 1588/2013/ഹയർ എജ�േ�ഷൻ ഉ�രവ് �കാരം കാലി��് സർ�കലാശാല
െചതലയ�്  �ാപി��  ITSR  െ�ാജ�ിന്  െക�ിടം  പണി��തിനായി  ബ�.  ഐ.സി.  ബാല��ൻ
എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം 50 ല�ം �പ ധനസഹായം അ�വദി�ാൻ അ�മതി
നൽകി. �ക ലഭി�ം ��് തെ� സർ�കലാശാല െചതലയ�് െക�ിടം പണി ആരംഭി�ക�ം ഈയിന�ിൽ
െമാ�ം  1,13,52,985  �പ�െട  െചലവ്  ഉ�ാ�ക�ം  േകാൺ�ാക�റായ  െകൻസ്  ഏൻജിനീയറിംഗ്  എ�
�ാപന�ിന്  87,10,741  �പ ഇതിേനാടകം അ�വദി�ക�ം ബാലൻസ് 26,42,244 �പ നൽകാ�ം ഉ�്.
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നൽകാെമ�്  പറ�  എം.എൽ.എ.  ഫ�്  േനടിെയ��ാ�തിെനതിെര�ം  ഈയിന�ിൽ  അധികം  �ക
െചലവഴി�തിെനതിെര�ം  2015-16  വർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ിൽ  ഖ�ിക  4-3  പരാമർശ��്.  അധികം
െചലവഴി� 63,52,985 (11352985-5000000) �പ ഓഡി�് തട�െ����.

സർ�ാർ  ആവ�രി�  ഒ�  പ�തി  സർ�ാരിെ�േയാ  മെ�െത�ി�ം  ഏജൻസി�െടേയാ  സാ��ിക
സാഹയമി�ാെതയാണ്  ഇേ�ാൾ �വർ�ി�െകാ�ിരി��ത്.  അ��ാപക�െട  ശ�ള�ൾെ�െട  െചതലയം
ITSR െസ�റിെ� നട�ി�ിന് 2016-17 വർഷം മാ�ം സർ�കലാശാല െചലവഴി� �ക 22,83,373 �പയാണ്.
�ർ�മാ�ം പ�ികവർ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ികൾ �ണേഭാ�ാ�ളായ ടി പ�തി�് സർ�ാരിെ� ബ�െ��
വ��ിൽ  നി�്  �ടർ  �വർ�ന�ിനാവശ�മായ  �ക  േനടിെയ��്  ഈയിന�ിൽ  സർ�കലാശാല�െട
തനത് വ�മാന�ിൽ നി�് ഫ�് െചലവഴി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-38  ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷയാ�� �വർ�ന�ിൽ �േരാഗതിയി�
28/07/2016  െല  ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാര  (ഔേദ�ാഗിക  ഭാഷ)  വ��്  സർ�ലർ  ന�ർ  3641/ഔഭാ3
/2016/ഉഭപവ �കാരം സം�ാനെ� ഭരണഭാഷ �ർ�മാ�ം മാ�ഭാഷയായ മലയാള�ിലായിരി�ണെമ�്
അതത്  വ������ാർ  ഉറ�്  വ�േ���ം  ഇതിേല��  നടപടികൾ  അടിയ�ിര  �ാധാന�േ�ാെട
സ�ീകരിേ��താെണ�ം  ഇത്  സംബ�ി�  ഉ�ര�ക�ം  നിർേ�ശ��ം  ലംഘി��  സർ�ാർ
ജീവന�ാർെ�തിെര 1960 െല േകരള സിവിൽ സർ�ീസസ് (തരം തിരി��ം, നിയ�ണ�ം അ�ീ�ം) �ൾസ്
�കാരം അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ���്. എ�ാ വ��ക�ം �പീകരി�െ�� പരിഭാഷ
െസ�ിൽ  േകാ�കൾ,  മാന��കൾ,  ച��ൾ,  േഫാറ�ൾ  എ�ിവ  അടിയ�ിരമായി  മലയാള�ിേല�്
പരിഭാഷെ���ി  അംഗീകാര�ിനായി  ഔേദ�ാഗിക  ഭാഷാ  വ��ിൽ  ��്  മാസ�ി��ിൽ
ലഭ�മാേ��താണ്  എ�ം  െസ�േ�റിേയ�ിെല  ഭരണവ��കൾ,  െസ�േ�റിേയ�്  ഇതര  വ��കൾ,
െപാ�േമഖല,  അർ�സർ�ാർ  �ാപന�ൾ,  സ�യം  ഭരണ,  സഹകരണ  �ാപന�ളിൽ  നി�ം
�റെ��വി��  എ�ാവിധ  ഉ�ര�ക�ം  സർ�ല�ക�ം  മ�  ക�ിടപാ�ക�ം  മലയാള�ിൽ
മാ�മായിരി�ണെമ�ം  സർ�ാർ  നയം  �ർ�മാ�ം  നട�ിലാ��തിേല�്  എ�ാ  വ��  തലവൻമാ�ം
ഓഫീസ്  േമലധികാരിക�ം  ത��െട  വ��ിെല  ജീവന�ാ�െട  ഒ�  േയാഗം  വിളി�  ��ി  ഇ�ാര��ിൽ
ആവശ�മായ  നിർേ�ശ�ൾ  നൽേക��ം,  ആയത്  പാലി�െമ�്  ഉറ�  വ�േ���മാണ്  എ�ം
വ��മാ��.  ഉ�രവ്  ഇം�ീഷ്  ഔേദ�ാഗിക  ഭാഷയായി  ഉപേയാഗിേ��തായ സാഹചര��ളിൽ �റി�്
ഫയൽ മലയാള�ിലായിരി�ണെമ�ം മെ��ാ ഔേദ�ാഗികാവശ��ൾ�ം മലയാളം മാ�െമ ഉപേയാഗി�ാൻ
പാ��െവ�ം  നിർേ�ശി���്.  ഈ  നിർേ�ശ�ൾ പാലി��തിൽ  ഭരണവ��ക�ം  െപാ�േമഖലാ,
അർ�സർ�ാർ,  സ�യംഭരണ  �ാപന��െട  ഭാഗ�നി�്  െഗൗരവകരമായ  സമീപനമ�  ഉ�ാ��െത�്
സർ�ാർ വിലയി��ിയി��്.

ഭരണഭാഷ  മാ�ഭാഷയാ��ത്  സംബ�ി�്  കാലി��്  സർ�കലാശാലയി��ായ  �േരാഗതി
വ��മാ�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  സമർ�ി�  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  10  ��  മ�പടിയിൽ
ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്. സംവിധാന�ിൽ മലയാള�ിൽ ൈകകാര�ം െച�� ഫയ�ക�െട�ം ഉ�ര�ക�െട�ം
ക�ക�െട�ം  എ��ിൽ  വർ�നവ്  ഉ�ായി��്  എ�ം  സർ�കലാശാല�െട  പ�പരസ��ൾ,
പ��റി�കൾ  എ�ിവ  മലയാള�ിലാ�ക�ം  വാഹന��െട  േബാർ�കൾ  മലയാള�ിേല�്  മാ�ക�ം
ഭരണഭാഷാ  നിഘ�  ത�ാറാ�ാൻ  ക�ി�ിെയ  �മതലെ���ി  എ��മാ�മാണ്  ഇ�വെര  നട�
�വർ�ന�ൾ എ�് വ��മാ���്.

സർ�ാർ നിർേ�ശി� േപാെല സർ�കലാശാല�െട ആ�്, �ാ���്, ഓർഡിനൻസ്, ൈബേലാസ്, റ�േലഷൻസ്,
േഫാറ�ൾ  എ�ിവ  പരിഭാഷെ���ി  അംഗീകാര�ിനായി  ഔേദ�ാഗിക  ഭാഷാ  വ��ിൽ  ��്
മാസ�ി��ിൽ  ലഭ�മാ�ണെമ�  നിബ�ന  പാലി�െ��ി�ി�.  മാ�മ�  സർ�കലാശാലയിെല
ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ഒ� േയാഗം വിളി� ��ി ആവശ�മായി നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി�മി�.
ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.  സംവിധാന�ിെല  ഫയ�കളിൽ  �രിഭാഗ�ം  ഇേ�ാ�ം  ഇം�ീഷിലാണ്  ൈകകാര�ം
െച�െ���ത്.  ഉ�ര�ക�ം  ക�ക�ം  മലയാള�ിൽ  നൽ��തിൽ  �േരാഗതി��്  എ�്  മ�പടി
നൽകിയത് വിശ�ാസേയാഗ�മ�. ഓഡി�്  കാര�ാലയ�ിന് നൽ�� ക�ക�ം ഉ�ര�ക�ം 95 ശതമാന�ം
ഇം�ീഷി��വയാണ്. ഭരണഭാഷ മലയാള�ിലാ�� �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി��തിേല�ായി 2016-17
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വർഷെ�  സർ�കലാശാല  ബജ�ിൽ  25000/-  �പ�ം  2017-18  വർഷെ�  ബജ�ിൽ  50000/-  �പ�ം
വകയി��ിയി��.  എ�ാൽ ടി  ശീർഷക�ിൽ നി�ം  ഒ� �പ േപാ�ം  െചലവഴി�ി�ി�  എ�്  മ�പടി
ക�ിൽ സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി��്.

േമൽ  വ��മാ�ിയ  വ�തകളിൽ  നി�ം  സർ�ാർ  നിർേ�ശ�ൾ  േവ�  രീതിയിൽ  നട�ിലാ�ാൻ
സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി� എ�് വ��മാണ്.  ഇ�ാര��ി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം സർ�ല�ക�ം
അടിയ�ിരമാ�ം നട�ിൽ വ��ക�ം സർ�കലാശാല ബഡ്ജ�ിൽ ഈയാവശ��ിന് േവ�ി വകയി��ിയ
�ക ഫല�ദമായി െചലവഴി�് ആ�്, �ാ���കൾ �ട�ിയവ മലയാള�ിേല�് െമാഴിമാ�ം നട��തി��
�വർ�ന�ൾ  ഊർ�ിതെ���ി  സർ�ാർ  നയം  വിജയി�ി�ാ��  �വർ�ന�ൾ  സത�രമായി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-39  ഏ�േഡ�് േ�ാ�ാം - പഠന വ��കൾ നി�ഹകരി��
േകരള ഹയർ എജ�േ�ഷൻ െകൗൺസിൽ സർ�കലാശാലക�മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�� �േ�യമായ
ഒ� പഠന�വർ�നമാണ് ഏ�േഡ�് േ�ാ�ാം. േനാബൽ ൈ�സ് ലഭി�വേരാ ഉ�തമായ പാ�ിത���വേരാ
ആയി  രാജ�ാ�രതല�ിൽ  ��ി�െ��  വിവിധ  വിഷയ�ി��  പ�ിതെര  േകരള�ിെല
സർ�കലാശാലകളി�ം  േകാേള�കളി�ം  അ��ാപക  വിദ�ാർ�ി  സ�ഹ�മായി  സംവദി�ാ�ം  വി�ാന
വ�ാപന�ി�ത��,  ഒരാ�  �തൽ  ഒ�  െസമ�ർ  വെര  നീ�  നിൽ��  താെഴ  പറ��  േ�ാ�ാ�കൾ
സംഘടി�ി�ാെമ�് ഏ�േഡ�് േ�ാ�ാമിെ� മാർ�േരഖയിൽ വ��മാ���്.

�ാസ് �ം ഇ�റാ�ൻ1. 

െപാ�വായ �ാസ്2. 

ഒേ�ാ ര�് ദിവസെ� െസമിനാർ / വർ�് േഷാ�്3. 

�സ�കാല സം��ഗേവഷണം4. 

ഗേവഷക�മായി െ�ാജ�് അടി�ാനെ���ി�� ചർ�5. 

േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകൾ പ�ിതെര കെ��ി േ�ാ�ാം ത�ാറാ�ി അംഗീകാര�ിനായി േകരള
ഹയർ  എഡ�േ�ഷൻ  െകൗൺസിലിെന  സമീപി�ണെമ�ം  െകൗൺസിൽ  100  ശതമാനം  സാ��ിക
സഹായം അ�വദി�െമ�ം മാർ� നിർേ�ശ�ൾ പറ��. എ�ാൽ സർ�കലാശാല, ഓഡി�് എൻക�യറി നം.
6 �� മ�പടിയിൽ 2016-17 വർഷം കാലി��് സർ�കലാശാലയിെല ഒ� പഠനവ��ം ഏ�േഡ�് േ�ാ�ാം
നട��തി�� െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�കേയാ പരിപാടി നട�കേയാ െച�ി�ി�. പ�തി നട�ിലായി 10
വർഷ�ൾ  കഴി�ി�ം  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിെല  40  ഓളം  പഠന  വ��കളിൽ  ഇ�വെര  ഫിസി�്,
ഹി�ി,  സം�തം,  െകമി�ി,  �േവാളജി,  എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് �ാമ,  �ാ�ി�ി�്,  ക���ർ സയൻസ്,
വിമൻ �ഡീസ് എ�ീ 10 വ��കൾ മാ�െമ ടി േ�ാ�ാം നട�ാൻ ത�ാറായി��.

വിവിധ  വി�ാന  ശാഖയിെല  ഏ��ം  പാ�ിത���  �ഗൽഭെര  സർ�കലാശാലകളിൽ  എ�ി�്
വി�ാനവിനിമയം  നട�ാ��  സം�ാന  സർ�ാരിെ�  �ധാനെ��  പ�തിയാണ്  പഠനവ��ക�െട
നിസഹകരണം  �ലം  നട�ാെത  േപാ��ത്.  ഇത്  വിദ�ാർ�ി  ഗേവഷക  സ�ഹ�ിന്  കന�  ന�മാണ്
ഉ�ാ��ത്.

3-40  െമൗലാന അ�ൾ കലാം ആസാദ് െചയർ �വർ�നം ഉർ�ിതെ���ിയി�. �.ജി.സി. �ാ�് 18 ല�ം
�പ�ം �ടർ സാ��ിക സഹായ�ം ന�െ���ി
ഫയൽ നം. ജി.എ. IV/ബി1/2719/2009

2009 ഏ�ിലിൽ �ണിേവ�ി�ി  �ാ�്  ക�ീഷൻ കാലി��്  സർ�കലാശാല രജി�ാർ�് അയ� എഫ്.  നം.
67-1/2008  (എസ്.�.-1)  ക�ിൽ  കാലി��്  സർ�കലാശാലെയ  �.ജി.സി.�െട  �ർ�  സാ��ിക
സഹായേ�ാെട �വർ�ി�� െമൗലാന അ�ൾ കലാം അസാദ് െചയർ �ട��തിന് തിരിെ���താ�ം
സർ�കലാശാലേയാട് അടിയ�ിരമായി ഒ� െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാ�ം ആവശ�െ��ക�ം െച�. 3/11/2008
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െല �.ജി.സി. മീ�ിംഗിെ� തീ�മാന�കാരം ആസാദ് െചയ�കൾ �ാപി��തിന് േവ�ി െതരെ���െ��
�ണിേവ�ി�ികൾ�് ഒ� െപാ� മാർ�േരഖ �പീകരി�ക�ം ആയത്  �കാരം െചയറിെ� �വർ�ന�ൾ
നട��തിന് താെഴ പറ�� ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ാ�ം അ�മതി നൽകി.

െ�ാഫസർ 11. 

േപാ�് േഡാ�ർ റിസർ�് അേസാസിേയ�് 12. 

�നിയർ റിസർ�് െഫേലാ 33. 

ഓഫീസ് �ാഫ് 24. 

േമൽ വ��മാ�ിയ ത�ികകളിൽ 5 വർഷേ��് നിയമനം നട��തിന് 100% ഫ�ം െചയറിൽ ൈല�റി
�ാപി��തിന്  �തിവർഷം  2  ല�ം  �പ�ം  അത�ാവശ�െചല�കൾ�്  വർഷം  േതാ�ം  2ല��ം
യാ�കൾ�്  2  ല��ം  അ�വദി�ാെമ�്  �.ജി.സി.  വാ�ാനം  െച�ി��.  മാ�മ�  �.ജി.സി.�െട
അ�ാഡമിക് �ീ�കൾ�് െചയറിന് അർഹത��ായിരി�ം എ�ം വ��മാ�ിയി��. െതരെ���െ��
സർ�കലാശാലകൾ31/12/2008 ന് ��് നിയമന�ൾ നട�ി െചയറിെ� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ണെമ�ം
�ാരംഭ  �വർ�ന�ൾ�്  േവ�ി  20  ല�ം  �പ  അ�വദി�ാൻ  ആ�ഹി��താ�ം  വ��മാ�ിയ
�.ജി.സി. 03/08/2010 െല F.No. 11-5/2010 (SU-1) ന�ർ ക�് �കാരം െചയറിെ� �ട� െചല�കൾ�ായി 2
ല�ം �പ കാലി��് സർ�കലാശാല�് ൈകമാ�ക�ം െച�.

ഇ��ൻ സ�ാത��സമര�ൾ�് േന�ത�ം നൽ�ക�ം ആദ�െ� വിദ�ാഭ�ാസമ�ിയാ�ക�ം െച� മഹാനായ
അ�ൾ കാലാം ആസാദിെ� ചി�ക�ം �രണക�ം �ചരി�ി��തിനായി 100% സാ��ിക സഹായേ�ാെട
ഒ� െചയർ �ാപി�ാൻ 2009 ഏ�ിലിൽ �.ജി.സി. സർ�കലാശാലേയാട് നിർേ�ശി�ി�ം 08/07/2010 െല
ഡി.ഒ.  നം.  വി.സി.എസ്./5/2010  നം.  ക�്  �കാരം  ഒ�  വിശദമായ  െ�ാേ�ാസൽ  സമർ�ി�ാൻ  ഒ�
വർഷേ�ാളം  സമയം  എ��.  മാ�മ�  െചയറിെ�  �വർ�നം  ന�  രീതിയിൽ  നട��തിന്  �.ജി.സി.
അ�വദി� ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ി �.ജി.സി.െയ അറിയി��തിന് സർ�കലാശാല ഒ� നടപടി�ം
സ�ീകരി�ി�ി�.

�ാഥമിക  െചല�കൾ  നട��തിനായി  03/08/2010  ൽ  അ�വദി�  2  ല�ം  �പ  05/02/2011  ൽ  (നം.
ബജ�്/ബി2/513/എൻ.എ�്./06) 4 മാസം കഴി�് മാ�മാണ് െചയർ േകാർഡിേന�ർ�് ലഭി��ത്. ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 1 �� മ�പടിയിൽ, ലഭി� 2 ല�ം �പ സർ�കലാശാല െചലവഴി� എ�ി�ം ഏ� വർഷം
കഴി�ി�ം ഇ�വെര ��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��് �.ജി.സി. �് സമർ�ി�ി�ി� എ�് വ��മാ���്.

22/04/2011 ൽ കാലി��് സർ�കലാശാല�് �.ജി.സി.യിൽ നി�ം ലഭി� ക�ിൽ (F No. 11/05/2010 SU-1)
ആസാദ്  െചയറിെ�  �വർ�ന�ൾ�്  മാർ�േരഖ �കാരം  7  �ധാന ഏരിയകളിൽ നി�്  ഒ�്  െസല�്
െച�ാ�ം ഉപേദശക സമിതി, െചയർ െ�ാഫസർ എ�ിവെര നിയമി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാ�ം
ആവശ�െ��ി��.  ടി  വിവര�ൾ  ആരാ�െകാ�്  സമർ�ി�  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (No.  1-25/8/17)
നൽകിയ മ�പടിയിൽ 01/06/2015 ൽ നാല് വർഷം കഴി� േശഷം മാ�മാണ് ഉപേദശക സമിതി (UO No.
5489/2015/Admn.)  �പീകരി�ത്  എ�ം  െചയർ  െ�ാഫസെറ  നിയമി�ി�ി�  എ�ം  സർ�കലാശാല
വ��മാ�ി.

കാലി��്  സർ�കലാശാല�ം  േകരള�ിെല  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  ഗേവഷണ  േമഖല�ം  അഭിമാനകര�ം
�േയാജനകര�മായി മാേറ� ഒ� �ാപനമാണ് സർ�കലാശാല�െട െക�കാര��ത �ല�ം ഭരണ പരാജയം
�ല�ം �ാരംഭഘ��ിൽ തെ� �രടി� േപാകാൻ ഇടയായത്. �.ജി.സി. ഈയിന�ിൽ നൽകാെമ�് പറ�
20 ല��ിൽ 18 ല�ം �പ�ം �ടർ സാ��ിക സഹായ�ം ന�െ��ക�ം നാല്  വിദ�ാർ�ികൾ��
ഗേവഷണ അവസരം ന�മാ�ക�ം െച�. പ�തി വിജയകരമായി നട�ിലാകാ� സാഹചര��ിൽ � ജി സി
അ�വദി� 2 ല�ം �പ പാെ�ലവായി വിലയി���.

3-41  െചയർ േഫാർ മാരിൈടം സ്�ഡീസിന് അ�വദി� 5 ല�ം �പ പാഴായി - �ടർ �വർ�ന�ം �ാ�ം
നില�.
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ഇ��ൻ നാവിക  േസന�െട  �ർ� സാ��ികസഹായേ�ാെട  കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ 2000  ൽ
�ാപി�  പഠന ഗേവഷണ �ാപനമാണ്  െചയർ  േഫാർ  മാരിൈടം  ഹി�റി  ഓഫ്  െസൗ�്  ഇ��.  ന�
നിലയിൽ �വർ�ി� വ�ി�� െചയറിെ� �ടർ �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം
നാവിക േസന �ാ�് അ�വിദി�ാ��്. 2014-15 സ��ിക വർഷ�ിൽ �വർ�ന �ാ�ായി അ�വദി� 5
ല�ം  �പ  29/10/2014  ൽ  കാലി��്  സർ�കലാശാല�െട  ന�ർ  II  അെ�ൗ�ിൽ  േ��്  ബാ�്  ഓഫ്
�ാവൻ�റിൽ �ഡി�്  െച�.  എ�ാൽ �കേയാെടാ�ം ഓർഡ�കേളാ �ാൻ�ർ െമേ�ാകേളാ മ�്  േരഖകേളാ
ഇ�ാ��കാരണം സർ�കലാശാല ധനകാര�വിഭാഗം �ക വ� വിവരം യഥാസമയം ജനറൽ & അ�ാദമിക്
�ാ�ിെന അറിയി�ി� എ�് ഓഡി�്  എൻക�യറി (ന�ർ 1-25.08.2017)  �� മ�പടിയിൽ സർ�കലാശാല
വ��മാ�ിയി��്.

ജി.എ. �ാ�് 9/02/2015 െല െലയ്സൺ ഓഫീസെറ ബ�െ��േ�ാൾ മാ�മാണ് �ാ�് അ�വദി� വിവരം
അറി��ത്.  ടി  സയമ�്  െചയറിെ�  വിസി�ിംഗ്  െ�ാഫസർ  േപാ�്  ഒഴി�  കിട��തിനാൽ  ഫ�്
വിനിേയാഗി�ാൻ  സാധി�ി�  എ�ം  ��തൽ  സമയം  ആവശ�െ�െ��ി�ം  നാവിക  േസന  അത്
അ�വദി�ാ�തിനാൽ അ�വദി� 5 ല�ം �പ നാവിക േസന�് തെ� തിരി�ട� എ�ം സർ�കലാശാല
മ�പടി ക�ിൽ പറ��. 2014-15 ന്  േശഷം ഇ�വെര �ാ�കെളാ�ം ലഭി�ി�മി�.  അ�വദി�െ�� �ാ�്
യഥാസമയം ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയാ�താണ്  �ടർ  �ാ�്  ന�െ���തിന്  ഇടയാ�ിയത്  ന� നിലയിൽ
�വർ�ി�  വ�ി��  ഒ�  പഠന  േക�ം  ഭരണതല�ിെല  വീ��ലം  �വർ�നം  നില�  േപായ
അവ�യിലാണ് ഇേ�ാ��ത്. അ�വദി�െ�� �ക യഥാസമയം വിനിേയാഗി��തിൽ അലംഭാവം കാണി�
ഉേദ�ാഗ�െര  കെ��ി  വ��തല  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���ം  ഇ�രം  പാളി�കൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-42   എ.ടി.എം. െകൗ��കൾ �വർ�ി��തിന് അ�മതി നൽ��തിൽ വീ�
സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയിൽ  ഉ�  �ല�ളിൽ  3  SBI  എ.ടി.എം.െകൗ��കൾ  �വർ�ി���്.
േത�ി�ലം  SBI  �ാ�ിേനാട്  േചർ�്,  ടാേഗാർ  നിേകതൻ  െക�ിടം,  പരീ�ാഭവന്  സമീപം
എ�ിവിട�ളിലാണ്  ഈ  3  െകൗ��കൾ  �വർ�ി��ത്.  ടി  െക�ിട�ൾ  �വർ�ി��തി��
അ�മതി�െട  വിവര�ൾ  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  �ണിേവ�ി�ി�െട  അ�മതി  ഇ�ാെതയാണ്  ടി
െക�ിട�ൾ �വർ�ി��ത് എ�് ഓഡി�് വിലയി���.

വർഷ�ളായി  െക�ിട  വാടക  ഈടാ�ാെതയാണ്  ടി  െക�ിട�ൾ  �വർ�ി��ത്.  �ത�മായി  വാടക
നിജെ���ി  ഈടാ�ാ�തിനാൽ  സർ�കലാശാല�്  വർഷ�ളായി  ഈയിന�ിൽ  വ�മാന  ന�ം
സംഭവി��.  ഈ  3  SBI  എ.ടി.എം.  െകൗ��കൾ  �വർ�ി��  െക�ിട�ൾ�്  �ത�മായ  മാസ  വാടക
നി�യി�്  �വർ�നം �ട�ിയത്  �തൽ നാളി�വെര�� വാടക �ടി�ിക ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

സർ�കലാശാലാ വള�ി��ിൽ �വർ�ി�� ATM െകൗ��ക�െട �വർ�നം �മ�കാരമാ��തി�ം ,
വാടക നിർ�യി�്  ഈടാ��തി�ം  കഴി�ം  വിധം  എ�ാ  ഉപാധിക�ം  ഉൾെ���ി  SBI  അധി�ത�മായി
ഉട�ടി ഉ�ാ�ാ��താണ് എ�� ഒ� നിർേ�ശ�ം ഓഡി�് �േ�ാ� െവ��.

3-43  ഫ�് ലഭ�ത �റവ് - അംഗീകാരം നൽകിയ േകാഴ്�കൾ നട�ാൻ സാധി��ി�.
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3 �� മ�പടി �കാരം 2016-17 വർഷം നാല് ഓറിയേ�ഷൻ, ആറ് റി�ഷർ േകാ�കൾ,
അ�്  �സ�കാല  േകാ�കൾ,  സ�ർ/വി�ർ  ��കൾ  ഉൾെ���  മ�്  ആറ്  േ�ാ�ാ�കൾ  സഹിതം  21
േ�ാ�ാ�കൾ  നട��തിനായി  �.ജി.സി.  അ�വാദം  നൽകിയി��.  2016  െഫ�വരി  മാസ�ിൽ
�.ജി.സി.യിൽ നി�ം ലഭി� ഏ 2309/2014 (ASC) തീ�തി 4/02/2016 ക�് �കാരം 2015-16 വർഷം �ത��
സാ��ിക സഹായം ഒ� േകാടി �പയായി പരിമിതെ���ിയതിനാൽ അ�വദി�െ�� 21 േ�ാ�ാ�കളിൽ 9
എ�ം  മാ�േമ  നട�ാൻ  സാധി�ി��  എ�്  ഡയറ�ർ  വ��മാ�ിയി��്.  അ�വദി�െ��  േകാ�കൾ
നട��തിനാവശ�മായ  �ക  �ൻ��ി  അറിയി�്  �.ജി.സി.യിൽ  നി�ം  േനടിെയ���തിന്  ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം. അടി�ാന, െഭൗതിക ,െസൗകര���ം , ആവശ��ിന് അ��ാപക, അന��ാപക
ജീവന�ാർ  ഉ�ായി�ം  നി�യി�െ��  േകാ�കൾ  നട�ാനാവാ�ത്  �ാപന�ിെ�  നിലനിൽ�ിെന
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ബാധി�ാനിട��്.

3-44   ഡവല�്െമ�് ഫ�് - �ക െചലവഴി��ി�.
HRDC (Human Resource Development Centre) �െട UGC Guidelines 3.8 �കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസിന�ിൽ
ഓേരാ  വ��ിയിൽ  നി�ം  1000  �പ  ഈടാ�ണെമ�ം  ആയത്  HRDC  �െട  െഭൗതിക  െസൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തിന് ഉപേയാഗി�ാെമ�് വ��മാ�ിയി��്.

െഡവ�്െമ�് ഫ�് അെ�ൗ�ിെ� ക�ാഷ് ��്, ബാ�് േ��്െമ�് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 31.3.2017 ന്
5,39,893/-  �പ  (ബാ�്  േ��്െമ�്�കാരം  )  നീ�ിയിരി��്.  2016-17  വർഷം  ��ത  �ക�െട
െചല�കെളാ�ം നട�ിയി�ി�. �.ജി.സി. ൈഗഡ് ൈലൻസ് 3.6 �കാരം ഡയറ�ർ�് �ക െചലവഴി�ാ��
അധികാര��്. എ�ാൽ HRDC �െട െക�ിട��െട അ����ണികൾ , േചാർ� തട��തി�� നടപടികൾ ,
ക���ർ ലാബ് സംര�ി��തി�� നടപടികൾ �തലായവ ഒ�ം തെ� നട�ിയി�ി�. ��ത അപാകത
ഓഡി�്  അേന�ഷണ �റി�് (നം. 4/19.6.2016) �കാരം അറിയി�ി��്.  ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
െഡവ�്െമ�്  ഫ�്  �ക  െസ�റിെ�  െഭൗതിക  െസൗകര��ൾ  വർ�ി�ി��തിന്  െചലവഴി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-45   റി�ഷർ േകാഴ്�കൾ / ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ - �.ജി.സി മാർ�നിർേ�ശം പാലി��ി�.
1) 01.02.2015 െല �.ജി.സി മാർ�നിർേ�ശ �കാരം എ�്.ആർ.ഡി.സി.യിൽ ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാമിന് 4 ആ�
ൈദർഘ��ം മിനിമം 24 ���ി ദിവസ��ം 144 മണി�ർ േകാൺഡാ�് �ാ�ക�ം റി�ഷർ േകാ�ിന് ��്
ആ�  ൈദർഘ��ം  മിനിമം  18  ���ി  ദിന��ം  108  മണി�ർ  േകാൺഡാ�്  �ാ�ക�ം  (ദിവസം  ആ�
മണി�ർ)  നട�ണെമ�്  വ��മാ�ിയി��്.  2016-17  വർഷം  നട�ിയ  താെഴ  പറ��  േകാ�കൾ�്
�.ജി.സി. നിർേ�ശം പാലി�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
േകാ�ിെ� േപര്

േകാ�് നട�ിയ
���ി

ദിന��െട
എ�ം

���ി
ദിന��െട

�റവ്

േകാൺഡാ�്
�ാ�ക�െട
ൈദർഘ�ം

േകാൺഡാ�്
�ാ�ക�െട

�റവ്

1

Special Summer
school

RC (20.5.16 to
09.6.16)

17 1 102 hrs 6 hrs

2
Orientation

Programme(94)

(15.6.16 to 12.7.16)
22 1/2 1 1/2 135 hrs 9 hrs

3.

95th Orientation

Programme

(11.8.2016 to 07.09.16)

22 2 132 hrs 12 hrs

4.
Ixth Refresher

Course in Computer
Science

16 2 96 12

5.
XX Rc in English &
Foreign language

(14.10.2016 to 3.11.16)
16 1/2 1 1/2 99 9
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6.
IX RC in Environment

& GEO Science
17 1 102 hrs 6 hrs

7.
96th OP

(19.10.16 to 15.11.16)
22 2 132 12

8.
97th OP

(23.2.2017 to 23.3.17)
22 1/2 1 1/2 135 9

II.  എ�ാ റി�ഷർ േകാ�കളി�ം ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാ�കളി�ം ഒ� ദിവസം ഫീൽഡ് �ി�്  നട�ിയി��്.
എ�ാൽ �.ജി.സി.മാർ�നിർേ�ശം �കാരം ഫീൽഡ് �ി�് നട�ാെമ�് വ��മാ�ിയി�ി�.

േമൽ പറ� അപാകതകൾ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.10/27/62017) �േഖന അറിയി�ി��്. ആയതിന് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
HRDCയിൽ േകാ�കൾ � ജി സി മാർ�നിർേ�ശം പാലി�് നട�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-46  സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളിൽ അവ��ത – വിമൺ െസൽ �വർ�ന�ൾ, ഫ�് വിനിേയാഗം എ�ിവ
വിലയി��െ���ി�
08/07/2008 െല ജി.എ.1/എ2/5025/2008 ന�ർ ക�് �കാരം സർ�കലാശാല രജി�ാർ അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേളജ്  �ിൻസി�ൽമർ�്  അയ�  ക�ിൽ  സർ�കലാശാല  സി�ിേ��ിെ�  തീ�മാന�കാരം
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല�ാം വിമൻ െഡവല�്െമ�് െസൽ �പീകരി�ണെമ�ം ഓേരാ അ�ാഡമിക്
വർഷെ��ം  �വർ�ന�ൾ  �ാൻ  െച��തിന്  െസ�ർ  േഫാർ  വിമൺ  �ഡീസിെന  േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി  �മതലെ���ക�ം  െച�.  അെതാെടാ�ം  വിമൺ  െസ�ിെ�  ല���ൾ,  ഘടന,
�വർ�ന�ൾ എ�ിവ സംബ�ി� മാർ�നിർേേ�ശ��ം നൽകി. സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. ജി./എ/1
/എ3/1208/94 േവാള�ം III  തീ�തി 13/07/2012 �കാരം െ�ഷ�ൽ ഫീസി�ൾെ��ി�� �മൺ െസൽ ഫീ 5
�പയിൽ നി�ം 50 �പയായി വർ�ി�ി�്  2012-13  വർഷം �തൽ അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളി�ം പഠന
വ��കളി�ം �ഡീ െസ��കളി�ം പഠി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �േവശന സമയ�് വാ��തിന്
ഉ�രവായി.

17/12/2012  െല സർ�കലാശാല സർ�ലർ നം.  സി.ഡി.സി./ഇ1/1208/94 േവാള�ം III  (2)  �കാരം പതിന�്
ഇനം  െ�ഷ�ൽ  ഫീസി�ൾെ��  �മൺ  െസൽ  ഫീ  50  �പ  വീതം  2012-13  വർഷം  �തൽ  �തിവർഷം
പഠനവ��ിേല�ം,  സർ�കലാശാല �ാപന�ളിേല�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ തീ�മാനി�
ഉ�രവായി.  േനാഡൽ  ഏജൻസിയായ  െസ�ർ  േഫാർ  വിമൺ  �ഡീസ്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  2  വിന്
നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  2016-17  വർഷം  പ�്  േ�ാ�ാ�കളി�െട  ലി�്  ത�ാറാ�ി  അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കൾ�്  അയ�  െകാ��താ�ം  സർ�കലാശാല  പഠനവ��കളി�ം  വിമൺ  െസൽ  �വർ�നം
നട��തിന് നിർേ�ശം നൽകാൻ സാധി�ാ�ത് സർ�കലാശാല ഉ�രവി�� അവ��ത�ലമാണ് എ�ം
വ��മാ�ിയി��്.  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിൽ  വിമൺ  െസൽ  �വർ�ന�ൾ,  ഫ�്  വിനിേയാഗം
എ�ിവ  വിലയി���തിന്  വ��മായ  അധികാരം  ത�ൾ�ി�  എ�ം  വിമൺ  �ഡീസ്  പഠനവ��്
ഡയറ�ർ വ��മാ�ിയി��്. േമൽ വ�തകൾ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ഓഡി�് താെഴ പറ��
അപാകതകൾ കെ��ിയിരി��.

08/07/2008 ൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽമാർ�് സർ�കലാശാല രജി�ാർ അയ� ക�ിൽ
ഓേരാ  േകാേളജി�ം  വിമൻ  െഡവല�്െമ�്  െസൽ  �പീകരി�ണെമ�്  പറ��െ��ി�ം
സർ�കലാശാല�െട  പഠനവ��കളി�ം  സർ�കലാശാല  േനരി�  നട��  സ�ാ�യ  �ാപന�ളി�ം
വിമൺ ഡവല�്െമ�് െസൽ �പീകരി�ണെമ�തിെന�റി�് ഒ�ം പറ��ി�.

1. 

13/07/2012 ൽ സർ�കലാശാല ജനറൽ ആ�് അ�ാഡമിക് വ��ിൽ നി�ം ഇറ�ിയ ഉ�രവ് �കാരം 50
�പയായി  വർ�ി�ി�  വിമൺ  ഡവല�്െമ�്  െസൽ  ഫീസ്  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�ളിേല�ം
പഠനവ��ിേല�ം സ�ാ�യ�ാപന�ളിേല�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �േവശന സമയ�് മാ�ം 50

2. 
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�പ  വീതം  ഈടാ�ണെമ�്  പറ�േ�ാൾ  17/12/2012  െല  സി.ഡി.സി.  വ��ിൽ  നി�ം  ഇറ�ിയ
സർ�ലറിൽ പഠനവ��കളി�ം േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന�ളിേല�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
�മൺ  െസൽ  ഫീസ്  50  �പ  വീതം  �തിവർഷം  ഈടാ�ണെമ�്  നിർേ�ശി��  അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേളജിൽ �േവശന സമയ�് മാ�ം ഈടാ�ണെമ�് പറ� ഫീസ് സർ�കലാശാല �ാപന�ളിൽ
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �തിവർഷം ഈടാ�ണെമ�് നിർേ�ശി�ിരി��.

13/07/2012  െല  ഉ�രവ്  �കാരം  5  �പയായി��  വിമൺ  െസൽ  ഫീസ്  50  �പയായി  വർ�ി�ി�്
�േവശനസയ�്  ഈടാ�ണെമ�്  നിർേ�ശി�  ഉ�രവിൽ  �ക,  ഏത്  അെ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ണെമേ�ാ എ�െന െചലവഴി�ണെമേ�ാ ഒ� നിർേ�ശ�ം നൽകിയി�ി�.

3. 

േനാഡൽ  ഏജൻസിയായി  സർ�കലാശാല  െസ�ർ  േഫാർ  വിമൺ  �ഡീസിെന
�മതലെ���ിയി�െ��ി�ം  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേളജിൽ  നട��  വിമൺ  െസൽ  �വർ�ന�ൾ
വിലയി���തിേനാ  സാ��ിക  െചല�കൾ  പരിേശാധി��തിേനാ  ഉ�  അധികാരം  ഇ�ാ�ത്
േപാരാ�യാണ്.

4. 

വിമൺ  െസൽ  ഫീസിന�ിൽ  കള�്  െച��  �ക  അതാത്  േകാേള�കളിൽ  തെ�  െചലവഴി�േണാ
അേതാ  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  അട�ണേമാ  എ�  കാര��ിൽ  വ��തയി�ാ�തിനാൽ
അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിൽ  �േത�ക  അെ�ൗ�ിൽ  ��ി�ക�ം  ചില  പഠനവ��കളി�ം
സ�ാ�യ  �ാപന�ളി�ം  സ��മായി  െചലവഴി�ക�ം  െച�്  വ��തായി  കാ��.  ചില
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ ഒ� �വർ�ന�ം നട�ാ�താ�ം കാ��. ആയതിനാൽ ഉ�രവിെല
വ��തയി�ാ� പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

5. 

�തിവർഷം  50  �പ  വീതം  പഠന  വ��കളിെല�ം  േനരി�  നട��  സ�ാ�യ�ാപന�ളിേല�ം
വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  വാ��െ��ി�ം  പഠനവ��കളിേലാ  സ�ാ�യ�ാനപ�ളിേലാ  വിമൺ
െസൽ �പീകരി�കേയാ മെ�െ��ി�ം �വർ�ന�ൾ നട�കേയാ െച��ി�. കള�്  െച�� �ക
സർ�കലാശാല�െട വ�മാന�ിേല�് �തൽ��� �ിതിയാണ് ഇേ�ാ��ത്.

6. 

േമൽ ��ി�ാണി� അപാകതകൾ ഫല�ദമായി പരിഹരി�് വനിതാ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഉേ�ശല���ൾ
േനടിെയ���തിന്  ഉത��  തര�ിൽ  ഉ�ര�ക�ം  നിർേ�ശ��ം  നൽ��തിന്  ഭരണതല�ിൽ
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-47   ആ�ി രജിസ്�ർ സംര�ി��തിൽ അലംഭാവം
2016-17  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  5.7.2017  ൽ  ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  പഠനവ��ിെ�  അധീനതയി��
ഇൻേഡാർ  േ�ഡിയം,  മ�്  ഉപകരണ�ൾ  എ�ിവ  െഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ക��ായി.  ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയ�ിെ�  �ഫ്  ദ�ാരം  വീണ്  മഴെവ�ം  സ്േററഡിയ�ിെല  സി��ിക്  േ�ാറി�ം  ഇരി�ിട�ളി�ം
അവിടവിെടയായി തളം െക�ി നിൽ��ത് ക�. മഴെവ�ം ഒ�കി�ര�ാതിരി�ാൻ പല ഭാഗ�ളി�ം ബ��്
െവ�്  െവ�ം  േശഖരി��താ�ം  കാ�ക��ായി.  �ടാെത,  സി��ിക്  േ�ാറിംഗ്  ഏതാ�ം  ഭാഗ�ളിൽ
ഇളകി അടർ�ി��്. അപാകത അറിയി�െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 05/05/07/2017 ന് ,മഴ
സമയ�ളിൽ െവ�ം നിറ��ത്  ബ��്  ഉപേയാഗി�്  �റ�കള�കയാണ്  െച��െത�ം 24/06/217  ന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ�് ക�് നൽകിയതാ�ം മ�പടിയായി
അറിയി�ി��്.  �ടാെത  2016-17  ൽ  3,72,675  �പ  �ട�ി  വാ�ിയ  1.25  ട�ിെ�  പി�്  േറാളർ  മഴ�ം
െവയി�േമൽ�ാതിരി�ാൻ  �ാ�ിക്  ഷീ�്  െകാ�്  �ടി  അല��മായി  േ�ഡിയ�ിെല  െ�ൗ�ിൽ
��ി�ി��്. ഏെറ നാൾ ഇ�കാരം ��ി��ത് േറാളർ നശി��തിന് കാരണമാ��താണ്. ല��ൾ
െചലവഴി�്  നിർ�ി�  േ�ഡിയ�ം  പി�്  േറാള�ം  അവ�െട  പരിപാല�ിനാവശ�മായ  ഉപകരണ��ം
യഥാവിധി  സംര�ി�ാൻ  േവ�  നടപടികൾ  ൈകെ�ാ��തിന്  �ണിേവഴ്സി�ി  അധി�ത�െട  ��
�ണി��.

3-48   ഗേവഷണ കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽ�� - മാർ�നിർേ�ശ�ിന് വി��ം
ഡയറേ��് ഓഫ് റിസർ�ിെ� 20/08/2012 െല DOR/B3/516/2005 നം. റിസർ�് െറ�േലഷൻ 2012 അ�ബ�ം
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4.9.1 �കാരം �ൾൈടം ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ 5 വർഷ�ി��ി�ം പാർ�് ൈടംകാർ 6 വർഷ�ി��ി�ം
ഗേവഷണം  �ർ�ീകരിേ��താണ്.  �േത�ക  സാഹചര��ളിൽ  ൈവസ്  ചാൻസലർ�്  1  വർഷം  �ടി
കാലാവധി  നീ�ിെ�ാ��ാൻ  അധികാര�െ��്  ഖ.  4.9.3  ൽ  �ചി�ി�ി��്.  യാെതാ�  കാരണവശാ�ം
ഇതിന�റം  കാലാവധി  നീ�ി  നൽകാൻ  പാടി�  എ�്  ഖ�ിക  4.9.5  ൽ  വ�വ�  െച�ി��്.  ഇെതാ�ം
ബാധകമ�ാ�  രീതിയിൽ  ഒ�നവധി  ഗേവഷണാർ�ികൾ  ഗേവഷണം  �ർ�ിയാ�ി  തീസീസ്
സമർ�ി��തിന് 10 വർഷ�ിന് േമൽ സമയെമ��തായി PhD അവാർഡ് രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക�.
ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

#
രജി�ർ

�കാരം �മ
ന�ർ

േപര് വിഷയം
ഗേവഷണം
ആരംഭി�ത്

തീസീസ്
സമർ�ി�ത്

േഡാ�േറ�്
നൽകിയത്

1 2208
മാധവൻ

െക.എസ്.
ഹി�റി 11/01/2000 10/07/2012 29/12/2014

2 2210 �ജിനി ടി.ജി. സം�തം 23/09/2002 31/12/2012 29/12/2014

3 2211
�ഹ�ദ്

സിറാ�ദീൻ
അറബി 16/09/1999 17/07/2013 29/12/2014

4 2222 ഷീന പി. �േവാളജി 01/06/2002 05/08/2013 29/12/2014

5 2300 ദീ�ി െക.വി. മലയാളം 09/01/2001 31/12/2012 19/12/2015

6 2363
�ഹ�ദ്

െനൗഫൽ
െകാേമ�് 03/10/2000 29/09/2015 08/08/2016

7 2454
േഡാളി
േജാർജ്

ൈസേ�ാളജി 11/02/2000 31/10/2013 25/03/2017

മാർ�നിർേ�ശ�ിന്  വി��മായി  വർഷ�േളാളം  ഗേവഷണം നട�ാൻ അ�മതി  നൽ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�്  എൻക�യറി നം. 5/DOR/17.08.17 ന്  നൽകിയ മ�പടി,
ഗേവഷണ  വിദ�ാർ�ിക�െട  രജിേ�ഷൻ  േനരി�്  റ�്  െച��തിന്  DOR  ന്  അധികാരമി�  എ�ാണ്.
ഗേവഷക�െട  ഗേവഷണ  �േരാഗതി  വിലയി�േ��ത്  �ാഥമികമായി  റിസർ�്  െസ�ർ  േമധാവി�െട
�മതലയാെണ�ം  േമൽ  �പാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ  മാ�േമ,  സമയബ�ിതമായി  റിസർ�്
�ർ�ീകരി�ാ� ഗേവഷക�െട രജിേ�ഷൻ റ�് െച�ാൻ കഴി�ക�� എ�ം മ�പടി ഹാജരാ�ിയി��്.

അർഹത��  വ��ികൾ�്  ഗേവഷണാവസരം  നിേഷധി�െകാ�്,  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�്  വി��മായി
വർഷ�േളാളം ഗേവഷണം നട�ാൻ അ�മതി നൽ��ത് �മ�കാരമ�. മാർ�നിർേ�ശം പാലി�ാൻ േവ�
കർശന നടപടികൾ �ണിേവ�ി�ി�െട ഭാഗ�് നി�് സ�ീകരിേ��താണ്.

3-49  പിരിെ��� �ക വകമാ�ി െചലവഴി��.
കാലി��്  സർ�കലാശാല  �ണിയൻ  �വർ�ന�ൾ  �ഗമമായി  നട��തി�ം  േവഗ�ിൽ  ഫ�്
അ�വദി��തി�മായി 17/04/2015 ൽ വിദ�ാർ�ി േ�മ വ��ിെല അസി��് രജി�ാ�െട �മതലയിൽ ഒ�
ബാ�് അെ�ൗ�് (നം. 67318753492) �ട�ക�ം ടി അെ�ൗ�ിേല�് സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ�ർ െച�്
െകാ��ക�ം െച�ി��്.  ടി  അെ�ൗ�ം 2015-16,  2016-17  വർഷെ� സർ�കലാശാല വാർഷിക കണ�ം
പരേശാധി�തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  �ണിയൻ  �വർ�ന�ൾ�്  േവ�ി  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം
സർ�കലാശാല പിരിെ��� �ക�ം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

വർഷം പിരിെ��� �ക �ണിയൻ �വർ�ന�ൾ�് ചിലവഴി� �ക ശതമാനം

2015 - 16 7298966 4587000 62%

2016 – 17 11440007 3113704 27%
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2016-17വർഷം  8326303  �പ  (11440007-3113704)  സർ�കലാശാല  �ണിയൻ  �വർ�ന�ൾ�്
ഉപേയാഗി�ാെത  സർ�കലാശാല  മ�്  ആവശ��ൾ�്  ഉപേയാഗി�.  �ണിയെ�  �വർ�ന�ൾ�ായി
സമാഹരി�� പണം ടി ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി�ാെത വകമാ�ി െചലവഴി��ത് അംഗീകരി�ാനാവി�.
2015-16 ��� വർഷ�ളിെല �ണിയെ� െചലവ് െവൗ��കൾ ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ നി�ം പരിേശാധി�്
അംഗീകാരം നൽ��തിന് ര�് വർഷ�ിലധികം കാലതാമസം വ��തായി ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2 ��
മ�പടിയിൽ �ഡ�് െവൽഫയർ വ��് വ��മാ�ിയി��്. ഇ�െന െചലവാ�െ�� പണം തിരി�നൽകാൻ
കാലതാമസം എ���ത് വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ �വർ�നെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട��്.

3-50  43 ശതമാനം അ��ാപക ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��ത് - പഠന, ഗേവഷണ രംഗ�് തിരി�ടിയാ��.
കാലി��് സർ�കലാശാലയിെല 35-ഓളം പഠന വ��കളിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദം, എം.ഫിൽ, പി,എ�്.ഡി
എ�ീ  േകാ�കൾ  പഠി�ി��തിനായി  െമാ�ം  239  അ��ാപക  ത�ികകളാണ്  അ�വദി�ിരി��ത്.
എ�ാൽ നിലവിൽ ഈ ത�ികകളിൽ �ിരം േജാലി െച��വ�െട എ�ം 136 ( 47%) േപർ മാ�മാണ് എ�്
26/09/2017  ൽ  സമർ�ി�  ഓഡി�്  എൻക�യറി��  (  ന�ർ  1)  മ�പടിയിൽ  സർ�കലാശാല
വ��മാ�ിയി��്.

�ധാന  പഠനവ��കളിൽ  പലതി�ം  ഒേ�ാ  രേ�ാ  �ിരം  അ��ാപകർ  മാ�െമ  നിലവി��  എ�്
സർ�കലാശാല  ഡയറി  പരിേശാധി�േ�ാൾ  വ��മാ���്.  ആയതിെ�  ചില  വിശദാംശ�ൾ  താെഴ
െകാ���.

�മ

നം
പഠന വ��്        

�ിരം
അ��ാപക�െട

എ�ം
റിമാർ�്

1. 
റഷ�ൻ 1 അസി.െ�ാഫസർ വ��് അ���ൻ ചാർജ് �ടി

വഹി��.

നിലവി�� അ��ാപകൻ മാർ�ിൽ റി�യർ
െച�ം.

2. 

െപാളി�ി�ൽ
സയൻസ്

1

3. 
േഫാൿേലാർ 1

അസി��് െ�ാഫസർ വ��് അ���െ�
ചാർജ് �ടി വഹി��.

4. 
ഫിേലാസഫി 2

5. 
േജാർണലിസം 2

6. 
ക���ർ സയൻസ് 2

7. 
അറബിക് 3 ഒരാൾ െഡപ�േ�ഷനിൽ േപായി

8. 
ൈസേ�ാളജി 3 ഒരാൾ �ഡി ലീവിൽ �േവശി�.

9. 
സം�തം 3

അ��ാപക�െട  എ�ം  �റ�ത്  �ലം  വിദ�ാർ�ിക�െട  പഠന  നിലവാരെ�  ബാധി�ക  മാ�മ�,
ഗേവഷണ�ിന് ആവശ��ിന് ൈഗ�മാെര കി�ാ� അവ��ം ഉ�ാ�ി �.ജി.സി.�െട �നിയർ റിസർ�്
െഫേലാഷി�് ലഭി� വിദ�ാർ�ികൾ�് േപാ�ം പല പഠന വ��കളി�ം ഗേവഷണ�ിന് േചരാൻ കഴി��ി�.
നാ�്  അ�ഡിേ�ഷൻ  ,  ചാൻസലർ  അവാർഡ്  എ�ിവയിൽ  കാലി��്  സർ�കലാശാല  പിേ�ാ�ം
േപായതിന് �ധാന കാരണം അ��ാപക ഒഴി�കൾ നിക�ാ�താണ്.

സർ�കലാശാലയിൽ അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ �ിര നിയമനം നട��തിന് േവ�ി 13/04/2015
ൽ വി�ാപനം ഇറ�ിെയ�ി�ം  ബ�മാനെ�� േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട  3/02/2016  െല വിധി  �കാരം
വി�ാപനം  റ�ാ�ിയതായി  മ�പടി  ക�ിൽ  സർ�കലാശാല  പറ���്.  പിഴ�കൾ  തി��ി  �തിയ
വി�ാപനം  �സി�ീകരി��തി��  മാനദ��ൾ  �പീകരി��തിനായി  സിൻഡിേ��്  തീ�മാന
�കാരം ഉപസമിതി �പീകരി�െവ�ി�ം �� പരിഹാരം ഇ�വെര ഉ�ായി�ി�. ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ിര

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

108 of 373 19/06/18, 2:32 PM



�� പതി�ി�് അ��ാപക നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-51   �ര�ാവീ� പരിഹരി�ാൻ - നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം
500  ഏ�േറാളം  �ല�്  വ�ാപി�്  കിട��  കാലി��്  സർ�കലാശാല  ആ�ാന  ക�ാ�സിൽ
പരീ�ാഭവൻ അഡ്മിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, െസൻ�ൽ ൈല�റി, എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ൾ, വിവധ പഠന
വ��കൾ  �ട�ിയ  �ധാന  ഭരണ,  അ�ാദമിക്  േക��ൾ  വിവിധ  �ല�ളിലായി  ചിതറി�ിട��
രീതിയിലാണ്  നിർ�ി�ി��ത്.  3000  വിദ�ാർ�ിക�ം,  2000  അ��ാപക,  അന��ാപക  ജീവന�ാ�ം
ക�ാ�സിെല േഹാ��കളി�ം,  ക�ാർേ��കളി�ം  താമസി� വ��.  ക�ാ�സിെല െമാ�ം �ര�ാ േജാലി
നിർ�ഹി��തിനായി  അ�വദി�െ��  െസക�രി�ി  �ാ�ക�െട  എ�ം  ഓഡി�്  എൻക�യറി��
മ�പടിയായി ലഭി�ത് താെഴ െകാ���.

1. െസക�രി�ി ഗാർഡ് 27

2. �ർഖ വാ�് മാൻ 13

3. വാ�് മാൻ 35

െമാ�ം 75

േമൽ വ��മാ�ിയ ത�ികകളിൽ �ിരം ജീവന�ാരനായി ആ�ം തെ� േജാലി െച��ി� എ�ം കരാർ
അടി�ാന�ിൽ വി��ഭട�ാരായ 71  േപ�ം ,  െസക�രി�ി  ഗാർഡ്  ത�ികയിൽ സിവിലിയൻ െസക�രി�ി
ഗാർഡ് ത�ികയിൽ നിയമി� 8 േപർ ഉൾ�െട 79 േപർ �ര�ാ േജാലി�ായി കാ�സിൽ നിേയാഗി�ി��്
എ�ം  മ�പടിയിൽ  സർ�കലാശാല  വ��മാ�ിയി��്.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  കാലി��്
സർ�കലാശാല െസക�രി�ി സി�ം സംബ�ി�് ഓഡി�് നട�ിയ വിലയി��ൽ താെഴ െകാ���.

1.  ക�ാ�സിെ� ന�വി�െട ഒ� നാഷണൽ ൈഹേവ�ം,  നാല്  പ�ായ�് േറാ�ക�ം കട� േപാ���്.
പ�ായ�്  േറാ�കൾ  കാ�സിെ�  അതിർ�ിയിേല�്  മാ�ി  �ാപി�്  ��മതിൽ  നിർ�ിേ��ത്
ക�ാ�സിെ�  �ര��്  അനിവാര�മാണ്.  ബ�.ൈഹേ�ാടതി  നിേയാഗി�  അഡ�.സീമ�ിനി  ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിൽ ��മതിൽ നിർ�ിേ��തിെ� ആവശ�കത ��ി�ാ�ിയി��്.

2. െമയിൻ േഗ�്, വി��ിയാൽ, െച��ാർമാട് എ�ിവിട�ളിെല േറാഡ് ൈസഡിൽ �ാപി� െസക�രി�ി ��കൾ
ഉപേയാഗ�ദമ�  എ�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  മ�പടിയിൽ  െസക�രി�ി  ഓഫീസർ  വ��മാ�ിയി��്.
വി��ിയാൽ, െച��ാർമാട് എ�ിവിട�ളിൽ െസക�രി�ി ��കൾ �ാപി�ത് 2008 ൽ ആണ്. വളെര െചറിയ
�മായതിനാൽ  ഒരി�ൽ  േപാ�ം  െസക�രി�ി  ആവശ��ിന്  ഉപേയാഗി�ാെത  ടി  ��കൾ
ഉപേയാഗ�ന�മായതായി  െസക�രി�ി  ഓഫീസർ  വ��മാ�ിയി��്.  േവ��  വിശകലനം  നട�ാെത
െസക�രി�ി ��കൾ നിർ�ി�തി�െട പാഴ്െചല��ായി.

3. �ധാനെ�� ഭരണേക��ളായ അഡ്മിനിേ�ഷൻ േ�ാ�്, പരീ�ാ ഭവൻ, എ�ിവ�് ���മതിൽ നിർ�ി�്
സംര�ി�ാൻ നിരവധി തവണ െസക�രി�ി വിഭാഗം ആവശ�െ��ി�ം ഇ�വെര പരിഹാരം ഉ�ായി�ി� എ�്
മ�പടിയിൽ പറ�ി��്. പരീ�ാഭവനിൽ നി�ം വിലെ�� പല േരഖക�ം , ഉ�ര േപ��ക�ം ന�െ���ത്
സർ�കലാശാല�െട  സൽേപരിന്  തെ�  േദാഷകരമായി  ബാധി�ി�ം  �ര�  ശ�മാ�ാൻ  നടപടി
സ�ീകരി�ാ�ത് ��തരമായ വീ�യാണ്.

4.  േവനൽ�ാല�്  കാ��ിൽ  അടി�ടി��ാ��  തീ  പി��ം  ഫല�ദമായി  തട��തിന്  െസക�രി�ി
ജീവന�ാർ�് ഉപകരണ��ം, പരിശീലന�ം നൽകാൻ നടപടികൾ ഉ�ാകണം.

5.  പരീ�ാഭവൻ  പരിസര�്  �വർ�ി��  ല�  ഭ�ണശാലകൾ  ഓഫീസ്  സമയ�ി�  േശഷം
�വർ�ി��ത് കർശനമായി വില�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം.

6.  വില  പിടി�  ഉപകരണ�ൾ  ��ി�ി��  പഠന  വ��കളിൽ  േവ��  �ര�  ഇ�  എ�  മ�പടി
െഗൗരവതരമാണ്. ആയത് പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

േമൽ അപാകതകൾ പരിഹരി�് �ര�ാവീ�കൾ ഒഴിവാ�ാൻ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-52  െമസ് േകാൺ�ാ�ർ�് നൽകിയ �ക�െട അർഹത സംബ�ി� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�.
സർ�കലാശാല�െട  േലഡീസ്  േഹാ�ൽ  െമസ്  നട�ി�്  േലലം  വിളി�്  കരാ�കാെര  ഏ�ി�കയാണ്.
െച��ത്.  െമ�്  േകാൺ�ാ�ർ�്  2016-17  ൽ  െമസ്  ഫീ  ഇന�ിൽ  �വെട  േചർ�ം  �കാരം  �ക
നൽകിയി��്.

# െച�് നം./തീ�തി �ക േകാൺ�ാ��െട േപര്

1. 
343591/27.05.2016 200000 െജയ്സൺ െജ. ആല�ാ�്

2. 
343723/06.09.2016 200000 െജയ്സൺ െജ. ആല�ാ�്

3. 
533547/28.10.2016 300000 ഷാജി സി.എം.

4. 
533548/28.10.2016 300000 െജയ്സൺ െജ. ആല�ാ�്

5. 
571778/21.01.2017 550000 െജയ്സൺ െജ. ആല�ാ�്

6. 
571780/25.01.2017 300000 ഷാജി സി.എം.

ആെക 1850000

നൽകിയ  �ക�്  േകാൺ�ാ�ർ��  അർഹത  പരിേശാധി��തിന്  ആവശ�മായ  േരഖകളായ,  ��ിക�െട
അ�ൻഡൻസ്, ഇൻ-രജി�ർ & ഔ�് രജി�ർ, യഥാർ� ഭ�ണ െചലവിന�ിൽ നൽേക� �ക സംബ�ി�
�തിമാസ കണ�്  �തലായവ ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  1/26.07.2017  �േഖന ആവശ�െ��തിന്  ��മായി
പരിേശാധി�തി�  േശഷമാണ്  �ക  നൽകിയെത�  മ�പടിയാണ്  ഹാജരാ�ിയത്.  �ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവ്
വാ�ാെതയാണ്  ഇ�കാരം  േകാൺ�ാ�ർ�്  �ക  അ�വദി�ി��െത�ാണ്.  െഹൗസ്  കീ�ർ  വാ�ാൽ
അറിയി�ത്.  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  വാ�ാെത  വാർഡൻ  േകാൺ�ാ�ർ�്  �ക  അ�വദി�ത്  ശരിയായ
നടപടിയ�.  �കളിൽ  �ചി�ി�  േരഖകൾ  ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ  െചലവ്  �കയായ  18,50,000/-  �പ
തട�െ����.

3-53   മതിയായ ജീവന�ാ�െട അഭാവം - വ��ിെ� �വർ�നം തട�െ����.
ഒ�  െ�ാഫസ�േട�ം  അസി.െ�ാഫസ�േട�ം  ത�ിക��  േഫാൿേലാർ  പഠന  വ��ിൽ  നിലവിൽ  ഒ�
അസി.െ�ാഫസർ  മാ�മാണ്  േസവനമ��ി��ത്.  വ�����െ�  �മതല  മലയാളം  വ��ിെല  ഒ�
അസി.െ�ാഫസറാണ്  വഹി��ത്.  വ��ിെ�  ൈദനംദിന  �ാ�കൾ  3  താൽ�ാലിക  അ��ാപകർ
�േഖനയാണ്  നട��ത്.  േഫാ�്  ആർ�ിൽ  റിസർ�്  നട��വർ�്  വളെര  ഉപേയാഗ�ദമാ��
ഡി�ാർ�െമ�ിൽ ഒ� ൈഗഡ് ഇ� എ��ം �േ�യമാണ്.

വളെര  ന�  രീതിയിൽ  �വർ�ി�ി��  ഒ�  ആർൈ�വ്  വ��ി��്.  നാടൻ  കലാ�പ��േട�ം
അ��ാന��േട�ം വീഡിേയാ,  ഓഡിേയാ േരഖകൾ ഇവിെട സിഡിയിലാ�ി ��ി�ി��്.  എ�ാൽ ഇവ
സംര�ി�ാൻ ആളി�ാെത,  െപാടി  പിടി�്  നശി�  െകാ�ിരി�കയാണ്  .  �ടാെത,  േഫാ�്  െമഡിസിെ�
ഭാഗമാ��  എ�േ�ാണി�ം  ഉപേയാഗി�ാെത  പലക  െപാളി�്  �ട�ിയ  നിലയിൽ  ��ി�ി��്.
കളരി�യ�് എ� ആേയാധനകല പരിശീലി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ കളരി�ം േമൽ�ര �വി�് നാശ�ിെ�
വ�ിലാണ്.

േഫാക്ൿേലാർ  പഠനവ��ിെ�  ഉയർ��ം  ആർൈ�വ്,  കളരി  �തലായവ�െട  സംര�ണ�ി�ം  േവ�
അടിയ�ിര നടപടികൾ സർവകലാശാല�െട ഭാഗ� നി��ാേക�താണ്.

3-54  േകാഴ്സ് നട�ി�ിൽ അവ��ത – കാേലാചിതമായി സിലബസ് പരിഷ്�രി��ി�.
െസ�ർ  േഫാർ  ക���ർ  സയൻസ്  ആ�്  ഇൻഫർേമഷൻ  െടേ�ാളജി  (സി.സി.എസ്.െഎ.ടി) ,  എം.ബി.എ
െസ�ർ,  തി�ർ,  ��രിൽ  2017-18  വർഷെ�  എം.സി.എ  േകാ�ിേല��  �േവശനം  07/08/2017  �തൽ
ആരംഭി�കയാണ്. 2015 െല എ.പി.െജ.അ�ൾ കലാം ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�് �കാരം േകരള
സം�ാനം  ��വൻ  ��േദശ  പരിധി  നി�യി�്  േകരള  െട�ി�ൽ  �ണിേവ�ി�ി  തി�വന��രം
ആ�ാനമായി 05/05/2014 �തൽ �ാപിതമായി. എ�ിനീയറിംഗ് ശാ�ം, സാേ�തിക ശാ�ം, മാേനജ്െമ�്
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എ�ിവയി��  ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര  ഗേവഷണ  പരിപാടിക�െട  അ�ാദമിക്  നിലവാരം  െമ�െ���ക
എ�താണ്  െട�ി�ൽ  സർ�കലാശാല�െട  ല���ൾ.  സം�ാനെ�ാ�ാെക��  എ�ിനീയറിംഗ്,
എം.സി.എ,  എം.ബി.എ  േകാേള�കൾ  െട�ി�ൽ  സർ�കലാശാലയിൽ  അഫിലിേയഷൻ  എ��്  �തിയ
അ��യന വർഷം �തൽ �വർ�ി� വ�കയാണ്.
എ�ാൽ കാലി��്  സർ�കലാശാല േനരി�്  നട�� സ�ാ�യ എം.സി.എ,  എം.ബി.എ േകാ�ക�ം,  റ�ലർ
എം.ബി.എ,  എം.എസ്.സി,  ക���ർ  സയൻസ്  േകാ�ക�ം  �ടർ�ം  സർ�കലാശാല  തെ�  നട�ി
വരിക�മാണ്. ഒ� �േത�ക ആവശ��ിന് േവ�ി ആ�് പാ�ാ�ി �ാപിതമായ സർ�കലാശാല��േ�ാൾ
മ�്  സർ�കലാശാലകൾ ടി  േകാ�കൾ �ടർ�ം അഡ്മിഷൻ നട�ി േകാ�്  �ട��ത്  ഉചിതമാേണാ എ�്
പരിേശാധിേ��ിയിരി��.  �ടർ�ം  േകാ�കൾ  നട�ാൻ  സർ�ാർ  അ�മതി  കര�മാ�ിയിെ��ിൽ
ഭാവിയിൽ നിയമ ���ൾ�് ഇടയാവാൻ കാരണമാകാം.

നിലവിൽ കാലി��്  സർ�കലാശാലയിെല എം.സി.എ.  വിദ�ാർ�ികൾ പഠി��ത്  2010  ൽ ത�ാറാ�ിയ
സിലബസ്  ആണ്.  വർഷ�ൾ 6  കഴി�ി�ം  സിലബസ്  കാേലാചിതമായി  പരി�രി�ി�ി�.  ക���ർ  പഠന
രംഗ�് അതിേവഗം �തന സേ�ത�ൾ വികസി� വ���്. ആയത് ഉൾെ�ാ�� തര�ിൽ സിലബസ്
പരി�രി�ിെ��ിൽ പഠി�ിറ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് അതിെ� �ണം കി�ി�.  ന� �ാപന�ളിൽ േജാലി
ലഭി��തിെന�ം  അത്  �തി�ലമായി  ബാധി�ം.  െട�ി�ൽ  സർ�കലാശാലയിൽ  അഫിലിേയ�്  െച�
േകാേള�കളിൽ എം.സി.എ.�് ലാ�രൽ എന്�ി �ീം അ�വദി�ി��്. വിദ�ാർ�ികൾ പഠന കാലയളവിൽ ഒ�
വർഷം ലാഭി�ാൻ കഴി�ം എ�തിനാൽ ലാ�റൽ എൻ�ി ഉ� േകാേളജിേല�് വിദ�ാർ�ികൾ േവഗ�ിൽ
ആകർഷി�െ��ം.  അതിനാൽ കാലി��്  സർ�കലാശാലയി�ം ലാ�റൽ എൻ�ി�ം,  പരി�രി� സിലബ�ം
നട�ിലാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-55  ഐ.സി.സി.ആറിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ അധിക �ക തിരി�ട�ണം
09/06/2016 െല േകാേമ�് പഠന വ��ിെ� ഡി.ഡി.എം.എഡ്./േഫാറിൻ �ഡ�്സ്/2011 ന�ർ ക�് �കാരം
േകാേമ�്  വിഭാഗ�ിെല 6 എം.ബി.എ.വിേദശ വിദ�ാർ�ിക�െട 3,  4 െസമ�ർ പരീ�ാ ഫീസായി 15798/-
�പ  ഐ.സി.സി.ആർ.  (Indian  Council  for  Cultural  Relations)  ൽ  നി�ം  ആവശ�െ�ടാൻ  അറിയി�ി��.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�ാർ�ി േ�മവിഭാഗം ട�ഷൻ ഫീ�ം പരീ�ാ ഫീ�മായി ആെക 418698/-
�പ ഐ.സി.സി.ആർ. ൽ നി�ം ആവശ�െ��. എ�ാൽ പി�ീട്  16/06/2016 െല ക�് �കാരം പരീ�ാ
ഫീസിന�ിൽ 13746/- �പ മാ�െമ ആവശ���. ഇ�ാര��ം ഐ.സി.സി.ആറിെന അറിയി�െവ�ി�ം ആദ�ം
ആവശ�െ�� ��വൻ �ക�ം അ�വദി�കയാണ് ഉ�ായത്. േകാേമ�് പഠന വ��ിെ� അടേ�� 416646/-
�പ അട�ി��്. ബാ�ി �ക 2052/- (418698 – 416646) �പ ഐ.സി.സി.ആർ. ൽ തിരി�ടേ��താണ്.

3-56  ല�ദ�ീപ് ഭരണ�ട�മാ��ാ�ിയ ധാരണാപ��ിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ �ണിേവ�ി�ി വീ�
വ���
േകാഴിേ�ാട്  സർ�കലാശാല�ം  ല�ദ�ീപ്  ഭരണ�ട�ം  ത�ിൽ  ഉ�ാ�ിയ  ധാരണാപ��ിെല
താെഴെ�ാ��ിരി�� വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ സർ�കലാശാല ��തരമായ വീ�കൾ വ���തായി
ഓഡി�ിൽ കെ��ി.

1). കരാർ അടി�ാന�ിൽ നിയമി� ജീവന�ാ�െട േവതനം ����ത് സംബ�ി�് (MOU �മ നംപർ 12
�കാര�� വ�വ�).

MOU �മ നംപർ12 �കാരം ല�ദ�ീപിെല കവര�ി, കടമ�്, ആേ�ാ�് എ�ിവിട�ളിെല 3 െസ��കളിൽ
കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട (ടീ�ി�് & േനാൺ ടീ�ി�് ) �തിമാസ നി�ിത
േവതനം  2  വർഷം  ��േ�ാൾ  10  %  നിര�ിൽ  വർ�ി�ി��തി��  െ�ാേ�ാസൽ  സർവകലാശാല
നൽേക���്. ഏ��ം അവസാനമായി ഈ നിര�് വർ�നവ് വ��ിയത് 27-7-2015 നാണ്. അതി� േശഷം
ഓഡി�്  നട�ിയ  മാസം  (1/2018)വെര  നിര�്  വർ�നവ്  സംബ�ി�  െ�ാേ�ാസൽ  സർവകലാശാല
സമർ�ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ അർഹമായ ആ��ല�ം ലഭി�ാെത ജീവന�ാർ ��ി���.

2). �വർ�ന കല�ർ �റെ��വി��ത് സംബ�ി�് (MOU വ�വ�-�മ.നം-18).
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��  സർവകലാശാല  െസ��കളിെല  നിലവി��  േ�ാ�ാ�കൾ,  ��ികൾ�ം  അ��ാപകർ�ം  ഉ�
െ�യിനി�് /  കൗൺസലി�് േ�ാ�ാ�കൾ, വിദ�ാഭ�ാസ റിസർ�്  േ�ാ�ാ�കൾ, ക��ണി�ി  സർ�ീ�കൾ
എ�ിവ  ശരിയാ�ം  �മമാ�ം  നട��തിന്  ഒ�  �േത�ക  വാർഷിക  �വർ�ന  കല�ർ  (ബഡ്ജ�്
റിക�യർെമ�കൾ ഉൾെ���ി) സർവകലാശാല �റെ��വിേ����്. എ�ാൽ ഇ�ര�ി�� �വർ�ന
കല�ർ �റെ��വി��തായി�ാ��ി�.

ധാരണാപ��ിെല  േമൽ  േരഖെ���ിയ  വ�വ�കൾ  പാലി��തി��  വീ�കൾ�  �റെമ
താെഴെ�ാ��ിരി�� ��ി��ക�ം െസ�റിെല ജീവന�ാർ അഭി�ഖീകരി��തായി ഓഡി�ിൽ കെ��ി.

1). അ�ൗ�ിൽ മാസേവതനം െ�ഡി�് െച��തി�� കാലതാമസം.

��  സർവകലാശാല  െസ��കളിേല�ം  ജീവന�ാ�െട  (ടീ�ി�്  &  േനാൺ  ടീ�ി�് )ഹാജർ  വിവരം
യഥാസമയം  സർവകലാശാല�്  നൽ���്  എ�ി�ം  വളെര  ൈവകിയാണ്  ജീവന�ാ�െട
അ�ൗ�കളിേല�് മാസേവതനം െ�ഡി�് െച�െ���ത്.

ഉദാഹരണമായി  �ണിേവ�ി�ി  െസ�ർ,  കടമ�ിെല ജീവന�ാ�െട  അവസാനെ� ��മാസെ� േവതനം
ലഭി�തി��ായ കാലതാമസം �വെട േചർ��.

മാസം അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� തി�തി

10/2017 14-11-2017

11/2017 13-12-2017

12/2017 22-1-2018

സമാനരീതിയി��  കാലതാമസം  കവര�ി,  ആേ�ാ�്,  എ�ീ  െസ��കളിെല  ജീവന�ാ�ം
അഭി�ഖീകരി���്.

2). േകാംപൻേസഷൻ കാലയളവിൽ േജാലി െച�തിന് േവതനം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

കടമ�്,  ആേ�ാ�്  എ�ിവിട�ളിെല  �ണിേവ�ി�ി  െസ��കളിൽ  റംസാൻ  കാല�്  നൽകിയ
ഒഴി�ദിന�ൾ നിക��തിനായി ത�ല�മായ ദിന�ൾ ഒഴി�ദിന�ളായ ശനിയാ�കളിൽ േകാംപൻേസ�്
െച�് �വർ�ി�ി��്. എ�ാൽ ഇ�ിെന േജാലി െച� ദിവസ�ളിൽ ജീവന�ാർ�് േവതനം അ�വദി�
നൽകിയി�ി�.

MOU  �കാര��  വ�വ�കൾ  പാലി��തി�ം  ജീവന�ാ�െട  േവതനം  താമസം�ടാെത  അ�വദി�
നൽ��തി�ം �ണിേവ�ി�ി�െട ഭാഗ�നി�ം അടിയ�ര�ം സത�ര�മായ നടപടികൾ ഉ�ാേക�താണ്.

3-57  'േട�് എ േ��്' പ�തി - ല���ിൽ നി�ം വ�തിചലി� നട��.
കാലി��്  സർ�കലാശാലയിൽ  നാഷണൽ  ൈഹേവ�്  സമീപ�ായി  പ�്  െസ�്  �ല�്  േടായ്ല�്
േകാം��്, േകാഫീ േഷാ�്, േ�ാ�് �ം, �വനീർ േഷാ�്, പാർ�ിംഗ് ഏരിയ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� 'േട�് എ
േ��് ' പ�തി നട�ിലാ��തിനായി �ലം അ�വദി�് തരണെമ�് മല�റം ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷൻ
െകൗൺസിൽ  (DTPC)  െസ��റി  26/03/2015  െല  ഡി-88/15/DTPC  ക�ി�െട  സർ�കലാശാലേയാട്
ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ 06/04/2015 െല സിൻഡിേ��് തീ�മാനം നം. 2015.479 �കാരം (�.ഒ.
നം.  3967/2015/അ�ിൻ  തീ�തി  18/04/2015)  �ല�ിെ�  ഉടമ�ാവകാശം  ൈകമാറാെത  പ�്  െസ�്
�ലം നാഷണൽ ൈഹെവ, കട�ാ�പാറ േറാഡിന് സമീപ�ായി അ�വദി�ാൻ തീ�മാനി�.

03/12/2015 ൽ സർ�കലാശാല രജി�ാർ ഒ�ാം ക�ിയാ�ം DTPC െസ��റി ര�ാം ക�ിയാ�ം ഒ�ി� MoU
�കാരം താെഴ പറ�� െസൗകര��ൾ ഉൾെ���ി േട�് എ േ��് പ�തി�് െക�ിടം നിർ�ി�ണെമ�്
വ�വ� െച�.

േടായ്ല�് േകാം��്1. 

േകാഫി േഷാ�്2. 
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േ�ാ�് �ം3. 

�വനീർ േഷാ�്4. 

പാർ�ിംഗ് ഏരിയ5. 

എ.ടി.എം.6. 

കരാർ കാലാവധി  ��്  വർഷ�ാലമായിരി�ം എ�ം അതിന്  േശഷം ര�്  പാർ�ി�െട�ം സ�തേ�ാെട
കരാർ  ���ാ��താണ്  എ�ം  DTPC  നിയമി��  േകാൺ�ാ�ർ  പ�തി  നട�ിലാ�ണെമ�ം
െക�ിട�ിെ��ം  എ.ടി.എം.െ��ം  വാടകയിന�ിൽ  ലഭി��  വ�മാന�ിെ�  80%  സർ�കലാശാല�്
നൽകണെമ�ം എ�ിെമ�് വ�വ� െച�ി��്.

കരാർ വ�വ�കൾ പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിനായി  05/03/2018  ൽ എ�ിനീയറിംഗ്
വ��ിെല  ഒ�  ഓവർസീയ�െട  സാ�ി���ിൽ  നട�ിയ  �ലപരിേശാധനയിൽ  േ�ാ�്  �ം,  �വനീർ
േഷാ�്,  എ.ടി.എം.  െകൗ�ർ എ�ിവ �ാപി�ി�ി�  എ�്  കെ��ി.  നിലവിൽ ഒ� േഹാ��ം  ഒ� ��്
�ാ�മാണ്  �വർ�ി�  െകാ�ിരി��ത്.  എ.ടി.എം.  െകൗ�ർ  �ാപി�ാ�തിനാൽ  ആ  ഇന�ി��
വ�മാനം  സർ�കലാശാല�്  ന�െ��  െകാ�ിരി�കയാണ്.  സർ�കലാശാലയിൽ  വ��വർ�ം
ദീർഘ�രയാ��ാർ�ം  ഉപേയാഗി�ാൻ  സാധി��  േടായ്ല�്  േകാം��്  �ാപി�്  �വർ�ി�ി�ം
എ�ായി�� ഈ പ�തി�െട �ഖ� ല��ം. എ�ാൽ േഹാ�ൽ, ��്  �ാൾ എ�ിവ �വർ�ി�ി�്  ലാഭം
കെ��ാനാണ് കരാ�കാരൻ �ാധാന�ം നൽ��ത്. േടായ്ല�് േകാം��് �ാപി�ി��് എ�ി�ം േവ��
പരിപാലനം ഉ�ാ��ി�. െക�ിട�ിന് ��ം േഹാ�ൽ നട��തിനായി താൽ�ാലിക െഷ�കൾ �ാപി�്
ഒ�  ക�വട  േക�മാ�ി  മാ�ിയിരി�കയാണ്.  ആയതിനാൽ  'േട�്  എ  േ��് '  പ�തി�്  അ�മതി
നൽ�േ�ാൾ ഉ�ാ�ിയ വ�വ�കൾ �കാരം പ�തി ല��ം േനടിെയ��ാൻ ഭരണതല�ിൽ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-58  േകാഴ്�കൾ �ർ�ിയാ�ാെത അന�മായി നീ��.
വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ി� കീഴിൽ 2014-15 ൽ ആരംഭി��ം �ർ�ീകരണ കാലാവധി കഴി��മായ
�വെട േചർ�� േകാ�കൾ 9/2017 �ം �ർ�ീകരി�ി�ി�.

# േകാ�് കാലാവധി നിലവി�� അവ�

1
എം  എസ്  സി  െകൗൺസിലിംഗ്
ൈസേ�ാളജി

2  വർഷം  (4
െസമ�ർ)

2-ാം െസമ�ർ പരീ� മാ�േമ കഴി�ി��

2
ബി എസ് സി

�ിൻറിംഗ് െടേ�ാളജി
3  വർഷം  (6
െസമ�ർ)

1-ാം  െസമ�ർ  പരീ�ാ  തീയതി
നി�യി�ി�ി�.

3 എം ബി എ
2  വർഷം  (4
െസമ�ർ)

3-ാം  െസമ�ർ  േകാൺടാ�്  �ാസ്  നട�
വ��.

4 Certificate course in Food production 6 മാസം
പരീ�  നട�ാൻ  പരീ�ാകൺേ�ാളർ�്
ക�് നൽകി

5 Certificate course in Front office 6 മാസം
പരീ�  നട�ാൻ  പരീ�ാകൺേ�ാളർ�്
ക�് നൽകി

6
Certificate  course  in  Food  and
Beverages

6 മാസം
പരീ�  നട�ാൻ  പരീ�ാകൺേ�ാളർ�്
ക�് നൽകി

�ത�മായ ആ��ണ�ം ��മ��ം സമയബ�ിത�മായ പരീ�ാനട�ി�ം േകാ�ിെ� �ർ�ീകരണ�ിന്
ഒഴി��ടാനാവാ�താണ്.  േകാ�്  അന�മായി  നീ�േപാ��ത്  അ�ിഷൻ  േനടിയ  ��ിക�െട  ഭാവിെയ
േദാഷകരമായി  ബാധി��തിനാൽ  അടിയ�ര  നടപടികൾ  ൈകെ�ാ��തിന്  സർവകലാശാല
അധികാരിക�െട �� �ണി��.
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3-59  RUSA (Rashtriy Uchchatar Shiksha Abhiyan) ഫ�് വിനിേയാഗ�ിൽ കാലതാമസം
വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം RUSA ഫ�് വരവ് 13,18,35,175 �പ�ം െചലവ് 6,46,51,352 �പ�മാണ്.
ലഭി�  �ക�െട  49.039%  �പ  മാ�മാണ്  സർവകലാശാല�്  വിനിേയാഗി�ാൻ  കഴി�ി��ത്.  �േത�ക
ഉേ�ശ��ൾ�ായി  നൽ��  �ാ�്  യഥാസമയം  വിനിേയാഗി�ാതിരി��ത്  ആശാസ�മായ  നടപടിയ�.
ലഭ�മായ �ക �ർ�മാ�ം വിനിേയാഗി�് സർവകലാശാല�െട െഭൗതിക സാഹചര��ൾ വർ�ി�ി��തിന്
േവ� ഊർ�ിത നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-60  � ജി സി �ാ�് യഥാസമയം വിനിേയാഗി��ി�
വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  58,27,871/-  �പ  പലിശ  ഇന�ിൽ  വര��്.  �  ജി  സി  ഫ�്
യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ാെത അെ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി��ത് െകാ�ാണ് പലിശ ഇന�ിൽ ഇ��ം
വര��ായെത�്  ഓഡി�്  വിലയി���.  �  ജി  സി  �ാ�്  സമയബ�ിതമായി  െചലവഴി�ാ�തിന്
വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-61  �ണിേവ�ി�ി സ്�ാ���്, �.ജി.സി. െറ�േലഷൻ എ�ിവ�് വി��മായി അധ�ാപകർ�് �ാന�യ�ം
അ�വദി��ത് വഴി �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ർവിനിേയാഗി�െ���.
ലക്ചറർ,  റീഡർ,  െ�ാഫസർ  എ�ീ  ത�ികകളിൽ  േനരി�്  സർ�കലാശാലയിൽ  നിയമിതരാ��
അധ�ാപകർ�്  �ണിേവ�ി�ി  െറ�േലഷൻ (05/07/2002  െല  ഗസ�്  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ GAI/F2/3384/2002)
ഏഴ് �കാരം �ൻ സർ�ീസ് പരിഗണി�് െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�ാ��താണ്. ��തായി സർ�കലാശാലയിൽ
നിയമിതരാ�� അധ�ാപകർ�്  േമൽ േനാ�ിഫിേ�ഷൻ െറ�േലഷൻ 8 �കാര�ം കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി
ഫ�്  �ാ���്സ്  1977  ചാപ്�ർ  3  �ാ���്  13  �കാര�ം  ഒ�  വർഷെ�  െ�ാേബഷൻ  നി�ർഷി���്.
�ടാെത  21/12/1999  െല  GO  (P)  No.  171/99/H  Edn.  ഖ�ിക 9.1  �കാര�ം  ഒ�  വർഷെ� െ�ാേബഷൻ
കാലയളവ്  നി�ർഷി��. കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  �ാ���്  1977  ചാപ്�ർ  3,  �ാ���്സ്  9  �കാരം
�ണിേവ�ി�ി നിയമനം ലഭി�� അധ�ാപകർ�് KSR, KS&SSR എ�ിവ ബാധകമാണ്. KS&SSR ഖ�ിക 28 (a)
�കാരം  െ�ാേബഷൻ  ഡി�യർ  െച�ാെത  െ�ാേമാഷൻ  നൽക�െത�്  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ
െ�ാേബഷൻ കാലയളവ് പരിഗണി�ാെത സർ�കലാശാലയിെല അധ�ാപകർ�് നിയമിതരായ ദിവസം തെ�
�ൻ േസവനകാലം കണ�ിെല��് �ാന�യ�ം അ�വദി��തായി കാ��. ഉദാഹരണ�ിന് 19/01/2017
െല UO  No.  764/2017/Admn.  �കാരം  െകാേമ�്  ആ�്  മാേനജ്െമ�്  �ഡീസിെല അധ�ാപകൻ േഡാ.  ബി.
വിജയച�ൻ പി��് സർ�കലാശാലയിൽ റീഡറായി നിയമനം ലഭി� 10/09/2009 ൽ തെ� അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസറായി റീ-െഡസിേ�ഷൻ അ�വദി�് ഉയർ� ശ�ളെ�യിൽ നൽകിയി��്.

േഡാ.  വിജയച�ൻ  പി�  15/02/1985  �തൽ  09/09/2009  വെര  �നിയർ  ലക്ചറർ,  ലക്ചറർ  (സീനിയർ
െ�യിൽ),  ലക്ചറർ  (െസല�ൻ  െ�യിൽ)  എ�ീ  ത�ികകളിൽ  േസവനമ��ി�ി��്.  10/09/2009  ന്
12000-420-18300 �ീ-റിൈവസ്ഡ് െ�യിൽ ഇേ�ഹം കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിൽ റീഡറായി നിയമിതനായി.
GO  (P)  No.  58/2010/H  Edn.  Dated  27/03/2010  �കാരം  ശ�ളപരി�രണേ�ാട�ബ�ി�്  ഇേ�ഹ�ിെ�
10/09/2009  െല  ശ�ളം  39100+8000  AGP  (15600-39100+8000AGP)  ആയി  സിൻഡിേ��്  നിജെ���ി
നിൽകി��്.  പി�ീട്  06/01/2016  െല UO No.  246/16/Admn.  �കാരം  സർ�കലാശാലയിൽ നിയമിതനായ
ദിവസം  �തൽ  െ�ാേബഷൻ  കാലയളവ്  പരിഗണി�ാെത  ഇേ�ഹ�ിന്  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ (െ�യിൽ 37400-67000+10000 AGP) റീ െഡസിേ�ഷൻ അ�വദി� നൽകി.

17/02/2016  െല  െക.എസ്.എ.-സി.എൽ.�.  എ2-117/2016  ന�ർ  ക�്  �കാരം  ��ത  തീ�തിയിൽ
ഇേ�ഹ�ിന് അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�െട െ�യിൽ അ�വദി�ത് �മ�കാരമെ��് ��ികാണി�തിെന
�ടർ�് 29/09/2016 െല UO No. 1398/2016/Fin �കാരം അധിക�ക േപ�ണൽ േപ ആയി അ�വദി�െകാ�്
15600-39100+8000  AGP  എ�  െ�യിലിൽ  ഇേ�ഹ�ിെ�  ശ�ളം  39100+6710  PP+8000  AGP+1000  PAGP
ആ�ി േപ െ�ാ��ൻ അ�വദി�. പി�ീട് 26/12/2016 െല സി�ിേ��ിെ� 2016.1349 ന�ർ തീ�മാന�കാരം
06/01/2016 െല UO ക�ാൻസൽ െച�ക�ം UGC 2010 െറ�േലഷൻ �കാരം നി�ർഷി� PBAS (Proforma Based
Appraisal System) �കാര�� API Score അടി�ാനെ���ി, 10/09/2009 ന് അേസാസിേയ�് െ�ാഫസറായി
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റീ-െഡസിേ�ഷൻ െച�ക���ായി.  എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി  �ാ���്സ്,  റ�േലഷൻ,  �.ജി.സി.  റ�േലഷൻ
എ�ിവയിൽ  നി�ർഷി�ി��  െ�ാേബഷൻ  പിരിയഡ്  പരിഗണി�ാെത�ം  KS&SSR  െല  വ�വ�കൾ
പാലി�ാെത�മാണ്  ഇ�കാരം  �ാന�യ�ം  അ�വദി�ി��ത്.  ആയതിനാൽ  ഈ  നടപടി  �ാ���്
വ�വ�ക�െട ലംഘനമാണ്. സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി �ാന�യ�ം
അ�വദി�്  ശ�ളം ഉയർ�ി നൽകിയ നടപടി ജി.ഒ.  (എം.എസ്.)  നം.  230/88/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം തീ�തി
27/10/1988  Subrule  4  �കാരം  സർ�ാർ  ഫ�ിെ�  �ർവിനിേയാഗമാണ്.  ആയതിെ�  ഉ�രവാദി
സർ�കലാശാല ൈവസ് ചാൻസലറാെണ�് ��ത ഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയി��്.

�ണിേവ�ി�ിയിെല െകാേമ�് ആ�് മാേനജ്െമ�് �ഡീസിെല അധ�ാപകരായ േഡാ. േജാൺസണി�ം, േഡാ.
�ഹ�ദ്  മാഹി�ം  സമാനരീതിയിൽ  റീ  െഡസിേ�ഷൻ  അ�വദി�ി��്.  മ�്  അധ�ാപക�െട  കാര��ി�ം
ഇ�കാരം ശ�ളനിർ�യം നട�ിയി�െ��ിൽ ആയത് �നഃപരിേശാധി�് അ�വദി� അധികം �ക തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി��ാ��  ന�ം  ൈവസ്  ചാൻസല�െട
ബാ��തയായി നിജെ����താണ്.

ഭാഗം-4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1  വാർഷികകണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം.

ഇനം വരവ് െചലവ്

പ�തിയിതരം 2490502957 2236194281

പ�തി 793980678 599262820

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 107671801 102720080

ഋണശീർഷകം 415473394 429138175

ആെക 3807628830 3367315356

4-2  സാ��ിക നില.

�ൻ ബാ�ി (വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം) 1343356477

വര�കൾ

തൻ വർഷെ� വരവ് (AFS �കാരം) 3807628830

3812068364
(+) �ൻവർഷ�ളിെല പണമാ�ാ� െച�കൾതിരിെക
വരവിെല��ത്

1667078

(+)  കാലാവധി  �ർ�ിയാ�ിയ  നിേ�പ�ൾ
വരവിെല��ത്

2772456

ആെക വര�കൾ 5155424841

ആെക
െചല�കൾ

(-)�ൻവർഷ�ളിെല െച�കൾ പണമാ�ിയത് 3367315356

3370277473
(-)  �ിരം നിേ�പ�ൾ�് പലിശ ഇന�ിൽ ലഭി�
�ക പി.എഫ് അ�ൗ�ിേല�് അടവാ�ിയത് 2958948

(-)  �ൻ  വർഷ�ളിെല  എ�തി  തളളിയ  െച�കൾ
���ി െചലവ് െച�ത്

3169

31/3/2017 െല നീ�ിയിരി�് (വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം) 1785147368

4-3  െപാ��െ���ൽ പ�ിക.
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31/3/2017 െല നീ�ിയിരി�് (വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം) 1785147368

(+) ��ക

പണമാ�ാ� െച�കൾ 139215085

156186700

െത�ായി/ അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക 5234395

ബാ�് െഡബി�് െച�തിൽ �റവ് വ� �ക 38224

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ തൻവർഷം

�മീകരി�ാ� �ക
11698996

(-)
�റ�ക

തൻവർഷം വരവ് വ�തിൽ ബാ�് അ�� വർഷം മാ�ം വരവ്
േരഖെ���ിയ �ക 540754

15370249

വരവ് വ�തിൽ �റവായി െ�ഡി�് െച� �ക 1173540

തരം തിരി�ാ��ം അധികമായി െഡബി�് െച��മായ �ക 6318205

അധികമായി െഡബി�് (മ�ളളവ) 352143

L.C  ഇന�ിൽ  ബാ�്  െഡബി�്  െച�തിൽ  �മീകരി�ാ�
�ക

3201680

േപെ��്  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  െഡബി�്  െച�തിൽ
�മീകരി�ാ� �ക

742458

ഇ.പി.എഫ്  ഇന�ിൽ  ബാ�്  െഡബി�്  െച�തിൽ
�മീകരി�ാ� �ക

3041469

31/03/2016 െല നീ�ിയിരി�് (ബാ�് അെ�ൗ�കൾ �കാരം) 1925963819

4-4  ബാ�് നീ�ിയിരി�് വിശദാംശ�ൾ.

�.ന അെ�ൗ�ിെ� േപര് അെ�ൗ�് ന�ർ നീ�ിയിരി�് (₹)

1 എസ്.ബി.ടി. നം.2 അെ�ൗ�് 57018247335 40,05,407

2 എസ്.ബി.ടി. എസ് 9 അെ�ൗ�് 57018247391 6,97,83,515

3 എസ്.ബി.ടി. നം.10 അെ�ൗ�് 57018247404 5,61,71,593

4 കനറാ ബാ�്, തി�ര�ാടി 0825201001109 1,96,30,580

5 സബ് �ഷറി - പി.ഡി.അെ�ൗ�് Pd code 81 23,31,26,109

6 �ഷറി STSB 799011400000130 23,09,34,035

7 എസ്.ബി.ടി. നം.7 അെ�ൗ�് 57018247380 12,42,063

8 എൽ.സി. മാർജിൻ മണി െഡേ�ാസി�് ------- 15,50,000

9 എസ്.ബി.ടി. നം.5 അെ�ൗ�് 57018247368 3,09,701

10 സി�ിേ��് ബാ�് - 216/93 44052160000193 5,743

11 സി�ിേ��് ബാ�് - 44052140000096 10,885

12 സി�ിേ��് ബാ�് - എഫ്.ഡി.അെ�ൗ�് 44054180002930 54,96,964

13 സർ�കലാശാല െസ�ർ, ആേ�ാ�് ------ (2,32,833)

14 സർ�കലാശാല െസ�ർ, കടമ�് ------ 2,13,780

15 സർ�കലാശാല െസ�ർ, കവര�ി ------- (5,75,518)

16 എസ്.ബി.ടി. ഇ.ഇ.എഫ്.സി, േത�ി�ലം 67054364548 40,62,854
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17 കനറ ബാ�് EEFC 825101077009 65,66,940

18 എസ്.ബി.ടി. നം.1 ,കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാം 57018247324 1,93,33,607

19 േപെമ�് I & IV 67081532625 3,91,76,379

20 േപെമ�് IIA 67360239166 2,84,07,885

21 േപെമ�് II B & D 67360239676 7,53,15,854

22 േപെമ�് II C 67360239597 2,04,12,070

23 േപെമ�് III 67360239439 2,80,77,103

24 എസ്.ബി.ടി. അെ�ൗ�് 67169769523 2,25,71,671

25 എസ്.ബി.ടി. അെ�ൗ�് (എൻ.എസ്.എസ് ) 67177998543 66,05,996

26 ബഷീർ െചയർ 67212887970 3,549

27 േ�ാർട്സ് & െഗയിംസ് (സംഭാവന) 67216300093 6,46,492

28 ഇ�ാമിക് െചയർ 67216081423 2,24,906

29 എസ്.ബി.ടി. ഓൺൈലൻ െപയ്െമ�് 67221669064 19,34,011

30 ഓൺൈലൻ സർ�ിഫി��് േവരിഫിേ�ഷൻ 67198576274 82,21,884

31 ഇ െപെ��് അ�ൗ�് 67268360541 5,74,432

32 ഇ െ�ാക�റെമ�് െ�ാജ�് 67228312415 98,75,203

33 �സ അെ�ൗ�് 67322926915 10,29,21,028

34 എൻേഡാവ്െമ�് പലിശ 67325960759 1,01,641

35 ഫ�് �ാൻ�ർ അ�ൗ�് 67360239315 7,49,17,503

36 െപെ��് േഗ�് േവ 67382582990 1,25,27,911

37 �സ�കാല എഫ്.ഡി.അെ�ൗ�ിെല �ക ------- 39,40,30,765

38 മ�് എഫ്.ഡി. അെ�ൗ�് ------- 39,27,19,524

39 ടി.പി.എ. അെ�ൗ�് 390 5,50,30,209

40 എസ്.ബി.ടി. ��ർ ------ 8,213

41 എസ്.ബി.ടി., തലേ�രി ------ 23,165

42 എസ്.എ.പി. - കനറാ ബാ�് ------ 1,000

ആെക 1,92,59,63,819

4-5  �ിരനിേ�പ�ൾ

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 379421536

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 195533456

ആെക 574954992

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 182235468

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 392719524

4-6  �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �കകൾ - 5,04,17,367 �പ
അഡ�ാൻസ് രജി�ർ �കാരം 1975-76 �തൽ 2016-17 വെര വിവധ ഡി�ാർ�്െമ�കളിലായി അ�വദി�െ��

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

117 of 373 19/06/18, 2:32 PM



5,04,17,367�പ�െട �ൻ�ർ �കകൾ �മീകരി�ാെത അവേശഷി��. െക.എഫ്.സി ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം
അ�വദി�െ���  �ൻ�ർ  �കകൾ  എ��ം  െപെ��്  തെ�  �മീകരി�ണെമ�്  വ��മാ���്.
യഥാസമയം  �ൻ��കൾ  �മീകരി�ാ�  പ�ം  തിരിെക  ഈടാ��തിന്  തിരിെക  ഈടാ��തിന്
സ.ഉ.(അ).1035/2000 ധന. തി�തി 19-07-2000 , സ.ഉ.(അ).419/2011ധന. തി�തി 04-10-2011 ഉ�ര�കളിലായി
സർ�ാർ കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ടി ഉ�ര�കൾ �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം
ബി�കൾ ഹാജരാേ���ം , �ൻ�ർ �ക ൈക��ി േമൽ �ക ��വൻ െചലവഴി�ാെത 3 മാസ�ി�ളളിൽ
�മീകരികണ�ിനായി അ�വദി�� ബി�കളിൽ െചലവഴി�ാ� �ക�് �ക ൈക��ിയ തി�തി �തൽ
18% വാർഷിക പലിശ ഈടാേ���മാണ്.  സമയ പരിധി�ളളിൽ �മീകരി�ാ� ��വൻ �ക�ം പണം
പിൻവലി�  തി�തി  �തൽ  18%  വാർഷിക  പലിശ  ഈടാേ��താണ്.  �മീകരി�ാൻ  അവേശഷി��
�കക�െട ഡി�ാർ�്െമ�കൾ തിരി�ളള വിവരം

�മ ന�ർ ഡി�ാർ�്െമ�് �ക

1 ഡീൻ ഓഫ് �ഡ�് െവൽെഫയർ 17380781

2 അഡൽ�് ആ�് ക��നിയിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ 7540

3 ഭരണ വിഭാഗം 5246350

4 �ൾ ഓഫ് �ാമ 588804

5 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് 5013579

6 എ�ിനിയറിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ�് 1723783

7 �സി�ീകരണ വിഭാഗം 641087

8 െഹൽ�് െസ�ർ 1684

9 �ണിേവ�ി�ി ��് 492652

10 െമൻസ് േഹാ�ൽ 2712154

11 �മൺസ് േഹാ�ൽ 3368603

12 �ഡ�്സ് േഹാ�ൽ 8500

13 ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടൿേനാളജി 129000

14 �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ് 27500

15 എം.എസ്.ഡ�ി.�. െസ�ർ, �ൽ�ാൻ ബേ�രി 11500

16 പാരാെമഡി�ൽ സയൻസ് 100000

17 �.ജി.സി.അൺ അൈസൻഡ് �ാ�് 500563

18 ക���ർ െസ�ർ, െഎ.ടി.മിഷൻ 150000

19 എൻ.എസ്.എസ്. 3784370

20 എൻ�ൻസ് എ�ാം 100000

21 പരീ� ഭവൻ 501709

22 ഇം�ീഷ് ഡി�ാർ�്െമ�് 23000

23 േബാ�ണി ഡി�ാർ�് െമ�് 440258

24 െബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ 3812308

25 അറബിക് ഡി�ാർ�്െമ�് 3000

26 സി.എ�്.എം.െക.ൈല�റി 22500

27 ഹി�റി ഡി�ാർ�്െമ�് 15000
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28 ഡി.സി.എം.എസ് 446810

29 ഫിസി�് ഡി�ാർ�്െമ�് 163775

30 എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് 38350

31 കവര�ി െസ�ർ 51500

32 എ�േണാമി�് ഡി�ാർ�്െമ�് 3000

33 െസ�ർ േഫാർ േഫാ�് േലാർ �ഡീസ് 495000

34 ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ �ാ�് ബേയാ െടേ�ാളജി 10000

35 ഇ.എം.എം.ആർ.സി 75000

36 സം�തം ഡി�ാർ�്െമ�് 10000

37 ടി.എ അഡ�ാൻസ് 74625

38 െകമി�ി ഡി�ാർ�്െമ�് 197255

39 എൽ.ഡി.െസൽ 1248720

40 മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ& േജർണലിസം 7500

41 നാേനാ സയൻസ് 716000

42 ഐ.ടി.എസ്.ആർ 73607

ആെക. 5,04,17,367

4-7  ഓഡി�് റി�വറി
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4-8  ഓഡി�് ചാർജ്

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് 3,80,76,28,830

�റ�ക (-)

2,71,59,28,054

1. സർ�ാർ പ�തിയിതര ധനസഹായം 1,72,38,00,000

2. സർ�ാർ പ�തി ധനസഹായം 23,50,00,000

3. �.ജി.സി.ധനസഹായം (68364190 + 5827871 പലിശ) 7,41,92,061

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ായി നീ�ി വ�ി�� �ക 10,76,71,801

5. ഋണ ശീർഷക�ിെല �ക 41,54,73,394

6. �സ പ�തി ഫ�് 13,18,35,175

6.റി�വറികൾ, തനത് വ�മാനമ�ാ� മ�് വര�കൾ

06-1037-01 റി�വറീസ് 45,92,016

06-1039-01 ലീവ് സാലറി െപൻഷൻ വിഹിതം 1,58,44,455

04-1383-02 ഇല�ിസി�ി & വാ�ർ ചാർജസ് 59,39,349

06-1042-01 റീ ഫ�കൾ 15,79,803

��ക (+)
13,33,550ഓവർ െഹഡ് ചാർജസ് (ഋണശീർഷക�ിൽ ഉൾെ���ിയി��ത് ) 13,33,550

ആെക 1,09,30,34,326
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ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി�� �ക 1,09,30,34,326

2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് @ 1% 1,09,30,343

31/3/2016ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 2,67,94,434

ആെക 3,77,24,777

2016-17ൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് ----

31/3/2017 ൽ ഒ��വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 3,77,24,777

ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡി�് ചാർജസ് "എ� ശീർഷക�ിൽ
�ഷറിയിൽ  അടവാേ���ം  ഒറിജിനൽ  െചലാൻ  ഡയറ�ർ,  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്,  വികാസ്
ഭവൻ,തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.
ഓഡി�് ചാർജ് �ടി�ിക അട� തീർ��തി�� സത�ര നടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.

4-9   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
(എ) . സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 3,80,76,28,830
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 3,36,73,15,356
വരവിന�ളി�� ന�ം 3,00,000
െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 56,42,043
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 1,77,68,723
േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�
സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�
മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

(ബി). സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം , ഒ��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/തടസെ���ിയ �ക
എ�ിവ�െട വിവരം.

ഖ�ിക

നം
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ

ഒ��ാനവേശഷി�� �ക
സർ�കലാശാല

ഫ�ി��ായ ന�ം

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

2-2 35,000

2-3 1,39,295

2-4 2,65,000

2-7 35,750

2-8 6,57,500

2-9 5,32,800

2-11 2000

2-12 17,130

2-13 16,67,266

2-19 30,25,415

2-21 16,90,920

2-24 2,46,74,191
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2-44 46,63,530

2-70 17,460

3-1 8,540

3-2 10,78,353

3-3 14,055

3-7 8,01,275

3-8 65,500

3-9 20,000

3-11 65,72,541

3-12 7,92,334

3-13 45,799

3-14 56,16,457

3-15 1,89,936

3-25 991

3-29 2000

3-37 63,52,985

3-52 18,50,000

ആെക 3,71,23,257 3,00,000 56,42,043 1,77,68,723

(സി). േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം.

ഖ�ിക
നം

ന���ായ
ഫ�്

ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

വിലാസ�ം

ഇ� ഇ� ഇ� ഇ�

(ഡി). ന�ം നിജെ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ.
                        ഇ�

(ഇ). റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസം.

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക
േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസംചാർജ്

െച�ാ��ത്
സർചാർജ്

െച�ാ��ത്

2-2 35,000
പരീ�

�ാൻഡിംഗ്
ക��ി അംഗ�ൾ

2-4 2,65,000
സിൻഡിേ��്

അംഗ�ൾ,
ൈവസ് ചാൻസലർ

3-1 8540 െക െക അ�ൾ �ണിേവ�ി�ി െക െക െഹൗസ്,
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നാസർ ,
�ണിേവ�ി�ി
എ�ിനീയർ

എ�ിനീയർ

കാലി��്
സർ�കലാശാല

ന�� പി ഒ

േകാഴിേ�ാട്

3-3 14055

വൽസരാജ്
��ംവീ�ിൽ

എൻ എസ്എസ്
േകാർഡിേന�ർ

എൻ എസ്എസ്
േകാർഡിേന�ർ

കാലി��്
സർ�കലാശാല

3-14 56,16,457
രാേജഷ് െക പി

ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

എസ്4,

േ�ാ�്
2,കാേവരി

അ�ാർ�െമ�്,
�േ�ാൾ പി ഒ,

��ർ

3-25 991

മേനാജ്
���ണ�ൻ

അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസർ

അസി��്
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

പരീ�ാ ഭവൻ

XX/31A
നാരായണീയം,

േച�പറ�,
ഇരി�ാല�ട പി

ഒ
��ർ

3-29 2000
രാേജഷ് െക പി

ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

എസ്4,

േ�ാ�്
2,കാേവരി

അ�ാർ�്െമ�്,
�േ�ാൾ പി ഒ,

��ർ

ആെക 3,00,000 56,42,043

4-10  തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ.

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നം. / തീയതി            

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം

റിമാർ�്

1980-81 സി � എ2/1416/81 16.02.1982 7 തീർ�ാ�ാൻ
അടിയ�ര

നടപടി
സ�ീകരി

േ��താണ്.

1981-82 എൽ എഫ് സി � എ2/306/83 ,07.02.1983 35

1982-83 എൽ എഫ് സി � എ2/6217/83, 10.02.1984 45

1983-84 എൽ എഫ് സി � എ2/1910/84, 15.02.1985 35 ,,

1984-85 എൽ എഫ് സി � എ2/615/86, 14.02.1986 12 ,,

1985-86 എൽ എഫ് സി � എ2/1139/87, 16.02.1987 5 ,,

1986-87 എൽ എഫ് സി � എ2/1010/88, 22.02.1988 5 ,,
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1987-88 എൽ എഫ് എ2/1289/89, 15.02.1989 10 ,,

1988-89 എൽ എഫ് എ2/1324/90, 15.02.1990 19 ,,

1989-90 എൽ എഫ് എ2/2348/91, 26.02.1991 17 ,,

1990-91 എൽ എഫ് എ2/1222/92, 17.02.1992 8 ,,

1991-92 എൽ എഫ് എ2/1710/93, 16.03.1993 14 ,,

1992-93 എൽ എഫ് എ2/1722/94, 22.03.1994 10 ,,

1993-94 എൽ എഫ് എ2/1941/95, 27.03.1995 28 ,,

1994-95 എൽ എഫ് എ2/1641/96, 20.03.1996 3 ,,

1995-96 എൽ എഫ് എ2/1896/97, 30.03.1997 18 ,,

1996-97 എൽ എഫ് എ2/1381/98, 17.03.1998 11 ,,

1997-98 എൽ എഫ് എ2/1360/99, 08.03.1999 9 ,,

1998-99 എൽ എഫ് എ2/1444/2000, 28.02.2000 9 ,,

1999-2000 എൽ എഫ് എ2/942/2001, 17.03.2001 21 ,,

2000-01 എൽ എഫ് സി �.എ1/217/2002, 09.04.2002 38 ,,

2001-02 എൽ എഫ് സി �.എ1/ 181(എ)/2002, 29.04.2003 48 ,,

2002-03
എൽ എ�ി�.എ1/181(എ)/2004,
12.01.2005/23.05.2005

46 ,,

2003-04 എൽ എഫ് സി �.എ1/1006/2005, 05.12.2005 44 ,,

2004-05 എൽ എഫ് സി �. എ1-913/2007, 05.10.2007 34 ,,

2005-06 എൽ എഫ് സി �. എ1/64/2008, 19.02.2008 27 ,,

2006-07 എൽ എഫ് സി �.എ1/450/2008, 23.09.2008 23 ,,

2007-08 എൽ എഫ് സി �.എ1/491/2009, 09.11.2009 24 ,,

2008-09 എൽ എഫ് സി �. എ1/840/2011, 15.09.2011 36 ,,

2009-10 എൽ എഫ് സി�./എ1/876/2012, 15.02.2013 47 ,,

2010-11 എൽ എഫ് സി �. എ1/905/2013, 30.08.2013 53 ,,

2011-12 എൽ എഫ് സി �. എ1/522/2014, 26.05.2014 53 ,,

2012-13 എൽ എഫ് സി �. എ1/170/2015, 25.03.2015 44 ,,

2013-14 െക എസ് എ - സി എൽ �. എ1/170/2016, 15.03.2016 15 ,,

2014-15 െക എസ് എ - സി എൽ �. എ1/624/2017, 16.09.2017 71 ,,

2015-16 െക എസ് എ - സി എൽ �. എ1/625/2017, 16.09.2017 74 ,,

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-1

അ�ബ�ം I (Endowments During 2016-17)
Sl No FDR No Endowmnet Amount

Vol.3
1 Jj 400415/7228 Sanathana Dharma Peethom 300000
2 67383980722 NVP Unnithiri Endt 200000
3 Jj 400081/6944 VMB Chair 2500000
4 JJ400446/7259 PC Vasudevan Elayath Endt 12000
5 400447/7260 VK Narayana bhattatiri Mem 8500
6 400448/7261 Vagbhatanada Endt 12000
7 400449/7262 DR Kunjunni Raja Endt 12000
8 Jj 400450/7263 VMB Endt 12000
9 Jj 400451/7264 Lalithambika Andarjanam Endt 12000
10 Jj 400452/7265 Prof K V Sharma Endt 12000
11 Jj 400453/7266 Panditar EV Raman Nabootiri Endt 12000
12 Jj 400454/7267 MS Menon Endt 12000
13 AA 218228/7842 EMS Chair Addl corpus 2250000
14 67341816070 CHMK Chair 2771112
15 67225790530 Kunhirama Vaidyar Endt 100000
16 67234534836 ICAI Endt Corpus Rs.122000/- 148302
17 67396747395 Sukumar Azhikode Endt 24000
18 67269425056 Leela Zachariya Endt- corpus 30000/- 35659
19 67356507246 KNN Elayath Endt 50250
20 67292794513 Fr Moothedan Endt corpus 47000/- 56421
21 JJ 643078/7892 Sanathana Dharma Peethom 200000
22 67335951471 VKC Endt 200000
23 67356169602 M S Menon Endt combined 50000
24 67394908209 Moosa A Backer Endt 82642
25 67377963409 Dr P Kesava Menon Mem Endt 169687.5

Vol.2
1 67018396450 Prof C A Sheppard Mem Endt 3000
2 67194195624 Rev Msge Thomas Moothedan Endt 3000
3 67194245689 Moorkoth Kumaran Mem Endt 3000
4 67018374027 Late Krishnan Nair Mem Endt 3000
5 67018396290 Gwaliyor Rayons Grasim Endt 5670
6 67197933137 K P Kesava Menon Mem Edt 29101
7 57018356025 Neeliyath Kunjiraman Nair Mem endt 3000
8 67021785259 ICAI Endt 3300
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9 67021779801 VV Doraiswami Shashtrikal Endt 3000
10 67062018907 IHC Gwalior Rayons Endt 5000
11 67018356360 Dr N R Lily Mem Endt 25000
12 67018355899 Dr N P Karthiyayaniamma Mem Endt 23000
13 67194430568 Adv K Kuttikrishna Menon Endt 5000
14 67194864029 Leela & Ravindran Endt 5000
15 67194863886 Christian Chair 250000
16 67018355946 Prof Sukumar Azhikode Endt 26000
17 67018356020 Islamic Chair 500000
18 67018374345 Rev K L Paulose Konikara Endt 10000
19 67018374210 Prof K J Joseph Endt 23501
20 67194738403 CHMK Endt 25000
21 67021785055 MP Sreekumaran Nair Endt 25000
22 67075604340 Prof G Sankara Pillai Endt 38000
23 67143390737 Dr Moosa A Backer Endt 0
24 67058708429 Dr Moosa A Backer Endt Cash Award 15000
25 67058703941 Leela Zachariya Mem Endt 20000
26 57018356955 V V Sivarajan Mem Endt 50000
27 67146666162 EMS Chair 263025.09
28 67062080953 Library Endt Fund 231365
29 Jj 400003/6865 EMS Chair Donanation KKN Kurup 10000
30 67101595847 Dr V Rajam Endt 31095
31 67021855456 Prof K J Joseph Endt Addl Corpus 4721
32 JJ 400247/7110 Gandhian Chair 300000

Total 11184351.59

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-2

അ�ബ�ം II (ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��ത്)
ഹി�റി പഠന വ��്

# േപര് വർഷം �ക

1 അഫ്റ പി െക എം എ 2-ാം വർഷം 2760

2 അജില�മാരി ടി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

3 അ�യ ജി അേശാക് എം എ 2-ാം വർഷം 2760

4 ആരിഫ എ െക എം എ 2-ാം വർഷം 2760

5 അർഷ െക എം എ 2-ാം വർഷം 2760

6 ദീ�ി എൻ പി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

7 ഹർഷ പി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

8 ൈജജേമാൾഎം വി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

9 ജ� പി ടി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

10 �ൈഹസ ടി സി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

11 രമ� െക എം എ 2-ാം വർഷം 2760

12 രതീഷ് സി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

13 റഷീദ െക പി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

14 ര� രേമഷ് എം എ 2-ാം വർഷം 2760

15 ശരണ� െക ടി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

16 ഷിംന പി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

17 �ീ� പി എം എ 2-ാം വർഷം 2760

18 �ധമ ഇ എം എ 2-ാം വർഷം 2760

19 റ��് �മാരി വി െക എം എ 2-ാം വർഷം 2760

20 അശ�നി എ എം എ 1, 2-ാം വർഷം 5670

ആെക 58,110

േഫാ�് േലാർ പഠന വ��്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് ഈടാേ�� ഫീസ്

1

രാ�ൽ.െക
എം.എ, 2016-18 അഡ്മിഷൻ

1-ാം വർഷം

2910

മനീഷ്.ടി.എം 2910

അഭിനവ്.വി 2910

2

�ഹ�ദ് ജാസിം.വി
MA 2015-17 Admn.

ര�ാം വർഷ ഫീസ്

2760

�ഷ്താഖ് അലി.െക.എം. 2760

ഷമീന.എം.സി 2760

സാദിഖ് അലി.െക 2760
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�ഹ�ദ് അ�ം.ഒ.സി 2760

അ�ൾ�ഫ്.െക 2760

�ഹ�ദ് നിയാസ്.െക 2760

�ബീന.െക.എം 2760

�ൈനദ്.ടി 2760

നദീർ.െക.പി 2760

രജീഷ് ലാൽ െക.വി.പി 2760

ഷിേനാ െമർവിൻ.എസ് 2760

ആെക 41,850

അറബിക് പഠന വ��്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് ഈടാേ�� �ക

1. 
അ�ൾ ഹാരിസ് സി.

MA 2015-17 Admn.

ര�ാം വർഷ ഫീസ്

2760

2. 
ഫർസാന െക. 2760

3. 
ഹൻസാർ പി.പി. 2760

4. 
�ൈബരിയ പി. 2760

5. 
�ഹ�ദ് സഫ്വാൻ െക. 2760

6. 
�ഹ�ദ് �തീ�ൽഹഖ് 2760

7. 
�ഹ�ദ് ആഷിഖ് 2760

8. 
�ഹ�ദ് �ർഷിദ് െക. 2760

9. 
�ന�ർ ൈഫ�സ് 2760

10. 
��ിഖ് ഇ. 2760

11. 
നസീമ െക. 2760

12. 
�ർഇഹാൻ എൻ.പി. 2760

13. 
സ�ാദ് ബി.എ. 2760

14. 
സറ��ീൻ പി. 2760

15. 
�മ� െക.എസ്. 2760

16. 
തസ്ലീമ പി. 2760

17. 
വാഫിറ ഹനാൻ െക.പി. 2760

ആെക 46920

ഇ�േണാമി�് പഠന വ��് (േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ, അരണാ�കര)

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് �ക

1. 
നിമിഷ

എം എ 1-ാം വർഷം

2910

2. 
സവിത വി. 2910

3. 
അഖില െക.ബി. 2910

4. 
ജിഷ എം. 2910
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5. 
�ിയ� െക. 2910

6. 
�ഹ�ദ് �ൈനദ് 2910

ആെക 17,460

�ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് ഈടാ�ാ�� ഫീസ്

1 സേനാജ്

MTA , 2nd year

(2015-16 Admn)

2760

2 വി�.എസ്.നായർ 2760

3 �േമഷ്.എം.എസ് 2760

4 അജി�് �മാർ.എ.സി 2760

5 മാ�രി.വി MA Music, 2nd year 2760

6 അന���ൻ.ജി.എസ്

BTA, 3rd year

1960

7 അശ�ത് ന��ാർ 1960

8 വി� ഹരി.എം.പി 1960

9 വി� �ദീപ്.എം 1960

ആെക 35,440

ഒ�ാെക 1,99,780/-

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-3

അ�ബ�ം III (പി.എ�്.ഡി. ഫീസ് ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��)
േഫാ�് േലാർ പഠനവ��്

�മ

നം
േപര്

േജായിൻ െച�

തീ�തി
െസമ�ർ �ക

1. 
ദീ�ി.സി.െക 1/11/2012 11&12 1800

2. 
നദീറ.എൻ.െക 1/11/2012 11&12 1800

3. 
ധന�.െക 1/1/2012 11&12 1800

4. 
മ�.എം.െക 2/11/2012 11&12 1800

5. 
�ീജി�്.വി.ടി 2/11/2012 11&12 1800

6. 
വിജിഷ.പി 22/2/2013 10&11 1800

7. 
മേനാജ്.വി.ടി 14/5/014 5&6 1800

8. 
െഷൽജി മാത� 19/5/2014 5&6 1800

9. 
ലിൻസി വാ�റ�് 14/5/2014 5&6 1800

10. 
ഓം �ര� 18/5/2014 5&6 1800

11. 
ഭാേവഷ്.പി.െക 22/9/2014 6&7 1800

12. 
അജീഷ്.സി.എം 29/9/2014 6&7 1800

13. 
ഷബിന.വി 1/11/2012 11&12 18000

ആെക 23400

�ാ�ി�ി�് പഠന വ��്

# ഗേവഷണാർ�ി�െട േപര് േജായിൻ െച� തീ�തി േടം ഈടാേ�� ഫീസ്

1. 
സജയൻ ടി. 22/08/2011 2017 - 1st േടം 900

2. 
അപർ� അരവി�ാ�ൻ എം. 25/08/2012 2016 - 2nd േടം 900

2017 - 1st േടം 900

3. 
വിദ� ജി. നായർ 01/01/2013 2017 - 1st േടം 900

ആെക 3600

�ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

�മ

നം

ഗേവഷണാർ�ി/
േജായിൻ

െച� തീ�തി

31.3.2016 വെര ഒ��ാൻ
അവേശഷി��ത്

2016-17-ൽ
ഒ��ാ��ത് ആെക

കാലയളവ് �ക കാലയളവ് �ക

1
രജനി.പി.ടി

(2.9.2011)

1/1/15-30/6/15

1/7/15-31/12/15

900

900

1/1/16-30/6/16

1/7/16-31/12/16

900

900
3600
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2
�ദീപൻ.എൻ

എഫ്.ടി (29.9.12)

1/1/14-30/6/14

1/7/14-31/12/14

1/1/15-30/6/15

1/7/15-31/12/15

900

900

900

900

1/1/16-30/6/16

1/7/6-31/12/16

900

900
5400

3
ശരത്.ഒ.െക

എഫ്.ടി(2/2012)

1/7/12-31/12/12

1/1/13-30/6/13

1/7/13-31/12/13

1/1/14-31/12/15

900

900

900

3600

1/1/16-30/6/16

1/7/16-31/12/16

900

900
8600

4
ജബിൻ.െജ.ബി

18.2.13

1/1/14-31/12/15

(4 െസമ�ർ)
3600

1/1/16-3/1/16

(2 െസമ�ർ)
1800 5400

5
ശ�ാം റജി.എസ്.എസ്

(9.6.14)

1/1/15-30/6/15

1/7/15-31/12/15

900

900
1800 3600

6
ചാ� അഗ�

പി.ടി (9.6.14)

900

900
1800 3600

7
നമീർ.എം

എഫ്.ടി (24.6.15)
- - 1/1/16-30/6/17 1800 1800

8
�േരഷ്
േ�ം.എൽ.എസ്

(20.7.15)
- - 1800 1800

         ആെക 33,300

െഭൗതികശാ�ം പഠനവ��്

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് അ�ിഷൻ തീ�തി ഈടാേ�� �ക (2016 ഡിസംബർ വെര)

നീ� പി. 09/03/2010 3600

പി.എ. ശിവരാമ��ൻ 16/03/2010 1800

നി�ി നാരായണൻ 09/01/2010 3600

നിഖിൽ നാഥ് 18/08/2014 1800

ആെക 10,800

ഇം�ീഷ് പഠനവ��്

�മ നം. വിദ�ാർ�ിക�െട േപര് �ടി�ിക �ക

1. ഗംഗാേദവി.പി.സി 3600

2. ശാലിനി.പി 5400

3. ലിംന.പി 900

4. ഉൈനസ.ടി 3600

5. അനർഘ.പി 1800
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ആെക 15,300

ജ�ശാ� പഠനവ��്

# േപര്
അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� െസമ��കൾ �ക

@ 9002015 (I&II) 2016 (I&II) 2017 (I)

1 അഖിേലഷ് വി പി ടി ടി ടി 4500

2 അ� വിശ�ൻ ടി ടി ടി 4500

3 അസീബ് എ െക ടി ടി ടി 4500

4 ആസിഫ ടി ടി ടി 4500

5 ബി� പി � ടി ടി ടി 4500

6 ദീപിക രാധാ��ൻ ടി ടി ടി 4500

7 �ീ� െക ടി ടി ടി 4500

8 �ഹ�ദ് ഷമീം �ർമ�് ടി ടി ടി 4500

9 ജയ��ൻ ടി വി ടി ടി ടി 4500

10 �സീന െച�പറ��് ടി ടി ടി 4500

11 �ിയ ഭാ�രൻ ടി ടി ടി 4500

12 രാേജഷ് െക എം ടി ടി ടി 4500

13 ര�ി�് എ പി ടി ടി ടി 4500

14 ര�ിത സി ടി ടി ടി 4500

15 സജിത എൻ ടി ടി ടി 4500

16 സജിത ആർ ടി ടി ടി 4500

17 സരിത സി ടി ടി ടി 4500

18 ഷമീമ േകാടേ�രി ടി ടി ടി 4500

19 ശ�ാ� െക ബാ� ടി ടി ടി 4500

20 ശിവ�സാദ് എം എസ് ടി ടി ടി 4500

21 �മി എൻ ടി ടി ടി 4500

22 �ര� പി ടി ടി ടി 4500

23 വിഭിജ സി പി ടി ടി ടി 4500

24 വിേജഷ് വർ�ീസ് ടി ടി ടി 4500

25 ഇ�ാ�േവൽ ൈസമൺ ടി ടി ടി 4500

26 സീമ ജയ�കാശ് ടി െക ടി ടി ടി 4500

27 ഷ� വി സി ടി ടി ടി 4500

28 വിദ�ബാല��ൻ പി വി ടി ടി ടി 4500

29 ഉഷ പി പി ടി ടി ടി 4500

30 അ�ന എം ടി ടി ടി 4500

ആെക 1,35,000/-
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േബാ�ണി പഠന വ��്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക

1. 
സജിത വി. 1800

2. 
രതി എം.സി. 1800

3. 
ലാമിയ െക.എം. 1800

4. 
അഭിലാഷ് േജാസഫ് ഇ. 3600

5. 
�ിത െക. 4500

6. 
േതായിബ േകാേ��ാ�് 900

7. 
നീ� ജി. പി� 1800

8. 
സിനിഷ എ.െക. 1800

9. 
ജനീഷ എ.പി. 900

10. 
ഫസീല പി. 2700

11. 
സജ്ന മണൻെതാടി 1800

12. 
�വിശ� പി. 900

13. 
കാർ�ിക ജി. േമേനാൻ 1800

14. 
�തി പി. 1800

15. 
�ീജി�് പി.ഇ. 1800

16. 
ഷിേനാജ് െക. 1800

17. 
ഫാസില പി.െക. 900

18. 
വീണ വി. 1800

19. 
നിധീഷ് േറായ് 2700

20. 
ര�ി എസ്. 2700

21. 
േശ�ത െക. 900

22. 
ജയ��ൻ ടി. 900

23. 
നിഖിൽ �� 900

24. 
ധന� േതാമസ് ടി.ടി. 900

25. 
ഷാഹിന എ.എസ്. 900

26. 
�ീജ പി.എസ്. 900

27. 
ആര� ല�ി സി. 900

ആെക 45,900

മലയാളം പഠനവ��്

�മ

ന�ർ
േപര് അട�ാൻ ബാ�ി�� �ക

1. 
ഷംന.എസ്.ഒ 2700

2. 
ദീേപഷ്.എ.ഒ 5400

3. 
�ൈനസ്.െക 900
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4. 
നയന.െക 3600

5. 
�മിത.വി 1800

6. 
ബി�.എം.െക 2700

7. 
ആര� �േര�ൻ.െക 2700

8. 
ആയിഷാബി.പി 3600

9. 
ഹസീന.െക.പി.എ 2700

10. 
അ�ിളി.െക 900

11. 
ഷീന.വി.െക 4500

12. 
ഗീത.എം.ടി 2700

13. 
�േരഷ്�മാർ.എ 2700

14. 
ഉ�ി��ൻ.പി 3600

15. 
ലിൻസി.സി 900

16. 
ബി�.െക.െക 3600

17. 
�ൈബദ.െക.പി 900

18. 
ദീപ േജാർ�് 2700

19. 
യാഹിയ.പി 4500

20. 
ജിൻഷി.െക 900

21. 
�തിഭ ച�ൻ 1800

22. 
സ��.പി.പി 2700

23. 
അനസ്.എം.പി 1800

24. 
േശാഭി�്.പി.െക 2700

25. 
രതീഷ്�മാർ.സി.പി 3600

26. 
ബി�.പി 1800

27. 
�ഷമ.ബി� 2700

28. 
േര�.െക.െക 2700

29. 
െസൗമ�.െക.സി 1800

30. 
മ�.െക 1800

31. 
റീനേമാൾ.ബി 2700

32. 
ദിവ�.വി 3600

33. 
വിനീത.െക 3600

34. 
അനീഷ് േപാൾ 3600

35. 
ഷിൻജിൻ.�മാർ 7200

36. 
ലസിത.െക.വി 7200

37. 
നിസാർ.അഹ�ദ്. 5400

38. 
�ദീപ് �മാർ.എൻ.വി 3600

39. 
മൻ�റലി 4500
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40. 
അ� സമദ്.െക.ടി 6300

41. 
ഷഹാന.വി.എ 6300

42. 
സലാ�ദീൻ.സി.ടി 4500

43. 
അ�ൺ േമാഹൻ.പി 3600

44. 
വിനീഷ്.െക.പി 4500

45. 
�ധീഷ്.പി 4500

46. 
റംല.േദവി.പി.ആർ 5400

47. 
സേ�ാഷ്.സി.െക 6300

48. 
�ീത.െക 7200

49. 
�ീനാഥ്.ഒ 7200

50. 
സബന പാരി 4500

51. 
�ിയ.എൻ.വി 1800

52. 
ൈസ��ീൻ.പി.ടി 1800

53. 
�ധ.എം 3600

54. 
ലീന.െജ 3600

55. 
ബി�.എസ് 2700

56. 
റസീന.െക.എം 1800

57. 
�േമാദ്�മാർ. 1800

58. 
തസ്ലീന.ടി 3600

59. 
ദിൽഷ.പി.െക 4500

60. 
ദിവ�ഒ.ഡി 4500

61. 
ധന�.പാല�ടവ�് 2700

62. 
നീ�.െക.ആർ 3600

63. 
റീന.സി 2700

64. 
സതീഷ്.വി.വി 1800

65. 
�നിത.എ 1800

66. 
രതീഷ്.ഇ 1800

67. 
ദിവ�.എം.െക 900

68. 
േമഘന.ആർ 900

69. 
ആർ�.എസ്.വി 900

70. 
െസൗമ�.എം 900

71. 
അഭിേഷക്.പി 900

72. 
ശരത് ച�ൻ.പി 900

73. 
ജിനീഷ്.വി.െക 900

74. 
വിജി.േപാൾ 900

ആെക 2,30,400
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ൈസേ�ാളജി പഠനവ��്

# ഗേവഷണാർ�ി�െട േപര് �ക

1. 
ആര� നായർ 1800

2. 
അഭിനിത എം. 1800

3. 
�ജിഷ ടി.ജി. 900

4. 
റംഷിദ എ.പി. 1800

5. 
ലിജിയ മ� െക.സി. 1800

6. 
െനൗസിയ ���ീൻ 2700

7. 
ഫിേറാ� ടി. 2700

8. 
��േകശ് ഐ. 900

9. 
റഹീ��ീൻ പി.െക. 2700

10. 
േമരി ആ�ണി പി. 1800

11. 
ഷംല വി.എം. 1800

12. 
ജ� എം. 900

13. 
�ഹ�ദ് �ൈനദ് എ. 1800

14. 
വി� സി�ാർ�ൻ ടി. 2700

15. 
എൽേദാസ് എൻ.െജ. 2700

16. 
സഹീറ െക.ടി. 900

17. 
നീ� ലാൽ വി. 1800

18. 
നിേകഷ് െക. 1800

                                            ആെക 33300

ൈല�റി ആ�് ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ്

#
ഗേവഷണാർ�ി�െട
േപര്

അ�ിഷൻ
തീ�തി

അടവാ�ാൻ അവേശഷി��
െസമ��കൾ

�ക

1 അജിത എ 26/05/2015 III & IV 1800

ഒ�ാെക 5,32,800/-

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-5

അ�ബ�ം V (ഇ- �ാ�്സ് ലഭ�മാേ��ത്)
ജിേയാളജി പഠന വ��്

�മ

നം
േപര് അഡ്മിഷൻ വർഷം �ക

1 സ�യൻ 2015-16 Admission 30,000

2 ���സാദ് 2016-17 Admission 30,000

3 ന��� 2016-17 Admission 30,000

90,000

േജർണലിസം ആ�് മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ

�മ

നം
��ിക�െട േപര് അഡ്മിഷൻ വർഷം േകാ�് അടവാേ�� ഫീസ്

1. 
മി�ൻ.എം. 2016 അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ഒ�ാം വർഷം
3750

2. 
മ�ഷ.പി.എം 2016 അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ഒ�ാം വർഷം
3750

3. 
അജയ്േഘാഷ്. 2016 അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ഒ�ാം വർഷം
3750

4. 
�തി.സി.ആർ 2016 അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ഒ�ാം വർഷം
3750

5. 
ഷിജിന.പി.എസ് 2016 അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ഒ�ാം വർഷം
3750

6. 
േരവതി േവ�േഗാപാൽ 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

7. 
വി�.ആർ 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

8. 
ഷി�.പി 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

9. 
ബിൻസി 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

10. 
ൈഷജിൻ 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

11. 
അനീഷ് റഹ്മാൻ 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175
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12. 
ആതിര.പി.എൻ 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

13. 
�ഹ�ദ് ഇർഷാദ് 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

14. 
നവമി.പി 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

15. 
�ിൻസി േജാസഫ് 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

16. 
അ�ന.എസ് 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

17. 
ബി�ജ.പി 2015അഡ്മിഷൻ

എം.സി.െജ.

ര�ാം വർഷം
4175

18. 
അശ�നി.പി.െക 2017 അഡ്മിഷൻ എം.ഫിൽ 5510

ആെക 74,360

ൈല�റി ആ�് ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ്

നം. േകാ�് വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക

1
MLISC

ര�ാം വർഷം
�ീ�.� 5245

അ�ിത.പി 5245

അഭിജിത്.ബി 5245

ആതിര.വി.പി 5245

ആതിര.െക 5245

ജി�.െക 5245

ആെക 31470

II MLISC – Ist year എമിന േബബി 5120

ദിവ� �ര�ാേ�ാസ് 5120

ജി�ഷ.പി.പി 5120

അമിന ജാ�ിന.െക.വി 5120

ധന�ാരാജൻ.വി.പി. 5120

അശ�തി.പി 5120

സബിത.പി 5120

രജിഷ.സി 5120

സഹ്ല.പി 5120

ആെക 46,080
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േബാ�ണി പഠന വ��്

േകാ�് # വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക

I എം.എസ്.സി. 2nd Year
1. 

�തി പി. 4060

2. 
അഷിത പി. 4060

3. 
നീ� എം. 4060

4. 
അ�ന അജി�് െക. 4060

5. 
സ�ിദ ന�ിയ ടി.പി. 4060

6. 
സൽന എ. 4060

7. 
അർ�ൻ എ. 4060

8. 
ദിവ� പ�ാരി 4060

9. 
ലിജിഷ പി. 4060

10. 
അ�ലി െക. 4060

11. 
ഗീ� വി. 4060

12. 
�ിയ� ടി. 4060

13. 
െനൗഫിറ 4060

14. 
അശ�തി രാജ് െക.പി. 4060

15. 
മഹിജ പി. 4060

16. 
കാർ�ിക ��ൻ പി. 4060

II എം.എസ്.സി. 2016 – 17

ഒ�ാം വർഷം
ൈവശാഖ് െക.സി. 4210

അ�ത ടി. 4210

ദിവ� ല�ി എം.വി. 4210

�തി പി. 4210

പവി�ൻ ആർ. 4210

സവിന വി.പി. 4210

മ�ഷ എം. 4210

േദവിക രാജൻ 4210

ഹന േബ�ർ 4210

�ബി മാത� 4210

അനിഷിക ബി. 4210

ജനീഫ ടി. 4210

ആെക 1,15,480

�ാ�ി�ി�് പഠന വ��്

I M Sc. 2016 – 17 Admission – ഒ�ാം വർഷ ഫീസ്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് ഈടാേ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയ ഫീസ് �റവ്

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

149 of 373 19/06/18, 2:32 PM



1. 
അ�ത എ.എൻ. 4035 465 3570

2. 
രാഖി �� സി. 4035 465 3570

3. 
പാർ�തി േശാഭനൻ 4035 465 3570

4. 
അ� േമാഹൻ 4035 250 3785

5. 
�ഷാര െക. വാര�ർ 4035 465 3570

6. 
ഹരിത ടി.ആർ. 4035 465 3570

7. 
ദിവ� െക.െക. 4035 465 3570

8. 
ഇ�യിൽ എം.പി. 4035 540 3495

9. 
ആദിത� �ശാ�ൻ 4035 540 3495

10. 
ര�ി പി. 4035 465 3495

35690

II M Sc. 2015 – 16 Admission – ര�ാം വർഷ ഫീസ്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് ഈടാേ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയ ഫീസ് �റവ്

1. 
�ജിലി വി.എസ്. 3960 0 3960

2. 
�തി െക. 3960 0 3960

3. 
നിഥിൻ റാം സി.എ�്. 3960 0 3960

4. 
ദർശന ദിേനഷ് 3960 0 3960

5. 
�ശ� െക. 3960 0 3960

6. 
ധന� ടി.പി. 3960 0 3960

7. 
�ബിൻ െക. 3960 0 3960

ആെക 27720

ൈസേ�ാളജി പഠന വ��്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് �ക

1 ശി� വി എസ് 2016-17 1-ാം വർഷം 3570

2 കാേവരി ബി െജ 2016-17 2-ാം വർഷം 3420

3 സ�ാതിഷ പി ടി 3420

ആെക 10,410

ജ�ശാ� പഠന വ��്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് അടവാേ�� ഫീസ്

എം ഫിൽ - 2016-17

1 േര� െക 5895

2 വി� െക എം 5895

എം എസ് സി 2016-17 ഒ�ാം വർഷം

1 നീന ബി 4110

2 വിശ�നാഥ് ടി െക 4110
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3 അശ�ജ് പി 4110

4 െഫമി ഇ െബ�ി 4110

5 അ�ത എം ടി 4110

6 ഫാ�ിമ ഷഹല സി 4110

7 ആതിര ടി 4110

8 മഹിമ െക വി 4110

9 അേമയ വി സി 4110

10 ആതിര േജാസ് 4110

എം എസ് സി 2016-17 ര�ാം വർഷം

1 നിജിഷ �േരഷ് അപ്ളാ�് 3960

2 രമാേജവി എം ആർ 3960

3 േര� ടി 3960

4 േഗാപിക സി എം 3960

5 ��ല എം െക 3960

6 േര� ടി 3960

7 �ജിത െക 3960

8 ഭവിത എം െക 3960

9 ബിജില എസ് പി 3960

10 അഷിത േകാർമ�് 3960

11 അനിൽ �കാശ് 3960

12 ജയ�ീ പി െജ 3960

13 ദീപിക െക �േരഷ് 3960

14 �ലി ജാ�ിൻ സി എ�് 3960

15 മി�ീന െമാ�ീൻ 3960

ആെക 1,12,290/-

സി സി എസ് ഐ ടി ��ി�റം

#. വിദ�ാർ�ി�െട േപര്
അഡ്മിഷൻ വർഷം/

െസമ�ർ
അടവാേ�� �ക

1 ഭാഗ� േഗാവി�ൻ.എ.െക
2014 അഡ്മിഷൻ

6th െസമ�ർ
17,000

2 ശരണ�.എസ് -ടി- 17,000

ആെക 34,000

സി സി എസ് ഐ ടി - വടകര

എം സി എ – 2015-16 – അ�ിഷൻ

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് വിഭാഗം കി�ാ�� െസമ�ർ ആെക
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I II III IV

1. 
ആതിര എം. OEC - -

20000+960

(Spl. Fees)
20000 40960

2. 
ആതിര െക.എം. OEC

20000

Ad.Fee – 10000

Spl. Fee – 960

20000 20000+960 20000 91920

3. 
അപർ� ��ൻ OEC

20000

Ad.Fee – 10000

Spl. Fee – 960

20000 20000+960 20000 91920

എം സി എ – 2016-17 – അ�ിഷൻ

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് വിഭാഗം
കി�ാ�� െസമ�ർ

ആെക
I II III IV

1. 
അ�ഷ എൻ. OEC

20000

Ad.Fee – 10000

Spl. Fee – 960

20000 50960

2. 
അശ�തി എം.െക. OEC

20000

Ad.Fee – 10000

Spl. Fee – 960

20000 50960

3. 
നീ� സി. OEC 20000 20000

ആെക 3,46,800

�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, വടകര

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

അടവാേ��  െസമ�ർ  ഫീ  (ഒ�ം
ര�ം െസമ�ർ ട�ഷൻ ഫീ)

ഇ  �ാ�്  വഴി
ലഭ�മായ ഫീസ്

�റവ്

അഭിേഷക്
െക.സി.

45000 36000 9,000

സി സി എസ് ഐ ടി - തളി�ളം

# േപര് ��ാം െസമ�ർ ഫീസ് നാലാം െസമ�ർ ഫീസ്

1 രാേക� െക ആർ 20000 20000

2 �ീേലഖ െക എൻ 20000 20000

3 രാധി�� 20000 20000

4 നിജി പി എം 20000 20000

5 നീ� പി ബി 20000 20000

ആെക 2,00,000/-

CUTEC - നാ�ിക
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ബാ�്/ വർഷം ��ിക�െട എ�ം
ഫീസ്

ആെക
അഡ്മിഷൻ ഫീ ട�ഷൻ ഫീ

2015- I7

എസ് സി - 16 - 28000 x 16

6,16,000എസ് ടി- - - -

ഒ ഇ സി- 6 - 28000 x 6

2016- I8

എസ് സി – 17 2000 x 17 28000 x 17

7,80,000എസ് ടി- - - -

ഒ ഇ സി - 9 2000 x 9 28000 x 9

ആെക 13,96,000/-

CUTEC - െകാ�വാ�ർ

ബാ�് ��ിക�െട എ�ം അ�ിഷൻ ഫീ@2000 ട�ഷൻ ഫീ @ 2800 ആെക

2015-17
4 (1-ാം വർഷം)

3 (2-ാം വർഷം)

8000

--

112000

84000

120000

84000

2016-18 2 (1-ാം വർഷം) 4000 56000 60000

ആെക 2,64,000

സി സി എസ് ഐ ടി, കാലി��് സർവകലാശാല

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്
ലഭ�മാേക� �ക

ആെക
അ�ിഷൻ ഫീസ് ട�ഷൻ ഫീസ്

1 നിതിഷ വി െക
എം സി എ

2014 അ�ിഷൻ
34000 34000

2 ജി�ു വി െക
എം സി എ

2014 അ�ിഷൻ
34000 34000

3 �ഷാര െക
എം സി എ

2016 അ�ിഷൻ
10000 40000 50000

4 ബി� എം
എം സി എ

2016 അ�ിഷൻ
10000 40000 50000

ആെക 1,68,000

െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�് സയൻസ് 16,52,000

െമൻസ് േഹാ�ൽ ABLC �ാ�് 50,230

ഒ�ാെക 46,63,530

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-6

അ�ബ�ം VI (കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�കൾ)
�ൾ ഓഫ് �ാമ ആ�് ൈഫൻ ആർട്സ്

നം. േപര് �ക (�പ)

എം.എ.മ�സിക് - 2006 അഡ്മിഷൻ

1. 
അമൽ ആ�ണി 500

2. 
ബി�ി മാത� 500

3. 
വിജിഷ.െക.വി 500

4. 
മീര.െക.എ 500

5. 
സംഗീത.െക.എൻ 500

ബി.ടി.എ. 2007 അഡ്മിഷൻ 500

6. 
��ൺ.വി.ടി 500

7. 
വർ�ീസ് േജാർ�് 500

8. 
കിരൺ.പി 500

9. 
ഷിേനാജ്.െക.ബി. 500

10. 
ജയലാൽ.െക.എ 500

എം.ടി.എ. 2007 അഡ്മിഷൻ

11. 
അബീഷ് എസ്.എസ് 500

12. 
ചsതൻ വ�ാസ് 500

13. 
സ�ീപ്.െജ 500

14. 
രാജീവ്.വി.വി 500

15. 
�േരഷ് േ�ം.എൻ.എസ് 500

16. 
�ഹ�ിൻ.എം.െക 500

17. 
ലിനീഷ്.ബി.െക 500

18. 
സലീം.ടി.പി 500

19. 
ഹിമ.എൻ.എസ് 500

20. 
ശ�ാമ.എം 500

21. 
രചന.എ.പി 500

എം.ഫിൽ/പി.എ�്.ഡി - 2009 അഡ്മിഷൻ

22. 
�ീജ.െക.ടി 500

23. 
വ്േനാദൻ.പിലാ�ൽ 500

24. 
സരൺ.എസ്.എസ് 500

എം.എ.മ�സിക്-2009 അഡ്മിഷൻ

25. 
ര�നാഥൻ.െക 250

26. 
വിജി.െക.എസ് 250
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27. 
സംഗീത.ആർ 250

28. 
അൽേഫാൻസ േജാസഫ് 250

29. 
സ�ാതി �ഭാകർ 250

ബി.ടി.എ.2009 അഡ്മിഷൻ

30. 
സനാതനൻ 500

31. 
മണി.ഇ 500

32. 
സേനാജ്.എം.എം. 500

33. 
വി�േമാൻ.െക.വി 500

34. 
�ബിൻ ബാ� 500

എം.എ.മ�സിക് 2010 അഡ്മിഷൻ

35. 
ഭവ� ഇ �ഭ 250

36. 
കീർ�ി.വി.പി 250

37. 
സിംന.വി.പി 250

38. 
സാലി.എസ്.ശശിധരൻ 250

39. 
ജാ�്സൺ.�.ജി 250

40. 
േറാബിൻ േതാമസ്. 250

41. 
ൈഷൻ ��ൻ 250

ബി.ടി.എ.2010 അ�ിഷൻ

42. 
ഫസ്നിൽ.വി 500

43. 
ലാൽബി.എൽ.ബി 500

എം.ടി.എ.2010 അഡ്മിഷൻ

44. 
ര�ി�് മീ�െല മേ�ാളി 250

45. 
��രപാ��ൻ.പി.എസ് 250

46. 
ഷിനിൽ.എൻ.പി 250

47. 
�ദീപ്.� 250

എം.ഫിൽ.�ാമ-2010 അഡ്മിഷൻ

48. 
�ധി. സി.വി 500

എം.ഫിൽ മ�സിക് 2011-12

49. 
ഭാവന.െക 500

50. 
അ�.എം.എൻ 500

51. 
േബബി.പി 500

52. 
��ഭ 500

ബി.ടി.എ.2011 അഡ്മിഷൻ

53. 
�രജ്.ആർ 500

54. 
അ�പ്.സി.പി 500

55. 
വി�.എസ്.നായർ 500
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56. 
ക�ൻ.� 500

57. 
എമിൽ െഎ.ആർ 500

58. 
അ�ത ശ�ർ 500

എം.ടി.എ 2011 അഡ്മിഷൻ

59. 
അമൽരാജ്.പി.ആർ 250

60. 
നീരജ് ന�തിരി 250

61. 
�വീൺ�മാർ.ജി 250

62. 
ശരത്�മാർ 250

63. 
മാർ�ിൻ േജാൺ.സി 250

ബി.ടി.എ. 2012 അഡ്മിഷൻ

64. 
�വീൺ രാജ് 500

65. 
അ�ൺ രാജ്.എൻ 500

66. 
ശരവണൻ.െക.എസ് 500

67. 
ജ�ിൻ.െക.േജാർ�് 500

68. 
�േമഷ്.എം.എസ് 500

69. 
അ�ൺ�മാർ.പി.െക 500

70. 
സി�ാർ�ൻ.െക 500

71. 
അച�തൻ ��ി.എ.അച�തൻ 500

72. 
ദിലീപ് �മാർ 500

73. 
ഹരി�സാദ്.എൻ.വി 500

74. 
രാേജഷ്.ആർ.വി 500

75. 
�േമഷ്.െക 500

76. 
�ിൻസ് െസബാ��ൻ 500

എം.എ. മ�സിക് 2012 അഡ്മിഷൻ

77. 
അജി�്.എൻ.പി 250

78. 
�ീകല.െക.എം 250

79. 
അ�ലി ഹരി�മാർ 250

80. 
േശ�ത ആർ േമാഹൻ 250

81. 
അപർ�.എസ് 250

82. 
േസാണി.പി 250

83. 
മി� െമറിൻ.എം. 250

എം.ഫിൽ മ�സിക് 2012 അഡ്മിഷൻ

84. 
േവദാരേഷാണി 500

85. 
േസാണി.എം 500

86. 
ശര�്.െക.എസ് 500

എം.ടി.എ.2012 അഡ്മിഷൻ
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87. 
�ീകാ�്.സി.എസ് 250

88. 
��ൺ.വി.ടി 250

89. 
മേനാജ്.എം 250

90. 
ലി�.െക.വി 250

91. 
സജി�്.െക.േകാ�യിൽ 250

92. 
അ�ൺരാജ്.ആർ 250

93. 
മ�.എസ് 250

94. 
ശര�്.ടി.എസ് 250

95. 
അലൻ �കാശ് 250

എം.ഫിൽ 2013 അഡ്മിഷൻ

96. 
ആര�.െക.മ� 500

97. 
�തി.എ 500

98. 
സായി�ീ.വി 500

99. 
ര� ��ൻ 500

എം.ഫിൽ 2013 അഡ്മിഷൻ ( തീേയ�ർ ആർട്സ് )

100. 
നിവിൻ േജാണി 500

101. 
നീ� ദാസ് 500

102. 
ശര�് �മാർ.പി.ആർ 500

103. 
�വീൺ�മാർ.ജി 500

104. 
മേഹഷ്.എ.െക 500

105. 
െലനിൻ.പി.െക 500

106. 
ഷിനിൽ.എൻ.പി 500

107. 
നീരജ്.െക.ന�തിരി 500

44,250

സി സി എസ് ഐ ടി, കാലി��് സർവകലാശാല

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്/വർഷം ഈടാ�ിയ �ക

1. 
ബിബിത എസ്. നായർ MCA/2010 2000

2. 
അ�ന എസ്. MCA/2010 2000

3. 
രാധിക സി. MCA/2010 2000

4. 
�തിഭ െക.ജി. MCA/2010 2000

5. 
റഫീദ പി. M Sc./2010 2000

6. 
രമിത ആർ. M Sc./2010 2000

7. 
സ� രാജൻ സി. M Sc./2010 2000

8. 
നീ� സി. M Sc./2010 2000

9. 
വിനീത പി.പി. M Sc./2010 2000

10. 
അ�ത എ�്. M Sc./2010 2000
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11. 
േര� െക.സി. M Sc./2010 2000

12. 
മാർ�ിന ത�ി M Sc./2011 2000

13. 
കാവ� അ� എസ്. M Sc./2011 2000

14. 
നിഷിത െക.വി. M Sc./2011 2000

15. 
അസ്മ M Sc./2011 2000

16. 
നിേകഷ് പി. MCA/2011 2000

17. 
ഉമർ �ഖ്താർ പി.െക. MCA/2011 2000

18. 
േജ�ാതി വി.ആർ. MCA/2011 2000

19. 
ലിജന എ.എം. MCA/2011 2000

ആെക 38000

സി സി എസ് ഐ ടി മേ�രി

# വിദ�ാർ�ിക�െട േപര് േകാ�് അ�ിഷൻ േനടിയ വർഷം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്

1. 
ഹരിഷ്ന െക. M Sc. 2010 2000

2. 
സവിത എൻ. M Sc. 2010 2000

3. 
ജസീല െക. MCA 2010 2000

4. 
നാദിറ പി. MCA 2010 2000

5. 
ജാഷിറ പി.പി. MCA 2010 2000

6. 
നയന െക.ടി. MCA 2010 2000

7. 
ര�ി രാധൻ ആർ.എസ്. MCA 2010 2000

8. 
േസാന െക.എം. MCA 2010 2000

9. 
അ� എസ്. M Sc. 2011 2000

10. 
അ� ഫർസാന M Sc. 2011 2000

11. 
ഫാ�ിമ സഹീദ െക. M Sc. 2011 2000

12. 
ഖദീജ എം. M Sc. 2011 2000

13. 
�ംതാസ് എം. M Sc. 2011 2000

14. 
�ർജഹാൻ എ.പി. M Sc. 2011 2000

15. 
പർ�ീൻ െക. M Sc. 2011 2000

ആെക 30000

അറബി�്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് വർഷം ഈടാ�ിയ �ക

1. 
റഫീഖ് എം. MA 2008 250

2. 
അൻവർ ഷാഫി MA 2008 250

3. 
ഷറ��ീൻ ഡി. MA 2008 250

4. 
അ�ൽ ജലീൽ െക. MA 2009 250

5. 
അലി അക്ബർ െക. MA 2009 250
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6. 
�ഹ�ദ് ഹബീ�� എം. MA 2009 250

7. 
ഷിഹാ��ീൻ MA 2009 250

8. 
അ�ർ െക.വി. PG Diploma 360

9. 
�ഹ�ദ് െഷറീഫ് എം.എം. Comm. 2009 360

10. 
ൈസ�ൽ അബീ�ീൻ Comm. 2009 360

11. 
അ�ൾ ��ർ Comm. 2009 360

12. 
സബീന െക. Comm. 2009 360

13. 
നാജിദ പി. Comm. 2009 360

14. 
ഖാലിദ് Comm. 2009 360

15. 
െനൗഫൽ ടി. Comm. 2009 360

16. 
അലി പി. എൻ. Comm. 2009 360

17. 
ഹാസിഖ് സി. Comm. 2009 360

18. 
റ��� വി. Comm. 2009 360

19. 
അ�ൾ സ�ാർ Comm. 2009 360

20. 
�ഹ�ദ് �ഖ്താർ Comm. 2009 360

21. 
അ��ൻ അസീസ് ടി.െക. Comm. 2009 360

22. 
അൻവർ ഇഖ്ബാൽ പി.പി. Comm. 2009 360

23. 
ഷം��ീൻ ഇ. Comm. 2009 360

24. 
അ�ൾ ല�ീഫ് എം.

PG Diploma

Trans 2009
360

25. 
�ഷ്റ എ.

PG Diploma

Trans 2009
360

26. 
െനൗഫൽ സി.പി.

PG Diploma

Trans 2009
360

27. 
�നിൽ ബാ� െക.സി.

PG Diploma

Trans 2009
360

28. 
�ഹ�ദി ടി.െക.

PG Diploma

Trans 2009
360

29. 
സൽമ പി.പി.

PG Diploma

Trans 2009
360

30. 
അ�ൽ സലാം പി. MA 2010 250

31. 
അ�ൽ ഷമീർ എം. MA 2010 250

32. 
ഉ�സൽമ എം. MA 2010 250

33. 
ഷംസീർ എടേ�രി��ി MA 2010 250

34. 
അ�ൾ കരീ ടി.െക.

PG Diploma

Trans 2009
360
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35. 
�ഹ�ദ് ജാംഷീർ സി.

PG Diploma

Trans 2009
360

36. 
�ഹ�ദ് റാഫി െക.െക.

PG Diploma

Trans 2009
360

37. 
ഷറ��ീൻ െക.

PG Diploma

Trans 2009
360

38. 
അ�ൾ ഷ�ീർ െക.

PG Diploma

Comm. 2010
360

39. 
സലീന ഇ.സി.

PG Diploma

Comm. 2010
360

40. 
സബീന െക. 360

41. 
റഫീഖ് എം. 360

42. 
െഷൗ��ലി െത�വ�് 360

43. 
അ�ൾ ജലീൽ െക.

PG Diploma

Trans 2011
360

44. 
ജാബിർ അലി എം.െക.

PG Diploma

Trans 2011
360

45. 
�ഹ�ദ് ഹബീ��

PG Diploma

Trans 2011
360

46. 
നി�ാ��ീൻ സി.

PG Diploma

Trans 2011
360

47. 
സ�ിദ് അ�ാഖ് വി.

PG Diploma

Trans 2011
360

48. 
ഫീരിഷ െനടിേയട�്

PG Diploma

Trans 2011
360

49. 
�ഹ�ദ് അഷ്റഫ്

PG Diploma

Comm. 2011
360

50. 
സി�ീഖ് ഇ.െക.

PG Diploma

Comm. 2011
360

51. 
�ഹ�ദ് സിനജ് സി.െക.

PG Diploma

Comm. 2011
360

52. 
അ�ൾ കരീം ടി.െക.

PG Diploma

Comm. 2011
360

53. 
ജലാ�ദീൻ

PG Diploma

Comm. 2011
360
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54. 
അ�� പി. MA 2011 250

55. 
ബീഗം �മ� െക.സി. MA 2011 250

56. 
�നീ��ീൻ പി.ടി. MA 2011 250

57. 
അസ്ലം െക. M Phil 2012 500

58. 
�ൽഫി�ർ എം. M Phil 2012 500

59. 
അ�ൽ മജീദ് പി. M Phil 2012 500

ആെക 20120

ഇം�ീഷ്

�മ

നം
വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാഴ്സ്/ �ർ�ീകരി� വർഷം �ക

1. 
ഭവ� പ�നാഭൻ.എം. എം.എ.2012 250

2. 
ധന� ഭാ�രൻ എം.എ.2012 250

3. 
ജിത ധൻരാജ് എം.എ.2012 250

4. 
െറൗഫ് �മി എം.എ.2012 250

5. 
സലാഹി�ീൻ.പി എം.എ.2012 250

6. 
വിജിഷ.െക എം.എ.2012 250

7. 
ഫർനാക് ഫലാഹ് എം.എ.2012 250

8. 
ടി� േതാമസ് എം.എ.2013 250

9. 
നിജില.െക.എ എം.എ.2013 250

10. 
മമി.ജി എം.എ.2013 250

11. 
ധന�.െക.��ൻ എം.എ.2013 250

12. 
�മ�.െക.സി എം.എ.2013 250

13. 
അഖില വിജയ് എം.എ.2013 250

14. 
ധനല�ി എം.എ.2013 250

15. 
നാജിയ.സി എം.എ.2013 250

16. 
നീഷ്മ േജാണി എം.എ.2013 250

17. 
അപർണ അേശാക് എം.എ.2013 250

18. 
�തിഭ.എസ് എം.എ.2013 250

19. 
നിദിഷ. എം.എ.2013 250

20. 
അനീഷ്.പി എം.എ.2013 250

21. 
അനിഷ.വി എം.എ.2013 250

22. 
അപർണ.സി.െക എം.എ.2013 250

23. 
നസ്റീൻ.സി എം.എ.2013 250

24. 
സവിത എം.ഫിൽ -2012 500

25. 
�ജ എം.ഫിൽ -2012 500

26. 
ഷീബ എം.ഫിൽ -2012 500
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27. 
�മി ��ൻ എം.ഫിൽ -2012 500

28. 
�ശ� എം.ഫിൽ -2012 500

29. 
ഉ�ി�ഷ്ണൻ.െക എം.ഫിൽ -2012 500

30. 
അപർണ എം.ഫിൽ-2013 500

31. 
ത�ൽഹത് എം.ഫിൽ-2013 500

32. 
വിമീഷ് എം.ഫിൽ-2013 500

33. 
�ഹ�ദ് ബാരി എം.ഫിൽ-2013 500

ആെക 10750

�മൺ �ഡീസ്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് വർഷം ഈടാ�ിയ �ക

1. 
ദിവ� പി.എൻ.

MA – WS

2007 - 09
250

2. 
ഡയാന െക.

MA – WS

2007 - 09
250

3. 
സി� വി.

MA – WS

2007 - 09
250

4. 
വിനീത വി.

MA – WS

2008 - 10
250

5. 
�ഹ�ദ് സലീം ഒ.

MA – WS

2008 - 10
250

6. 
ഷാഹിൽ െക.വി.

MA – WS

2008 - 10
250

7. 
�ൈബർ െക.

MA – WS

2009 - 11
250

8. 
സൽമാൻ ഫാരിസ് എൻ.

MA – WS

2009 - 11
250

9. 
ഷാജില പി.

MA – WS

2009 - 11
250

10. 
ഷിജാസ് െക.

MA – WS

2009 - 11
250

11. 
നസീറ ടി.പി.

MA – WS

2009 - 11
250

12. 
േസാണിയ പി.എം.

MA – WS

2010 - 12
250
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13. 
വർണ ഇ.എം.

MA – WS

2010 - 12
250

14. 
റിയാസ് �ഹ�ദ് എം.

MA – WS

2010 - 12
250

15. 
േരാഹിത് ഡി.എം.

MA – WS

2010 - 12
250

16. 
�ഹ�ദ് ഷാഫി സി.പി.

MA – WS

2010 - 12
250

17. 
ജിജിത് സി.എസ്.

MA – WS

2010 - 12
250

18. 
നവാസ് പി.

MA – WS

2010 - 12
250

19. 
ജംസീന െക.

MA – WS

2010 - 12
250

20. 
സാദിഖലി ഡി.

MA – WS

2010 - 12
250

21. 
രജീഷ് റാം എം.

MA – WS

2010 - 12
250

22. 
വിനീത പി.െക.

MA – WS

2010 - 12
250

23. 
�ഹ�ദ് ഷിഹാബ് എം.

MA – WS

2011 - 13
250

24. 
സനില െക.

MA – WS

2011 - 13
250

25. 
അ�ഷ പി.

MA – WS

2011 - 13
250

26. 
�ഹ�ദ് ഇംതിയാസ്

MA – WS

2011 - 13
250

27. 
വാഹിദ സി.െക.

MA – WS

2011 - 13
250

28. 
െസൗമ� െക.സി.

MA – WS

2011 - 13
250

29. 
ഹ��ീസ െക.

MA – WS

2011 - 13
250
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30. 
ഫാ�ിമ�് �ഹറ

MA – WS

2011 - 13
250

31. 
ഷബിന െക.

MA – WS

2011 - 13
250

32. 
സഫീന െക.പി.

MA – WS

2011 - 13
250

33. 
റാഷിദ കാക�ൽ

MA – WS

2011 - 13
250

34. 
ശരണ� ഒ.

MA – WS

2011 - 13
250

35. 
�മ� എം.വി.

MA – WS

2011 - 13
250

36. 
ഉ�സൽമ െക.പി.

MA – WS

2011 - 13
250

37. 
ഷഹന നസ്റിൻ െക.

MA – WS

2011 - 13
250

38. 
നിസ�ൽ വസീക െക.

MA – WS

2011 - 13
250

39. 
ഷ�ീല െക.െക.

MA – WS

2011 - 13
250

40. 
ഉ�ർ ഷാ�ഖ് ടി.

MA – WS

2011 - 13
250

ആെക 10000

നാേനാസയൻസ്

�മ

നം
വിദ�ാർ�ി�െട േപര്

േകാ�് / �ർ�ീകരി�

വർഷം
�ക

1 നവനീത്.എ എം.െടക് /2013 1500

2 �ീരാഗ്.ടി.ആർ എം.െടക് /2013 1500

3 �ിയ.എൻ.എസ് എം.െടക് /2013 1500

ആെക 4500

�ാ�ി�ി�്

# വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക

1. 
ഫാ�ിമ െത�ി 250

2. 
ശി� പി. 250
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3. 
വി�ല െക. 250

4. 
നിതിൻ �ഭാകരൻ 250

5. 
ജിതിൻ േഗാപി എ. 250

6. 
ട�ിൻസൺ െക.എം. 250

7. 
ധന� ഇ. 250

1750

മലയാളം പഠനവ��്

# േപര് അ�ിഷൻ �ക (₹)

1. 
�സാദ് െക.�. 2002 – 03 M Phil 250

2. 
മായ ജി. നായർ 2002 – 03 M Phil 250

3. 
അഖിേലശൻ വി.പി. 2002 – 03 M Phil 250

4. 
�പ സി.െക. 2002 – 03 MA 250

5. 
�ജി�് പി.എസ്. 2002 – 03 M Phil 250

6. 
സിംപിൾ വി.ആർ.

2003 – 04

M Phil
500

7. 
�ലിയ േഡവിഡ്

2003 – 04

M Phil
500

8. 
�േരശൻ എ.

2003 – 04

M Phil
500

9. 
ര�വാസ് എ.വി.

2003 – 04

M Phil
500

10. 
ഷിജിൻ �മാർ െക.

2007 – 08

M Phil
500

11. 
�ീ വ�ലൻ മീ�ല ഇ��്

2007 – 08

M Phil
500

12. 
ഷി�ഷ് എം.

2007 – 08

M Phil
500

13. 
രാ���ൻ പി.ജി.

2007 – 08

M Phil
500

14. 
രാധിക എൻ.പി.

2008 – 09

MA
500

15. 
ജയ�ിയ എം.

2008 – 09

MA
500

16. 
ബാ� രാജൻ െക.

2009 – 10

M Phil
500
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17. 
ലളിത പി.

2009 – 10

M Phil
500

18. 
രവി െക.പി.

2009 – 10

M Phil
500

19. 
സവിത എ.പി.

2009 – 10

MA
500

20. 
�ീതി സി.എം.

2010 – 11

M Phil
500

21. 
ശർമി പി.

2011 – 12

M Phil
500

8500

സി സി എസ് ഐ ടി പാല�ാട്

# േപര് അ�ിഷൻ �ക (₹)

1. 
അ�ിളി സി. 2009 2000

2. 
ധന� ജി. 2009 2000

3. 
ജയ�ീ പി. 2009 2000

4. 
ലിബിൻ ബി. 2009 2000

5. 
�വീൺ എം.സി. 2009 2000

6. 
േലഖ വി. 2010 2000

7. 
�സീജ വി.എസ്. 2010 2000

8. 
േരഖ എ.സി. 2010 2000

9. 
രമ� രാജ് 2010 2000

10. 
ജിനി 2010 2000

11. 
�മ� 2011 2000

12. 
സിജി�് െക.ആർ. 2013 2000

ആെക 2400

േജർണലിസം & മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ പഠന വ��് 21600

ഒ�ാെക 2,13,470/-

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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5-7-1

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ ന�ർ & തീ�തി,
�ക – െച�് ന�ർ,
േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ്

ഡി എ
ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ
�ക

I

10/16-17

₹1875/-

െച�് നം. 831314/21.04.16

GEC, �ീ���രം

1

േഡാ. പി.സി. ര�രാജ്,
െ�ാഫസർ

GEC, �ീ���രം

02/04/2014 - 11/04/2014 500

2
റസീഖ് സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
2 Days 500

3
എസി�ീൻ പി.,

അസി��് െ�ാഫസർ
2 Days 500

4
സിബി എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
1 1/2 Days 375

II

18/16-17

₹3500/-

െച�് നം. 225956/21.04.16

NSS േകാളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

1

�ീനാഥൻ എസ്.

െ�ാഫസർ

NSS േകാളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

07/06/2014 - 11/06/2014 1,000

2

ജി. ഉഷാ �മാരി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSS േകാളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

06/06/2014 to
07/06/2014

500

3

ജയല�ി ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ0

NSS േകാളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

07/06/2014 to
10/06/2014

1,000

4

രാജൻ ബാ�, െ�ാഫസർ

NSS േകാളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

07/06/2014 -
10/06/2014

1,000

III

1952/16-17

₹52743/-

െച�് നം. 427242/07.12.16

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1

ഷീബ എം.ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

2

ആന�് ലാലി നീര,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

24/07/2015 250

3

�മൻ െക.എസ്.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

24/07/2015 250

4 േഡാ. ഹാരിസ് ന�േ�ാട്, 20/07/2015 - 21/07/2015 250
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അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

5

േഡാ. �ൈബദ ഇ.എ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

20/07/2015 - 21/07/2015 125

6

പി.പി. ശിവൻ,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

25/07/2015 125

7

അജീഷ് െക.എം., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

23/07/2015 125

8

സജീന ബീവി െക.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

22/07/2015 125

9

മണിലാൽ എ.എം.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

21/07/2015 125

10

േഡാ. വി.ഒ. രജിനി,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

19/09/2015 125

11

േഡാ. എ.എസ്. ഹരിഹർ,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

19/09/2015 125

12

േഡാ. �ശാ�് �മാർ െക.പി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

02/12/2015 125

13

മേനാജ് എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

169/09/2015 125

14

ഫ�ാബി പി.എ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day 125

15

സജി�് സി. ���ണ�ൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

23/11/2015 125

16

ബിേനായി ബി.ബി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

24/11/2015 - 25/11/2015 125

17

ഷീബ എം.ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

25/11/2015 - 28/11/2015 750

18
േഡാ. മ� എം.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ 1/2 Day 125
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ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

19

േഡാ. �ശാ�് �മാർ െക.വി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day (23/11/2015) 125

20

സ�ി ടി.ഡി., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

27/11/2015 - 28/11/2015 375

21

േഡാ. മ� എം.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day 125

22

രാ�ൽ െക.ആർ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day 125

23

സ�ി ടി.ഡി., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day 125

24

േഡാ. െനൗഷജ പി.ടി.,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day (05/12/2015) 125

25

േഡാ. വി.ഒ. രജിനി,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

03/12/2015 125

26
ഹസീന പി.വി., െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ
04/12/2015 125

27

ബിേനായി ബി.ബി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Day 125

28
എം.വി. ച�ൻ, െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

22/06/2015 -
24/06/2015

750

29

േരഖ വി. �മാർ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

15/05/2015 - 18/06/2015 375

30

മേനാജ് പി.െജ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

15/05/2015 - 18/06/2015 250

31

ബി� സി.എ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

04/05/2015 250

32

ഉമ ശ�ാം �മാർ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

11/05/2015 125

33 പദ്മാവതി െക.എസ്., 08/05/2015 250
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അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

34

മേനാജ് എൻ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

13/05/2015 125

35

ബിേനായി ബി.ബി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

11/05/2015 250

36

ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

05/05/2015 &
02/07/2015 -
04/07/2015

1,000

37

സജി�് സി. ���ണ�ൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

05/05/2015 -
07/05/2015

750

38

ആന�് ലാലി നീര,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

06/05/2015, 01/07/2015,
27/06/2015, 02/07/2015
to 04/07/2015

1,375

39

േഡാ. െനൗഷജ പി.ടി.,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

05/05/2015 -
06/05/2015

500

40

ഹസീന പി.വി., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

28/05/2015 125

40

സതി പി.എ�്., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

15/05/2015 -
23/05/2015

2,125

42

ഷംല ബി., അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

20/05/2015 250

43

ബി� എ.ജി., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

16/05/2015 250

44

ഷീബ എം.ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

27/05/2015 –
30/05/2015

01/06/2015 –
03/06/2015

09/07/2015 - 10/07/2017

2,250

45

�ീേദവി വി.എം., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

26/06/2015 -
23/06/2015

375

46

െഷറി െസബാ��ൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

02/06/2015 -
03/06/2015

500
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47

ബിേനായി ബി.ബി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

05/06/2015 125

48

പദ്മാവതി െക.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

08/06/2015 125

49

േഡാ. �ധീഷ് ആർ.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Days 125

50

േഡാ. �ൈബദ ഇ.എ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

2 Days 500

51

േഡാ. വി.ഒ. ര�ിനി,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

08/06/2015 250

52

േഡാ. മേനാഷ് െക.െക.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

10/06/2015 125

53

മേനാജ് എൻ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

15/06/2015 125

54

ഉമാേദവി ടി.�., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

10/06/2015 125

55

എ. ഹരിഹർ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

18/06/2015 125

56

മിജി െചറിയാൻ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

18/06/2015 250

57

േഡാ. മ� എം.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

18/06/2015 125

58

െജൻസി പി.എ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

19/06/2015 125

59

േഡാ. െക. മീനാ�ി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

18/06/2015 - 19/06/2015 250

60

ഇ. േവ�േഗാപാൽ,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

19/06/2015 -
24/06/2015

1,125
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61

െസൗമ� ച�ൻ എം.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

24/06/2015 125

62

�സീത പി. നായർ,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

25/06/2015 125

63

േഡാ. ര�ന േദവി ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

11/06/2015 250

64

അമിത േജായി, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

29/06/2015 125

65

�നീറ സി.ആർ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

02/07/2015 125

66

ഉമ ശ�ാം�മാർ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

03/07/2015 125

67

ബിനിത േജാസഫ് മാ�ി�ി,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

03/07/2015 125

68

ബിേനായി ബി.ബി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

01/07/2015 - 08/07/2015 1,750

69

േറായി �ാൻസിസ്,
അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

03/07/2015 -
04/07/2015

500

70

പി.പി. ശിവൻ, അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

06/07/2015 -
07/07/2015

500

71

േഡാ. എ. രേമഷ്,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

03/07/2015 -
06/07/2015

750

72

െജൻസി പി.എ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1/2 Days 125

73

ല�ി എസ്.ആർ., അസി��്
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

10/07/2015 125

74

േഡാ. സി.വി. ലാൽ,
െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

13/07/2015 250
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IV

1301/16-17

₹31180/-

െച�് നം. 423913/05.10.16

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1

പി.പി. അ�ൾ റസാഖ്,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

11 Days 1,750

2

ഫസൽ സി., അസി��്
െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

11/05/2015 - 20/05/2016 1,750

3

അ�ൾ റഹിമാൻ എ.,
അസി��് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

10 Days 1,750

1304/16-17

₹29773/-

െച�് നം. 423916/05.10.16

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1

േഡാ. ഒ.പി. മായൻ ��ി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

15/07/2016 - 27/07/2016 3,250

2

ഫസൽ സി., അസി��്
െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

15/07/2016 - 27/07/2016 3,250

3

വാ� തിേ�രി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

15/07/2016 - 27/07/2016 3,250

4

സലീന എം., അസി��്
െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

15/07/2016 - 27/07/2016 3,250

5

അ�റ�ാൻ എ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

15/07/2016 - 27/07/2016 3,250

V 1307/16-17

₹4818/-

െച�് നം. 423919/05.10.16

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1

ഒ.പി. മായിൻ��ി,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

03/05/2016 –
05/05/2016

750

2

ഫസൽ സി., അസി��്
െ�ാഫസർ

പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

03/05/2016 -
05/05/2016

750

VI

1315/16-17

₹17595/-

െച�് നം. 423927/06.10.16

NSSCE, പാല�ാട്

1
�ധ ടി., െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

25/07/2016 –
30/07/2016

21/07/2016 - 25/07/2016

0

2
േജ�ാതിശ�ർ, അസി��്
െ�ാഫസർ, NSSCE,

25/07/2016 -
27/07/2016

625
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പാല�ാട്

3

ഇ� ടി., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

25/07/2016 -
26/07/2016

250

4

വിജിത എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

2 1/2 Days 675

5

ദീപിക വസ��മാർ,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

25/07/2016 250

6

�വീൺ �മാർ സി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

26/07/2016 -
27/07/2016

375

7

ജീമ െക. െചറിയാൻ,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

27/07/2016 250

8

�ിയ എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

26/07/2016 -
27/07/2016

500

9
േഡാ. േദവി എൻ., െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്
28/06/2016 125

10
�േരഷ് പി.ആർ., െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

27/07/2016 -
29/07/2016

750

11

േജ�ാതി ശ�ർ പി.ആർ.,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

28/07/2016 25

12

അ�പ് �മാർ ജി., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

25/07/2016 250

13

േഡാ. �ിയ ജി. ദാസ്,
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

30/07/2016 250

14

�തി മൻേമാഹൻ, അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

29/07/2016 -
30/07/2016

500

15

േഡാ. രാധാ��ൻ ആർ.,
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

30/07/2016 250

16

രജനി വി.�., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

25/07/2016 125

17 േമാഹൻ ദാസ് െക.എ., 28/07/2016 125
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അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

18

�മി എം., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1 1/2 Days 375

19

േരഖ ജി. നായർ, അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

21/07/2016 - 22/07/2016 500

20

ആശ ടി. എസ്.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

21/07/2016 - 22/07/2016 500

21

�സാദ് ആർ. േമേനാൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

21/07/2016 250

22

വിേനാദ് ജി., അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1/2 Days 125

23
�േരഷ് പി.ആർ., െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്
2 Days 500

24

േജ�ാതിശ�ർ പി.ആർ.,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

22/07/2016 250

25

അ�പ് �മാർ ജി., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1/2 Days 125

26

േഡാ. വിേനാദ് വി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1/2 Days 125

27

സജിത ആർ. നായർ,
അസി��് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1 Days 250

28

ജയദീപ് എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

1 Days 250

29

േഡാ. ര�ി ജി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

23/07/2016 125

30
േഡാ. ശശിധരൻ, െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്
1/2 Days 125

31
േഡാ. �ഭ െക., െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്
1/2 Days 125

32 േഡാ. ഉമാേദവി പി.പി., 23/07/2016 125

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

175 of 373 19/06/18, 2:32 PM



െ�ാഫസർ

NSSCE, പാല�ാട്

VII

1318/16-17

₹1,20,122/-

െച�് നം. 423930/06.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1

പി. ���സാദ്, െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2016-20/07/2016 7,750

2

േജ�ാതിശ�ർ പി.പി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-18/06/2017 1,625

3

േഡാ. ര�ി ജി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/07/2016-12/07/2016 1,750

4

സേജഷ് എം., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/07/2016-12/07/2016 1,500

5

പി. ന��മാർ, െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-24/06/2016 1,250

6

ര�ി എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-24/06/2016 1,250

7

വിജിത എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-23/06/2016 1,000

8

േജ�ാതിഷ് �� പി.ജി.,
അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-22/06/2016 750

9

�ീലജ എൻ. ഉ�ി�ാൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-24/06/2016 1,250

10 �സാദ് ആർ. േമേനാൻ, 20/06/2017-29/06/2016 2,375
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അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11

�ീല�ി പി.എസ്.,
അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20/06/2017-23/06/2016 875

12

േഡ. പി.ആർ. �ീമഹാേദവൻ
പി�, അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/07/2016-08/07/2016 1,750

13

േഹമ നളിനി എ.വി.,
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

27/06/2015-02/07/2016 1,500

14

േമാഹൻദാസ് െക.എ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

29/06/2016-07/07/2016 3,000

15

േഡാ. എ.െക. രാജി,
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

27/06/2016-01/07/2015 1,000

16

ജയദീപ് പി., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/07/2016-11/07/2016 750

17

സജിത ആർ. നായർ,
അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/09/2016 250

18

േഡാ. ആർ. ശശിധരൻ,
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/09/2016 250

19
എസ്. സി�,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ 6 Days 1,500

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

177 of 373 19/06/18, 2:32 PM



എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

20

രമ� ജി., ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

05/07-2016-08/07/2016 750

21

േഡാ. ജയല�ി ബി.,
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016-18/07/2016 2,000

22

െ�ഫി േതാമസ്, ഗ�്
ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016-11/07/2016 500

23

ഇ� ടി., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016-15/07/2016 2,000

24

നിഖിൽ ബിേനായി സി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016 250

25

എൻ. രാജൻ ബാ�,
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016 250

26

േഡാ. േദവി ൈവ., െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-16/07/2016 1,250

27

�ിത ബി., അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-13/07/2016 500

28

�ശീല എ., അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

07/07/2016-14/07/2016 2,000
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29

ജീമ െക. െചറിയാൻ,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-18/07/2016 1,750

30

�ിയ എസ്., അസി��്
െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-19/07/2016 2,000

31

ന��മാർ ജി., െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-18/07/2016 2,250

32

േഡാ. േ�ം നാഥ് ആർ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-18/07/2016 2,000

33

സേ�ാഷ് �മാർ എസ്.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/07/2016-15/07/2016 1,125

34

േഡാ. രാജീവ് എൻ.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

19/07/2016-20/07/2016 500

35

േഡാ. ഷാജി േമാഹൻ ബി.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/07/2016-20/07/2016 1,000

VIII

1321/16-17

₹232812/-

െച�് നം. 423933/06.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1

സ�� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

26/06/2016-30/06/2016 1,250

2

വാസ�ി വി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

3
സ�ീവ് ജി.

26/06/2016-29/04/2016 1,000
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അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

4

�േമാദ് വി.ആർ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

10/02/2012 250

5

േഡാ. അനിത പി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 Days 750

6

പയസ് ടി.ഐ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

7

�വീൺ �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

4 Days 1,000

8

�ിയ എസ്.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

9

േഡാ. വിേനാദ് വി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

10

ആശ ടി.എസ്.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

11

മേനാഷ് വി.എം.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

2 1/2 Days 375
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പാല�ാട്

12

േഡാ. ആർ. രാധാ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

13

ഇ.െക. ��ന�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

14

േഡാ. �ഭ െക.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

15

എൻ.സി. നിർ�ലാേദവി,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

16

േഡാ. എ.െക. െറജി,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

17

േഡാ. ഉമാേദവി പി.പി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

18

�േരഷ് പി.ആർ.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

19

േഡാ. െക.എസ്. �േരഷ്,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

20
അ�പ് �മാർ ജി.,

അസി��് െ�ാഫസർ
1/2 Day 125
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എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21

േജ�ാതിശ�ർ പി.ആർ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

22

മ�േമാഹൻ,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

23

�ദീപ് വി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

24

�ീരാജ് എ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/02/2016 125

25

സ�� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

22/04/2016-25/04/2016 750

26

േഡാ. ഗീത ജി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 Days 750

27

േഡാ. ബീന ജി.എസ്.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 1/2 Days 375

28

വിേനാദ് ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500
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29

മേനാഷ് പി.എം.,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 Days 750

30

ഇ.െക. ��ന�ൻ ന��ാർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

31

േഡാ. �ധ വി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

32

േഡാ. െക.എ. േമാഹൻദാസ്,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

33

ഹരി��ൻ െക.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

34

ഇ� ടി.,

ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

35

േഡാ. പി.ആർ. �േരഷ്,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 Days 750

36

േജ�ാതി ശ�ർ പി.ആർ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

37
മതിവനൻ,

അസി��് െ�ാഫസർ 1/2 Day 125
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എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

38

�സാദ് ആർ. േമേനാൻ,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

39

സ� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

40

സി�ാർ�് എൻ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016 125

41

�മി എം.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

42

മേനാഷ് പി.എം.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016 125

43

േഡാ. വിേനാദ് വി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-04/05/2016 375

44

േഡാ. �. �ദീപ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-04/05/2016 125

45

അ�പ് �മാർ ജി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-04/05/2016 125
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46

േഡാ. ശശിധരൻ,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

47

ഇ.െക. ��ന�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

48

സജിത ആർ. നായർ,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

49

�ധ വി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

50

േഹമ നളിനി എ.വി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

51

േഡാ. എ.െക. റജി

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

04/05/2016 125

52

സ�� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-18/04/2016 8,750

53

�ിയ എസ്.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-19/03/2016 2,125

54

പയസ് ടി.ഐ.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്

11/03/2016-21/03/2016 2,750
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ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

55

വിജിത എ.എസ്.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-21/03/2016 2,125

56

�സാദ് ആർ. േമേനാൻ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-19/03/2016 2,125

57

�വീൺ �മാർ സി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-18/03/2016 1,875

58

�ീലത എൽ.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-17/03/2016 1,750

59

േഡാ. ഷീല എസ്.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-17/03/2016 1,750

60

േഡാ. അനിത പി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-19/03/2016 2,125

61

േഡാ. �ധ ടി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/03/2016-30/03/2016 2,375

62

കല എൽ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

22/03/2016-17/03/2016 1,250

63 വിജിത എസ്., 22/03/2016-29/03/2016 1,125
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അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

64

�ീലത എൻ. ഉ�ി�ാൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

22/03/2016-29/03/2016 1,000

65

അ�ൾ കരീം എ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17/03/2016-28/03/2016 1,875

66

വിേനാദ് ജി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17/03/2016-23/03/2016 1,625

67

അനിൽ �മാർ െക.ആർ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17/03/2016-21/03/2016 1,250

68

സി� ആർ.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

12/03/2016-19/03/2016 1,750

69

അ�പ് എസ്. പി�,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17/03/2016-21/03/2016 875

70

സി�ാർ�് എൻ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17/03/2016-23/03/2016 1,250

71

എ.ആർ. പീ�ർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

6 Days 1,500
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പാല�ാട്

72

േഡാ. രാജീവ് എൻ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11 1/2 Days 2,875

73

േജ�ാതിശ�ർ പി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21/03/2016-30/03/2016 1,500

74

േഡാ. �േരഷ് െക.എസ്.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21/03/2016-28/03/2016 875

75

േഡാ. �ധീർ �മാർ ആർ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21/03/2016-01/04/2016 2,000

76

േജ�ാതിശ�ർ പി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-11/04/2016 2,250

77

�ീരാജ് എ.എസ്.,

ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-06/04/2016 1,250

78

സേജഷ് എം.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21/03/2016-01/04/2016 1,625

79

േഡാ. വിേനാദ് വി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

21/03/2016-31/03/2016 1,500

80
മ�േമാഹൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
21/03/2016-30/03/2016 1,500
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എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

81

അ�പ് �മാർ ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

28/03/2016-31/03/2016 1,000

82

േഡാ. പി.ആർ. മഹാേദവൻ
പി�

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

12 Days 2,750

83

േഡാ. �ഭ െക.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-06/04/2016 1,375

84

�ധ വി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-08/04/2016 2,000

85

േഹാമ നളിനി എ.വി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-12/04/2016 2,125

86

േഡാ. ര�ി ജി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-04/04/2016 1,000

87

േഡാ. രാധാ��ൻ ആർ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/04/2016-12/04/2016 2,875

88

േഡാ. രാജി എ.െക.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

05/04/2016-12/04/2016 2,000
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89

എസ്. സി�

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/04/2016-18/04/2016 2,000

90

ലത െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

11/04/2016-16/04/2016 1,250

91

ജയല�ി ബി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-19/03/2016 1,250

92

നിഖിൽ ബിേനായ് സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-16/03/2016 625

93

േഡാ. േവ�േഗാപാൽ സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-17/03/2016 750

94

െ�ഫി േതാമസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-17/03/2016 875

95

ഇ� ടി.

ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-18/03/2016 1,125

96

അ�ലി എസ്. നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016-15/03/2016 500

97

േഡാ. രാജൻ ബാ�

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്

14/03/2016 125
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ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

98

അനീഷ് എം.എൻ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

14/03/2016 250

99

സ� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

22/02/2016-27/02/2016 1,500

100

�വീൺ �മാർ സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 Days 750

101

േഡാ. �ധ ടി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

22/02/2016-29/02/2016 1,875

102

േഡാ. ജയല�ി ബി.,

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

25/02/2016-27/02/2016 500

103

െ�ഫി േതാമസ്

ഗ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

104

േഡാ. രാജീവ് എൻ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

105

ഇ� എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1/2 Day 125

106 േഡാ. പി.ആർ. 3 1/2 Days 875
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�ീമഹാേദവൻ പി�

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

107

േമാഹൻ ദാസ് െക.എ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

3 1/2 Days 875

108

േഡാ. ഉമാേദവി പി.പി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 1/2 Days 375

109

േഡാ.എ.െക. രാജി

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

2 Days 500

110

േഡാ. ര�ി ജി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1 Day 250

111

പീ�ർ എ.ആർ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

5 1/2 Days 1,375

112

േജ�ാതി ശ�ർ പി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

5 1/2 Days 1,375

113

സേജഷ് എം.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

4 Days 1,000

114

േഡാ. വിേനാദ് വി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്

1 1/2 Days 375
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ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

IX

1362/16-17

₹79,265/-

െച�് നം. 424261/20.10.16

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്

1

േഡാ. ജവഹർ

�ിൻസി�ൽ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

11 Days 2,750

2

േഡാ. �ംതാസ് എൻ.എസ്.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

11 Days 2,750

3

ഫ� ജസീന എം.പി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

10 Days 2,500

4

അ�ൾ ബഷീർ �.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-03/08/2016 2,500

5

േഡാ. ടി.െക. ഉമർ ഫാ�ഖ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-03/08/2016 2,250

6

േഡാ. �ഹ�ദ് സലീം

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-03/08/2016 2,500

7

െനൗഫൽ സി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

6 Days 1,500

8

�ഹ�ദ് െഷരീഫ് െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

2 Days 500

9

േഡാ. െക. വിജയ�മാരി

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

6 Days 1,500

10

റിഷാദ് െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

4 Days 1,000

11

േഡാ. അഫീഫ് തറവാ��്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-03/08/2016 2,500

12

േഡാ. പി. േരഖ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-27/07/2016 750
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13

നിര�ന െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-27/07/2016 750

14

േഡാ. ഹസൻ േകായ എം.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-04/08/2016 2,750

15

േഡാ. എം. െജസ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-30/07/2016 1,000

16

അനീസ് �ഹ�ദ് സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-30/07/2016 1,500

17

ഇർഫാന ഷ�ാസ് ഉ�ാടൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-28/07/2016 1,000

18

ഹിംന പി.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-30/07/2016 1,375

19

േഡാ. െനൗഷാദ് പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

25/07/2016-29/07/2016 1,250

X

1385/16-17

₹2,44,412/-

െച�് നം. 424264/20.10.16

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

1

ഉദയ�മാർ ഒ.െക.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

23/05/2016-11/05/2016 2,250

2

�വീൺ എം.വി.

അസി�നറ് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-10/05/2016 2,000

3

മ� ആർ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-09/05/2016 1,750

4

വിനീതൻ ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-07/05/2016 1,250

5

�ഹ�ദ് സലീം െക.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-10/05/2016 2,000

6
ഷമീന എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-09/05/2016 1,625
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ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

7

ഷാജഹാൻ എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-09/05/2016 1,750

8

സവിത എം.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് മട��ി

03/05/2016-09/05/2016 1,750

XI

1398/16-17

₹2,46,009/-

െച�് നം. 424359/27.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

1

സ� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-18/06/2016 11,750

2

�ദീപ് സി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-09/05/2016 1,750

3

വിദ� എം.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-05/05/2016 750

4

സതീഷ് ��ൻ ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-07/05/2016 1,250

5

േഡാ. ലിഷ േപാൾ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

03/05/2016-09/05/2016 1,750

6

�ധീർ പി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

06/05/2016-21/05/2016 3,750

7

�ിത ബി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/05/2016-20/05/2016 2,875
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8

�വീൺ �മാർ സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

09/05/2016-19/05/2016 2,750

9

േഡാ. ജയല�്മി ബി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-20/05/2016 1,250

10

െ�ഫി േതാമസ്

ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

9 Days 2,250

11

ഇ� ടി.

ഗ�് ലക്ചറർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-18/05/2016 875

12

നിഖിൽ ബിേനായി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-20/05/2016 875

13

അ�ലി എസ്. നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-18/05/2016 750

14

േഡാ. �ധ ടി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

10/05/2016-27/05/2016 4,500

15

പി. ന��മാർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-21/05/2016 1,750

16

േരഖ സി. നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്

15/05/2016-21/05/2016 1,750
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ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

17

�മി എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-18/05/2016 750

18

ഹരി��ൻ എ.ഐ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-17/05/2016 750

19

മേനാഷ് പി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/05/2016-26/05/2016 2,750

20

സി�ാർ�് എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-21/05/2016 1,750

21

എസ്. സി�

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

18/05/2016-25/05/2016 2,000

22

ലത െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

18/05/2016-20/05/2016 750

23

സ�ീവ് ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

18/05/2016-21/05/2016 750

24

�മി എം.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

23/05/2016-25/05/2016 750

25 േരഖ ജി. നായർ 23/05/2016-25/05/2016 625
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അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

26

രമ� ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

25/05/2015-28/05/2016 750

27

സനിത പി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

18/05/2016-20/05/2016 750

28

അ�രാജ് േമാഹൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

18/05/2016-25/05/2016 1,750

29

േഡാ. പി.ആർ. മഹാേദവൻ
പി�

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

23/05/2016-22/06/2016 2,750

30

േഡാ. എ.െക. റജി

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

23/05/2016-18/06/2016 3,000

31

നിഷ എ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

19/05/2016-07/06/2016 2,250

32

േഡാ. ഉമാേദവി പി.പി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

23/05/2016-31/05/2016 2,250

33

ഉഷ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
23/05/2016-31/05/2016 2,250
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ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

34

േഡാ. ഇ.െക. ��ന�ൻ
ന��ാർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

27/05/2016-07/06/2016 2,750

35

േമാഹൻദാസ് െക.എ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

15/05/2016-31/05/2016

01/06/2016-18/06/2016

3250

4250

36

എ.ആർ.പീ�ർ

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

08/06/2016-16/06/2016 2,250

37

�േരഷ് പി.ആർ.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/06/2016-15/06/2016 3,500

38

േഡാ. �. �ദീപ്

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/06/2016-13/06/2016 2,500

39

േജ�ാതി ശ�ർ പി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/06/2016-10/06/2016 2,000

40

േഡാ. �േമാദ് വി.ആർ.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

01/06/2016-10/06/2016 1,750

41

സ�ീവ് ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

06/06/2016-08/06/2016 750
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42

േഡാ. ഷാജി േമാഹൻ ബി.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

06/06/2016-14/06/2016 2,000

43

േഡാ. േജാളി െക.ജി.

െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

08/06/2016-16/06/2016 1,500

44

മ�േമാഹൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

06/06/2016-20/06/2016 3,000

45

േഡാ. േ�ംനാഥ് ആർ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/06/2016-18/06/2016 750

46

സ�ീവ് ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/06/2016-18/06/2016 500

47

�വീൺ �മാർ സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/06/2016-18/06/2016 750

48

േഡാ. �. �ദീപ്

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
പാല�ാട്

16/06/2016-18/06/2016 625

XII

1352/16-17

₹18,750/-

െച�് നം. 424231/18.10.16

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

1

േഡാ. �ഹ�ദ് റഫീഖ്
എ.പി.എം.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/07/2016-30/07/2016 1,000

2

േഡാ. െക.ആർ. ര�ിനി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,

27/07/2016-30/07/2016 1,000
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േകാഴിേ�ാട്

3

സേ�ാഷ് എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

4 Days 1,000

4

േഡാ. േമരി അനിതലത
സദാന�ൻ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/07/2016-30/07/2016 750

5

േഡാ. ലംേബാർ�് കിേഷാർ
സി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/07/2016-29/07/2016 750

6

ത�ജ േഡാവിഡ്

അസി��് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/07/2016-29/07/2016 750

7

സ�ിൻ പി. െജയിംസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

മലബാർ �ി��ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/07/2016-28/07/2016 500

XIII

1355/16-17

₹1,06,007/-

െച�് നം. 424234/18.10.16

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

1

അ�ന ശാ��മാർ ആർ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-10/03/2016 6,000

2

റിഷിദാസ്

െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-20/02/2016 1,250

3

അ�റഹിമാൻ

െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-23/02/2016 2,000

4

ദീപ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-22/02/2016 1,500

5

�ഹ�ദ് െക.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ 16/02/2016-23/02/2016 1,875
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ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

6

അ�ൾ ഹമീദ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-20/02/2016 1,250

7

�ജി�് �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

8

അർ�ന ര�ൻ എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

9

ശാ�ിനി െക.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-22/02/2016 1,250

10

രമ� ��

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-20/02/2016 1,250

11

ജിേതഷ് സി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-29/02/2016 2,750

12

നിതിൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-22/02/2016 1,375

13

േഡാ. ഷാജി

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

14

�ീ�മാർ സി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

15

ബി� ടി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
16/02/2016-26/02/2016 2,500
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േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16

സജി�് ബാ�

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

17

റ��� െനൗഫൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-23/02/2016 1,875

18

�ജി�് �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,125

19

�ീല പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-29/02/2016 3,500

20

രാേകഷ് പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-01/03/2016 3,500

21

രവീ�ൻ സി.െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർെ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,250

22

ദിലീപ് �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-24/02/2016 2,125

23

�മ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-19/02/2016 875

24

സജിത സി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-19/02/2016 875

25

ശ�ാമ എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
16/02/2016-19/02/2016 750
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േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

26

ര�ന ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-19/02/2016 875

27

�ജി എസ്.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-19/02/2016 875

28

സജീബ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

16/02/2016-25/02/2016 2,250

XIV

1359/16-17

₹1,44,391/-

െച�് നം. 424238/18.10.16

CUIET, േകാഹി�ർ

1

റ��ൻസ ഐ.

�ിൻസി�ൽ

CUIET, േകാഹി�ർ

06/06/2016-31/07/2016 8,250

2

ശശിധരൻ എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

21/06/2016-22/06/2016 500

3

കമൽ വി.വി.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

24/06/2016-27/06/2016 1,000

4

സയാദ് അ�� ഒ.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

01/07/2016-05/07/2016 1,250

5

കിരൺ െക.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

01/07/2016-04/07/2016 1,250

6

കിേഷാർ കമൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

18/07/2016-20/07/2016 875

7

ഫാസിൽ ടി. �ഹ�ദ്

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

11/07/2016-13/07/2016 1,000

8

�ഹ�ദ് ഷഫീഖ് െക.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

11/07/2016-13/07/2016 750

9
ദീ� പി.

ലക്ചറർ
08/07/2016-11/07/2016 500
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CUIET, േകാഹി�ർ

10

അഖിൽ െക.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

04/07/2016-14/07/2016 2,625

11

�ജിഷ സി.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

15/07/2016-23/07/2016 2,250

12

അ�ന ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

25/07/2016-28/07/2016 875

13

ൈഫ� �ൈബർ

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

27/07/2016-30/07/2016 875

14

േസ�ല�ി എ.വി.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

11/07/2016-16/07/2016 1,250

15

ആര� ആർ. നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

22/07/2016-29/07/2016 2,000

16

അ�ൺ എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

08/06/2016-13/06/2016 1,125

17

ജി�ി എൻ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

17/06/2016-22/06/2016 500

18

േറാഷ്ന ഇ.,

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

06/06/2016-14/06/2016 1,625

19

രതീഷ് സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

09/06/2016-14/06/2016 1,625

20

റ��ൻസ ഐ.

�ിൻസി�ൽ

CUIET, േകാഹി�ർ

50 Days 12,500

21

അ�ന ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

04/06/2016-10/06/2016 1,625

22 ആയിഷ �രി വി.െക. 08/06/2016-14/06/2016 1,000
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അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

23

രതീഷ് സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

03/05/2016-06/05/2016 1,000

24

ജി�ി എൻ.െക.

െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

09/05/2016-12/05/2016 875

25

ശശിധരൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

01/06/2016-04/06/2016 875

26

അഖിൽ െക.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

01/06/2016-03/06/2016 1,000

27

നിധിൻ �ീദാസ് ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

06/06/2016-30/06/2016 5,875

28

െജ�ി െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

2 Days 500

29

സജി�് േഗാപിനാഥ്

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

25/06/2016-30/06/2016 1,250

30

ദീ� വി.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

02/06/2016-09/06/2016 1,625

31

കിരൺ െക.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

18/06/2016-22/06/2016 1,750

32

അനിൽ െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

13/06/2016-05/07/2016 5,625

33

സയാദ് അ�� ഒ.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

11 Days 2,750

34

�ിേയഷ് െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

07/06/2016-10/06/2016 1,500
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35

വിദ� െക.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

13 Days 3,250

36

അ�ൺ എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

4 1/2 Days 1,125

37

ഉമ�ൽ ഫാ�ഖ് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

30/06/2016-05/07/2016 1,375

38

നിയാസ് ത�ിൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

7 Days 1,750

39

ഫാസിൽ ടി. �ഹ�ദ്

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

09/06/2016-17/06/2016 2,000

40

�ഹ�ദ് നിയാസ് എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

01/06/2016-10/06/2016 2,750

41

അനീഷ പി.

ലക്ചറർ

CUIET, േകാഹി�ർ

4 1/2 Days 1,125

42

ആദിൽ അ�ബ�ർ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

5 1/2 Days 1,375

43

വി. �ഷ്ണ�ിയ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

25/05/2016-31/05/2016 1,500

44

മർലീൻ എൻ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

16/05/2016-21/05/2016 1,125

45

ജിതിന ടി.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

05/05/2016-11/05/2016 2,125

46

വിനീത േമാഹൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

17/05/2016-19/05/2016 875

47
�മാറാണി വി.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
3 Days 750
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CUIET, േകാഹി�ർ

48

ദിവ� �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

CUIET, േകാഹി�ർ

22/04/2016-27/04/2016 2,000

XV

1361/16-17

₹86,198/-

െച�് നം. 424240/

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

1

അനിത രേമഷ് െക.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

20 Days 5,000

2

െക. രമ

അസി��് െ�ാഫസർ

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

15 Days 3,750

3

ഷീല നായർ എം.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

10 Days 2,500

4

േഡാ. �ഭ പി.െക.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

8 Days 2,000

5

ഗംഗാേദവി പി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

10 Days 2,500

XVI

1365/16-17

₹41,694/-

െച�് നം. 424244/19.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

1

െക.എം. ഗായ�ീേദവി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

08/03/2016-14/03/2016

03/05/2016-09/05/2016

1750

1750

XVII

1368/16-17

₹58,902/-

െച�് നം. 424247/

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

1

രാധാ��ൻ െക.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

08/03/2016-11/03/2016

03/05/2016-06/05/2016
2,000

2

�ിേയഷ് െക.ജി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

08/03/2016-11/03/2016 1,000

3

രാേജഷ് ആർ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

08/03/2016-11/03/2016 1,000
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4

സേ�ാഷ് ആർ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

08/03/2016-11/03/2016

03/05/2016-06/05/2016
1,750

XIX

1371/16-17

₹37,752/-

െച�് നം. 424250/19.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

1

മായ എസ്. നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

03/05/2016-05/05/2016

7 Days
2,500

2

േഡാ. േവ�േഗാപാല��
���്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

02/05/2016-07/05/2016

08/03/2016-16/05/2016
3,500

3

ര�ഷ എ.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

7 Days 1,750

XX

1374/16-17

₹41148/-

െച�് നം. 424253/19.10.16

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

ജയല�ി എൻ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

4 Days 2,125

1

�നിത െക.ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6 1/2 Days 1,625

2

വിജയേഗാവി�ൻ സി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6 1/2 Days 1,625

3

ബി. ശരവണൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6 1/2 Days 1,625

4

�നിത പി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6 1/2 Days 1,625

5

േഡാ. സി� ജി. നായർ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

2 1/2 Days 625
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XXI

1078/16-17

₹21744/-

െച�് നം. 230775/31.08.16

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1

േഡാ. ജയ െചറിയാൻ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18/05/2016-27/05/2016 2,500

2

േഡാ. ആശ പി. റാ�

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18/05/2016-24/05/2016 1,500

3

�ീസ ടി. �ളി�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18/05/2016-23/05/2016 1,500

XXII

1082/16-17

₹875/-

െച�് നം. 230780/31.08.16

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

1

അ�രാധ എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

07/06/2016 250

2

ജിജി െസബാ��ൻ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

07/06/2016 250

3

ൈഷജ എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

07/06/2016 250

4

�മ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

1 Day 125

XXIII

1083/16-17

₹1500/-

െച�് നം. 230781/31.08.16

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1

എ. രേമഷ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

2

എം.പി. റയാൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

3

�ബാറ�് എ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

4

ജിേതഷ് പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
1 Day 250

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

210 of 373 19/06/18, 2:32 PM



എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

5

മേനാജ് പി.െജ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

6

�ദീപ് എം. ക��്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1 Day 250

XXIV

1086/16-17

₹500/-

െച�് നം. 230784/31.08.16

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1

േഡാ. പി.എ. േസാളമൻ

െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

01/06/2016 250

2

അജീഷ് െക.എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

01/06/2016 250

XXVI

1087/16-17

₹250/-

െച�് നം. 230785/31.08.16

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

1

േഡാ. �ധീഷ് ആർ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��ർ

23/05/2016 250

XXVII

1089/16-17

₹12539/-

െച�് നം.

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

1
േഡാ. ല�ി �ദീപ്,HOD,

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്
12/05/2014-26/05/2014 3,750

2

�ഹ�ദ് ��ഫ െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

12/05/2014-23/05/2014 3,000

3

േസാണിയ േ�ാറൻസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

12/05/2014-26/05/2014 3,375

ആെക 5,80,450

5-7-2

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. /�ക, െച�്
നം./തീ�തി

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്

അ�വദി�
ഡി.എ

(�പ)

40/2016-17 3,125/-�പ

െച�് നം. 226671/28.04.16
1

േഡാ.രാേജഷ്, അസി.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്, െന�ാറ

12.03.14 �തൽ
15.03.2014 വെര

1000
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എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
െന�ാറ

2
�ീ.സനൽ�മാർ.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

12.03.14 �തൽ
13.03.2014 വെര

500

3
�ീമതി. ശാ�ി�ിയ.ജി,
അസി.െ�ാഫസർ

12.03.14 �തൽ
15.03.2014 വെര

1000

4
േജ�ാതില�ി.പി,

അേസാ.േ�ാഫസർ

12.03.14 �തൽ
14.03.2014 വെര

625

44/2016-17 1,500/-�പ

െച�് നം. 226675/28.04.15

എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
െന�ാറ

1
�ീ.െക.വാ�േദവൻ പി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

24.9.14 �തൽ
25.09.2014 വെര

500

2.
�ീ.സനൽ�മാർ.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

24.9.14 �തൽ
25.09.2014 വെര

500

3. �ീമതി.രമ�.പി
24.9.14 �തൽ
25.09.2014 വെര

500

42/2016-17 Rs. 1,868/-

Ch.No.226673/28.04.2016

NIELIT, Calicut

�ീമതി.ഷീല.വി.എസ്, െ�ാഫസർ
06.04.2015 �തൽ
10.04.2015 വെര

500

46/2016-17 Rs.2,41,560/-

Ch.No.226677/28.04.16

CUIET, Kohinoor

1 േഡാ.റഹ്മ�ൻസ.ടി, �ിൻസി�ാൾ
02.11.2015 �തൽ
31.12.2015 വെര

3250

2 �ീ.അ�ൺ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
01.10.2015 വെര

1000

3 �ീ.സജി�്േഗാപിനാഥ്, ലക്ചറർ
28.09.2015 �തൽ
03.10.2015 വെര

1250

4 �ീ.കിരൺ.െക.എസ്, ലക്ചറർ
28.09.2015 �തൽ
09.10.2015 വെര

3000

5 �ീ.�ിേയഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
03.10.2015 വെര

500

6 �ീ.�തി.എ, അസി.െ�ാഫസർ
09.10.2015 �തൽ
15.10.2015 വെര

1000

7 �ീമതി.നിൻസി.ഇ, ലക്ചറർ
28.09.2015 �തൽ
03.10.2015 വെര

1250

8 �ീമതി.െജ�ി.െക, അസി.െ�ാഫസർ
01.10.2015 �തൽ
03.10.2015 വെര

500

9
�ീമതി.�മാറാണി.വി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

10 �ീ.�ജീബ് റഹ്മാൻ.എ, ലക്ചറർ
12.11.2015 �തൽ
17.11.2015 വെര

2250

11
�ീമതി.ആയിഷ �റി. വി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

14.10.2015 �തൽ
16.10.2015 വെര

625

12 �ീ.രതീഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ 500

12 �ീ.നിയാസ് ത�ിൽ, അസി.െ�ാഫസർ 8 ദിവസം 2000

13 �ീ.ശശിധരൻ.എസ്, ലക്ചറർ
28.09.2015 �തൽ
01.10.2015 വെര

1000

14
�ീമതി.അ��ീ.പി.േദവ്,

അസി.െ�ാഫസർ

19.11.2015 �തൽ
27.11.2015 വെര

2250
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15 ഹമീം ഫാസിർ.െക, ലക്ചറർ
28.09.2015 �തൽ
03.10.2015 വെര

1375

16 േഡാ.റഹ്മ�ൻസ.ടി. �ിൻസി�ാൾ
20.8.2015 �തൽ
31.10.2015 വെര

16250

17
�ീമതി.ആര�.ആർ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

19.09.2015 �തൽ
23.9.2015 വെര

1250

18
�ീമതി.ദയ ദാേമാദരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

9.09.2015 �തൽ
15.9.2015 വെര

1750

19 �ീമതി.െഷറീന.വി, ലക്ചറർ
23.09.2015 �തൽ
30.9.2015 വെര

1875

20 �ീമതി.െഫ� �ൈബർ, ലക്ചറർ 22.8.2015 �തൽ
26.9.2015 വെര

6000

21
�ീ.�ഹ�ദ് നിയാസ്.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

22.8.2015 �തൽ
04.9.2015 വെര

2250

22 �ീമതി.ജയ.���ര, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
08.9.2015 വെര

9250
23 �ീമതി.ജയ.�ത�ര, ലക്ചറർ

09.09.2015 �തൽ
25.9.2015 വെര

24 �ീമതി.അനീഷ.പി, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
18.9.2015 വെര

5500

25 �ീ.സജി.എൻ.ആർ, ലക്ചറർ
15.10.2015 �തൽ
20.10.2015 വെര

1500

26 �ീമതി.െബ�്സി വർ�ീസ്,
08.09..2015 �തൽ
17.9.2015 വെര

2500

27 �ീമതി.�ീലത.െക.വി
31.8.2015 �തൽ
15.9.2015 വെര

4000

28 �ീമതി.ശീതൾ.എൻ.ടി
30.09.2015 �തൽ
05.10.2015 വെര

1250

29 �ീമതി.സബീന അ�ബ�ർ
15.10.2015 �തൽ
06.11.2015 വെര

4750

30 �ീമതി.ജിഷ.പി, അസി.െ�ാഫസർ
22.8.2015 �തൽ
04.9.2015 വെര

1875

31
�ീ.�ഹ�ദ് ഷഫീഖ്. ഇ.ൈവ,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
28.10.2015 വെര

1750

32 �ീമതി.���യി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
15.09.15 �തൽ
26.09.2015 വെര

2125

33 �ീ.ഫാസിൽ.ടി.�ഹ�ദ്, ലക്ചറർ

22.8.2015 �തൽ
02.9.2015 വെര

03.09.15 �തൽ
09.09.2015 വെര

3375

34 �ീ.കിേഷാർ കമൽ, അസി.െ�ാഫസർ
22.8.2015 �തൽ
01.9.2015 വെര

875

35 �ീ.രതീഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
22.8.2015 �തൽ
01.9.2015 വെര

2000

36 �ീ.അ�ൺ.എൻ.അസി.െ�ാഫസർ 22.8.2015 �തൽ 1875
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04.9.2015 വെര

37 �ീ.മൻ�ർ അലി.പി.പി, ലക്ചറർ
22.8.2015 �തൽ
02.9.2015 വെര

1500

38 �ീമതി.വിദ�.െക.സി, ലക്ചറർ
22.8.2015 �തൽ
04.9.2015 വെര

1875

39 �ീ.മർസീൻ.എൻ.െക, ലക്ചറർ
22.8.2015 �തൽ
03.9.2015 വെര

1875

40 �ീമതി.െബ�്സി വർ�ീസ്, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
07.9.2015 വെര

3250

41 �ീമതി.�ീലത.െക.വി, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
26.08.2015 വെര

1750

42 �ീ.െനൗഷാദ് ത�ിൽ, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
30.08.2015 വെര

9500

43 �ീമതി.അഷിന �േര�ൻ, ലക്ചറർ
20.8.2015 �തൽ
08.9.2015 വെര

4000

44
�ീമതി.ആര� ആർ നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

08.09.2015 �തൽ
18.9.2015 വെര

2250

45 �ീമതി.ദയ ദാേമാദർ, അസി.െ�ാഫസർ
22.8.2015 �തൽ
08.9.2015 വെര

2750

46 �ീമതി.െഷറീന.പി, ലക്ചറർ
14.09.2015 �തൽ
22.9.2015 വെര

2250

47
�ീ.ബാല��പി�.എം,
അസി.െ�ാഫസർ

20.08.2015 �തൽ
31.08.2015 വെര

2750

48 �ീ.ശശിധരൻ.എസ്, ലക്ചറർ
22.08.2015 �തൽ
31.08.2015 വെര

1000

49
�ീമതി.�ീന �ാൻസിസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

22.08.2015 �തൽ
26.08.2015 വെര

1000

50 �ീ.വിനീത് േമാഹൻ, അസി.െ�ാഫസർ
15.09.2015 �തൽ
19.9.2015 വെര

1000

51 �ീ.നിയാസ്.ത�ിൽ, അസി.െ�ാഫസർ
22.08.2015 �തൽ
31.08.2015 വെര

1000

52 �ീ.�ിേയഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
22.08.2015 �തൽ
07.9.2015 വെര

2000

53 �ീ.ശീതൾ.എൻ.െജ.ലക്ചറർ
20.08.2015 �തൽ
29.9.2015 വെര

9250

54 �ീമതി.സബീന അ�ബ�ർ, ലക്ചറർ
03.10.2015 �തൽ
14.10.2015 വെര

1750

55 �ീ.സജി�് േഗാപിനാഥ്, ലക്ചറർ
22.08.2015 �തൽ
04.9.2015 വെര

4750

56 �ീ.കിരൺ.െക.എസ്, ലകചറർ
22.08.2015 �തൽ
09.9.2015 വെര

3125

57 �ീ.സയാദ് അ��,അസി.െ�ാഫസർ

03.10.2015 �തൽ
15.10.2015 വെര

12.11.2015 �തൽ
26.11.2015 വെര

7000
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58 �ീ.ദിൽജി�്.എ.ആർ, ലക്ചറർ
22.08.2015 �തൽ
15.9.2015 വെര

4500

55/2016-17 Rs.3,91,166/-

Ch.No.226746/03.05.16

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, �ീ���രം

1
�ീ.െഷൗ��ലി.വി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

19.08.2015 �തൽ
16.10.2015 വെര

13750

2 �ീ.�നി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
25.08.2015 �തൽ
26.9.2015 വെര

7000

3 �ീ.ര�.വി.ശ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
20.08.2015 �തൽ
15.9.2015 വെര

5750

4
�ീ.ജംഷദലി.വി.എ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

20.08.2015 �തൽ
14.9.2015 വെര

5500

5
�ീമതി.ലിഷ.സി.എൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
20.08.2015 �തൽ
14.9.2015 വെര

5250

6
�ീമതി.സീമ വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

19.08.2015 �തൽ
01.9.2015 വെര

2500

7
�ീ.അനീഷ് �മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

23.09.2015 �തൽ
09.10.2015 വെര

4250

8 �ീ.ലി�.സി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
20.08.2015 �തൽ
31.08.2015 വെര

2250

9 �ീ.�ബിൻ.െജ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ
21.08.2015 �തൽ
26.08.2015 വെര

1500

10 �ീ.നാജി.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
01.09.2015 �തൽ
26.9.2015 വെര

6500

11 �ീ.രാജൻ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
22.08.2015 �തൽ
07.9.2015 വെര

3250

12 �ീ.െസൽവ�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
16.10.2015 വെര

4250

13
�ീ.െഷൗ��ലി.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

29.07.2016 �തൽ
31.07.2016 വെര

500

14
�ീ.െഷൗ��ലി.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

21.12.2015 �തൽ
28.12.2015 വെര

750

15 �ീ.റസീഖ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ 1/2 day 125

16
�ീ.െഷൗ��ലി.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

24.07.2016 �തൽ
28.07.2016 വെര

500

17 േഡാ.എ.െസൽവ�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
13.07.2015 �തൽ
14.07.2015 വെര

250

18 �ീ.വിനയച�ൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
24.07.2015 �തൽ
28.07.2015 വെര

500

19

�ീമതി.ശശിനാസ് ഏലിയാസ്
ഹരിത.Z.A

അസി.െ�ാഫസർ

14.07.2015 �തൽ
16.07.2015 വെര

500

VI

57/2016-17 Rs. 2,14,813

Ch.No.226748/04.05.2016
1 �ീമതി.സ� േഗാപാൽ, െ�ാഫസർ

04.11.2015 �തൽ
09.12.2015 വെര

9000

2 �ീ.�ദീപ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ 04.11.2015 �തൽ 3750
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NSS College of Engineering,
Palakkad

18.11.2015 വെര

3 �ീ.സ�ീവ്.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
04.11.2015 �തൽ
11.11.2015 വെര

1375

4 േഡാ.വിേനാദ്.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
04.11.2015 �തൽ
06.11.2015 വെര

750

5
േഡാ.�േമാദ്.വി.ആർ,
അേസാ.െ�ാഫസർ

04.11.2015 �തൽ
09.11.2015 വെര

1500

6 േഡാ.അനിത.വി, െ�ാഫസർ 20 ദിവസം 4125

7 േഡാ.�ിയ ദാസ്, െ�ാഫസർ
04.11.2015 �തൽ
07.11.2015 വെര

1000

8 �ീമതി.�ശീല.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
07.11.2015 �തൽ
16.11.2015 വെര

1750

9
�ീമതി.ജീമ.െക.െചറിയാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

07.11.2015 �തൽ
13.11.2015 വെര

1750

10 �ീ.ഗിരീഷ് ��േ�രി, അസി.െ�ാഫസർ
11.11.2015 �തൽ
12.11.2015 വെര

500

11 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
09.12.2015 വെര

6000

12
�ീ.അനിൽ�മാർ.െക.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

25.11.2015 �തൽ
03.12.2015 വെര

2250

13 �ീമതി.ആശ.ടി.എസ്,
26.11.2015 �തൽ
08.12.2015 വെര

2750

14 �ീ.വിേനാദ്.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
26.11.2015 �തൽ
27.11.2015 വെര

500

15
�ീ.�സാദ്.ആർ േമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

26.11.2015 �തൽ
03.12.2015 വെര

1875

16 �ീ.എ.ആർ.പീ�ർ, െ�ാഫസർ
28.11.2015 �തൽ
09.12.2015 വെര

3000

17
�ീമതി.േജ�ാതിശ�ർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

01.12.2015 �തൽ
07.12.2015 വെര

1750

18 േഡാ.ജയല�ി.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
11.11.2015 �തൽ
13.11.2015 വെര

750

19
േഡാ.േവ�േഗാപാൽ.ജി,
അസി.െ�ാഫസർ

16.11.2015 �തൽ
19.11.2015 വെര

875

20 �ീ.സ�ീവ്.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
21.11.2015 വെര

1500

21 �ീ.�ീനാഥൻ.എസ്, െ�ാഫസർ
17.11.2015 �തൽ
20.11.2015 വെര

875

22
�ീമതി.അ�ലി.എസ്.നായർ,
അസി.െ�ാഫസർ

17.11.2015 �തൽ
20.11.2015 വെര

875

23 �ീമതി.�ളസി.െക, ഗ� ലക്ചറർ
16.11.2015 �തൽ
19.11.2015 വെര

875

24 �ീമതി.ഉഷ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
24.11.2015 വെര

2250
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25 �ീമതി.എസ്.സി�, അേസാ.െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
19.11.2015 വെര

875

26 �ീമതി.രമ�.ടി, ഗ�് ലക്ചറർ
16.11.2015 �തൽ
17.11.2015 വെര

375

27 �ീമതി.സനിത.പി.സി, ഗ�് ലക്ചറർ
16.11.2015 �തൽ
18.11.2015 വെര

625

28 �ീമതി.ലത.െക, ഗ�് ലക്ചറർ
16.11.2015 �തൽ
18.11.2015 വെര

625

29
േഡാ.പി.ആർ മഹാേദവൻ പി�

െ�ാഫസർ

16.11.2015 �തൽ
26.11.2015 വെര

2250

30 േഡാ.ഉമാേദവി.പി.പി, െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
26.11.2015 വെര

2500

31 േഡാ.�ഭ.െക, െ�ാഫസർ
16.11.2015 �തൽ
30.11.2015 വെര

3500

32
േഡാ,ഇ.െക.��ന�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ

16.11.2015 �തൽ
30.11.2015 വെര

3250

33 �ീമതി.രജനി.വി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
18.11.2015 �തൽ
27.11.2015 വെര

2250

34 േഡാ.എ.െക.രജി, െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
25.11.2015 വെര

750

35
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.11.2015 �തൽ
30.11.2015 വെര

1750

VII

61/2016-17 Rs. 3,10,752/-

Ch.No.226753/05.05.2016

Govt.Engineering College,

Sreekrishnapuram

1 �ീമതി.�മ.പി, അസി.െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
03.12.2015 വെര

2750

2 �ീ.ര�.വി.ശ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
02.12.2015 വെര

2750

3 �ീ.റമീസ് �ഹ�ദ് അസി.െ�ാഫസർ
01.12.2015 �തൽ
09.12.2015 വെര

2250

4 �ീ.അ�രാജ്.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
07.12.2015 �തൽ
17.12.2015 വെര

2750

5 �ീ.ലി�.സി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
01.12.2015 വെര

2250

6 �ീമതി.റാണി.എൽ, അസി.െ�ാഫസർ
01.12.2015 �തൽ
10.12.2015 വെര

2500

7 �ീ.ഇർഷാദ്.എം,അസി.െ�ാഫസർ
18.12.2015 �തൽ
31.12.2015 വെര

3500

8 �ീ.രാജൻ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
04.12.2015 വെര

3000

9 �ീ.റസീക്, അസി.െ�ാഫസർ
07.12.2015 �തൽ
21.12.2015 വെര

3750

10 �ീ.േഗാപി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
23.11.2015 �തൽ
30.11.2015 വെര

2000

11
�ീ.െഷൗ��ലി.വി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

12.10.2015 �തൽ
23.11.2015 വെര

8000

12
�ീമതി.സ��.െക.പി, 12.10.2015 �തൽ

14.10.2015 വെര
750
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അസി.െ�ാഫസർ

13 �ീ.െസൽവ�മാർ.എ, അസി.െ�ാഫസർ
12.10.2015 �തൽ
29.10.2015 വെര

3500

14 �ീ.രാജൻ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
12.10.2015 �തൽ
21.10.2015 വെര

2500

15
�ീമതി.മിൽ�ി മാത�,

അസി.െ�ാഫസർ

12.10.2015 �തൽ
21.10.2015 വെര

2500

16 �ീ.ലി�.സി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
19.10.2015 �തൽ
31.10.2015 വെര

2250

17 �ീ.അ�രാജ്,അസി.െ�ാഫസർ
16.10.2015 �തൽ
28.10.2015 വെര

2250

18 �ീ.റമീസ് �ഹ�ദ്.എ, അസി.െ�ാഫസർ
09.11.2015 �തൽ
21.11.2015 വെര

3250

19 �ീ.ബി�.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
19.10.2015 �തൽ
27.10.2015 വെര

1000

20 �ീമതി.കല.എം.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
12.10.2015 �തൽ
19.10.2015 വെര

2000

21 �ീ.നസീർ.സി, അസി.െ�ാഫസർ
12.10.2015 �തൽ
21.10.2015 വെര

2500

VIII

72/2016-17 Rs. 14,612/-

Ch.No.226778/11.05.2016

Govt.College, Chittur

1
�ീ.ധർ�രാജൻ.എസ്.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2000

2
�ീമതി.അ�ന.വി.ആർ,
അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2000

3
േഡാ.സജീവ് �മാർ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
30.09.2014 വെര

1250

4 േഡാ.�ീ�ിയ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2000

5
�ീമതി.�ിതാറാണി.പി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2000

IX

1935/2016-17 Rs. 2725/-

Ch.No.427229/7.12.2016

Calicut University Campus

1 േഡാ.ഏലിയാസ്.െക.െക, െ�ാഫസർ
18.03.2015 �തൽ
20.03.2015 വെര

750

X

1940/2016-17 Rs. 22593/-/-

Ch.No.427234/7.12.2016

Calicut University Campus

1
�ീമതി.ശിഖ.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ

(on contract)

21.07.2016 �തൽ
26.07.2016 വെര

1500

2 �ീ.�ഖ്മാൻ.ടി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
21.07.2016 �തൽ
26.07.2016 വെര

1500

3
�ീ.രാ�.സി.വി, അസി.െ�ാഫസർ

(on contract)

21.07.2016 �തൽ
26.07.2016 വെര

1500

XI

1944/2016-17 Rs..6841/-

Ch.No.427238/7.12.2016

Calicut University Campus

1 �ീ.െക.�രളീധരൻ, െ�ാഫസർ 2 1/2 ദിവസം 625

2 േഡാ.എ�ഹാം േജാസഫ്, െ�ാഫസർ 16.12.2015 250

3 േഡാ.എം.ടി.രേമശൻ, അസി.െ�ാഫസർ 2 1/2 ദിവസം 625

XII 1946/2016-17 1 െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ 15.02.2016 �തൽ 14500
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Ch.No.427240/8.12.2016

Govt.Engineering College,
Thrissur

15.4.2016 വെര

2 �ീ.�േമാദ്.വി,െക, അസി.െ�ാഫസർ
19.2.2016 �തൽ
4.3.2016 വെര

2000

3 �ീമതി.സ��.എം, അസി.െ�ാഫസർ
17.2.2016 �തൽ
28.03.16 വെര

7500

4 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
16.02.16 �തൽ 11.03.16
വെര

3500

5
�ീ.െട�ിസൺ.െക.േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

16.02.2016 �തൽ
5.3.16 വെര

3250

6 േജാസ് െസബാ��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ
02.03.2016 �തൽ
11.3.2016 വെര

1750

7 �ീ.എ.എസ്.ഹരിഹർ, അസി.െ�ാഫസർ
04.03.2016 �തൽ
14.03.2016 വെര

2750

8 േഡാ.എ.രേമഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
30.3.2016 �തൽ
8.4.2016 വെര

2500

9 �ീ.േജാബി.എൻ.െജ,അസി.െ�ാഫസർ 05.04.2016 250

10
�ീമതി.ഷീബ.എം.ബി

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.3.2016 �തൽ
31.03.2016 വെര

1000

11
�ീമതി.ബി�േമാൾ.ഇ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.02.2016 �തൽ
26.02.2016 വെര

1500

12 �ീമതി.�ഭ�.പി.ആർ
16.02.2016 �തൽ
26.02.2016 വെര

1500

13 േഡാ.എം.ന��മാർ, െ�ാഫസർ
26.02.2016 �തൽ
05.03.2016 വെര 1500

14
�ീ.ടി.ജി.സനീഷ് �മാർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

20.02.2016 �തൽ
04.03.2016 വെര

2000

15
�ീമതി.ബിനിത േജാസഫ് മാ�ി�ി,

അസി.െ�ാഫസർ

29.03.2016 �തൽ
01.04.2016 വെര

1000

16 �ീ.ജയൻ.എം,വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
08.03.2016 �തൽ
17.03.2016 വെര

2500

17 �ീമതി.ലത.െക.എൻ, െ�ാഫസർ 17.02.2016 �തൽ
08.03.2016 വെര

2250

18
േഡാ.അ�ിളി�മാർ.സി.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.03.2016 �തൽ
05.04.2016 വെര

1500

19
�ീമതി.�നീറ.സി.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

22.02.2016 �തൽ
28.03.2016 വെര

2000

20 �ീ.റിയാസ്.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ
17.02.2016 �തൽ
22.03.2016 വെര

2750

21 �ീ.സ�ി.ടി.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ
19.02.2016 �തൽ
17.03.2016 വെര

2000

22 �ീ.േജാബി.എൻ.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
29.02.2016 �തൽ
04.04.2016 വെര

2250

23 �ീമതി.ജയ�ീ.എം, അസി.െ�ാഫസർ 10.03.2016 �തൽ 500
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11.03.2016 വെര

24 �ീ.ശിവൻ.പി.പി, അസി െ�ാഫസർ
കാലയളവ്
േരഖെ���ിയി�ി�.

3750

25 �ീ.െക.ഒ.വർ�ീസ്, െ�ാഫസർ
18.02.2016 �തൽ
28.03.2016 വെര

5000

26
�ീമതി. മിനിേമാൾ പയസ്.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

18.02.2016 �തൽ
26.03.2016 വെര

4250

27 �ീമതി.�ഷാര.വി.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
22.02.2016 �തൽ
06.04.2016 വെര

4000

28 �ീമതി.ഷീല അല�്, അസി.െ�ാഫസർ
24.02.2016 �തൽ
22.03.2016 വെര

2500

29 േഡാ.വിജയൻ.പി, അസി.െ�ാഫസർ
05.04.2016 �തൽ
08.04.2016 വെര

875

30
�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ
26.02.2016 250

31 േഡാ.�ൈബദ.ഇ.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
28.03.2016 �തൽ
31.03.2016 വെര

1000

32
�ീ.അജീഷ്.െക.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
3 ദിവസം 750

33 �ീ. മണിലാൽ, അസി.െ�ാഫസർ 3 ദിവസം 750

34
�ീമതി.ഹസീന.പി,വി,
അസി.െ�ാഫസർ

3 ദിവസം 750

35 േഡാ.സജീന.ബീവി, അസി.െ�ാഫസർ
04.03.2016 �തൽ
11.03.2016

1750

36
�ീ.െസൗരഭ് സഹേദവ്,
അസി.െ�ാഫസർ

3 ദിവസം 750

37 േഡാ.വി.ഒ.രജനി, െ�ാഫസർ
04.03.2016 �തൽ
23.03.2016

3000

38 േഡാ.െക.മീനാ�ി, അേസാ.െ�ാഫസർ
15.03.2016 �തൽ
30.03.2016

750

39 േഡാ.സതീഷ്.െക.പി,അേസാ.െ�ാഫസർ
08.03.2016 �തൽ
15.03.2016

1500

40 േഡാ.സതീഷ്.െക.പി,അേസാ.െ�ാഫസർ
17.03.2016 �തൽ
19.03.2016

750

41 �ീ.പി.വി.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ
01.03.2016 �തൽ
22.03.2016

4250

42
േഡാ.ര�നാേദവി.ബി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

02.03.2016 �തൽ
15.03.2016

625

43 �ീ.�ബാറക്.എ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
26.02.2016 �തൽ
04.03.2016

1000

44 േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്, െ�ാഫസർ
11.04.2016 �തൽ
13.04.2016

750

45 �ീ.�ജിത്.െക.എം, അസി.െ�ാഫസർ
12.04.2016 �തൽ
13.04.2016

250

46 �ീ.മേനാജ്.പി.െജ, അേസാ.െ�ാഫസർ 11.04.2016 �തൽ 750

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

220 of 373 19/06/18, 2:32 PM



13.04.2016

47 �ീമതി.ബി�.എ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
11.04.2016 �തൽ
13.04.2016

750

48 �ീമതി.േരഖ.വി.�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
12.04.2016 �തൽ
13.04.2016

375

49 േഡാ.െനൗഷജ.പി.െഎ, െ�ാഫസർ 11.04.2016 �തൽ
13.04.2016

750

XIII

1990/2016-17 RS. 30,623/-

Ch.No.511191/16.12.2016

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1
േഡാ.മാത� േപാൾ ഉ�ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

26.09.2016 �തൽ
4.10.2016

2250

2
�ീ.േറാബിൻസൺ.പി .െപാൻമിനിേ�രി,

അസി.െ�ാഫസർ

27.09.2016 �തൽ
4.10.2016

2000

3 �ീ.അ�ൺ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2016 �തൽ
2.10.2016

1750

4
�ീമതി.ഡയാന വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26.09.2016 �തൽ
28.09.2016

625

5 �ീ.ജിബിൻ.എ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2016 �തൽ
27.09.2016

500

6
�ീമതി.റാണി വർ�ീസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

26.09.2016 �തൽ
30.09.2016

1250

7 േഡാ.ടിേ�ാ വർ�ീസ്, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2016 �തൽ
30.09.2016

1250

8 േഡാ.േടാ� െചറിയാൻ, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2016 �തൽ
30.09.2016

1250

XIV.

1949/2016-17 Rs. 31,067/-

Ch.No.427243/8.12.2016

ൈവദ�ര�ം ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്,

��ർ

1 േഡാ.�സ� ൈവ.എൻ, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

2
േഡാ.ടി.ജി.െ��ാ വർ�ീസ്,

അസി െ�ാഫസർ

1 ദിവസം

02.03.2016
250

3 േഡാ.പി.െക.ആന�്, അേസാ.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

4 േഡാ.േമരി��ി ടി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

5 േഡാ.പി.െഗൗരിശ�ർ, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

6 േഡാ.�ഹ�ദ് ഇൿബാൽ, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

7 േഡാ.മ��ദനൻ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

8 േഡാ.പി.െക.ധർ�പാലൻ, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

9 േഡാ.പി.വി.ഗിരി, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

221 of 373 19/06/18, 2:32 PM



10
േഡാ.എ.ഉ�ാൻ സാഹിബ്,

അേസാ െ�ാഫസർ

1 ദിവസം

02.03.2016
250

11 േഡാ.എസ്.�ദീപ്, അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

12 േഡാ.എം.ജി.രാമച�ൻ, െ�ാഫസർ
1 ദിവസം

02.03.2016
250

13
േഡാ.അല�് െസബാ��ൻ െചറിയാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

1 ദിവസം

02.03.2016
250

XV.

1987/2016-17 Rs.47,695/-

Ch.No.511188/16.12.2016

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1 േഡാ.ഷാ�.െക.ൈവ, അേസാ.െ�ാഫസർ
26.09.2016 �തൽ
01.10.2016 വെര

1500

2
�ീ.േസവ�ർ േജാസഫ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

26.09.2016 �തൽ
30.09.2016 വെര

1125

3
േഡാ.േജാളി ആൻ�സ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26.09.2016 �തൽ
01.10.2016 വെര

1375

XVI.

1984/2016-17 Rs.1,50,301

Ch.No.511185/16.12.2016

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1
േഡാ.പി.എൽേജാർജ്,
അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2016 �തൽ
13.10.2016 വെര

1750

2 �ീ.ൈഷൻ േപാൾ, അേസാ.െ�ാഫസർ
28.09.2016 �തൽ
07.10.2016 വെര

2500

3
�ീ.അ�ൺ ബാല��ൻ.എം.ബി.

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2016 �തൽ
07.10.2016 വെര

2500

4 �ീ.േടാം േജ�ബ്, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2016 �തൽ
07.10.2016 വെര

2500

5
�ീമതി.േജാഷീന േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2016 �തൽ
07.10.2016 വെര

2500

6 �ീ.വർ�ീസ്.പി.എ, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2016 �തൽ
07.10.2016 വെര

2500

XVII.

1978/16-17 Rs.5509/-

Ch. No.511179/16.12.2016

Govt.Engineering College,
Thrissur

1 �ീ.�നിൽ.എ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 1 ദിവസം 250

2
�ീമതി.നിഷ.ജി. ���ിൽ

അസി.െ�ാഫസർ

24.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

500

3
�ീ.മൻേമാഹൻ.സി.എം,

അേസാ. െ�ാഫസർ

24.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

250

4
�ീ.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ

24.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

250

5 �ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ
23.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

500

6 �ീ.പി.പി.ശിവൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
23.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

125

7
�ീ.െസൗരഭ് സഹേദവ്,

അസി.െ�ാഫസർ
25.10.2014 125

8
േഡാ.പി.എ.േസാളമൻ,
അേസാ.െ�ാഫസർ

23.10.2014 125
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9 �ീ.മേനാജ്.എൻ. അസി.െ�ാഫസർ 23.10.2014 125

10 �ീ.അജീഷ്.െക.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ 24.10.2014 250

11
�ീമതി.�ര�.െക.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

30.10.2014 125

12 �ീമതി.ഗീത.എ, അസി.െ�ാഫസർ 25.10.2014 250

13
�ീമതി.അനിത.പി.എ�്,

െ�ാഫസർ
06.11.2014 125

14
�ീമതി.വിനീത േബസിൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
10.11.2014 125

15
�ീമതി.ജ�ാബി.പി.എ,
അസി.െ�ാഫസർ

31.10.2014 125

16
േഡാ.മേനഷ് .െക.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

12.11.2014 �തൽ
13.11.2014 വെര

375

17 േഡാ.എം.ന��മാർ, െ�ാഫസർ
24.10.2014 �തൽ
25.10.2014 വെര

500

18
�ീ.അനിൽ�മാർ.പി.എസ്,

അആേസാ.െ�ാഫസർ
30.10.2014 250

XVIII

1981/16-17 Rs. 2,81,356

Ch.No.511182/16.12.2016

Govt.Engineering College,
Thrissur

1 �ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ
06.06.2016 �തൽ
16.07.2016 വെര

10250

2
�ീ.�ാഡ്വിൻ േജാസ്.െക.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

27.06.2016 �തൽ
7.7.2016 വെര

2750

3 �ീമതി.അ�ന.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ 1/2 ദിവസം 125

4 �ീ.മണിലാൽ.എ.എം, അസി.െ�ാഫസർ 16.07.2016 125

5 േഡാ.വി.ഒ.രജിനി, െ�ാഫസർ
06.06.2016 �തൽ
10.06.2016 വെര

1250

6 �ീ.അജീഷ്.െക.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
27.06.2016 �തൽ
29.6.2016 വെര

875

7 �ീ.ഹസീന.പി.വി, അസി.െ�ാഫസർ 04.07.2016- 13.07.2016 500

8
�ീമതി.ഹ�ാബി.പി.എ,
അസി.െ�ാഫസർ

18.06.2016 �തൽ
21.06.2016 വെര

750

9 �ീ.മേനാജ്.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
19.06.2016 �തൽ
11.07.2016 വെര

750

10 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
25.06.2016 �തൽ
30.6.2016 വെര

1500

11 �ീ.മേനാജ്.പി.െജ, അേസാ.െ�ാഫസർ
27.06.2016 �തൽ
30.6.2016 വെര

1000

12 �ീമതി.ബി�.എ.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ
10.06.2016 �തൽ
21.06.2016 വെര

3000

13 �ീ.െക.ബാല��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ
08.06.2016 �തൽ
21.06.2016 വെര

2750

14
�ീ.അ�ിളി�മാർ.സി.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

18.06.2016 �തൽ
24.06.2016 വെര

1750

15 �ീ.ബിേനായി ബിബി, 14.06.2016 �തൽ 1250
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അസി.െ�ാഫസർ 21.06.2016 വെര

16 �ീ.ജിജി.െക.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
09.06.2016 �തൽ
1506.2016 വെര

1000

17
�ീ.�ബാറക് എ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

13.06.2016 �തൽ
17.06.2016 വെര

1000

18 േഡാ.െക.മീനാ�ി, അസി.െ�ാഫസർ
14.06.2016 �തൽ
23.06.2016 വെര

750

19 �ീ.എ രേമഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 16.7.2016 125

20
�ീ.അനീഷ് എ�ഹാം,

അേസാ.െ�ാഫസർ
12.07.2016 250

21 �ീ.രാേജഷ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ 1 ദിവസം 125

22
�ീമതി.േശാശാമണി.െക.െജ,
അേസാ.െ�ാഫസർ

07.06.2016 �തൽ
05.07.2016 വെര

3750

23
�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.06.2016 �തൽ
23.06.2016 വെര

2000

24 �ീമതി.ബി�.എ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
25.06.2016 �തൽ
08.07.2016 വെര

3500

25 �ീ.െക.ഒ.വർ�ീസ്, െ�ാഫസർ
08.06.2016 �തൽ
22.06.2016 വെര

1000

26 േഡാ.�ൈബദ.ഇ.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
28.06.2016 �തൽ
07.07.2016 വെര

2500

27 �ീമതി.സീമ.എ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
17.06.2016 �തൽ
08.07.2016 വെര

1500

28
േഡാ.�ൈബദ.ഇ.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

05.07.2016 �തൽ
07.07.2016 വെര

750

29 �ീമതി.മീര.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
20.06.2016 �തൽ
23.06.2016 വെര

1000

30 �ീ.പി.വി.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ
10.06.2016 �തൽ
30.06.2016 വെര

2000

31 �ീ.ഷാജിൽ.പി.ആർ, അേസാ.െ�ാഫസർ
27.06.2016 �തൽ
30.6.2016 വെര

1000

32 �ീ.പി.വി.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ
14.07.2016 �തൽ
15.7.2016 വെര

500

33 �ീമതി.സജീന.ബീവി, അസി.െ�ാഫസർ 5.10.2016 250

34
�ീ.െസൗരഭ് സഹേദവ്,

അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

35 �ീ.അജീഷ്.െക.എം, അസി.െ�ാഫസർ 1 ദിവസം 250

36 �ീ.�നിൽ.എ.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 3 ദിവസം 750

37 �ീ.അ�ൺ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 19.10.2015 125

38 �ീമതി.ഉമശ�ാം�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ 20.10.2015 250

39 �ീ.മണിലാൽ.ഇ.എം, അസി.െ�ാഫസർ 19.10.2015 250

40
�ീ.അനീസ് ൈഹദാരി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

12.10.2015 �തൽ
14.10.2015 വെര

750

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

224 of 373 19/06/18, 2:32 PM



41
�ീ.ബിേനായി ബി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ
29.10.2015 125

42
�ീമതി.ഹസീന.പി.വി,
അസി.െ�ാഫസർ

27.10.2015 250

43
�ീ.എ.എസ്.ഹരിഹരൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
27.10.2015 125

44
�ീമതിയപ�ാവതി.െക.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
20.10.2015 250

45
�ീ.ബിെജൻ എസ്.േകാ�ാരി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

18.12.2015 �തൽ
20.12.2015 വെര

625

46 �ീ.�ബാറക്.എ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
12.10.2015 �തൽ
15.10.2015 വെര

500

47
േഡാ.േജാ� റാേഫൽ.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

14.12.2015 �തൽ
16.12.2015 വെര

625

48
േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്.ടി,

െ�ാഫസർ

09.12.2015 �തൽ
18.12.2015 വെര

1000

49 േഡാ.െനൗഷജ.പി.ടി, െ�ാഫസർ
14.12.2015 �തൽ
16.12.2015 വെര

625

50 �ീമതി.�ര�.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
08.12.2015 �തൽ
11.12.2015 വെര

750

51 �ീ.�ജി�്.െക.എം, അസി.െ�ാഫസർ
17.12.2015 �തൽ
19.12.2015 വെര

625

ആെക 5,69,875

5-7-3

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. �ക/ െച�്
നം./തീ�തി

�ാപനം
ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്

DA ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ

�ക

1

െവൗ�ർ നം. 602/16-17

െച�് നം. 229037/12.7.2016

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1
�ീമതി.ആൻ േമരി േതാമസ്.എ,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
6/5/16

1,000

2 �ീമതി.നീന.പി, ഗ�് ലക്ചറർ
3/5/16 –
9/5/16

1,750

3
�ീമതി.േലാവ്ജി.െക.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

7/5/16 –
9/5/16 750

4
�ീമതി.ലിസ േജാൺ ���ൽ

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
7/5/16

1,250

II

െവൗ�ർ നം. 605/16-17

െച�് നം. 229040/12.7.2016

21,732/- �പ

1
േഡാ.ഒ.െജ.േജായ്സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

1,250

2 �ീ.േലാവ്ജി.െക.എൻ,
8/3/16 –
11/3/16

1,000
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വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3 േഡാ.വി.വി.േറാസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

4
�ീമതി.ആൻേമരി േതാമസ്.എ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
9/3/16

500

5 �ീ.ഷിജി റാേഫൽ, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

6
�ീമതി.മ�ിക.എ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
11/3/16

1,000

7 �ീമതി.ല�ി.സി.എം, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

8
�ീമതി.മായാേദവി ചാലിേ�രി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
11/3/16

1,000

9
േഡാ.നിഷ �ാൻസിസ് ആല�ാ�്

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
11/3/16

1,000

10 �ീമതി.ത�ിൽ ഷീബ, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

11
�ീമതി.ലിസ േജാൺ ���ൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
11/3/16

1,000

12
�ീമതി ആൻ മരിയ േജാസ്.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
11/3/16

1,000

13 �ീമതി.െസറിൻ ബാ�, ഗ�് ലക്ചറർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

14 �ീമതി.നീന .പി, ഗ�് ലക്ചറർ
8/3/16 –
11/3/16

1,000

15
�ീമതി.പ�ി�ാ�ിൽ േമരി പേ�ാസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

9/3/16 –
11/3/16

750

III

െവൗ�ർ നം. 608/16-17

െച�് നം. 229043/12.7.2016

16,895/- �പ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1 �ീമതി.െജ.അ�, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
14/3/16

1,750

IV

െവൗ�ർ നം. 611/16-17

െച�് നം. 229046/12.7.2016

41,700/- �പ

ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്,
��വാ�ർ

1 �ീമതി.കമല.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
2/5/16 –
12/5/16

2,500

2
�ീമതി.ശിൽപ ആന�്.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
11/5/16

2,250

3 �ീ.എ�ർ മണി, അസി.െ�ാഫസർ
3/5/16 –
6/5/16

1,000

4
�ീ.ഡാനി.സി.�ാൻസിസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
4/5/16

500

5
�ീമതി.�ലി െഡാമനിക്.സി,

അസി.െ�ാഫസർ
3/5/16 250

V
െവൗ�ർ നം. 614/16-17

1 �ീ.േജാർജ് അല�്, അേസാ.െ�ാഫസർ
6/10/15 –
9/10/15

1,000
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െച�് നം. 229049/12.7.2016

1,02,429/- �പ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

2
�ീമതി.ഡാലിയ വർ�ീസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 –
9/10/15

1,000

3 �ീ.േജാർജ് അല�്, അേസാ.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
14/3/16

1,750

4
�ീമതി.ഡാലിയ വർ�ീസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

625

5 �ീ.േജാർജ് അല�്, അേസാ.െ�ാഫസർ
3/5/16 –
9/5/16

1,750

6 �ീമതി.�ഭ.എ.എ, ഗ�് ലക്ചറർ
3/5/16 –
9/5/16

1,625

VI

െവൗ�ർ നം. 617/16-17

െച�് നം. 229052/13.7.2016

1,13,575/- �പ

എം.�.എ.േകാേളജ്, �ളി�ൽ

1 േഡാ.െഷ�് �ഹ�ദ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
3/5/16 –
10/5/16

2,000

2
�ീ.എൻ.�ഹ�ദ് അലി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
10/5/16

2,000

3 �ീ.ബഷീർ.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ
3/5/16 –
10/5/16

2,000

4 �ീ.�ഹ�ദ് അമാൻ.െക, ഗ�് ലക്ചറർ
3/5/16 –
10/5/16

2,000

5 �ീമതി.�അ�സിംബി�.ടി.പി,ലക്ചറർ
3/5/16 –
10/5/16

2,000

6 �ീ.എം.അ��, െ�ാഫസർ േ�ഡ് II
3/5/16 –
10/5/16

2,000

7
േഡാ.െക.െഷയ്ഖ് �ഹ�ദ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
17/3/16

2,500

8
�ീ.അ�ൽ �നീർ ��ല,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
16/3/16

2,250

9 �ീ.ടി.െക.�സഫ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
16/3/16

2,250

10 �ീ.�ഹ�ദ് ബഷീർ.സി.െക, ലക്ചറർ
8/3/16 –
16/3/16

1,500

11 �ീ.� അ�സിംബി�.ടി.പി, ലക്ചറർ
8/3/16 –
16/3/16

2,250

12 �ീ.എം.സി.അ�ാബി, െ�ാഫസർ േ�ഡ് II
8/3/16 –
14/3/16

1,500

13 �ീ.�ഹ�ദ് അമാൻ.െക, ഗ�് ലക്ചറർ
8/3/16 –
14/3/16

2,250

14
�ീ.എൻ.�ഹ�ദ് അലി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

2,250

15 �ീ.ഇസ്ഹാഖ്.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
14/3/16

2,000

16 �ീ.ബഷീർ.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
16/3/16

2,250

17 �ീ.സാബിർ നവാസ്.പി.എം, ലക്ചറർ
8/3/16 –
14/3/16

750

VII
െവൗ�ർ നം. 620/16-17

1 േഡാ.അ�ൽ �നീർ.വി, അസി.െ�ാഫസർ
3/5/16 -
9/5/16

1,500
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െച�് നം. 229055/13.7.2016

20,151/- �പ

EMEA College, െകാേ�ാ�ി
2 േഡാ.അ�ൽ �നീർ.വി, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

1,250

VIII

െവൗ�ർ നം. 623/16-17

െച�് നം. 229058/13.7.2016

57,386/-/- �പ

EMEA College, െകാേ�ാ�ി

1 �ീ.റിസ്വാൻ ക��്, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
15/3/16

1,875

2
�ീമതി.രമ� വാ�േദവൻ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

1,375

3
�ീമതി.അഷിത.െക.സ�ജ്,
അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
15/3/16

2,000

4 �ീമതി.റസിയ.െക.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
15/3/16

2,000

5 �ീ.സദഖ��.സി.െക, ലക്ചറർ
8/3/16 –
14/3/16

1,250

6 �ീ.��സ്.പി, ലക്ചറർ
8/3/16 –
15/3/16

2,000

7 �ീമതി.ജിഷ.പി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
15/3/16

1,750

8 �ീമതി.അഷിത.െക, അസി.െ�ാഫസർ
6/10/15 –
7/10/15

500

9 �ീ.റിസ്വാൻ ക��്, ലക്ചറർ
6/10/15 –
7/10/15

500

10 �ീമതി.�തി.െക, ലക്ചറർ
6/10/15 –
7/10/15

500

11 �ീമതി.ജിഷ.പി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
6/10/15 –
7/10/15

500

12 �ീ.��സ്.പി, ലക്ചറർ
6/10/15 –
7/10/15

500

13 �ീ.സദഖ��.സി.െക, ലക്ചറർ
6/10/15 –
7/10/15

500

14
�ീമതി.�ൈഫദ.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ
6/10/15 –
7/10/15

500

IX

െവൗ�ർ നം. 629/16-17

െച�് നം. 229064/13.7.2016

93,083/- �പ

EMEA College, െകാേ�ാ�ി

1 േഡാ.അ��.എം.പി,അേസാ.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
14/5/16

8/3/16 –
18/3/16

5,000

2
�ീ.�ഹ�ദ് നിസാർ.ടി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
10/5/16

8/3/16 –
17/3/16

4,500

3
�ീ.�ഹ�ദ് നജീബ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
17/3/16

2,500

4
�ീ.ഉ�ർ.ഇ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
10/5/16 4,500
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8/3/16 –
17/3/16

5
�ീ.അ�റസാഖ്.പി.എം,
അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
10/5/16

8/3/16 –
17/3/16

4,500

6
�ീ.ഇ�ാഹിം േചാല�ൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
10/5/16

8/3/16 –
17/3/16

4,000

7 �ീ.�ൈസൻ.വി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 –
12/5/16

8/3/16 –
17/3/16

4,750

X

െവൗ�ർ നം. 635/16-17

െച�് നം. 229073/14.7.2016

1,03,227/- �പ

പി.എസ്.എം.ഒ.േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1
�ീ.െക.പി.ജമാ��ീൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
10/5/16

4,000

2 �ീ.ഹാരിസ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
10/5/16

3,875

3 �ീ.എ.�ഹ�ദ്, അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 –
14/3/16 1,750

4 �ീ. ജസിൻ താജ്.ടി, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
10/5/16

3,250

5 �ീ.അജ്മൽ.എം.പി, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
7/5/16

2,625

6 �ീ.അ�ൽ സമദ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
6/5/16

2,250

7 �ീ.അ��ലാം.സി, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
6/5/16

2,500

8
�ീ.�ഹ�ദ് െനൗഫൽ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16 –
14/3/16

3/5/16 –
10/5/16

3,500

9 �ീ.�ഹ�ദ് െനൗഫൽ.എൻ, 8/3/16 – 2,500
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അസി.െ�ാഫസർ

14/3/16

3/5/16 –
6/5/16

XI

െവൗ�ർ നം. 638/16-17

െച�് നം. 229073/14.7.2016

1,43,837/- �പ

Govt. College of Teacher
Education,

Kozhikode

1 േഡാ.രാമ��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
30/3/16

3,250

2 �ീമതി.�ിതാേമാൾ.DR, ഗ�് ലക്ചറർ
18/3/16 –
30/3/16

2,250

3
�ീ.വി.െക.സേ�ാഷ്�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
22/3/16

1,250

4 �ീ.ജയൻ,വി, ഗ�് ലക്ചറർ
18/3/16 –
22/3/16

750

5
�ീ.അർ�ൻ.എസ്.�ീധരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
22/3/16

500

6
�ീമതി.ശ�ാമളാേദവി.എം.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
26/3/16

2,000

7 �ീ.ഹി�ി േദവദാസ്, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
22/3/16

1,000

8 �ീമതി.ഉഷ.എ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
28/3/16

2,500

9 �ീമതി.ഷംസിയ.ടി.എസ്, ഗ�് ലക്ചറർ
18/3/16 –
23/3/16

1,500

10 �ീമതി.�ീതി.ഇ.വി, ഗ�് ലക്ചറർ
18/3/16 –
22/3/16

1,250

11 �ീമതി.�ീലത.സി, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
28/3/16

2,500

12 �ീമതി.മനിഷ.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
28/3/16

2,750

13 �ീ.ഇ�ാഹിം.എം.െക, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
28/3/16

2,750

14 �ീമതി.�ീലത.ബി, ലക്ചറർ
18/3/16 –
23/3/16

1,475

15 �ീ.മാർ�്.െക.എം, ലക്ചറർ
18/3/16 –
22/3/16

1,125

16 �ീമതി.�ിയ േകമൾ, , അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
26/3/16

2,250

17
�ീമതി.ബി�.െക.വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
28/3/16

2,250

18
േഡാ.അ�ൽ റഷീദ് �ഴി�റ,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
23/3/16

1,500

19 �ീമതി.ആഷ േതാമസ്, ലക്ചറർ
18/3/16 –
26/3/16

2,225

XII

െവൗ�ർ നം. 654/16-17

െച�് നം. 229131/15.7.2016

1,92,393/- �പ

1
�ീമതി.വിജയല�ി.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 –
9/10/15

1,000

2 �ീമതി.��ഭ.െക, ഗ�് ലക്ചറർ 6/10/15 – 750
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VTB College, Mannampatta
8/10/15

3 �ീമതി.സത�വതി.എം, അസി.െ�ാഫസർ
6/10/15 –
8/10/15

750

XIII

െവൗ�ർ നം. 657/16-17

െച�് നം. 229134/15.7.2016

1,72,592/- �പ

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

1 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
17/2/16 –
14/3/16

6,750

2 �ീമതി.ആഷ �സാദ്, അസി.െ�ാഫസർ
1/3/16 –
9/3/16

2,250

3 �ീമതി.ബി�.പി, അസി.െ�ാഫസർ
1/3/16 –
9/3/16

2,250

4 �ീ.േഗാപി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
24/2/16 –
4/3/16

2,500

5
�ീ.അൻവർ ��യിൻ.എം,
അസി.െ�ാഫസർ

1/3/16 –
4/3/16

1,000

6 �ീമതി.ഷംല.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
24/2/16 –
3/3/16

2,250

7 �ീ.രാജൻ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
17/2/16 –
26/2/16

2,500

8 േഡാ.െശൽവ�മാർ.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
23/2/16 –
3/3/16

2,500

9 �ീ.ലി�.സി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
19/2/16 –
8/3/16

4,500

10 �ീമതി.കല.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
22/2/16 –
27/2/16

1,500

11 �ീ. അ�രാജ് അസി.െ�ാഫസർ
27/2/16 –
5/3/16

2,000

12 �ീ.ബി�.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
23/2/16 –
1/3/16

2,000

13 �ീ.ഇർഷാദ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ
22/2/16-
29/2/16

2,000

14 �ീ.ദിലീഷ്.ഇ.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ
23/2/16 –
1/3/16

2,000

15 �ീമതി.�ീവിദ�,അസി.െ�ാഫസർ
1/3/16 –
4/3/16

1,000

16 �ീ.സഫീർ ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ
1/3/16 –
9/3/16

2,125

17 �ീ.വിജയച�ൻ, അസി.െ�ാഫസർ
1/3/16 –
4/3/16

1,000

18 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
3/8/15 –
17/8/15

1,000

19 �ീമതി.�മ.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 3/8/15 250

20 �ീ.ര�.വി.ശ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ 3/8/15 250

21 �ീമതി.ലിഷ.സി.എൽ, അസി.െ�ാഫസർ
3/8/15 –
4/8/15

250

22 �ീമതി.സീമ വർ�ീസ്,അസി.െ�ാഫസർ 3/8/15 250

23 �ീ.അനീഷ് �മാർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
3/8/15 –
6/8/15

500
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24 �ീ.�ബിൻ, അസി.െ�ാഫസർ 3/8/15 500

25 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
4/1/16 –
18/1/16

1,250

26 �ീ.വിനയച�ൻ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
12/1/16 –
18/1/16

750

27 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
22/3/16 –
31/3/16

500

28 �ീ.വിനയച�ൻ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
22/3/16 –
28/3/16

250

29 �ീ.വിനയച�ൻ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 29/3/16 250

30
�ീ.ശസിനാസ് അലിയാസ് ഹരിത.Z.A,

അസി.െ�ാഫസർ
29/3/16 250

31 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
19/1/16 –
27/1/16

1,000

32 �ീ.വിനയച�ൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
19/1/16 –
27/1/16

1,000

33 �ീ.രഫീഖ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ 19/1/16 250

34 �ീ.െഷൗ��ലി.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
21/3/16

1,500

35 �ീമതി.�മ, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
17/3/16

1,000

36 �ീമതി,ര�.വി.ശ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
19/3/16

1,500

37 �ീമതി.ലിഷ.സി.എൽ, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
16/3/16

500

38
�ീ.ജംഷാദ് അലി.വി.എൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 250

39 �ീമതി,സീമ വർ�ീസ്, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
15/3/16

750

40 േഡാ.െശൽവ�മാർ.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
15/3/16

500

41 �ീ.രാജൻ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ 14/3/16 250

42 �ീ.ലി�.സി.െജ, അസി.െ�ാഫസർ 14/3/16 250

43 �ീ.അനീഷ് �മാർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
19/3/16

1,000

44 �ീ.�ബിൻ.െജ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
21/3/16

750

45 �ീമതി,ഷംല.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
14/3/16 –
15/3/16

250

46
�ീമതി.ശസിനാസ് അലിയാസ് ഹരിത

അസി.െ�ാഫസർ
1.3.16 – 9.3.16 2,250

XIV
െവൗ�ർ നം. 664/16-17

െച�് നം. 229141/16.7.2016

1 �ീ.െനൗഫൽ.സി, അസി.െ�ാഫസർ 7 ദിവസം 1,750

2
േഡാ.ഹ�ൻ േകായ.എം.പി,
അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
23/3/16

1,575
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1,19,588/- �പ

ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

3 �ീമതി.രജിത.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

2,454

4 േഡാ.െനൗഷാദ്.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
23/3/16

1,500

5 �ീ.ജാഫർ �ന�ർ , അസി.െ�ാഫസർ 7 ദിവസം 1,750

6
�ീ.ഇർഷാന ഷഹ്നാസ് െവ�ാടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
23/3/16

1,500

7 േഡാ.െക.വിജയ�മാരി, അേസാ.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
23/3/16

1,500

8 �ീ.�ഹ�ദ് ഷരീഫ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

1,375

9 േഡാ.ടി.�ഹ�ദ് സലീം, അസി.െ�ാഫസർ

10 ദിവസം

18/3/16 –
31/3/16

2,500

10 �ീ.ഷിംന.പി.എ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

2,500

11
േഡാ.അഫീഫ് തറവ��്,
അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
31/3/16

1,000

12
�ീമതി.നിര�ന.െക.പി,
അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
22/3/16

2,000

13 േഡാ.എം.െജസ, അേസാ.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

2,500

14 �ീ.അ�ൽബഷീർ, അേസാ.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

2,500

15
�ീ.അനീസ് �ഹ�ദ്.സി,
അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
28/3/16

2,500

16 �ീ.റിഷാദ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
28/3/16

2,250

17
േഡാ.എൻ.എസ്.�ംതാസ്,
അേസാ.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
28/3/16

2,500

18
�ീമതി.ഫാ�ിമ ജസീന.എം.പി.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
31/3/16

2,500

19
േഡാ.അ�ൽ ഹമീദ് ��ാർ മഹർ,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
31/3/16

2,500

20 േഡാ.പി.േരഖ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
31/3/16

2,500

21
േഡാ.ടി.െക.ഉ�ർഫാ�ഖ്,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16 –
28/3/16

1,875

22 �ീ.എം,പി.രവിശ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
18/3/16 –
30/3/16

2,216

23 േഡാ.സി.എ.െജൗഹർ, �ിൻസി�ാൾ
18/3/16 –
31/3/16

2,500

ആെക 2,88,195
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5-7-4

അ�ബ�ം VII

#
െവൗ�ർ ന�ർ & തീ�തി, �ക –
െച�് ന�ർ, േക�ീ�ത
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ്
DA ഇന�ിൽ

ൈക��ിയ �ക

I

228/16-17

₹17,763/-

െച�് നം. 227841/10.06.16

�ീ�� േകാേളജ്, ��വാ�ർ

1

ജയ�ീ വി.െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

16/03/2016 to 19/03/2016
and 22/03/2016 (5 Days)

1,250

2

േഡാ. �ധ െക.എസ്.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

16/03/2016 to 18/03/2016
and 22/03/2016 (4 Days)

1,000

3
നിര�ന എം.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
16/03/2016 to 19/03/2016
(4 Days)

1,000

II

247/16-17

₹97,429/-

െച�് നം. 227942/16.06.16

സി.എ.എസ്., േകാഴിേ�ാട് (IHRD)

1

മേഹഷ് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

CAS, IHRD, Calicut

06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

2
വിേനാദ് �മാർ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (4
days)

750

3
ദിേനശ് �മാർ സി.പി.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

4
ബീന ഇ.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

5
�ിയ� െക.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

6 റജീന എം. 06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

7
േശ�ത ബി.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

8
ഷിബിന വി.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

9
അ�ിമ അജിത

ലക്ചറർ

06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

10
ആർ� രാജ്

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
days)

750

11
ബി� സി.

�നിയർ സി�ം
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000
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അനലി�്

12
അപർണ െക.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

13
സിജി ആർ.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

14
അഷിന ടി.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 12/10/2015 (4
days)

1,750

15
ഷംസീറ െക.െക.

ലക്ചറർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

III

252/16-17

₹1,83,458/-

െച�് നം. 227947/18.06.17

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

1

ൈബ� േമാൻ പി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

06/10/2015 to 14/10/2015 (9
days)

2,250

2
ജാഫറലി ടി.എ�്.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 13/10/2015 (8
days)

2,000

3

ച�േശഖരൻ െക.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

4
ജയ�കാരശൻ പി.പി.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

5
�ീ� വി.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

6
�ീവിദ� �.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

7
�നിത െക.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

8
സബിത െക.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

9
ഷാജി� ഒ.പി.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 days)

1,000

506/16-17

₹36,936/-

െച�് നം. 228940/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

േഡാ. വി.പി. വിമല

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട് (For
Sem. V)

08/03/2016 to 12/03/2016
(5 Days)

1,250
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2
േഡാ. �മ പറ�േ�ാളി

അസി. െ�ാഫസർ
08/03/2016 to 10/03/2016
(3 Days)

750

3

േഡാ. വി.പി. വിമല

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

03/05/2016 to 06/05/2016
(4 Days)

1,000

V

509/16-17

₹30,949/-

െച�് നം. 228943/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

േഡാ. ടി. �ീവ�ൻ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 12/10/2015 (7
Days)

1,750

2
അജിത െക.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 Days)

1,000

3
േഡാ. ദീപ എസ്.എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 09/10/2015
(4 Days)

1,000

4
േഡാ. �രളി എം.എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 12/10/2015 (7
Days)

1,750

5
േഡാ. െക.പി. രവിച�ൻ

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 08/10/2015 (3
Days)

750

512/16-17

₹56,497/-

െച�് നം. 228946/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

I Sem.

േഡാ. വി. ഗീത

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 28/08/2014
& 30/08/2014 to
03/09/2014 (7 Days)

1,750

2

റീന േമരി എ.പി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 28/08/2014
& 30/08/2014 to
01/09/2014 (6 Days)

1,500

3

ദിവ� ഡി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 28/08/2014
& 30/08/2014 to
01/09/2014 (6 Days)

1,500

4

േടാണി േജാസഫ്

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

27/08/2014 to 30/08/2014
& 01/09/2014

1,250

5

അ�ിളി ��ൻ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ

27/08/2014 to 30/08/2014
& 01/09/2014

1,250
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േകാേളജ്, പാല�ാട്

6

വി.വിജയ�മാർ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 30/08/2014
& 01/09/2014

1,250

7

ആർ. �ീജ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 01/09/2014 1,500

8

�ദീപ് െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 01/09/2014 1,500

9

രേമശൻ ഒ.െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

26/08/2014 to 28/08/2014

& 30/08/2014 to
01/09/2014

1,500

10

േഡാ. വി. ഗീത

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 09/10/2015 1,000

11

വി. വിജയ�മാർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 750

12

�ീജ ആർ.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 700

16

�ദീഷ് െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/10/2015 250

14

അ�ിളി ��ൻ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 750

15
റീന േമരി എ.പി.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 08/10/2015 750
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ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16

കവിത എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ
(Substitute)

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 750

17

േടാണി േജാസഫ്

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 750

18

ദിവ� ഡി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 08/10/2015 750

VII

515/16-17

₹88,951/-

െച�് നം. 228949/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

മ�ള പി.പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 12/10/2015 1,750

2
ആരതി അേശാക്

അസി. െ�ാഫസർ
074/10/2015 to 12/10/2015 1,500

3

േഡാ. അനിൽ �മാർ
പി.വി.

അസി. െ�ാഫസർ
07/10/2015 to 09/10/2015 750

4
�ീവിദ� എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ
07/10/2015 to 09/10/2015 750

5
േര� എം.പി.

അസി. െ�ാഫസർ
07/10/2015 to 09/10/2015 750

6
�ദീപ് ഹരിഹരൻ

അസി. െ�ാഫസർ
07/10/2015 250

7
ഹരിദാസൻ എ.

അസി. െ�ാഫസർ
07/10/2015 to 09/10/2015 750

518/16-17

₹32,215/-

െച�് നം. 228952/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

േഡാ. പാർ�തി പി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

2
കവിത സി.

അസി. െ�ാഫസർ 08/03/2016 to 11/03/2016 1,000
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ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

3

ജിഷ െക.െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

4

മണിക�ൻ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

5

വിജയ െക.എം.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

6

ജീജ െക.എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

521/16-17

₹62,366/-

െച�് നം. 228955/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

അനിൽ �മാർ പി.വി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016
& 09/05/2016

1,500

2

ഹരിദാസൻ എ.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 05/05/2016 750

3

നജീബ് പി.എം.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016 1,250

4

അ�ബ�ർ െക.െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016 1,250

5

�ദീപ് ഹരിഹരൻ

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

05/05/2016 to 07/05/2016 750

6

�ീവിദ� എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
03/05/2016 to 07/05/2016 1,250
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േകാേളജ്, പാല�ാട്

7

ആരതി അേശാക്

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 06/05/2016 1,000

8

Sem. V

അനിൽ �മാർ പി.വി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 12/03/2016 1,250

9

അഭിലാഷ് എം.എ.എ�്.

ലക്ചറർ (Substitute)

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

10

�ശാ�് െക.വി.

ലക്ചറർ (Substitute)

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 10/03/2016 750

11

ആരതി അേശാക്

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days only)

750

12

�ീ�ിയ ആർ.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750

13

േഡാ. അ�ബ�ർ
െക.െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750

14

േര� എം.പി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750

15

ഹരിദാസൻ എ.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750

16
�ദീപ് ഹരിഹരൻ

അസി. െ�ാഫസർ
08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750
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ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

17

വിദ� എസ്. നായർ

ലക്ചറർ (Substitute)

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
days)

750

524/16-17

₹1,68,479/-

െച�് നം. 228958/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

അമല എ.െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 14/10/2015 2,250

2

രമ� െജ.

ഗ�് ലക്ചറർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

3

ജിഷ ശ�ർ

ഗ�് ലക്ചറർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

4

ബി� സി. �ര�ൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

5

രതീഷ് എ.

ഗ�് ലക്ചറർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 (7
Days)

1,750

6

ഷീബ എസ്.

ഗ�് ലക്ചറർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

7

�ീവിദ� പി.വി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

8

മഹാല�ി എൻ.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

9
ശ�രൻ �.എം.

അസി. െ�ാഫസർ
06/10/2015 to 13/10/2015 2,000
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ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

10

മഹിജ െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

11

ആന�് െക.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

12

സി� സി.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/10/2015 to 13/10/2015 2,000

599/16-17

₹31,750/-

െച�് നം. 229034/12.07.16

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1

Sem VI

േഡാ. Sr.േമരീസ് വി.എൽ.

�ിൻസി�ൽ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 09/05/2016 1,750

2

അ� േദവ�ി

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 09/05/2016 1,750

3

േഡാ. സരനീന ടി.ടി.

അേസാ. െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 09/05/2016 1,750

4

മി� പി.സി.

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 09/05/2016 1,750

5

െഡൽഫി �യിസ് എൻ.

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 07/05/2016 1,250

6

ശരണ� േമാഹൻ

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 07/05/2016
(4 ½ days)

1,125

7

ഷി�ി അഗ�റ�ൻ

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

03/05/2016 to 06/05/2016
(3 ½ days)

875

8

േഡാ. Sr.േമരീസ് വി.എൽ.

�ിൻസി�ൽ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 15/03/2016 2,000
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9

േഡാ. സരനീന ടി.ടി.

അേസാ. െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

10

മി� പി.സി.

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

11

െഡൽഫി �യിസ് എൻ.

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

12

ശരണ� േമാഹൻ

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

13

േഡാ. ഷി�

അസി��് െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

14

അ� േദവ�ി

ഗ�് ലക്ചറർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

08/03/2016 to 14/03/2016 1,750

527/16-17

₹31,045/-

െച�് നം. 228961/07.07.16

ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1

രാജൻ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

2

വസ� പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
½ days)

875

3

േഗാപിക ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
½ days)

875

4

ഷീബ എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
½ days)

875

5

േരഖ ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
½ days)

875

6
ഗീത ഇ.

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000
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അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

7

ആനി�ധീൻ പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 (3
½ days)

875

8

ഷിനി േജാസഫ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/03/2016 to 11/03/2016 1,000

9

രാജൻ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016
& 09/05/2016

1,500

10

വസ� പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 250

11

ഗീത ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016 1,250

12

േരഖ ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016 500

13

ഷിനി േജാസഫ്

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

03/05/2016 to 07/05/2016 1,000

530/16-17

₹21,393/-

െച�് നം. 228964/08.07.16

DCMS, കാലി��് സർ�കലാശാല

1

േഡാ. േജാസഫ് എം.എ.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

08/01/2016 to 22/01/2016 1,250

2

�രളീധരൻ െക.പി.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

18/01/2016 to 20/01/2016 (2
½ Days)

625

3
േഡാ. േജാസഫ് എം.എ.

െ�ാഫസർ
14/03/2016 to 21/03/2016 1,750
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DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

533/16-17

₹68,266/-

െച�് നം. 228967/08.07.16

DCMS, കാലി��് സർ�കലാശാല

1

േഡാ. ഇ.െക. സതീഷ്

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

03/12/2015 to 23/12/2015 5,000

2

േഡാ. വിജയച�ൻ പി�

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

03/12/2015 to 18/12/2015 4,000

3

േഡാ. േജാസഫ് എം.എ�്.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

03/12/2015 to 22/12/2015 4,750

4

രാേജ�ൻ െക.പി.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

03/12/2015 to 11/12/2015 2,000

5

േഡാ. ശാരദ എ.െക.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

03/12/2015 to 22/12/2015 5,000

536/16-17

₹1,53,430/-

െച�് നം. 228970/08.07.16

DCMS, കാലി��് സർ�കലാശാല

1

േഡാ. ഇ.െക. സതീഷ്

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

17/12/2015 to 07/01/2016 5,500

2

രാേജ�ൻ െക.പി.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

17/12/2015 to 28/12/2015 3,250

3

േഡാ. േജാൺസൺ ബി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

17/12/2015 to 20/01/2016 8,250

4

േഡാ. ശാരദ എ.െക.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

17/12/2015 to 12/01/2016 6,500

5
േഡാ. േജാസഫ് എം.എ.

െ�ാഫസർ
22/12/2015 to 18/01/2016 6,750
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DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

6

േഡാ. വിജയച�ൻ പി�
ബി.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

28/12/2015 to 20/01/2016 5,250

539/16-17

₹1,53,270/-

െച�് നം. 228973/08.07.16

DCMS, കാലി��് സർ�കലാശാല

1

േഡാ. സതീഷ് ഇ.െക.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

06/05/2016 to 25/06/2016 5,750

2

േഡാ. േജാസഫ് എം.എ.

െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

06/05/2016 to 28/05/2016 5,750

3

േഡാ. േജാൺസൺ ബി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

06/05/2016 to 25/05/2016 3,625

4

േഡാ. വിജയച�ൻ പി�
ബി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

06/05/2016 to 25/06/2016 5,000

5

രാേജ�ൻ െക.പി.

വിസി�ിംഗ് ഫാ�ൽ�ി

DCMS, കാലി��്
സർ�കലാശാല

06/05/2016 to 18/06/2016 3,250

ആെക 2,27,325

5-7-5

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം., �ക/
െച�് നം./തീ�തി

�ാപനം
ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്

DA
ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ

�ക

I

െവൗ�ർ നം.
377/2016-17,

22808/24.6.2016
1

�ീ.രവി.െക.പി, അസി.െ�ാഫസർ

മലയാളം ഡി�ാർ�െമ�്

7/3/2016
�തൽ
15/3/2016
വെര

2,250
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�ക – 42,105/- �പ

ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

2 �ീ.േജാർജ്.സി.െജ, അേസാ.െ�ാഫസർ
2 1/2
ദിവസം

625

3 �ീമതി.നി�ി.എ.പി, അസി.െ�ാഫസർ 4 ദിവസം 1,000

4
�ീ.�ാലിൻദാസ് പടി�ാെറ �ര�ൽ,
അസി.െ�ാഫസർ

8 ദിവസം 2,000

5
േഡാ.എം.സി.അ�ൽ നാസർ,

അസി.െ�ാഫസർ

7 1/2
ദിവസം

1,875

6
േഡാ.സി.പി.േബബി ഷീബ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 -
15/3/2016 1,750

7
േഡാ.രാജ�ീ.എം,

എഫ്.ഡി.പി.സബി ലക്ചർ

8/3/2016 -
15/3/2016

1,750

8 �ീൂ.രവി.െക.പി, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

9 േഡാ.അ�ൾ ഗ�ർ.പി,അസി.െ�ാഫസർ
5/5/16 to
3 days

750

10 േഡാ.സജീവ്.പി.വി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

11 �ീമതി.നി�ി.എ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

12
�ീ.അ�ൾ നാസർ.എം.സി,
അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
4/5/2016
വെര

500

13 �ീ.�ാലിൻദാസ്, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

14 �ീമതി.നസീന.െക.പി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

II

െവൗ�ർ നം.
380/2016-17,

െച�്
നം.228211/24.6.2016

�ക – 6335/- �പ

ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

1 േഡാ.പി.�ൈബർ, അസി.െ�ാഫസർ 4 ദിവസം 750

2 �ീ.അ�ബ�ർ.ഇ.െക, ലക്ചറർ 2 ദിവസം 625

3 �ീ.ഉ�ാൻ.എം.െക, അസി.െ�ാഫസർ 3 ദിവസം 750

III െവൗ�ർ നം. 1 േഡാ.മിനി.ഇ. അസി.െ�ാഫസർ 8/3/2016 750
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382/2016-17,

െച�്
നം.228213/24.6.2016

�ക – 13,375/- �പ

ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

�തൽ
10/3/2016
വെര

2 േഡാ.ടി.എ.ആന�്, അസി.െ�ാഫസർ

3 days

8/3/2016
�തൽ
10/3/2016
വെര

750

3 േഡാ.ഗേണഷ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

4 േഡാ.െക.ഭാർ�വൻ, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

5 േഡാ.പി.�ിയ, അസി.െ�ാഫസർ 2 1/2 days 625

6 �ീ.േശഷൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

7 �ീമതി.രജില.ഒ.പി, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

8

േഡാ.മീര.പി.െഎ, അസി.െ�ാഫസർ

സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

8/3/2016
�തൽ
10/3/2016
വെര

750

9 �ീമതി.സലിജ.എ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016
�തൽ
10/3/2016
വെര

750

10
േഡാ.�ജിത്.എൻ .ത�ി,
അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016
�തൽ
10/3/2016
വെര

750

11 േഡാ.മിനി.ഇ., അസി.െ�ാഫസർ,ഹി�ി

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

12 േഡാ.ടി.എ.ആന�്, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

13
�ീ.സേ�ാഷ് �മാർ.െക.ടി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

14 േഡാ.ഗേണഷ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

15 �ീ.േശഷൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

16 േഡാ.ഭാർ�വൻ, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016

750
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വെര

17 �ീമതി.സലിജ.എ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/2016
�തൽ
5/5/2016
വെര

750

IV

െവൗ�ർ നം.
384/2016-17,

െച�്
നം.228215/24.6.2016

�ക – 5946/- �പ

കാലി��്
�ണിേവഴ്സി�ി
ക�ാ�സ്

1
േഡാ.ചി�.െക.സി, അസി.െ�ാഫസർ

ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് �േവാളജി

10/2/2015
�തൽ
14/2/2015
വെര

1,125

V

െവൗ�ർ നം.
422/2016-17,

െച�്
നം.228583/27.6.2016

�ക – 4,73,206/- �പ

എം.ഇ.എസ്.ഇ.സി,
��ി�റം

1 �ീ.ര�ിത്.െക.എൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
30/3/2015
വെര

1/4/2015
�തൽ
30/4/2015
വെര

9,750

2
�ീമതി.ഷഹനാസ്.െക.വി,
അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
27/3/2015
വെര

1,250

3
�ീമതി.ഷഹാസിയ പർവർ,

അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
25/3/2015
വെര

750

4 �ീമതി.േറാഷ്ന.െജ, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

5 �ീ.െക.എം.െഎ.യാസർ അറാഫ�് 2days 500

6 �ീമതി.സബിത.െക.ടി, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

7 �ീ.രാ�ൽ ക�ൻ, അസി.െ�ാഫസർ 1 1/2 day 500

8 �ീമതി.ഗീത.െക.ജി, അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
04/4/2015
വെര

2,500

9 �ീമതി.ദിൽ�ബ.െക.എം,അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
04/4/2015
വെര

2,500

10
�ീമതി.വിദ� കനകരാജ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26/3/2015
�തൽ
04/4/2015
വെര

2/5/15
�തൽ
13/5/15

2250

3000
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വെര

11 �ീമതി.ദിവ� േമാഹൻ, അസി.െ�ാഫസർ

26/3/2015
�തൽ
28/3/2015
വെര

750

12 �ീ.ബാ�,പി, അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
29/3/2015
വെര

1,750

13 �ീ വാജിഹ് �ഹ�ദ്.പി,അസി.െ�ാഫസർ 8 ദിവസം 2,000

14
�ീമതി.വിജിത.വി.�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

6 ദിവസം

2/5/2015
�തൽ
7/5/2015
വെര

3,000

15 �ീ.അ���ൻ, അസി.െ�ാഫസർ

6 ദിവസം

2/5/2015
�തൽ
7/5/2015
വെര

3,000

16 �ീമതി.രമ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 14 ദിവസം 3,500

17 �ീമതി.ഷബന, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
20/4/15
വെര

2,750

18 �ീ.ശ�ാം.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
20/4/15
വെര

4,250

19
�ീ.�ഹ�ദ് സിബിലി.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

2,375

20 �ീ.ബാ�.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

2/5/15
�തൽ
13/5/15
വെര

5,125

21
�ീ.ഷിതിൻ സംേഘാഷ്.വി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
7/4/15
വെര

1,750

22
�ീ.���ണിയ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
24/4/15
വെര

2,625
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23 �ീ.അ�ൺ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
7/4/15
വെര

16/4/15
�തൽ
18/4/15
വെര

21/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

4,500

24 �ീ.വിശാൽ.എസ്.ജി, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
7/4/15
വെര

1,500

25 �ീ.�ഹ�ദ് അഫ്സൽ, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
5/4/15
വെര

1,000

26 �ീമതി.മിനി.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 18 ദിവസം 4,500

27
�ീ.നബൽ അഹ�ദ്.ഒ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

23/3/2015
�തൽ
27/3/2015
വെര

2,000

28
�ീ.അനിൽെക.േജ�ബ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

2,250

29 �ീ.സതീർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

1,500

30 �ീ.െഷരീഖ്.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
7/4/15
വെര

1,500

31
�ീ.ൈസ�ൽ അബിദ്.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
7/4/15
വെര

1,250

32 �ീമതി.�ംതാസ്.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

1/4/15
�തൽ
16/4/15
വെര

2/5/15
�തൽ
12/5/15
വെര

5,500
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33 �ീ.നജിലാ.സി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
17/4/15
വെര

2,125

34 �ീ.�ഹ�ദ് അസീം.വി, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
9/4/15
വെര

750

35 �ീ.അഖിൽ.വി.എം, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
9/4/15
വെര

750

36 �ീ.നിതിൻ.വി.സി, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
9/4/15
വെര

750

37 �ീ.�ീകാ�്.ടി.ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
9/4/15
വെര

750

38 �ീ.കീർ�ി വിജയ്, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
13/4/15
വെര

1,250

39 �ീ.ബഡി�് ബിേജായ്, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

1,000

40 �ീമതി.ര�ി.പി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

875

41 �ീമതി.അപർ�.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

875

42 �ീമതി.�ീദിയ.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
13/4/15
വെര

1,750

43 �ീ.റിേനാ.പി.സി, അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

1,000

44
�ീ.ഹരീഷ്�മാർ.സി.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ
10/4/15
വെര

875

45
�ീമതി.ഷിഫ.എൻ.ഷാജഹാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

7/4/15
�തൽ 625

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

252 of 373 19/06/18, 2:32 PM



9/4/15
വെര

46 �ീ.ലബീബ്.എം.അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
18/4/15
വെര

3/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

3,125

47 �ീ.െജസീം.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
18/4/15
വെര

1,125

48 �ീമതി.േര�ക.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
18/4/15
വെര

11/5/15
�തൽ
20/5/15
വെര

3,750

49 �ീ.ജബീൻ ഹംസ, അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
17/4/15
വെര

1,000

50 േഡാ.നഫീസ.െക.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
21/4/15
വെര

1,750

51 �ീ.ഹരീഷ്�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
23/4/15
വെര

11/5/15
�തൽ
14/5/15
വെര

3,250

52 �ീദിയ.അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
17/4/15
വെര

1,000

53 �ീദിയ, അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
17/4/15
വെര

1,000

54
�ീ.കാർ�ിക്.സി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

13/4/15
�തൽ
23/4/15
വെര

2,500
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55
�ീ.ജി�.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
21/4/15
വെര

500

56 �ീ.സ�ാതി േശഖർ, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

25/5/15
�തൽ
28/5/15
വെര

750

875

57
�ീമതി.നീ� �ഭാകരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

25/5/15
�തൽ
28/5/15
വെര

1,500

58 �ീമതി.��.എ, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

625

59 �ീമതി.ആതിര.െക, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

625

60 �ീമതി.ഷിനി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

25/5/15
�തൽ
29/5/15
വെര

2,000

61 �ീമതി.��ല.ടി.വി, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
23/4/15
വെര

1,000

62 �ീ.അനീഷ് ച�ൻ, അസി.െ�ാഫസർ

20/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

500

63 �ീ.േജാൺേപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ

27/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

1,000

64
�ീ.�ഹ�ദ് അഫ്സൽ.എം, 28/4/15

�തൽ 750
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അസി.െ�ാഫസർ
30/4/15
വെര

65 �ീ.ഉ�ാസ്.വി, അസി.െ�ാഫസർ

24/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

18/4/15
�തൽ
22/4/15
വെര

3,000

66 �ീ.�ിൻസ്.എം.ജി, അസി.െ�ാഫസർ

28/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

750

67 �ീ.പ��മാർ, അസി.െ�ാഫസർ

21/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

2,450

68 �ീ.സൻേജാ േജാർ�് , അസി.െ�ാഫസർ

21/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

2,500

39 �ീ. രാമരാജൻ, അസി.െ�ാഫസർ

22/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

2,250

70 �ീമതി.ഇ�ജ, അസി.െ�ാഫസർ

27/3/15
�തൽ
31/4/15
വെര

1,000

71 �ീമതി.രമ� രാമച�ൻ, അസി.െ�ാഫസർ

23/3/15
�തൽ
24/3/15
വെര

500

72 �ീമതി.ൈഷൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

21/4/15
�തൽ
30/4/15
വെര

2,000

73 �ീ.ര�ിത്.െക.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
10/6/15
വെര

10,000

74
േഡാ.അൻസാർ.എസ്.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
14/5/15
വെര

18/5/15
�തൽ
25/5/15
വെര

5,000
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75
�ീ.വിജീഷ് ��ൻ.വി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
14/5/15
വെര

3,750

76
േഡാ.െക.എം.െമാ�ീൻ��ി, െ�ാഫസർ

എ�്.ഒ.ഡി

2/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

2,500

77 �ീമതി.സജിന.എം.െക, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

2,500

78 േഡാ.�ഹ�ദ് ബി��ാമൻ, െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

2,500

79 �ീ.ഷിബി ഫാ�ിമ, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

2,500

80 �ീ.�സി.ടി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
7/5/15
വെര

1,750

81 �ീമതി.സബിത.െക.ടി, അസി.െ�ാഫസർ

18/5/15
�തൽ
22/5/15
വെര

1,250

82 �ീമതി.രമ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
13/5/15
വെര

2,750

83
�ീ.അനീസ്.എം.ഹനീഫ്,
അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
12/5/15
വെര

2,750

84 �ീമതി.േര�.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

2,500

85
�ീ.ഷയീസ് ഉ�ാൻ അ��,

അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
12/5/15
വെര

2,750

86 �ീമതി.ഫസീല.െക.പി, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
15/5/15
വെര

1,250

87
�ീമതി.നസരേ�ാൾ നിഷ,

അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ 1,000
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14/5/15
വെര

88 �ീ.എഡി�് ബിേജായ്, അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ
13/5/15
വെര

750

89 �ീ.രാേജഷ്.എസ്.ആർ,അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ
16/5/15
വെര

1,500

90 �ീമതി.അ�പമ, അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ
16/5/15
വെര

1,375

91 �ീമതി.മായ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ

18/5/15
�തൽ
22/5/15
വെര

1,250

92 �ീ.ലബീബ്, അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ
16/5/15
വെര

1,500

93 �ീമതി.രമ�.ടി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ

11/5/15
�തൽ
16/5/15
വെര

1,375

94 �ീ.ൈസമ.പി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
12/5/15
വെര

2,750

95 �ീ.സിനിത്.പി, അസി.െ�ാഫസർ

18/5/15
�തൽ
26/5/15
വെര

2,250

96 �ീമതി.നിഷ.ടി.എം, അസി.െ�ാഫസർ

18/5/15
�തൽ
25/5/15
വെര

2,000

97 �ീ.വി�.പി.�േ�ാ�ം AP IT

18/5/15
�തൽ
25/5/15
വെര

2,000

98 �ീമതി. ��ല.ടി.വി,APIT

25/5/15
�തൽ
29/5/15
വെര

1,250

99 �ീ.ദിൽഷാദ് റഷീദ്.വി.എ, AP IT

25/5/15
�തൽ
2/6/15
വെര

2,125
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100 �ീ.േജാൺേപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ

26/5/15
�തൽ
30/5/15
വെര

1,000

101 �ീ.നിതിൻ.വി.സി, അസി.െ�ാഫസർ

25/5/15
�തൽ
27/5/15
വെര

750

102 �ീ.അഖിൽ.വി.എം, അസി.െ�ാഫസർ

06/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

4/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

3,250

103 �ീ.ബിജീഷ് ബാലൻ, അസി.െ�ാഫസർ

06/5/15
�തൽ
11/5/15
വെര

1,500

104
�ീ.സർഫരാൽ അഹ�ദ്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

4/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

1,750

105 �ീ.സജി.എ,പി, അസി.െ�ാഫസർ

3/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

1,750

106
�ീ.�ഹ�ദ് ബഷീർ �ന�ാടൻ,

ലക്ചറർ

3/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

2,250

107 �ീ.ഷമീർ.എ.െക, ലക്ചറർ

30/5/15
�തൽ
10/6/15
വെര

2,750

108 �ീ.ഷമീർ �ന�ാടൻ, അസി.െ�ാഫസർ

1/6/15
�തൽ
10/6/15
വെര

2,250

109 �ീ.സംസീർ.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

27/5/15
�തൽ
10/6/15
വെര

3,750

110 �ീ.വിേനാദ്. അസി.െ�ാഫസർ

2/5/15
�തൽ
12/5/15
വെര

2,750

VI
െവൗ�ർ നം.
425/2016-17, 1

േഡാ.െക.സി.ചി�, അസി.െ�ാഫസർ

�േവാളജി ഡി�ാർ�െമ�്,

8/9/15
�തൽ 500

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

258 of 373 19/06/18, 2:32 PM



െച�്
നം.228586/28.6.2016

�ക – 17,410/- �പ

കാലി��്
�ണിേവഴ്സി�ി
ക�ാ�സ്

9/9/15
വെര

2

േഡാ.പി.ആർ.മേനഷ് �മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് ബേയാ െടൿേനാളജി

7/9/15 250

VII

െവൗ�ർ നം.
1126/2016-17,

െച�്
നം.230934/5/9/16

�ക – 1,29,429/- �പ

കാലി��്
�ണിേവഴ്സി�ി
ക�ാ�സ്

1 േഡാ.ബി.േജാൺസൺ, അേസാ.െ�ാഫസർ

8/6/16
�തൽ
27/6/16
വെര

(20
ദിവസം)

5,000

2
േഡാ.ബി.വിജയച�ൻ പി�,

എ�്.ഒ.ഡി.ഓഫ് െകാേമ�്

8/6/16
�തൽ
21/6/16
വെര

3,500

3 േഡാ.സതീശ്.ഇ.െക, െ�ാഫസർ

8/6/16
�തൽ
22/6/16
വെര

3,500

4 േഡാ.എം.എ.േജാസഫ്, െ�ാഫസർ

8/6/16
�തൽ
27/6/16
വെര

4,750

5
േഡാ.അ�ബ�ർ സി�ിഖ്,റീഡർ

ഡി.സി.എം.എസ്

8/6/16
�തൽ
24/6/16
വെര

4,250

VIII

െവൗ�ർ നം.
1150/2016-17,

െച�്
നം.422924/20/9/16

�ക – 3000/- �പ

WMO, ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,

��ിൽ, വയനാട്

1 �ീ.അ�ൾ റഷീദ്, അസി.െ�ാഫസർ 12/4/16 800

2 �ീ.�ഫ്ലിക്.െക, ലക്ചറർ 2 ദിവസം 800

3 �ീ.അ�ൽ റഷീദ്.എൻ, ലക്ചറർ

11/4/16
�തൽ
12/4/16
വെര

2 ദിവസം

500

4 �ീ.അ�ബ�ർ.പി, അസി.െ�ാഫസർ 2 ദിവസം 500

5
�ീ.സേ�ാഷ് �മാർ.സി.ജി,
അസി.െ�ാഫസർ

2 ദിവസം 500

6 �ീ.ഹാഷിം.എൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ 2 ദിവസം 500

IX

െവൗ�ർ നം.
1120/2016-17,

െച�്
നം..230928/5/9/16

1
േഡാ.വി.എം.േസവ�ർ,

അഡീഷണൽ േകാർഡിേന�ർ

7/6/16
�തൽ
7/7/16
വെര

14,750
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�ക – 232074/- �പ

േജാൺമ�ായി െസ�ർ,
��ർ

31 ദിവസം

2/5/16
�തൽ
31/5/16
വെര

2 �ീമതി.�ിത േജായ്, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
7/7/16
വെര

(31
ദിവസം)

7,750

3 �ീ.ര� �ദീപ് നായർ, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
29/6/16
വെര

(20
ദിവസം)

2.5.16 –
30.5.16

12,250

4 േഡാ.െക.ബി.പവി�ൻ, െ�ാഫസർ 7/6/16 250

5
േഡാ.സി.െക.�ാൻസിസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

7.6.15 –
4.6.15)

7,000

6 േഡാ.ലി�ി.ഇ.എ, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/15
�തൽ
4/6/15
വെര

2,500

7
േഡാ.ലിബിസൺ. െക.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
13/7/16
വെര

10 ദിവസം

1,750

8 �ീമതി.�മനം.ടി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
7/7/16
വെര

2/5/16
�തൽ
31/5/16
വെര

12,500

9
േഡാ.ആൻഡസ് േജാർ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
18/6/16
വെര

3,000

10 �ീ.അനില.എൻ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
9/6/16
വെര

750
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11 �ീമതി.രജിത.വി, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
7/7/16
വെര

7,750

12 �ീ.മാനസ സ�ി, അസി.െ�ാഫസർ

7/6/16
�തൽ
30/6/16
വെര

2/5/16
�തൽ
6/5/16
വെര

7,250

13 �ീ.ഹർഷ.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
9/5/16
വെര

2,000

14 േഡാ.ൈമഥിലി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
31/5/16
വെര

6,750

15 േഡാ.സബിന ഹമീദ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

2,750

16 �ീമതി.�ിത േജായ്, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
31/5/16
വെര

6,750

17 �ീമതി.ജിഷ ൈമ�ിൾ, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

2,750

18 �ീമതി.�ിത.പി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
10/5/16
വെര

2,125

19 �ീ.ബിനി.പി.ബി, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

2,750

20
േഡാ.സി.െക.�ാൻസിസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ (റി�േയർഡ് )

2/5/16
�തൽ
20/5/16
വെര

4,000

21 �ീമതി.രജിത. അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
31/5/16
വെര

6,750

22 �ീ.േവ�േഗാപാലൻ.പി.െക
2/5/16
�തൽ 3,750
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19/5/16
വെര

23 �ീ.െപ�ീഷ ഡി�സ, അസി.െ�ാഫസർ

2/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

2,750

X

െവൗ�ർ നം.
1123/2016-17,

െച�്
നം..230931/5/9/16

�ക – 72,861/- �പ

ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ്
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,
േകാഴിേ�ാട്

1 �ീമതി.ഉഷ.എം, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
8/8/16
വെര

(15
ദിവസം)

3,750

2 �ീമതി.�ിതേമാൾ.ടി.ആർ,ഗ�് ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
8/8/16
വെര

3,750

3 േഡാ.െക.രാമ��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
6/8/16
വെര

(13
ദിവസം)

3,250

4 �ീമതി.�ീതി.ഇ.പി, ഗ� ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
6/8/16
വെര

3,250

5 �ീ.വിജയൻ, ഗ�് ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
6/8/16
വെര

3,250

6
േഡാ.ശ�ാമളാ േദവി.ബി.എം

അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
6/8/16
വെര

3,250

7 േഡാ.അ�ൺ�മാർ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
4/8/16
വെര

2,750

8 �ീ.ഹി�ി േദവദാസ്, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
6/8/16
വെര

3,250

9
�ീമതി.ഷിംസിയ.െജ.എസ്,

ഗ�് ഫാ�ൽ�ി

25/7/16
�തൽ
4/8/16
വെര

2,750

10 �ീ.െന�ിേമാൾ.എസ്, ഗ�് ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
27/7/16
വെര

750
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11 �ീമതി.�ിയ ൈകമൾ, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
06/8/16
വെര

3,250

12
�ീ.വി.െക.സേ�ാഷ് �മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
03/8/16
വെര

2,000

13 �ീ.ലിജീഷ്.െക.പി. ഗ�് ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
01/8/16
വെര

2,000

14
�ീമതി.ബി�.െക.വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
30/8/16
വെര

2,000

15 �ീമതി.ഗീത.െക, അസി.ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
30/8/16
വെര

2,030

16 �ീമതി.�ീലത.സി, അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
03/8/16
വെര

2,000

17
േഡാ.അ�ൾ റഷീദ്.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
29/7/16
വെര

750

18
�ീ.ഇ�ാഹിം.എം.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

25/7/16
�തൽ
27/7/16
വെര

800

19
�ീമതി.സബിത.പി.െക,

ഗ� ലക്ചറർ

25/7/16
�തൽ
29/7/16
വെര

1,250

XI

2184/2016-17,

െച�്
നം.513228-237/24/1/17

�ക – 47543/- �പ

എസ്.എൻ.േകാേളജ്,
നാ�ിക

1
�ീമതി.��ലത.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/5/15
�തൽ
14/5/15
വെര

1,250

2
�ീതി.യ�ന.െക.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

18/3/16
�തൽ
25/5/16
വെര

(19
ദിവസം)

4,750

XII

2192/2016-17,

513249.253/25/1/2017

Rs. 3952
1

േഡാ.വി.എം.േസവ�ർ,

അഡീഷണൽ േകാർഡിേന�ർ,

േജാൺ മ�ായി െസ�ർ, ��ർ

14/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

500
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Govr. Law College,
Thrissur & Kozhikode

XIII

1158/2016-17,
422932/20.9.16

Rs. 6899/-

John Mathai Centre,
Thrissur

1 േഡാ.വി.എം.േസവ�ർ,
3/9/16 to
9.9.16

1,750

XIV

1161/2016-17,
423054/23/9/16

Rs. 85,722/-

1167/2016-17,
423060/23/9/16

Rs. 88,920

PSMO College,
Thiroorangadi

1
�ീ.അ�റഹിമാൻ.എൻ,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

5/1/16
�തൽ
19/1/16
വെര

2/5/16
�തൽ
13/5/16
വെര

2/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

8,500

�ീ.ജാഫർ.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

5/1/16
�തൽ
16/1/16
വെര

2,875

�ീമതി.�ഷറ ബീവി.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

5/1/16
�തൽ
18/1/16
വെര

3,500

�ീമതി. �ബറാബി.പി.എം,
അസി.െ�ാഫസർ

5/1/16
�തൽ
11/1/16
വെര

3/5/16
�തൽ
10/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

5,500

XV

1164/2016-17,
423057/23/9/16

Rs. 71,262/-

പി.എസ്.എം.ഒ.
േകാേളജ്, തി�ര�ാടി

1
�ീ.അ�ൾ മജീദ്.െക.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/16
�തൽ
14/3/16
വെര

3/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

3,750

2 �ീ.ബസീം.എം.ബി, 8/3/16 3,250
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അസി.െ�ാഫസർ

�തൽ
11/3/16
വെര

3/5/16
�തൽ
11/5/16
വെര

3
�ീമതി.നാജിയ മറിയം.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16
�തൽ
11/3/16
വെര

3/5/16
�തൽ
5/5/16
വെര

2,750

4
�ീ.നിസാ��ീൻ ���്,
അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16
�തൽ
11/3/16
വെര

3/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

3,500

5 �ീ.റഷീദ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
6.5.16 –
9.6.16

1,192

XVI

1167/2016-17,
423060/23/9/16

Rs. 88,920/-

പി.എസ്.എം.ഒ.േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1 �ീ.�ഹ�ദ് ഷാഫി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16
�തൽ
11/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

4,500

2
�ീമതി.�ബാഷിന േമായൻ,
അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16
�തൽ
13/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

4,750

3 �ീ.ജാഫർ.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

4,250
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4
�ീമതി.�ഷറ ബീവി.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16
�തൽ
10/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

3,875

5
�ീ.�ൈബർ �നിയിൽ,
അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16
�തൽ
12/5/16
വെര

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

4,250

6 േഡാ.�േപഷ്.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ

8/3/16
�തൽ
15/3/16
വെര

2,000

XVII

1175/2016-17, 42349/27
/9/2016

Rs.84,352/-

േ�ാവിഡൻസ് �മൺസ്
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്.

1178 & 1181/2016-17,
423499/27.9.16

�ക- 14,822/- �പ

ഗവ.േലാ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

1 �ീമതി.രമണി.സി.ഇ, അേസാ.െ�ാഫസർ

9/5/16
�തൽ
13/5/16
വെര

3,500

2 �ീമതി.�ര�, അസി.െ�ാഫസർ

28/5/16
�തൽ
30/5/16
വെര

500

1 �ീ.തിലകാന�ൻ.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ

27/3/16
�തൽ
31/3/16
വെര

13 ദിവസം

4,500

2
�ീമതി.മറിയാ� െസബാ��ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28/3/16
�തൽ
31/3/16
വെര

1,000

3 �ീമതി.അ�ിളി.ടി, അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16
�തൽ
30/3/16
വെര

23,24/5/16
– 2.6.16

1,500

4 �ീമതി.ജയ�ീ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16
�തൽ
30/3/16
വെര

23/5/16-
25/5/16 ,

750

2000
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2.6.16 –
6.6.16

5 �ീ.അനീസ്.പി.െക, അസി.െ�ാഫസർ
28/3/16 –
29/3/16

500

6 �ീമതി.വീണ.എ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
29/3/16 –
30/3/16

500

7
�ീമതി.മറിയാ�.എ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16 –
31/3/16

23/5/16 –
7/6/16

4,000

8
�ീമതി.അ�ലി.പി.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

29/3/16 –
31/3/16

24/5/16 –
26/5/16

2.6.16 &
6.6.16

1,750

9
�ീമതി.ബി�� ച�ൻ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16 –
31/3/16

1,000

10 �ീ.ബി�.ആർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16 –
31/3/16

2/6/16 –
7/6/16

2,250

11 �ീമതി.ദീ�ി േസാമൻ, അസി.െ�ാഫസർ

29/3/16 –
31/3/16

23/5/16 –
7.6.16

750

2750

12 �ീമതി.രമ� വിജയ്,അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16 –
31/3/16

23.5.16 –
7.6.16

4,000

13 �ീ.ഹരീ�ൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

28/3/16 –
30/3/16

2.6.16 –
7.6.16

2,125

XVIII

1181/2016-17, 423502/27
/9/2016

Rs.53,365

ഗവ.േലാ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

1 �ീ.�മാരൻ.സി.വി, അസി.െ�ാഫസർ

12.5.16 –
26.5.16

28.5.16 –
31/6/16

2/6/16 –
10/6/16

18 ദിവസം

4,500

2 �ീ.ബി�� ച�ൻ.െക, ഗ�് ലക്ചറർ
23/5/16 –
7/6/16 ( 15
ദിവസം)

3,750

3 �ീമതി.�ിയ.പി, ഗ�് ലക്ചറർ 2/6/16 & 500
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7/6/16

4 �ീ.�ബിത്.ടി, ഗ�് ലക്ചറർ
2/6/16 –
7/6/16

875

5
�ീ.നിയാസ് ബ�.െക.എ,

ഗ�് ലക്ചറർ

2/6/16 –
7/6/16

375

6 �ീ.വിദ�ത്.െക.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
2/6/16 –
3/6/16

450

7 �ീമതി.ബി�.എ, ലക്ചറർ 2/6/2016 250

8 �ീ.ജവഹർ.െക.ടി, �ിൻസി�ാൾ 14 ദിവസം 3,500

9 �ീ.അനീസ്.പി.െക, അസി.െ�ാഫസർ 5 ദിവസം 1,250

10 �ീമതി.വീണ.എ.െക, അസി.െ�ാഫസർ

31/5/16 ,
2/6/16,
4/6/16,
6/6/16

1,000

XIX

1192/2016-17,
423654/28.9.2016

Rs. 10,625

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

1

�ീ.എൽേദാസ്.സി.എം,

േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,

�ൽ�ാൻ ബേ�രി

16.3.15 –
21.3.15

1,500

2 �ീ.ശിവ�സാദ്, ഗ�് ലക്ചറർ

16.3.15 –
21.3.15

6.10.15 –
9.10.15

3.5.16 –
7.5.16

8.3.16 –
15.3.16

5,750

XX

1194/2016-17,
423656/28.9.16

Rs. 26,765/-

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,

�ൽ�ാൻ ബേ�രി

1 േഡാ.െ��ാ േജാസഫ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
6.10.15 –
10.10.15

1,250

2 േഡാ.െ��ാ േജാസഫ്, അേസാ.െ�ാഫസർ

3.5.16 –
7.5.16

8.3.16 –
15.3.16

3,550

XXI

1196/16-17,
423658/25.9.16

Rs. 50,140

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,

�ൽ�ാൻബേ�രി

1 �ീ.പി.െക.വർ�ീസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16 –
11.3.16

1,000

2 �ീ.ദിലീപ് �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16-
10.3.16

6.10.15 –
14.10.15

3.5.16 –
10.5.16

5,000

3 �ീ.െക.പി.േമാഹയ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16-
10.3.16

750

4
�ീ.േജാർജ് �തിവലാ�ൻ,
അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16-
10.3.16

6.10.15 –
4,250
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14.10.15

3.5.16 –
7.5.16

5
�ീ.സി�ാർ�ൻ.െക.�,
അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.16-
10.3.16

6.10.15 –
14.10.15

3,000

6 �ീ.േജാൺമ�ായി, അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16-
10.3.16

6.10.15 –
14.10.15

3.5.16
–7.5.16

4,250

7 �ീ.ജി�ൺ.വി.േപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16-
10.3.16

6.10.15 –
14.10.15

3,000

8 �ീ.വി�ി െപാ�ാ�്, അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16

6.10.15 –
14.10.15

2,250

9 �ീ.പി.െക.വർ�ീസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ

5.10.15 –
15.10.15

3.5.15 –
11.5.16

4,500

10 �ീമതി.െക.പി.േമാളി, അേസാ.െ�ാഫസർ
6.10.15 –
14.10.15

2,250

XXI

1199/2016-17,
423661/28.9.16

RS. 1,43,898

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,

�ൽ�ാൻബേ�രി

1 �ീ.സ�ി.െക.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ

3.5.16 –
11.5.16

8.3.16-
16.3.16

4,500

2 �ീ.ബാല��ൻ.പി, അസി.െ�ാഫസർ

3.5.16 –
10.5.16

8.3.16-
15.3.16

4,000

3 �ീമതി.ജിഷ.ടി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

4
�ീമതി.അ�ലി.എൻ.േമാൻസി,

അസി.െ�ാഫസർ

3.5.16 –
10.5.16

8.3.16-
15.3.16

4,000

5 �ീമതി.റിഷിന.പി.എ, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

6 �ീ.അനിൽ.എം.പി, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

7 �ീമതി.ദിവ�.വി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 3.5.16 – 4,000
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10.5.16

8.3.16-
15.3.16

8 �ീ.ജിേ�ാ.പി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

9 �ീ.വിൽസൺ.എം.എ, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

10 �ീ.െസബിൻ േബബി, അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 –
10.5.16

2,000

11 �ീ.സാനി.െക.േപാൾ, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16-
15.3.16

2,000

12 �ീ.അ��പ്.എ.ആർ, ഗ�് ലക്ചറർ
14.3.16-
15.3.16

500

13 �ീ.വിൽസൺ.എം.എ, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16-
15.3.16

2,000

14 �ീമതി.അ�.എം.പി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16-
15.3.16

2,000

15
�ീമതി. റിൻഷാന.പി.എ,
അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16-
15.3.16

2,000

16 �ീ.സബിൻ േബബി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16-
15.3.16

2,000

ആെക 6,36,822

5-7-6

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. /�ക, െച�്
നം./തീ�തി

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്

അ�വദി�
ഡി.എ

(�പ)

I

407/16-17 Rs.7375/-

െച�് നം.228613/29.6.16

�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

1
െഎശ�ര�.എസ്.ബാ�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
06.05.2016 വെര

(3 DA @ 250)

750

2
േഡാ.അ�.ടി.അേശാകൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
05.05.2016 വെര

(2 1/2 DA @ 250)

625

3

േഡാ.സി.എസ്.ബി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2016 �തൽ
04.05.2016 വെര 500

4 �ീമതി.ചി�.പി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
04.05.2016 വെര

500

5
�ീമതി.ദിവ�.എൻ

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
04.05.2016 വെര

500

6 �ീമതി.ജനീപ.പി.എ, 03.05.2016 �തൽ 500
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അസി.െ�ാഫസർ 04.05.2016 വെര

7
�ീമതി.സീമ.െക.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
04.05.2016 വെര

500

8
െഎശ�ര�.എസ്.ബാ�,

അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 10.3.2016 750

9 �ീമതി.ദിവ�.എൻ,അസി.െ�ാഫസർ 8.3.2016 �തൽ 10.3.2016 750

10
േഡാ.സി.എസ്.ബി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 10.3.2016 750

11 �ീമതി.ചി�.പി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.2016 �തൽ 10.3.2016 750

12
�ീമതി.ജനീപ.പി.എ,

അസി.െ�ാഫസർ
9.3.2016 250

II

456/16-17 Rs.146166/-

െച�്
നം.228617/30.6.2016

NSS Engineering College,
Palakkad

1
�ീ.ഇ.െക.��ാ�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ

23.12.2014 �തൽ
29.12.2014 വെര

1,500

2 �ീ.സജി�്.വി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
23.12.2014 �തൽ
24.12.2014 വെര

500

3
�ീ.ജീവൻ �കാശ്.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

23.12.2014 �തൽ
24.12.2014 വെര

500

4
�ീമതി.േജ�ാതി പാർവതി,

അസി.െ�ാഫ�

23.12.2014 �തൽ
24.12.2014 വെര

500

5
േഡാ.രജിരാജ്.ആർ.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.12.2014 �തൽ
24.12.2014 വെര

500

6 �ീമതി.അനില.പി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
23.12.2014 �തൽ
24.12.2014 വെര

250

7
�ീമതി.നിഷ.എ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26.12.2014 �തൽ
29.12.2014 വെര

1,000

8 േഡാ.ശസിധരൻ, െ�ാഫസർ 29.12.2014 250

9 �ീമതി.വിദ�.എം.പി, അസി.െ�ാഫസർ 29.12.2014 250

10 േഡാ.വിേനാദ്.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ 29.12.2014 250

11 �ീ.ജയദീപ്.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 26.12.2014 250

12 �ീമതി.സ� േഗാപാൽ, െ�ാഫസർ
10.12.2015 �തൽ
16.12.2015

1,500

13
�ീമതി.സജിത.ആർ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
10.12.2015 250

14 േഡാ.�ധ.വി, അസി.െ�ാഫസർ 10.12.2015 250

15 �ീമതി.നിർ�ലാ േദവി, െ�ാഫസർ 11.12.2015 250

16 �ീ.സേജഷ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ 14.12.2015 250

17
�ീമതി.േജ�ാതി.ശ�ർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ
14.12.2015 250

18 േഡാ.വിേനാദ്.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ 15.12.2015 250

19
�ീമതി.ആഷ.ടി.എസ്,

16.12.2014 250
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അേസാ.െ�ാഫസർ

20 േഡാ.ര�ി.ജി.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ 26.12.2014 125

21 �ീ.ബി�.എം.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 26.12.2014 250

22
�ീമതി.േരഖാ എ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
29.12.2014

23 �ീ.ജയദീപ്.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 11.12.2015 125

24 �ീമതി.അനിത.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 15.12.2015 125

25 �ീ.വിേനാദ്.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ 16.12.2015 125

26
�ീ.�സാദ്.ആർേമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
16.12.2015 125

27 േഡാ.�േരഷ്.പി.ആർ, െ�ാഫസർ 16.12.2015 125

28 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

29
�ീമതി.േജ�ാതി ശ�ർ.പി.ആർ

അസി.െ�ാഫസർ
21.4.2016 250

30 േഡാ.ശശിധരൻ. െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

31
�ീ.ഇ.െക.��ാ�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ
21.4.2016 250

32 േഡാ.�ഭ.െക, െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

33 �ീമതി.�ധ.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

34
�ീമതി.എൻ.സി.നിർ�ലാേദവി,

െ�ാഫസർ
21.4.2016 125

35 �ീ.സേജഷ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

36
�ീ.സേ�ാഷ് �മാർ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
21.4.2016 250

37 േഡാ.ബി�.ജി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 125

38 �ീ.മേനാഷ്.പി.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

39 �ീമതി.ആഷ.ടി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

40 �ീ.വിേനാദ്.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 125

41 �ീ.േരഖ.ജി.നായർ, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.4.2016 125

42 �ീ.അ�ൾ കരീം.എം, െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

43 �ീമതി.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 21.4.2016 250

44 �ീ.�േരഷ്.പി.ആർ, െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

45
�ീ.അ�പ് �മാർ.സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
19.4.2016 125

46
േഡാ.െക.എസ്.�േരഷ്,
അേസാ.െ�ാഫസർ

19.4.2016 125

47 േഡാ.വിേനാദ്.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

48 �ീ.അ�ൾ കരീം.എം, െ�ാഫസർ 19.4.2016 125

49 �ീമതി.കല.എൽ, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

50 �ീ.മേനാഷ്.പി.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.4.2016 125
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51 �ീ.സ�ീവ്.ജി, അസി.െ�ാഫസർ 19.4.2016 125

52 �ീമതി.എ.െക.രാജി, െ�ാഫസർ 19.4.2016 125

53 േഡാ.ര�ി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.4.2016 125

54 �ീ.കിരൺ.വി.െക, അസി.െ�ാഫസർ 19.4.2016 125

55 �ീമതി.ഉമാേദവി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

56 �ീമതി.ഉഷ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

57 �ീമതി.�തി. അസി.െ�ാഫസർ 19.4.2016 250

58 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 20.4.2016 250

59 �ീമതി.ആശ.ടി.എസ്, െ�ാഫസർ 20.4.2016 250

60
�ീ.�സാദ്.ആർ.േമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
20.4.2016 250

31
�ീ.ബേനാഷ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ
20.4.2016 125

62 േഡാ.ആർ.രാധാ��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ 20.4.2016 125

63
�ീ.ഇ.െക.��ന�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ
20.4.2016 250

64 േഡാ.ര�ി.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ 20.4.2016 125

65 േഡാ.മ�േമാഹൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ 20.4.2016 250

66 �ീ.�േരഷ്.പി.ആർ, െ�ാഫസർ 20.4.2016 250

67 �ീ.അ�പ് �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ 20.4.2016 125

68 �ീമതി.സ�.േഗാപാൽ, െ�ാഫസർ
1.6.2015 �തൽ 27.6.15
വെര

6,750

69 �ീമതി.�ശീല.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ
1.6.2015 �തൽ 5.6.15
വെര

1,250

70 �ീ.സ�.എൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
1.6.2015 �തൽ 4.6.15
വെര

1,000

71
�ീമതി.ജീമ.െക.െചറിയാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

1.6.2015 �തൽ 5.6.15
വെര

1,250

72 �ീമതി.�ിത.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
1.6.2015 �തൽ 6.6.15
വെര FN

1,375

73 �ീ.�വീൺ�മാർ.സി, അസി.െ�ാഫസർ 1.6.2015 250

74 �ീമതി.�ിയ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
1.6.2015 �തൽ 3.6.15
വെര

750

75 േഡാ.പി.ആർ.�ീമഹാേദവൻ പി�
11.6.2015 �തൽ 17.6.15
വെര

1,500

76 �ീമതി.േഹമമാലിനി.എ.വി, െ�ാഫസർ
11.6.2015 �തൽ 18.6.15
വെര

1,875

77
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ.

അേസാ.െ�ാഫസർ

11.6.2015 �തൽ 20.6.15
വെര

1,875

78 േഡാ.ശശിധരൻ.െ�ാഫസർ 11.6.2015 250

79 േഡാ.എ.െക.വാ�േദവൻ, െ�ാഫസർ
10.6.2015 �തൽ 15.6.15
വെര

750
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80 േഡാ.ജയല�ി.ആർ, െ�ാഫസർ
11.6.2015 �തൽ 12.6.15
വെര

500

81 േഡാ.ആർ.ര�ി.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
19.6.2015 �തൽ 27.6.15
വെര

1,500

82 �ീമതി.ഉഷ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
05.6.2015 �തൽ 10.6.15
വെര

1,500

83 �ീമതി.രമ�.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
08.6.2015 �തൽ
10.6.2015വെര

500

84 �ീമതി.അഷിഫ.�, അസി.െ�ാഫസർ
08.6.2015 �തൽ
11.6.2015വെര

1,000

85 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ
06.6.2015 �തൽ
12.6.2015വെര

1,750

86 �ീമതി.വിജിത.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
05.6.2015 �തൽ
9.6.2015വെര

1,250

87 േഡാ.ഗീത.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
05.6.2015 �തൽ
8.6.2015വെര

750

88 േഡാ.ബി�.ജി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
05.6.2015 �തൽ
10.6.2015വെര

1,500

89 �ീമതി.ജയല�ി.ബി,അേസാ. െ�ാഫസർ
20.6.2015 �തൽ
25.6.2015വെര

1,250

90
�ീമതി.അ�ലി.എസ്.നായർ,

അേസാ. െ�ാഫസർ

22.6.2015 �തൽ
24.6.2015വെര

750

91
�ീ.നിഖിൽ ബിേനായ്,

അസി. െ�ാഫസർ

22.6.2015 �തൽ
26.6.2015വെര

1,000

92 �ീ.എൻ.രാജൻബാ�, െ�ാഫസർ 22.6.2015 125

93 �ീ.എ.ആർ.പീ�ർ, െ�ാഫസർ
15.6.2015 �തൽ
22.6.2015വെര

2,000

94 �ീ.സേജഷ്.എം. അേസാി െ�ാഫസർ
15.6.2015 �തൽ
17.6.2015വെര

750

95
േഡാ.ഷാജി.േമാഹൻ.ബി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

15.6.2015 �തൽ
19.6.2015വെര

1,250

96
�ീമതി.േജ�ാതി ശ�ർ.പി.ആർ,

അസി. െ�ാഫസർ

15.6.2015 �തൽ
18.6.2015വെര

875

III

475/16-17 Rs.30423/-

Ch.No.228909/4.7.2016

Sree Keralavarma College,
Thrissur

1 േഡാ.ജയനിഷ.െക, അസി. െ�ാഫസർ
3.5.2016 �തൽ
7.5.2016വെര

1,000

2
േഡാ.നാരായണൻ.എൻ.എം,

അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2016 �തൽ
6.5.2016വെര

1,000

3
േഡാ.ജയഗീത.െക.എൻ

അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2016 �തൽ
5.5.2016വെര

750

4
േഡാ.�ധ.ഇ.െക,

അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2016 �തൽ
6.5.2016വെര

1,075

5
േഡാ.ജയനിഷ.െക

അസി. െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000
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6
േഡാ.അനിൽ�മാർ.എ.ആർ,

അസി. െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

875

7
േഡാ.നാരായണൻ.എൻ.എം

അസി. െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

875

8 േഡാ.ജയഗീത.െക.എൻ, അസി. െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

875

9
േഡാ.ജയനിഷ.െക

അസി. െ�ാഫസർ

6.9.2015 �തൽ 12.9.2015
വെര

1,500

10
േഡാ.അനിൽ�മാർ.എ.ആർ,

അസി. െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
12.10.2015വെര

1,375

11
േഡാ.ജയഗീത.െക.എൻ,

അസി. െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
12.10.2015വെര

1,375

12
േഡാ.അജിത.ടി.എസ്,

അസി. െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
12.10.2015വെര

1,375

13
േഡാ.നാരായണൻ.എൻ.എം

അസി. െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
12.10.2015വെര

1,375

IV

464/16-17 Rs.25599/-

Ch.No.228898/2.7.2016

സാ�രിൻ ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

1
�ീ.ൈശേല�വർ�,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
09.10.2015വെര

1,000

2 �ീ.മേഹഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.2015 �തൽ
8.10.2015വെര

750

3 �ീമതി.രാഖി.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.2015 �തൽ
8.10.2015വെര

750

4
�ീ.ര�ി�് രാജ പി.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 08.10.15
വെര

750

5
േഡാ.സ�.െക.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
8.10.2015വെര

750

6
�ീ.ൈശേല�വർ�,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

7 �ീമതി.രാഖി.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

8 �ീ.മേഹഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

9
�ീ.ര�ി�് രാജ പി.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

10
േഡാ.സ�.െക.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

11
�ീ.ൈശേല�വർ�,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000

12 �ീമതി.രാഖി.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000
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13 �ീ.മേഹഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000

14
�ീ.ര�ി�് രാജ പി.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000

15
േഡാ.സ�.െക.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000

V

472/16-17 Rs.70706/-

Ch.No.228906/2.7.2016

െസ.േജാസഫ്സ്
േകാേളജ്,

േദവഗിരി, േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.സലിൽ വർ�.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
05.05.2016വെര

816

2
�ീമതി.�ഭ.പി.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.2016 �തൽ
13.05.2016വെര

2,750

3 �ീ.എസ്.നാേഗഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
5.05.2016വെര

816

VI

469/16-17 Rs.175062/-

Ch.No.228903/2.7.2016

െസ.േജാസഫ്സ്
േകാേളജ്,

േദവഗിരി, േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.ഷിേ�ാ.പി.മാത�,

അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 �തൽ
6.05.2016വെര

1,000

2
േഡാ.നിേജഷ്.െക.െജയിംസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

3.05.2016 �തൽ
6.05.2016വെര

1,000

3
�ീ.ചാർലി ക��യം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

3.05.2016 �തൽ
9.05.2016വെര

1,250

4
�ീമതി.െമറിൽ മാത�,

അസി.െ�ാഫസർ

3.05.2016 �തൽ
4.05.2016വെര

500

5
േഡാ.ചാർലി ക��യം ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
14.3.2016വെര

1,250

6
�ീ.ആൽബർ�് േതാമസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

7
േഡാ.�ീ�മാർ.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

8
േഡാ.െബ�ി േജാസഫ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
11.3.2016വെര

1,000

9
�ീ.ചാർലി ക��യം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
9.10.2015വെര

1,000

10
�ീ.എസ്.െഎ.െഎസക്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.2015 �തൽ
8.10.2015വെര

500

VII

777/16-17 Rs.350072/-

Ch.No.229334/22.7.2016

MES Engineering College,

Kuttippuram

1
േഡാ.േഗാവി�രാജ്.ഇ,

ക�ാ�് ഡയറ�ർ

01.08.2015 �തൽ
19.08.2015വെര

6,250

2
�ീ.സമീർ.പി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
17.08.2015വെര

4,250

3 �ീമതി.സജിത.പി,അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
19.08.2015വെര

4,750

4 �ീ.സമീർ െപാ��ൻ, 01.08.2015 �തൽ 3,000
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അസി.െ�ാഫസർ 12.08.2015വെര

5 �ീ.മൻ�ർ.പി,അസി.െ�ാഫസർ 21.11.2015 250

6 �ീമതി.ദിവ�.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
18.08.2015വെര

& 16.11.18

4,625

7 �ീ.�നീഷ്.പി.�, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

8
�ീ.രാജ്�മാർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

9 �ീമതി.ദീപ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

2,875

10
�ീമതി.ദിവ� കനകരാജ്,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
18.08.2015വെര

4,750

11 �ീ.�ീശ�ാം, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

12 �ീ.അ���ൻ.വി, അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
18.08.2015വെര

& 16.11.2015

4,750

13 �ീമതി.രമ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

14
�ീമതി.�ൈമദ അൽഹാദി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
06.08.2015വെര

1,500

15
�ീമതി.ഹസീന.സി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

16
�ീമതി.വിജിത.വി.�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

16.11.2015 �തൽ
20.11.2015വെര

1,250

17
�ീ.�ഹ�ദ് �ൈഹൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

16.11.2015 �തൽ
20.11.2015വെര

1,250

18 �ീ.പ��മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,500

19 �ീമതി.�ീത.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
10.08.2015വെര

2,250

20 �ീ.തൻവീർ ഗ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
10.08.2015വെര

2,125

21 �ീമതി.നിഷാദ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,500

22
�ീമതി.സജിന.എം.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,250

23 �ീ.റിജിൻ രാ�, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,500

24 �ീ.രാേജഷ്.എസ്.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,500

25 �ീമതി.സിഫ്ന എൻ.ഷാജഹാൻ, 01.08.2015 �തൽ 1,500
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അസി.െ�ാഫസർ 6.08.2015വെര

26
�ീമതി.അ�പമ.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
6.08.2015വെര

1,500

27
�ീ.സർഫറാസ് അഹ�ദ്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

28
�ീ.ബിജീഷ് ബാലൻ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
12.08.2015വെര

3,000

29 �ീ.േജാൺ.േപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
18.08.2015വെര

16.11.15 �തൽ 18.11.2015
വെര

5,250

30 �ീ.ഉ�ാസ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ

01.08.2015 �തൽ
18.08.2015വെര

16.11.15 �തൽ 18.11.2015
വെര

5,250

31
�ീമതി.രമ�ാ രാമച�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
01.08.2015 250

32 �ീമതി.െഎസി.പി.സി, അസി.െ�ാഫസർ 01.08.2015 250

33 �ീ.േഗാവി�രാജ്.ഇ, ക�ാ�് ഡയറ�ർ
19.08.2015 �തൽ
30.9.2015വെര

9,750

34 �ീ.സമീർ.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
3.9.2015വെര

3,000

35
�ീ.�ഹ�ദ് ബഷീർ ��ാടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

19.08.2015 �തൽ
1.9.2015വെര

2,500

36
�ീ.സമീർ ��ാടൻ, 19.08.2015 �തൽ
3.9.2015വെര

19.08.2015 �തൽ
3.9.2015വെര

3,000

37 �ീ.�നീഷ്.പി.�, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
5.9.2015വെര

3,125

38 �ീ.�ഹ�ദ് സജീർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
3.9.2015വെര

3,000

39 �ീമതി.ദിവ�.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
3.9.2015വെര

3,000

40
�ീമതി.സിർലി.തരകൻ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

19.08.2015 �തൽ
1.9.2015വെര

2,500

41 �ീമതി.ദീപ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
14.9.2015വെര

3,500

42 �ീ.രാജ്�മാർ.പി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
14.9.2015വെര

3,500

43 �ീ.അ�ൺ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
19.08.2015 �തൽ
4.9.2015വെര

3,125

44 �ീമതി.അ�ിളി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
01.09.2015 �തൽ
17.9.2015വെര

4,250

45
�ീ.വാജി �ഹ�ദ്.ടി.പി, 16.09.2015 �തൽ

30.9.2015വെര
3,750
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അസി.െ�ാഫസർ

46
�ീമതി.ഹസീന.സി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.09.2015 �തൽ
09.9.2015വെര

2,250

47 �ീ.പദ്മ�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

48 �ീ.എം.ജി.�ിൻസ്, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
10.9.2015വെര

2,250

49
�ീ.�ഹ�ദ് അഫ്സൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

1.09.2015 �തൽ
10.9.2015വെര

2,250

50 �ീ.���ണ�ൻ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
09.9.2015വെര

2,000

51 േഡാ.െക.എം.െമാ�ീൻ��ി, െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

52 �ീ.അംജദ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

53 �ീ.റിജിൻ രാ�, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

54 �ീ.തൻവീർ ഗ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

55 �ീ.സജിന.എം.െക, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2015 �തൽ
30.9.2015വെര

1,250

56 �ീ.ജാസിം.െക, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2015 �തൽ
30.9.2015വെര

1,250

57 �ീമതി.�ീത.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ -
1.09.2015 �തൽ
04.9.2015വെര

1,000

58 �ീമതി.നിഷാദ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
04.9.2015വെര

1,000

59
�ീമതി.സിഫ്ന.എൻ.ഷാജഹാൻ,
അസി.െ�ാഫസർ

1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,750

60 �ീമതി.അ�പമ.ഒ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
08.9.2015വെര

2,000

61 �ീമതി.നീന.െക.മാത�, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,250

62 �ീ.നിശാ�്.പി, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,250

63 �ീ.പദ്മ�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
22.9.2015വെര

3,250

64 �ീ.ജയ്സൺ, അസി.െ�ാഫസർ
10.09.2015 �തൽ
22.9.2015വെര

3,125

65 �ീ.�ീകാ�്.ടി.ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ
22.09.2015 �തൽ
29.9.2015വെര

2,000

66 �ീ.സ�ീർക�ിയ�്, അസി.െ�ാഫസർ
1.09.2015 �തൽ
07.9.2015വെര

1,375

67 �ീ.അഖിൽ.വി.എം, അസി.െ�ാഫസർ
18.09.2015 �തൽ
30.9.2015വെര

3,250
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68 �ീമതി.മിനി.പി.പി, HOD, Science
17.08.2015 �തൽ
28.9.2015വെര

9,500

69
�ീമതി.രമ� രാമച�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

19.09.2015 �തൽ
29.9.2015വെര

2,750

70 �ീമതി.ഡിബിനി, അസി.െ�ാഫസർ
26.09.2015 �തൽ
30.9.2015വെര

1,250

71 �ീമതി.ഇ�ജ.വി, അസി.െ�ാഫസർ
01.09.2015 �തൽ
4.9.2015വെര

750

72 �ീമതി.അ�ലി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
01.09.2015 �തൽ
4.9.2015വെര

750

73
�ീമതി.�സ�, HOD,

ആർ�ിെടക്ച�ർ

01.09.2015 �തൽ
4.9.2015വെര

1,000

74 �ീമതി.െഎസി.പി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
25.09.2015 �തൽ
29.9.2015വെര

1,250

VIII

440/16-17 Rs.302522/-

Ch.No.228601/29.6.2016

Govt.Engineering College, ,
Calicut

1
�ീമതി.അ� ശാ��മാർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

15.10.2015
�തൽ31.10.2015വെര

01.11.2015 �തൽ
30.11.2015വെര

01.12.2015 �തൽ
14.12.2015വെര

10,250

2
�ീ.ദിലീപ് �മാർ.പി.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

30.10.2015 �തൽ
20.11.2015വെര

5,500

3
േഡാ,ഉഷാ�മാരി.ഇ.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
19.10.2015വെര

750

4 �ീമതി.ശ�ാമ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
19.10.2015വെര

1,250

5 �ീമതി.റഹിന.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
16.10.2015വെര

500

6 �ീമതി.സംഗീത.സി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
16.10.2015വെര

500

7
�ീമതി.സജിത.സി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
17.10.2015വെര

750

8
�ീ.അർ�ന ര�ൻ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
26.10.2015വെര

2,000

9
�ീ.ബി.എസ്.ഷാജിേമാഹൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
19.10.2015വെര

1,500

10 �ീ.ജിേതഷ്.സി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
26.10.2015വെര

2,000

11 �ീ.അ�റഹ്മാൻ.വി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
21.10.2015വെര

1,750

12 �ീമതി.�തി.ജി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
21.10.2015വെര

1,750

13
�ീ.േജാർജ് സാ�വൽ, 15.10.2015 �തൽ

20.10.2015വെര
1,500
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അസി.െ�ാഫസർ

14
�ീ.റിഷി ദാസ്.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

03.11.2015 �തൽ
12.11.2015വെര

2,250

15 �ീ.ജിേതഷ്.സി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
27.10.2015 �തൽ
31.10.2015വെര

1,250

16
�ീ.സമൻജസ .െജ.��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
21.10.2015വെര

1,750

17
�ീ.�ജിത്�മാർ.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

16.10.2015 �തൽ
30.10.2015വെര

1,250

18 േഡാ.െക.ഷാജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
31.10.2015വെര

1,750

19
�ീമതി.അ�രാധ.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
06.11.2015വെര

4,250

20
�ീമതി.സഫാ അഷ്റഫ്,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
27.10.2015വെര

2,250

21 �ീ.സ�യ്.എം.ബി, അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
21.10.2015വെര&

26.10.2015

2,000

22
�ീ.�ജീഷ്�മാർ.െക.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
26.10.2015വെര

2,000

23
�ീ.�ീ�മാർ.സി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
26.10.2015വെര

2,000

24
�ീ.�ഹ�ദ്.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
26.10.2015വെര

2,500

25 �ീ.സജിത് ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ
24.11.2015 �തൽ
04.12.2015വെര

1,000

26 �ീ.അ�ൾ ഹമീദ്, െ�ാഫസർ
15.10.2015 �തൽ
05.11.2015വെര

4,750

27
�ീമതി.ഹീര വിശ�നാഥ്,

അസി.െ�ാഫസർ

15.10.2015 �തൽ
29.10.2015വെര

2,750

28 �ീ.സി.�.ലാൽ, അേസാ.െ�ാഫസർ
27.11.2015 �തൽ
30.11.2015വെര

1,000

29
�ീ.അൻജന ശാ��മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
14.10.2015വെര

4,250

30
�ീ.രവീ�ൻ.സി.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
03.10.2015വെര

1,500

31 �ീ.�ീല.പി.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
07.10.2015വെര

2,000

32
�ീ.�ീ�മാർ. സി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

29.09.2015 �തൽ
05.10.2015വെര

2,000

33 �ീ.ബി�.െഎ.െക, അസി.െ�ാഫസർ 28.09.2015 �തൽ 2,500
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07.10.2015വെര

34 �ീ.സജീബ്.എ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
07.10.2015വെര

2,500

35
�ീ.ബി.�ീജി�്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
13.10.2015വെര

3,500

36
�ീമതി.ഉഷാ�മാരി.ഇ.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

1,000

37
�ീ.ജിജി െസബാ��ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

1,000

38 �ീമതി.ര�ന.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
30.09.2015വെര

625

39 �ീമതി.ൈഷജ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

875

40 �ീമതി.ൈഷമ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

875

41 �ീ.�ജി.എസ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര 875

42 േഡാ.െകൗസർ െക എം അേസാ.െ�ാഫസർ
16.12.2015 �തൽ
28.12.2015വെര

2,750

43
�ീ.ദിലീപ്�മാർ.പി.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
29.10.2015വെര

6,250

44
�ീമതി.�ീേലഖ.എം.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13.10.2015 �തൽ
14.10.2015വെര

500

45
�ീമതി.�ീേലഖ.എം.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
12.10.2015വെര

3,750

46
�ീ.റഹ്മ�� െനൗഫൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

1,000

47 �ീ.അ�ൾഹമീദ്., െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
06.10.2015വെര

2,250

48
�ീ.അ�ൾ റഹ്മാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
08.10.2015വെര

2,750

49
�ീ.�ജിത്�മാർ.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
01.10.2015വെര

1,000

50
�ീ.�ജിത്�മാർ.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

05.10.2015 �തൽ
15.10.2015വെര

2,750

51
�ീ.ദീപക്.െക.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

28.09.2015 �തൽ
07.10.2015വെര

2,500

52 �ീമതി..രമ� ��, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
05.10.2015വെര

1,750

53 �ീ.ചി� േജാസ്, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
03.10.2015വെര

875

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

282 of 373 19/06/18, 2:32 PM



54 �ീമതി.�തി.ജി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
28.09.2015 �തൽ
29.9.2015വെര

500

55
േഡാ.ഇ�യിൽ.സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
05.11.2015 �തൽ
17.11.2015വെര

3,125

56 േഡാ.െക.ഷാജി, അസി.െ�ാഫസർ
06.10.2015 �തൽ
15.10.2015വെര

2,500

IX

449/16-17 Rs.53913/-

Ch.No.228610/29.6.2016

�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

1 േഡാ.�ീത.എം.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16 �തൽ 12.3.2016
വെര

1,250

2 �ീ.സ�ീപ്.ടി.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16 �തൽ 11.3.2016
വെര

1,000

3
�ീമതി.അബിദാ ബാലേഗാപാലൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

9.3.16 �തൽ 10.3.2016
വെര

500

4 �ീമതി.േറാഷ്നി �ീനിവാസൻ, 8.3.16 �തൽ 10.3.2016
വെര

750

5 �ീമതി.സീമ.െക.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16 �തൽ 10.3.2016
വെര

750

6
�ീ.രവി��ൻ.എ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.16 �തൽ 10.3.2016
വെര

750

7
േഡാ.അ�.ടി.അേശാകൻ,

അസി,െ�ാഫസർ

8.3.16 �തൽ 11.3.2016
വെര

1,000

X

162/16-17 Rs.608929/-

Ch.No.227604/06.6.2016

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്,

��ർ

1 ശശീ�ൻ.െക.ആർ, ക�ാ�് ഡയറ�ർ
1.5.2015 �തൽ 13.7.15
വെര

18,000

2 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി,െ�ാഫസർ

18.4.15 �തൽ 8.5.15 വെര

22.6.15 �തൽ 25.6.15
വരം

1.7.15 �തൽ 4.7.15 വെര

7,250

3 �ീമതി.രാജി രാജൻ, അസി,െ�ാഫസർ
26.4.15, 28.4.15 �തൽ
30.4.15 വെര

1,000

4 �ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ 3.7.15 �തൽ 13.7.15 വെര 2,750

5 �ീ.�ബാറക്.എ.െക, അസി,െ�ാഫസർ
6.5.2015 �തൽ 12.5.15
വെര

1,750

6 േഡാ.മീനാ�ി.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
22.4.2015 �തൽ 27.4.15
വെര

1,250

7 �ീ.ജിജി.െക.എസ്, അസി െ�ാഫസർ
22.6.2015 �തൽ 26.6.15
വെര

1,250

8 �ീ.�ജി�്.െക.എം, അസി െ�ാഫസർ
30.6.2015 �തൽ4.7.15
വെര

1,250

9
�ീമതി.�ീേദവി.വി.എം,

അസി െ�ാഫസർ

1.6.2015 �തൽ 16.6.15
വെര

4,000

10 �ീമതി.െജൻസി.പി.എ, അസി െ�ാഫസർ 13.7.2015 250

11
�ീമതി.ല�ി.എസ്.ആർ,

അസി െ�ാഫസർ
8.7.2015 250

12 �ീമതി.ഷീബ.എം.ബി,അേസാ.െ�ാഫസർ 20.5.2015 �തൽ 26.5.15 1,750
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വെര

13
�ീമതി.ര�നാേദവി.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
28.4.15, 4.5.15, 18.5.15 750

14 �ീമതി.ബി�.സി.എ, അസി.െ�ാഫസർ 5.5.15 – 15.5.15 & 3.7.15 3,000

15
�ീമതി.േരഖ.വി.�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

4.5.2015 �തൽ 15.5.15
വെര

3,000

16
�ീമതി.ല�ി.എസ്.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ
14.5.2015 1,000

17 �ീ.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ
18.4.2015 �തൽ 24.4.15
വെര

250

18
�ീ.േബാബി.െക.േജാർജ്,

അസി.െ�ാഫസർ

22.4.2015 �തൽ 23.4.15
വെര

1,750

19 േഡാ.വി.ഒ.രജിനി, െ�ാഫസർ
20.4.2015 �തൽ 22.4.15
വെര

375

20
�ീമതി.ഫസ്നാബി.പി.എ,

അസി.െ�ാഫസർ

24.4.2015 �തൽ 28.4.15
വെര

750

21 േഡാ.മ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
05.5.2015 �തൽ 07.5.15
വെര

1,250

22
�ീമതി.സതി.പി.എ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

27.4.2015 �തൽ 14.5.15
വെര

750

23
�ീമതി.സീമ വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

25.4.2015 �തൽ 11.5.15
വെര

4,500

24
�ീ.േജാസ്.െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

18.4.2015 �തൽ 29.4.15
വെര

2,500

25 �ീ.േഗാപ�മാർ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ
18.4.2015 �തൽ 28.4.15
വെര

2,250

26 �ീ.�േദവ്.എൻ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ
18.4.2015 �തൽ 24.4.15
വെര

1,500

27
�ീമതി.സി� മാത�.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

23.4.2015 �തൽ 13.5.15
വെര

5,250

28
�ീമതി.ഉമാ ശ�ാം�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

17.4.2015 �തൽ 27.4.15
വെര

2,000

29
േഡാ.�ധീഷ്.ആർ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

16.4.2015 �തൽ 24.4.15
വെര&14.5.2015 �തൽ
22.5.15 വെര

4,250

30 �ീമതി.ജയ�ീ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
22.4.2015 �തൽ 24.4.15
വെര

750

31 �ീ.ഡി.മഹിപാൽ, അസി.െ�ാഫസർ
02.07.2015 �തൽ
06.07.15 വെര

1,250

32
േഡാ.വിേനാദ്.പി.റാേഫൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

04.5.2015 �തൽ 07.5.15
വെര

1,000

33 േഡാ.�ഹ�ദ് റഫീഖ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 15.06.2015 �തൽ 2,750
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25.06.15 വെര

34
�ീ.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.04.2015 �തൽ
05.05.15 വെര

3,750

35 �ീമതി.ബി�.ജി,അേസാ.െ�ാഫസർ
21.4.15 �തൽ 29.4.15
വെര

2,250

36
�ീ.മൻേമാഹൻ.സി.എം,
അേസാ.െ�ാഫസർ

21.4.15 �തൽ 15.5.15
വെര

18.5.2015 �തൽ 26.5.15
വെര

28.5.2015 �തൽ 01.06.15
വെര

9,750

37
�ീമതി.നിഷ.ജി, ���ിൽ

അസി.െ�ാഫസർ

13.5.2015 �തൽ 28.5.15
വെര

4,000

38 േഡാ.�ൈബദ.ഇ.എ, അേസാ.െ�ാഫസർ

19.6.2015 �തൽ 26.6.15
വെര

30.6.2015 �തൽ 03.07.15
വെര

3,000

39
�ീമതി.മീനാ േജാൺ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

06.05.2015 �തൽ
11.5.15വെര

11.6.2015 �തൽ 6.6.15
വെര

2,500

40
�ീമതി.ഷീബ.എം.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.4.15 �തൽ 12.5.15
വെര

5,750

41 �ീ.െക.വർ�ീസ് േജാബ്, െ�ാഫസർ
23.4.15 �തൽ 27.4.15
വെര

1,250

42 �ീമതി.ഷീജ.എൻ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
21.4.15 �തൽ 24.4.15
വെര

1,000

43
�ീ.�ാഡ്വിൻ േജാസ്.െക.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

29.5.15 �തൽ 02.06.15
വെര

08.06.15 �തൽ 11.6.15
വെര, 24.6.15

2,500

44
�ീ.ബിേനായ്.ബി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

29.5.15 �തൽ 17.6.15
വെര

3,500

45 �ീ.വിപിൻ�മാർ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
21.4.15 �തൽ 25.4.15
വെര

1,250

46 �ീ.േവ�േഗാപാലൻ.എൻ, െ�ാഫസർ
16.4.15 �തൽ 08.06.15
വെര

13,500

47
�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ

07.05.15 �തൽ 15.5.15
വെര

2,250

48
േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്.ടി,

െ�ാഫസർ

27.4.15 �തൽ 04.07.15
വെര

9,750

49
�ീമതി.സി� മാത�.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

22.5.15 �തൽ 28.5.15
വെര

1,750
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50
�ീ.�നിൽ എ.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

12.6.15 �തൽ 19.6.15
വെര

2,000

51 �ീമതി.ബി�.എ.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
4.5.15 �തൽ 15.5.15
വെര

3,000

XI

155/16-17 Rs.44575/-

Ch.No.227276/04.6.2016

മലബാർ �ി��ൻ
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.ഷീബ.പി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 7.10.15
വെര

500

2
േഡാ.�ീജി�്.എം.നായർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

3
�ീമതി.�സ� േസ�്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 7.10.15
വെര

500

4 �ീ.ഹാരിസ്.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ
6.10.15 �തൽ 9.10.15
വെര

1,000

5
േഡാ.�ധാകരൻ.െക.�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 9.10.15
വെര

1,000

6 േഡാ.രമ.വി.ടി, അേസാ.െ�ാഫസർ
6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

7
�ീമതി.എൽസി ഷറീന,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

8
�ീ.േഗാവി�് രാജ്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

9 �ീ.അശ�നി�മാർ.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

XII

152/16-17 Rs.29455/-

Ch.No.227273/04.6.2016

മലബാർ �ി��ൻ
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

1
�ീമതി.വിനീത.എസ്.��ിേയൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
6.10.15 �തൽ 9.10.15
വെര

1,000

2
�ീമതി.അ�രാധ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 7.10.15
വെര

625

3 �ീമതി.േറാഷ്ണി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 �തൽ 7.10.15
വെര

625

4
േഡാ.നിനിേ� േറാളൻസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

6.10.15 �തൽ 8.10.15
വെര

750

XIII

170/16-17 Rs.49426/-

Ch.No.227612/08.6.2016

മലബാർ �ി��ൻ
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

1
�ീ.േ�മാന�്.എം.ഇ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.9.14 �തൽ 3.10.14
വെര

2,250

2
�ീമതി.വിനീത.എസ്.ഗ�ിേയൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

24.9.14 �തൽ 27.9.14
വെര

1,000

3
�ീമതി.അ�രാധ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.14 �തൽ 1.10.14
വെര

1,875

4
േഡാ.നിനിേ� േലാറൻസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.14 �തൽ 1.10.14
വെര

1,625

XIV
167/16-17 Rs.63433/-

Ch.No.227609/08.6.2016
1

�ീമതി.�ജിത.പി.സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.16 �തൽ 14.3.2016
വെര

1,750
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മലബാർ �ി��ൻ
േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

2
�ീമതി.ശ�ാമ.എം.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 �തൽ 14.3.2016
വെര

1,750

3
�ീമതി.സി�.ആർ.എസ്,
അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.16 �തൽ 14.3.2016
വെര

1,750

XV

158/16-17 Rs.356459/-

Ch.No.227279/04.6.2017

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്,

��ർ

1
�ീമതി.ബി�.സി.എ,

അസി.െ�ാഫസർ
3.3.15 �തൽ 3.7.15 വെര 1,125

2
�ീമതി.ബിനിതാ േജാസഫ്,

അസി.െ�ാഫസർ

9.3.15 �തൽ 16.03.15
വെര

2,000

3
�ീ.ബിേനായ്.ബി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

25.4.15 �തൽ 27.4.15
വെര

500

4 േഡാ.മീനാ�ി.െക,അേസാ.െ�ാഫസർ
19.2.15 �തൽ 21.2.15
വെര

625

5
�ീമതി.ജിജി.െക.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
9.3.15 �തൽ 31.3.15 വെര 2,500

6
�ീമതി.ഷംല.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.4.15 �തൽ 18.5.15
വെര

2,750

7
�ീമതി.ബി�േമാൾ.ഇ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

20.2.15 �തൽ 6.3.15
വെര

2,500

8
�ീമതി.�ഭ�.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

19.2.15 �തൽ 21.2.15
വെര

625

9 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
3.3.15 �തൽ 08.04.15
വെര

4,750

10 �ീ.�നിൽ�മാർ.സി.പി, െ�ാഫസർ
19.2.15 �തൽ 28.2.15
വെര

2,500

11 �ീ.രാേജഷ് വ�ി�റ,അസി.െ�ാഫസർ
13.3.15 �തൽ 17.3.15
വെര

1,000

12 �ീ.�വിദ്.വിജയ, അസി.െ�ാഫസർ
23.2.15 �തൽ 25.2.15
വെര

750

13 �ീമതി.സ��.എം,അസി.െ�ാഫസർ

19.2.15 �തൽ 02.03.15
വെര

23.3.15 �തൽ 09.04.15
വെര

7,250

14 �ീ.�ധാകരൻ.ആർവി, െ�ാഫസർ
24.2.15 �തൽ 28.2.15
വെര

2,500

15
�ീമതി.ജയ�ീ.എൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

25.3.15 �തൽ 28.3.15
വെര

1,000

16
�ീ.ഷാലിജ്.പി.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

23.3.15 �തൽ 26.3.15
വെര

1,000

17
�ീ.�ബാറക്.എ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

27.2.15 �തൽ 09.3.15
വെര

1,500

18
േഡാ.ര�നാേദവി.ബി, 19.2.15 �തൽ 21.2.15

വെര
750
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അസി.െ�ാഫസർ

19 �ീമതി.സീമ.എ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
19.3.15 �തൽ 25.3.15
വെര

1,000

20 �ീ.െക.ഒ.വർ�ീസ്, െ�ാഫസർ

19.2.15 �തൽ 21.02.15
വെര

16.3.15 �തൽ 28.3.15
വെര

4,000

21
�ീ.മിജി െചറിയാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

19.2.15 �തൽ 06.03.15
വെര

16.3.15 �തൽ 21.3.15
വെര &

27.3.15

4,000

22 �ീമതി.മീറ.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ
19.2.15 �തൽ 07.04.15
വെര

2,000

23
�ീമതി.േശാശാമണി.െക.െജ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

02.3.15 �തൽ 26.3.15
വെര

2000

24 �ീ.െക.എസ്.ദിേനശ് �മാർ, െ�ാഫസർ
04.4.15 �തൽ 27.4.15
വെര

1,750

25 േഡാ.വിജയൻ.പി, െ�ാഫസർ
04.4.15 �തൽ 09.4.15
വെര

1,250

26
�ീമതി.വിനീത ബാസിൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

04.3.15 �തൽ 09.3.15
വെര

1,250

27 �ീമതി.പ�ാവതി, അസി.െ�ാഫസർ
21.3.15 �തൽ 23.3.15
വെര

500

28
�ീമതി.സജിനാ ബീവി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

25.2.15 �തൽ 28.2.15
വെര

875

29
�ീ.�രഭ് സഹേദവ്,

അസി.െ�ാഫസർ

05.3.15 �തൽ 10.3.15
വെര

1,000

30
�ീ.മണിലാൽ.എ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

02.3.15 �തൽ 05.3.15
വെര

750

31
�ീമതി.ഹസീന.പി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

10.3.15 �തൽ 13.3.15
വെര

750

32
�ീ.അജീഷ്.െക.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

23.2.15 �തൽ 26.2.15
വെര

750

33
�ീ.ശശീ�ൻ.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

18.2.15 �തൽ 16.3.15
വെര

6,750

34 �ീമതി.ഷീബ.എം.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
26.4.15 �തൽ 10.4.15
വെര

1,125

35
�ീ.അനീഷ് എ�ഹാം,

അസി.െ�ാഫസർ

19.2.15 �തൽ 21.2.15
വെര

750

36
�ീ.റിയാസ്.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

3.3.15 �തൽ 12.3.15 വെര

19.3.15,
3,250
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21.3.15 �തൽ 9.4.15 വെര

37
�ീ.േജാബ്.���്,

അസി.െ�ാഫസർ

18.2.15 �തൽ 09.03.15
വെര

20.3.15 �തൽ 24.3.15
വെര

18.4.15 �തൽ 28.4.15
വെര

7,250

38 �ീ.സ�ി.ടി.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ
3.3.14 �തൽ 01.4.14
വെര

6,000

XVI

443/16-17 Rs..29149/-

Ch.No.228604/29.6.2016

�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

1
�ീ.സി.െക.�സ�ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.3.16 �തൽ
11.03.2016വെര

1,000

2 േഡാ.വി.സി.��ിയ, അസി.െ�ാഫസർ
08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

3
�ീ.സതീശൻ.ഇ.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

4
േഡാ.രാേജഷ്.എം.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

5 േഡാ.ആദർശ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ 09.3.16 500

67 േഡാ.കലാേമാൾ.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ
08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

8 �ീമതി.ദീപ.ടി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

9 �ീ.ഗിരീഷ് �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
08.3.16 �തൽ
10.03.2016വെര

750

10
�ീ.സി.െക,�സ�ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
05.05.2016വെര

750

11 േഡാ.കലാേമാൾ.ടി.െക, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.16 �തൽ
04.05.2016വെര

500

12
�ീ.സതീശൻ.ഇ.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
04.05.2016വെര

500

13
�ീമതി.വി.എസ്.��ിയ,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
04.05.2016വെര

500

14
േഡാ.രാേജഷ്.എം.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
04.05.2016വെര

500

15 േഡാ.ആദർശ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.16 �തൽ
04.05.2016വെര

500

XVII

446/16-17 Rs.145375/-

Ch.No.228607/29.6.2016

�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

16
�ീ.പി.വി.രാജേശഖരൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ 16.3.2016
വെര

2,250

17
�ീമതി.ഷിജിത.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ 15.3.2016
വെര

2,000

18 �ീമതി.�ിത.പി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 16.3.2016
വെര

2,250
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19 �ീമതി.അനില.സി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 15.3.2016
വെര

2,000

20 േഡാ.എം.സി�, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 15.3.2016
വെര

2,000

21 �ീ.ൈസമൺ.ടി.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 �തൽ 15.3.2016
വെര

2,000

22
�ീ.പി.വി.രാജേശഖരൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
11.05.2016വെര

2,250

23 �ീമതി.അനില.സി, അസി.െ�ാഫസർ

03.05.16 &

5.5.16 �തൽ
11.05.2016വെര

2,000

24 �ീ.ൈസമൺ.ടി.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.16 �തൽ
05.05.2016വെര

750

25
�ീമതി.ഷിജിത.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.16 �തൽ
10.05.2016വെര

2,000

26 േഡാ.�ിത.പി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.16 �തൽ
05.05.2016വെര

750

27 േഡാ.�ദീപ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.16 �തൽ
06.05.2016വെര

1,000

XVIII

1900/16-17 Rs.225508/-

Ch.No.426657/25.11.2016

MES Engineering College,
Kuttippuram

1
േഡാ.േഗാവി�രാജ്.ഇ,

അേസാ.േ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 31.5.16
വെര

15,250

2
�ീമതി.സബിദ.െക.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

22.04.16 �തൽ 30.04.16
വെര

2,250

3
�ീ.അ�ൺ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 07.04.16
വെര

1,500

4
�ീമതി.�സി.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

22.04.16 �തൽ 28.4.16
വെര

1,750

5
�ീ.നാദ�മാർ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

22.04.16 �തൽ 28.4.16
വെര

1,750

6
�ീ.സർഫരാസ് അഹ�ദ്.ഡി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
01.04.16 �തൽ 07.04.16
വെര

1,250

7
�ീ.നബീൽ അഹ�ദ്.ഒ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,500

8
�ീമതി.ആഷ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 07.04.16
വെര

1,500

9
�ീമതി.ജസീല.ഇ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 06.04.16
വെര

1,500

10
�ീ.െഷറിഖ്.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 07.04.16
വെര

1,500

11
�ീ.ൈസ�ൽ അബിദ്.ടി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 08.04.16
വെര

1,750
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12 �ീമതി.െഷറിജ.പി,അസി.െ�ാഫസർ
01.04.16 �തൽ 06.04.16
വെര

1,500

13
�ീമതി.ദിൽ�ബാ.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,500

14
�ീമതി.നദീറാ ഹനീഫ്.ഒ,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 12.04.16
വെര

2,750

15
�ീ.അ���ൻ.�,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,500

16
�ീ.അ�ൺ.െക.എ,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,500

17
�ീമതി.ഗീതാ.െക.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 12.04.16
വെര

2,250

18
�ീമതി.രമ�.എം.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 12.04.16
വെര

3,000

19
�ീ.ശ�ാം.എം.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,625

20
�ീ.�ഹ�ദ് �ൈഹൽ.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

01.04.16 �തൽ 18.04.16
വെര

1,750

21
�ീ.ബാ�.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

11.04.16 �തൽ 19.04.16
വെര

2,000

22
�ീ.ശ�ാം.എം.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ (ചീഫ് ).

11.04.16 �തൽ 18.04.16
വെര

1,750

23
�ീമതി.നിഷീന.വി .ഇഖ്ബാൽ

അേസാ.െ�ാഫസർ

18.04.16 �തൽ 23.04.16
വെര

1,500

24
�ീ.ജി.�ശാ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

18.04.16 �തൽ 23.04.16
വെര

1,500

25
േഡാ.െെഷയിൻ.െക.

അസി.െ�ാഫസർ

18.04.16 �തൽ 22.04.16
വെര

1,250

26
�ീ.�ഹ�ദ്.അസീം.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

12.05.16 �തൽ 30.05.16
വെര

4,750

27
�ീ.നിതിൻ.വി.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

12.05.16 �തൽ 30.05.16
വെര

4,750

28
�ീമതി.കീർ�ി വിജയ്,

അസി.െ�ാഫസർ

19.04.16 �തൽ 30.04.16
വെര

2,750

29
�ീമതി.ര�ി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

21.04.16 �തൽ 30.04.16
വെര

2,250

30
�ീ.ഇഡ�് ബിേജായി.K

അസി.െ�ാഫസർ

23.04.16 �തൽ 30.04.16
വെര

2,000

31 �ീ.രാേജഷ്.എസ്.ആർ 26.04.16 �തൽ 30.04.16 1,250
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അസി.െ�ാഫസർ വെര

32
�ീ.റിേനാ.പി.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

1.04.16 �തൽ 08.04.16
വെര

2,000

33
�ീമത്.�ീദിയ.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

1.04.16 �തൽ 05.04.16
വെര

1,250

34
�ീമതി.��ല.എൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

22.04.16 �തൽ 29.04.16
വെര

2,000

35 �ീമതി.അ�പമ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ
22.04.16 �തൽ 25.04.16
വെര

1,000

36 �ീ.ജസീം.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ
10.05.16 �തൽ 18.05.16
വെര

2,000

37 �ീ.തൻവീർഗ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ
02.05.16 �തൽ 06.05.16
വെര

1,250

38 �ീമതി.നിഷാദ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
02.05.16 �തൽ 07.05.16
വെര

1,500

39 �ീമതി.�ീത.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
02.05.16 �തൽ 09.05.16
വെര

2,000

40
�ീ.രാേജഷ്.എസ്.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

02.05.16 �തൽ 07.05.16
വെര

1,500

41 �ീ.ഇ�യിൽ.ഇ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
02.05.16 �തൽ 06.05.16
വെര

1,250

42 �ീ.േജാൺേപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ
07.05.16 �തൽ 12.05.16
വെര

1,375

43
�ീ.�ീകാ�്.ടി.ബാ�,

അസി.െ�ാഫസർ

09.05.16 �തൽ 18.05.16
വെര

2,000

44 �ീ.ഉ�ാസ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ

07.05.16 �തൽ 17.05.16
വെര

18.05.16 �തൽ 26.05.16
വെര

4,750

45 �ീ.പദ്മ�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ
25.05.16 �തൽ 31.05.16
വെര

1,750

46 �ീ.വിശാൽ.എസ്.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
25.05.16 �തൽ 31.05.16
വെര

1,750

47 �ീ.പ��മാർ,അസി.െ�ാഫസർ
13.05.16 �തൽ 18.05.16
വെര

1,500

48 �ീ.എം.ജി.�ിൻസ്, അസി.െ�ാഫസർ
13.05.16 �തൽ 17.05.16
വെര

750

49 �ീമതി.മിനി.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
07.05.16 �തൽ 16.05.16
വെര

2,000

50 �ീ.ൈഷൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
13.05.16 �തൽ 21.05.16
വെര

1,750

51 �ീ.സിനി�്.പി, അസി.െ�ാഫസർ
13.05.16 �തൽ 21.05.16
വെര

1,750

52 �ീ.രാമരാജൻ.എ, അസി.െ�ാഫസർ 18.05.16 �തൽ 26.05.16 2,250
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വെര

53 �ീ.മിനി.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
1.04.16 �തൽ 11.04.16
വെര

2,250

54 �ീ.ഡിബിനി അമൽ, അസി.െ�ാഫസർ
24.05.16 �തൽ 31.05.16
വെര

1,750

55 �ീ.സിബിൻ ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ
13.05.16 �തൽ 31.05.16
വെര

2,000

56
�ീമതി.രമ�ാ രാമച�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

28.05.16 �തൽ 31.05.16
വെര

750

ആെക 8,34,457

5-7-7

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. /�ക, െച�്
നം./തീ�തി

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്
ഡിഎ ഇന�ിൽ
അ�വദി� �ക

I

353/16-17

െച�് നം. 228184, തീ�തി
23/6/16

�ക – 46,005/-

ഗവ.േകാേളജ്, മട��ി

1
�ീ.വിേനാദൻ നാവ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 - 15.3.16

3.5.16 – 10.5.16
4,000

2 �ീ.സിേജഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.16 - 14.3.16 1,750

3
�ീ.സജിത്�മാർ.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 04.5.16
2,250

4 �ീമതി.ഷീജ.പി.സി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 07.5.16
2,500

5 �ീ.ബിേജഷ്.എ.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
10.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 06.5.16
2,250

6 �ീമതി.നിത�.െക, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 07.5.16
3,000

7
�ീമതി.േശാഭ കരി�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 09.5.16
3,500

8
�ീ.ജിനീഷ്.പി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 07.5.16
3,000

9
�ീ.ദിേനശ് �മാർ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
3.5.16 – 07.5.16 1,250

II

356/16-17

െച�് നം. 228187, തീ�തി
23/6/2016

�ക – 49,356/-

Vth &Vith sem BA English

1 �ീ.�ധീർ�മാർ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.16 - 14.3.16 1,750

2 �ീ.ദിവാകരൻ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 06.5.16
2,750

3 �ീ.അൻവർ.എൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 06.5.16
2,750
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ഗവ.േകാേളജ്, മട��ി

4 �ീമതി.ധന�.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 05.5.16
2,500

5 �ീമതി.ആരഭി, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 05.5.16
2,500

6 �ീമതി.വാസന. ആർ, അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 05.5.16
7,900

7 �ീ.സജി.വി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.16 - 14.3.16 1,750

8 �ീ.ഹരി.െക.വി,അസി.െ�ാഫസർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 06.5.16
2,750

9
�ീമതി.ബബിത.എൻ.െക,

ഗ�് ലക്ചറർ

8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 05.5.16
2,375

10
�ീ.േ�ംരാജ്�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 06.5.16
2,375

11 �ീമതി.ലിസിന.െക, ഗസ്ററ് ലക്ചറർ
8.3.16 - 14.3.16

3.5.16 – 05.5.16
2,250

III

359/16-17

െച�് നം. 228190 തീ�തി
4/3/17

�ക – 79,351/--

മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,

േകാഴിേ�ാട്

2nd,4th, 5th & 6th BA History
Valuation camp

1
�ീമതി.ഷീല എഫ്. �ി��ൻ

അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.15 - 13.10.15

08.03.16 – 14.03
.16

3,250

2 േഡാ.ൈലന.പി,അസി.െ�ാഫസർ

6.10.2015 –
9.10.2015

8.3.2016 –
11.3.2016

2,000

3 �ീമതി.ബ�ണ, അേസാ.െ�ാഫസർ

6.10.2015 –
12.10.2015

8.3.2016 –
10.3.2016

2,500

4 �ീ.വസി�്.എം.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ

7.10.2015 –
12.10.2015

8.3.2016 –
11.3.2016

2,500

5 േഡാ.�ിയദർശിനി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

6.10.2015 –
9.10.2015

8.3.2016 –
10.3.2016

1,750

6
�ീമതി.ലിനി.ഇ, അസി.െ�ാഫസർ

on contract

7.10.2015 –
9.10.2015

3.5.2016 –
09.5.2016

750

7 �ീ.ടി.െജ.േജാസഫ്, അേസാ.െ�ാഫസർ

8.10.2015
–12.10.2015

8.3.2016 –
2,250
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11.3.2016

8 �ീ.ടി.പി.േഗാഡ്വിൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.10.2015
–12.10.2015

1,000

9 �ീ.�ീജിത്എസ്.എസ്,അസി.െ�ാഫസർ
8.3.2016 –
11.3.2016

1,000

10 �ീമതി.�ിത.പി, ഗ�് ലക്ചറർ
3.5.2016 –
11.5.2016

2,250

IV

362/16-17 തീ�തി
13/2/2017

െച�് നം. 228193 /24.6.16

�ക – 4,000/-

Vth & Vith Sem BA Public
Admn.

Rajiv Gandhi Memorial
Govt.Arts & Science
College, Attappady

1 �ീമതി.ര�.എൻഎസ്, ഗ�് ലക്ചറർ

08.03.16 –
11.03.16

4.5.2016 –
7.5.2016

2,000

2 �ീ.സലീം.എൻ, ഗ�് ലക്ചറർ

08.03.16 –
11.03.16

4.5.2016 –
7.5.2016

1,000

V

364/16-17 തീ�തി
13/2/2017

െച�് നം. 228195 /24.6.16

�ക – 1,16,2019

Vth Sem BA EconoMics

Malabar Christian College,
Calicut

1 �ീമതി.�വേനശ�രി, അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
18.03.2016

2.5.2016 –
13.5.2016

6,000

2 �ീമതി.അശ�തി.ടി.പി, അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
17.03.2016

3.5.2016 –
17.5.2016

5,375

3
�ീ.�യിസ്.െജ.കാ�ാടി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
16.03.2016

3.5.2016 –
13.5.2016

5,000

4
�ീമതി.െക.ടി.വിദ�,

അസി.െ�ാഫസർ

9.3.2016 –
10.3.2016

625

VI

367/16-17 തീ�തി 4/3/2017

െച�് നം. 228198 /24.6.16

�ക – 44,928

Vth Sem BA Functional
English

Malabar Christian College,
Calicut

1
�ീമതി.വിനീത.എസ്.ഗ�ിേയൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.16 –
15.03.16

2,000

2 �ീമതി.സംഗീത.എസ്, ഗ�് ലക്ചറർ
08.03.16 –
14.03.16

1,750

3 �ീമതി.ഹസിയ.ടി, ഗ�് ലക്ചറർ
08.03.2016 –
10.03.2016

750

4 �ീ.േ�മാന�്.എം.ഇ, അേസാ.െ�ാഫസർ
08.03.2016 –
14.03.2016

1,750

5 േഡാ.നിനി�് േറാളൻസ്, അസി.െ�ാഫസർ
08.03.2016 –
15.03.2016

1,500

6
�ീമതി.അ�രാധ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
11.03.2016

1,000

7 �ീമതി.േറാ�ി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
08.03.2016 –
15.03.2016

1,625
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8
�ീമതി.ഡാനി.സി.മാത�സ്,

അസി.െ�ാഫസർ
08.03.2016 –
14.03.2016

1,625

9
�ീമതി അൻജലി.സി.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
14.03.2016

750

10
�ീമതി.ബബിത അേശാക്,

അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
11.03.2016

875

VII

371/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 228202/24.6.16

�ക – 43,055

VI th Sem BA Final English
Exam

Malabar Christian College,
Calicut

1 �ീ.േ�മാന�്,അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 –
9.5.2016

2,250

2
�ീമതി.സായി ഗീത.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 –
9.5.2016

2,000

3
�ീമതി.അ�രാധ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 –
7.5.2016

1,250

4 �ീമതി.ഹസിയ, ഗ�് ലക്ചറർ
03.05.2016 –
7.5.2016

1,250

5
�ീമതി.വിനീത.എസ്.ഗ�ിേയൽ

ഗ�് ലക്ചറർ

03.05.2016 –
9.5.2016

1,750

6 �ീമതി.നിനി�് േറാളൻസ്, ഗ�് ലക്ചറർ
03.05.2016 –
9.5.2016

1,250

7
�ീമതി.ഡാനി.സി.മാത�സ്

ഗ�് ലക്ചറർ

03.05.2016 –
9.5.2016

1,250

8
�ീമതി.ബബിത അേശാക്,

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 –
9.5.2016

1,250

9
�ീമതി.േറാഷ്നി.പി

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2016 –
75.2016

1,250

VIII

374/16-17 തീ�തി
31/3/2017

െച�് നം. 228205/24.6.16

�ക – 20,851/-

II, Iv, V, & VI Sem BSW
Lissah College,

Kaithapoyil

1 �ീ.ബിജീഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
12.03.2016

03.05.2016 –
7.5.2016

2,250

2 �ീ.ബിേനായ്.വി.ടി, അസി.െ�ാഫസർ
08.03.16 –
10.03.16

750

3 �ീ.ഷി� ഏലിയാസ്, അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 –
09.03.2016

03.05.2016 –
7.5.2016

6.10.2015 –
9.10.2015

1,625

4 �ീ.ജി�ി.എ.െജ, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.2015 –
9.10.2015

500

5 �ീ.ബിേനായ് േതാമസ്, അസി.െ�ാഫസർ
03.05.2016 –
6.5.2016

1,125

6
�ീ.അജീഷ് െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

7.10.2015 –
9.10.2015

500
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IX

340/16-17 തീ�തി
17/3/2017

െച�് നം. 228171/22.6.16

�ക – 6,49,986/-

I & II Sem Valuation (B.Tech)

(Govt.Engg.College, EC,
Thrissur

1 �ീമതി.േമരി.സി.�ര�ൻ, െ�ാഫസർ
18.8.2015 –
23.11.2015

21,500

2
േഡാ.സജീവ്.എസ്.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
20.8.15 – 14.9.15 5,500

3 �ീമതി.സതി.പി.എ�്,അസി.െ�ാഫസർ
19.8.2015 –
07.09.2015

4,000

4 േഡാ.സീമ വർഗീസ്
19.8.2015 –
01.09.2015

2,500

5 �ീമതി.ബി�.എ.ജി,അസി.െ�ാഫസർ
19.8.2015 –
14.09.2015

5,750

6
�ീമതി.മീന േജാൺ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

09.10.2015 –
16.10.2015

2,000

7 �ീ.ബിേനായ് ബി.ബി, അസി.െ�ാഫസർ
4.9.2015 –
11.9.2015

1,500

8 �ീ.േഗാപ�മാർ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ

11.9.15 – 18.9.15

1.10.2015 –
12.10.2015

2.11.2015 –
18.11.2015

4,250

9
�ീമതി.സി� മാത�സ്.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

19.8.2015 –
31.8.2015,

1.9.2015 –
15.9.2015

1.10.15 – 12.10.15

7,750

10
േഡാ.വിശ�നാഥ്.സി.നാരായണൻ

അസി.െ�ാഫസർ

21.8.2015 –
31.8.2015,

7.9.2015 –
18.9.2015

1.10.15 – 12.10.15

4,000

11 �ീമതി.ഷീബ.എം.ബി,അേസാ.െ�ാഫസർ
19.8.15 –
29.9.15,

6,250

12 �ീ.ജ�ിൻ.എം.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
21.8.2015 –
8.9.2015,

3,750

13 �ീ.രാേജഷ്.പി.എം, അസി.െ�ാഫസർ
21.8.2015
–2.9.2015,

2,250

14 േഡാ.ഷാ�.െക.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ

20.8.2015 –
24.8.2015,

4.9.15 – 9.9.15

2,750

15 േഡാ.വിേനാദ്.പി.റാേഫൽ
22.8.15 – 26.8.15

31.8.15 – 9.9.15
3,500

16
�ീ.െഷറി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

21.8.15 -26.8.15

31.8.15 – 4.9.15
2,750

17 �ീമതി.ഉമാേദവി.ടി.�, അസി.െ�ാഫസർ
21.8.15 – 26.8.15

2,750
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31.8.15 – 4.9.15

18
�ീ.ആർ.എ. ആ�ൾ ജമാൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 10.9.15 4,750

19 േഡാ.മേനാജ്.ആർ. അസി.െ�ാഫസർ
22.8.15 – 26.8.15

1.9.15 – 22.9.15
3,750

20 �ീ.�ശാ�്.പി, അസി.െ�ാഫസർ
4.9.15 –
9.9.2015

1,500

21 �ീ.വസ��മാർ.ഇ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ
20.8.2015 –
7.9.2015

3,750

22 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
8.9.15 –
17.9.2015

2,500

23 �ീമതി.�ധ.സി.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ
01.9.15 –
16.9.2015

4,000

24 �ീ.മേനാജ്.പി.െജ, അേസാ.െ�ാഫസർ

20.8.2015 –
31.8.2015 &

6 days

3,750

25 �ീമതി.മീന േജാൺ, അേസാ.െ�ാഫസർ
21.8.15 & 2.9.15
– 4.9.15

1,000

26
�ീ.മിജി െചറിയാൻ.ആ.ർ,

അസി.െ�ാഫസർ

1.9.15 – 2.9.15 &

4.9.15 – 7.9.15
1,500

27 �ീമതി.ബി�.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
04.9.15 –
16.9.2015

3,250

28 �ീ.�നിൽ.എ.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ
20.8.15 –
24.8.15

1,250

29
�ീ.മൻേമാഹൻ.സി.എം,
അേസാ.െ�ാഫസർ

31.8.15 – 10.9.15,
1.9.15

19.9.15 – 23.9.15

4,000

30 �ീമതി.എൽേരഖ, അേസാ.െ�ാഫസർ 1.9.15 – 7.9.15 1,750

31 േഡാ.എ.രേമഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 3.9.15 3,000

32 �ീ.സിനിത്.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 24.8.15 1,250

33 �ീ.െനൽസൺ.െക.െജ, അേസാ.െ�ാഫസർ 21.8.15 – 26.8.15 1,500

34
�ീ.േറായ് �ാൻസിസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

1.9.15 – 4.9.15

7.9.15 – 14.9.15

14.10.15 –
17.10.15

1,750

35 �ീ.സ�ി.ടി.ഡി, അേസാ.െ�ാഫസർ 20.8.15 – 15.9.15 2,750

36 �ീ.ഇ.സി.രാമ��ൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 26.8.15

1.9.15 – 11.9.15
5,000

37 �ീ.ഡി.മഹിപാൽ, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 17.9.15 6,500

38
�ീ.മിനിേമാൾ പയസ്.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ
21.8.15 – 2.9.15 2,250

39 �ീ.ഇ.സി.രാമ��ൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
14.09.15 –
06.10.15

5,625
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40 േഡാ.�ധീഷ്.ആർ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 21.8.15 – 28.9.15 9,750

41 �ീമതി.ബി�.എം.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ

56 days

10.9.15 – 17.9.15

23.9.15 –
30.9.15

1.10.5 – 21.10.15

26.10.15 –
31.10.15

2.11.15 – 12.11.15

17.11.15 – 18.11.15

12750

42
�ീ.ആന�് ലാലി നീര

അേസാ.െ�ാഫസർ
23.9.15 – 12.11.15 11,250

43
�ീമതി.സജിന ബീവി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ
2.11.15 – 12.11.15 2,500

44 �ീ.ശശീ�ൻ.െക.ആർ, െ�ാഫസർ 01.9.15 – 28.9.15 2,750

45 �ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ
19.8.15 – 26.8.15

31.8.15 – 7.9.15
8,500

46 േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്. െ�ാഫസർ

19.8.15 – 26.8.15

1.9.15 - 7.9.15

1.10.15, 5.10.15 –
9.10.15

13.10.15 – 21.10.15

26.10.15 –
31.10.15

9.11.15 – 21.11.15

6250

47 �ീ.സി.വി.ലാൽ, െ�ാഫസർ 13.11.15 250

48 �ീമതി.േര�.എം, അസി.െ�ാഫസർ 5.10.15 – 8.10.15 1,000

49 �ീമതി.�ര�.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
26.10.15 –
31.10.15

1,500

X

343/16-17 തീ�തി
31/3/2017

െച�് നം. 228174/22.6.16

�ക – 1,96,872/- I & II Sem
(B.Tech Exam)

(Govt.Engg.College,
Kozhikode )

1
േഡാ.അൻജന ശാ��മാർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

19.8.15 – 31.8.15

1.9.15 – 28.9.15

1.10.15 – 5.10.15

19.11.15 – 26.11.15

12000

2 �ീമതി.അ�രാധ.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 11.9.15

3 �ീമതി.അ�പ.ടി, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 28.9.15 9,250

4 �ീ.സ�യ്.എം.ബി, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 16.9.15 6,250

5 �ീമതി.അ��ീ.എൻപി, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 21.8.15 750

6 �ീ.അ�ദ്.െക.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 17.9.15 – 23.9.15 1,500

7 �ീ.ദിലീപ്�മാർ.പി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ 17.9.15 – 23.9.15 1,500

8 േഡാ.ഷാജി.െക, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 9.9.15 4,500
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9
�ീ.റഹ്മ�� െനൗഫൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 7.9.15 2,500

10 �ീ.സജിത് ബാ�, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 3.9.15 1,500

11 േഡാ.സി.�ീ�മാർ, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 24.8.15 1,500

12
�ീ.നി�ൺലാൽ, േതാ��ിൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 24.8.15 1,250

13 �ീ.ദിലീപ്�മാർപി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 16.9.15 6,250

14 �ീ.�ജിത്�മാർ, െ�ാഫസർ 19.8.15 – 24.8.15 1,500

15 �ീമതി.ദീപ.വി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 19.8.15 – 24.8.15 1,500

16
�ീമതി.േമഴ്സി അ� ഫിലിപ്,

അസി.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 19.9.15 5,750

17 �ീ.പി.െക.രാജൻ, െ�ാഫസർ (Adjunct)

14.9.15 – 19.9.15
&

25 days

6,250

18 �ീ.അനി��ൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 1.9.15

(4 days)
2,500

19 �ീ.സായിജൽ, അസി.െ�ാഫസർ
19.8.15 – 1.9.15

(14 days)
2,500

20 �ീ.സജീബ്.എ.എം, അസി.െ�ാഫസർ - 2,000

XI

346/16-17 തീ�തി
31/3/2017

െച�് നം. 228177/22.6.16

�ക – 2,47,746/-

III Sem B.Tech

(Govt.Engg.College,
Kozhikode

1 േഡാ.�ീജിത്.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ 61 days 15,250

2 �ീ.പി.െക.രാജൻ, െ�ാഫസർ (Adjunct)

16.4.15 – 24.4.15

30.5.15 – 11.6.15

20.5.2015
–29.5.2015

7,500

3
�ീമതി.ഹീര വിശ�നാഥ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.4.15 – 22.4.15

23.4.15 – 27.4.15
3,000

4 �ീ.�ീ�മാർ.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ
27.4.15 –
28.4.15

375

5 �ീ.സജിത് �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 24.4.15 2,125

6 േഡാ.ബി.എസ്.ഷാജിേമാഹൻ 16.4.15 – 21.4.15 1,500

7 �ീമതി.�ിയജ.െക.വി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 23.4.15 2,000

8 േഡാ.ഉഷാ�മാർ.ഇ.ആർ,അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 20.4.15 1,250

9 �ീ.ബി�.ടി.വി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 20.4.15 1,250

10 �ീമതി.സംഗീത.സി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 174.15 500

11 �ീമതി.റഹ്ന.പി, െ�ാഫസർ 16.4.15 –17.4.15 500

12 �ീ.ബ�ള.സി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 20.4.15 1,000

13 �ീമതി.ശ�ാമ. അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 21.4.15 1,000

14
�ീമതി.അൻജന ശാ��മാർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16.4.15 –
07.5.2015

5,500

15 �ീ.ദിലീപ് �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 7.5.15 5,250
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16
�ീ.റഹ്മ�� െനൗഫൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
16.4.15 – 23.4.15 2,250

17

�ീമതി.അ��ീ.എൻ.പി,
അസി.െ�ാഫസർ

(Ad hoc)

16.4.15 – 23.4.15 2,000

18 �ീ.ജിേതഷ്.സി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 23.4.15 2,000

19 േഡാ.സി.�ീ�മാർ, അേസാ.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 25.4.15 2,500

20 �ീ.അ�ൾ ഹമീദ്, െ�ാഫസർ 16.4.15 – 23.4.15 2,000

21 �ീ.അ�ദ്.െക.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 20.4.15 2,000

22 �ീ.രവീ�ൻ.സി.െക, െ�ാഫസർ
16.4.15 –
8.5.2015

2,750

23 �ീ.സജീബ് എ.എം, അസി.െ�ാഫസർ
18.5.2015
-23.5.15

3,000

24 േഡാ.സജിത് സാ�, അേസാ.െ�ാഫസർ 28.4.15 – 16.5.15 4,750

25 �ീ.സായിജൽ.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ 28.4.15 – 16.5.15 4,750

26 �ീ.പി.െക.രാജൻ, (Adjunct faculty)
25.4.15 –
20.5.15

6,250

27 �ീ.േജായ്േമാൻ േജാസഫ്, െ�ാഫസർ 16.4.15 – 2.5.15 3,750

28 �ീമതി.അ�രാധ, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 9.5.15 6,000

29 േഡാ.ദീേപഷ്.െക.പി, അസി.െ�ാഫസർ 16.4.15 – 7.5.15 5,500

XII

350/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 228181/23.6.16

�ക – 2,68,311/-

Valuation of 5th Sem
B.Tech Exam

NSS College, Palakkad

1 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 16.3.15 – 25.4.15 10,250

2 �ീമതി.കല, എ.ഒ.പി. 16.3.15 – 19.3.15 1,000

3 �ീമതി.�മി.എം, അസി.െ�ാഫസർ 16.3.15 – 18.3.15 750

4 �ീമതി.ആഷ.ടി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 16.3.15 – 23.3.15 1,250

5 േഡാ.ആർ.�ധീർ�മാർ, െ�ാഫസർ 16.3.15 – 21.3.15 1,500

6 �ീ.ഹരി��ൻ.എ.െഎ, അസി.െ�ാഫസർ 16.3.15 – 25.3.15 1,875

7 �ീ.മേനഷ്.പി.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ 5 days 1,250

8 േഡാ.ബി� ജി.എസ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 4 days 1,000

9 �ീമതി.നിജിത.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 16.3.15 – 18.3.15 750

10
�ീ.അനിൽ�മാർ.െക.ആർ,
അസി.െ�ാഫസർ

16.3.15 – 19.3.15 1,000

11 �ീ.സി�ാർ�്.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ 16.3.15 – 19.3.15 750

12 �ീ.എം.അ�ൾകരീം, െ�ാഫസർ 20.3.15 – 25.3.15 1,250

13 �ീ.വിേേനാാദ്.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ 20.3.15 – 23.3.15 750

14 �ീമതി.സ� േഗാപാൽ, െ�ാഫസർ 20.3.15 – 30.3.15 2,250

15 �ീ.�ദീപ്.സി, അേസാ.െ�ാഫസർ 13 days 3,250

16 �ീ.പയസ്.ടി.െഎ, െ�ാഫസർ 20.3.15 – 27.3.15 1,875

17 േഡാ.േദവി.വി, െ�ാഫസർ 20.3.15 – 27.3.15 1,500

18 േഡാ.ഷീല.എസ്, െ�ാഫസർ 20.3.15 – 27.3.15 2,000

19 �ീ.�ധീർ.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 3 days 750

20 �ീമതി.�ിത.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ 20.3.15 – 30.3.15 2,500

21 �ീ.ഗിരീഷ്.എൻ.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 23.3.15 – 26.3.15 1,000
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22 �ീ.�ീനാഥൻ.എൻഎസ്, െ�ാഫസർ 27.4.15 – 6.5.15 1,250

23 �ീ.എൻ രാജൻബാ�, െ�ാഫസർ 27.3.15 – 31.3.15 1,000

24 �ീ.േവ�േഗാപാൽ.ജി, അസി,െ�ാഫസർ 3 days 750

25
�ീമതി.അ�ലി.എസ്.നായർ,
അസി.െ�ാഫസർ

3 days 750

26
�ീ.നിഖിൽ ബിേനായ്.സി,

അസി.െ�ാഫസർ
27.3.15 – 31.3.15 1,000

27 �ീ.എ.ആർ.പീ�ർ, അസി.െ�ാഫസർ 25.3.15 – 28.3.15 750

28 േഡാ.േ�ംനാഥ്.ആർ, അേസാ.െ�ാഫസർ 25.3.15 – 31.3.15 1,625

29 �ീ.സേജഷ്.എം, അസി.െ�ാഫസർ 5 days 1,000

30 േഡാ.�േരഷ്.പി.ആർ, െ�ാഫസർ 25.3.15 – 31.3.15 1,500

31 േഡാ.രാജീവ്.എൻ, അേസാ.െ�ാഫസർ 22.3.15 – 31.3.15 2,500

32 �ീമതി.എസ്.സി�, അേസാ.െ�ാഫസർ 10.4.15 – 23.4.15 3,000

33 �ീ.സജീവ്.ജി, െ�ാഫസർ 5 1/2 days 750

34
�ീ.�സാദ്.ആർ.േമേനാൻ,
അസി.െ�ാഫസർ

9.4.15 – 18.4.15 2,000

35 �ീമതി.േരഖ.സി.നായർ, അസി.െ�ാഫസർ 9.4.15 – 18.4.15 1,500

36 �ീമതി.ഉഷ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 5 1/2 days 1,375

37
േഡാ.ആർ.ആർ.മഹാേദവൻ പി�,

െ�ാഫസർ
1.4.15 – 9.4.15 2,000

38 േഡാ.എ.െക.രാജി, െ�ാഫസർ 16 days 3,125

39 േഡാ.ജയല�ി.ആർ, െ�ാഫസർ 1.4.15 – 10.4.15 2,250

40 �ീമതി.ഉമാേദവി, െ�ാഫസർ 1.4.5 – 10.4.15 2,500

41 �ീമതി.നിഷ.എ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 11 days 2,750

42 �ീമതി.ഉഷ.പി, അസി.െ�ാഫസർ 1.4.15 – 8.4.15 1,500

43 �ീ.എൻസി.നിർ�ല േദവി, െ�ാഫസർ 10 days 2,500

44 �ീ.ആഷ വർ�.പി, െ�ാഫസർ 1.4.15 – 20.4.15 4,500

45
േഡാ.ഇ.െക.��ന�ൻ ന��ാർ,

െ�ാഫസർ
1.4.15 – 10.4.15 2,250

46 �ീ.േമാഹൻദാസ്.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ 9.4.15 – 25.4.15 3,500

XIII

1056/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230753/30.8.16

�ക – 1,90,443/-

IV, VII Sem B.Tech exam
valuation – CUIET

(Calicut University Institute
of Engineering &
Technology)

1 േഡാ.റഹ്മ��ീസ.െഎ, െ�ാഫസർ
15.10.15 –
31.10.15

8,000

2 �ീമതി.ജയ ���ര, ലക്ചറർ
15.10.15 –
28.10.15

4,750

3 �ീ.െബ�്സി വർ�ീസ്, ലക്ചറർ
15.10.15 –
27.10.15

2,000

4 �ീമതി.�ീലത.െക.വി, ലക്ചറർ

26.10.15 –
29.10.15

3.12.15 – 14.12.15

5,250

5 �ീ.സജി.എൻ.ആർ, ലക്ചറർ 3.12.15 – 14.12.15 2,625

6 �ീമതി .െബ�്സി വർ�ീസ്, ലക്ചറർ
28.10.15 –
29.10.15

500
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7 �ീമതി.ജയ, ���ര, ലക്ചറർ
27.10.15 –
28.10.15

500

8 �ീമതി.അനീഷ.പി, ലക്ചറർ

15.10.15 –
21.10.15

26.10.15 –
30.10.15

2,750

9
�ീമതി.മർസീന.എൻ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ

15.10.15 –
19.10.15

2,500

10 �ീമതി.ജിസി.എൻെക, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
20.10.15

1,500

11 �ീ.രതീഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
19.10.15

1,000

12 �ീമതി.ജിതിന.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
31.10.15

3,000

13 �ീമതി.�മറാണി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
20.10.15

1,000

14 �ീ.കമൽ.വി.വി, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
20.10.15

1,500

15 �ീ.വിനീത് േമാഹൻ, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
20.10.15

1,500

16 �ീ.നിയാസ് ത�ിൽ, അസി.െ�ാഫസർ 27.10.15 250

17 �ീ.ൈസദ് അ��, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
20.10.15

1,375

18
�ീമതി.ആര�.ആർ.നായർ,
അസി.െ�ാഫസർ

15.10.15 –
21.10.15

26.10.15 –
28.10.15

2,500

19
�ീ.സജിത് േഗാപിനാഥ്,

അസി.െ�ാഫസർ
1.12.15 - 9.12.15 2,250

20 �ീ.�ിേയഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
27.10.15

2,000

21 �ീ.അശ�തി,സി.പി, ലക്ചറർ 31.10.15 – 5.11.15 1,250

22 �ീ.�ിേയഷ്.െക, അസി.െ�ാഫസർ 3.12.15 – 9.12.15 1,500

23 �ീമതി.വിദ�.െക.സി, ലക്ചറർ 9.12.15 – 18.12.15 2,500

24 �ീമതി.അപ്ഷ �റി, അസി.െ�ാഫസർ 27.10.15 – 3.11.15 1,750

25 �ീമതി.�ജിഷ.സി, ലക്ചറർ
18.12.15 –
28.12.15

1,500

26 �ീമതി.ദയ ദാേമാദർ, അസി.െ�ാഫസർ
12.12.15 –
30.12.15

5,000

27 �ീമതി.ഷിബിനി.എ.വി, ലക്ചറർ 4 days 1,000

28 േഡാ.റഹ്മ��ീസ.െഎ, �ാൻസി�ാൾ 16.2.16 – 31.3.16 6,750

29 �ീ.അ�ൺ.എൻ 16.2.16 – 27.2.16 1,000

30 �ീ.ദിവ��മാർ.െക, 16.2.16 – 24.2.16 1,250

31 �ീമതി.ജിതിന.ടി.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 18.2.16 625

32 �ീമതി.ജിസി.എൻ.െക, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 19.2.16 1,000
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33 �ീമതി. േറാഷ്ന.ഇ, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 18.2.16 750

34 �ീ.രതീഷ്.സി, അസി.െ�ാഫസർ
16.2.16 – 19.2.16

22.2.16 – 29.2.16
1,250

35 �ീ.കിേഷാർകമൽ, അസി.െ�ാഫസർ 22.2.16 – 8.3.16 750

36 �ീ.െമാഹ�ദ് ഷഫീഖ്., അസി.െ�ാഫസർ 19.2.16 – 20.2.16 500

37 �ീ.�ിേയഷ്, അസി.െ�ാഫസർ 18.2.15 – 19.2.15 500

38
�ീ.സജിത് േഗാപിനാഥ്,

അസി.െ�ാഫസർ
16.2.16-20.2.16 1,250

39 �ീ.ൈസദ് അ��, അസി.െ�ാഫസർ 18.3.16 – 21.3.16 2,250

40 �ീ.ഫാസിൽ.ടി.േമാഹ�ദ്, ലക്ചറർ 16.2.16 – 22.2.16 1,500

41 �ീമതി.ജിഷ.പി, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 19.2.16 1,000

42 �ീമതി.വി.���ിയ.അസി.െ�ാഫസർ 18.2.16 – 21.2.16 1,250

43 �ീമതി.�മ റാണി, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 19.2.16 500

44
�ീമതി.�ീന �ീൻസിസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

16.2.16 – 24.2.16 750

45 �ീമതി.വിദ�.െക.സി, അസി.െ�ാഫസർ 7 days 750

46 �ീ.ശശിധരൻ.എസ്, ലക്ചറർ

16.2.16 – 17.2.16
&

20.2.16

750

47 �ീമതി.ആയിഷ �റി, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

48 �ീമതി.നിൻസി,എ��ാ�്, ലക്ചറർ 16.2.16 – 19.2.16 1,000

49 �ീ.അഖിൽ.െക.െക, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 20.2.16 1,000

50 �ീ.ഹമീം ജസി.ആർ.െക, ലക്ചറർ 16.2.16 – 21.2.16 1,500

51 �ീ.അ�ൺ.എൻ. അസി.െ�ാഫസർ 18.2.16 250

52 അ�ന.ബി, അസി.െ�ാഫസർ 16.2.16 – 19.2.16 1,000

53 �ീമതി.ആര�.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ 11.3.16 – 16.3.16 1,000

XIV

1072/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230769/31.8.16

�ക – 14,564/--

VI sem Bsc Statistics Exam

Vimala College, Thrissur.

1
�ീമതി.അ�� ത�ിൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
3.5.2016- 7.5.16 1,500

2 േഡാ.ദിവ�.പി.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ 3.5.2016- 7.5.16 1,125

XV

1075/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230772/31.8.16

�ക –57,383/-

I & II sem MSW exam,
Vimala College, Thrissur.

1 േഡാ.മിനിേമാൾ.െക, അസി.െ�ാഫസർ
11.1.16 – 25.1.16

5.7.16 – 25.7.16
5,500

2
�ീമതി.�ീസ.ടി.�ളി�ൽ,
അസി.െ�ാഫസർ

11.1.16 – 20.1.16

5.7.16 – 29.7.16
3,500

3 േഡാ.ആഷ.പി.റാ�,അസി.െ�ാഫസർ 25.7.16 – 3.8.16 2,500

4 േഡാ.ജയ െചറിയാൻ, അേസാ. െ�ാഫസർ 25.7.16 – 5.8.16 3,000

XVI

1039/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230736/26.8.16

�ക –21,749/-

1 േഡാ.വ.എ.വസ�, അേസാ.െ�ാഫസർ

8.03.2016

11.3.2016 –
14.3.2016

1,250
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V sem Bsc Botany,

Govt.Arts & Science
College, Calicut

2 �ീമതി.ജയ�ീ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.16 – 11.3.16 1,000

3 േഡാ.ര�ന.പി.െക, അസി.െ�ാഫസർ 8.3.16 – 11.3.16 1,000

XVII

1036/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230733/26.8.16

�ക –1,75,452/-

I, II, IV, VI Sem Bsc /BCA
Computer Science Exam

Prajyothi Niketan College,
Pudukkad

1 േഡാ.ബി�.പി.ചാേ�ാ, അേസാ.െ�ാഫസർ
26.8.14 –
1.9.2014

1,250

2
�ീമതി.സീന മാത�സ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

26.8.14 –
28.8.14

24.9.14 – 1.10.14

8.3.16 – 11.3.16 &

3.5.16 – 7.5.16

5,000

3 �ീമതി.റിൻസി.ടി.എ, അസി.െ�ാഫസർ

26.8.14 –
28.8.14

24.9.14 – 1.10.14

2,500

4
�ീമതി.ദീ�ി.എം.പിഷാരടി,
അസി.െ�ാഫസർ

26.8.14 –
28.8.14

24.9.14 – 1.10.14
+

4 days

3,500

5 �ീ.േജാ�.െക.ടി, അേസാ.െ�ാഫസർ
24.9.14 –
30.9.14

1,500

6
�ീമതി.േസാണിയസ�ി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

26.8.14 –
28.8.14

8.3.16 – 11.3.16

1,750

7 േഡാ.ബി�.പി.ചാേ�ാ, അേസാ.െ�ാഫസർ
8.3.16 – 11.3.16

3.5.16 – 7.5.16
2,250

XVIII

1033/16-17 തീ�തി 31/3/2017

െച�് നം. 230730/26.8.16

�ക –32,079/-

III & IV Sem April 2015

Prajyothi Niketan College,
Pudukkad

1 �ീ.പി.പി.േജാസഫ്, അസി.െ�ാഫസർ 1,000

2 �ീ.ജിബിഷ് മാത�, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 – 9.10.15

8.3.16 – 15.3.16
2,000

3 �ീ.േജാസഫ്.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 – 9.10.15

8.3.16 – 15.3.16
2,000

4
�ീമതി.ഉമാേദവി.െക.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

2 days 500

5
േഡാ.ൈനസ് േമരി �ാൻസിസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 – 8.10.15 625

6 േഡാ,വർഗീസ് േപാൾ, അേസാ.െ�ാഫസർ 6.10.15 – 8.10.15 625

7
േഡാ.മി� മരിയ ആേ�ാ,

അസി.െ�ാഫസർ
6.10.15 – 8.10.15 625

XIX

691/2016-17

െച�് നം.
229169/20.07.2016

�ക –5,34,794/-

1 �ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ
01.12.15 –
16.01.16

11,750

2 �ീ.എം.പി.രാജൻ, അസി.െ�ാഫസർ
15.10.15 –
19.10.15

1,250

3 �ീമതി.സതി.പി.എ�്, അസി.െ�ാഫസർ 20.10.15 – 11.11.15 5,750
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Govt.Engg.College, Thrissur

4 േഡാ.സീമ വർ�ീസ്, അസി.െ�ാഫസർ 19.10.15 – 4.11.15 3,250

5 �ീമതി.ഷീബ.എം.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ
30.10.15 –
24.11.15

6,250

6 �ീ.മണിലാൽ.എ.എം, അസി.െ�ാഫസർ 23.11.15 – 1.12.15 2,000

7
േഡാ.സജീവ്.എസ്.നായർ,
അസി.െ�ാഫസർ

20.10.15 –
19.11.15

6,750

8 േഡാ.എ.രേമഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 9 days 2,250

9
�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ.െ�ാഫസർ
13.11.15 – 27.11.15 3,750

10 �ീ.ഇ.സി.രാമ��ൻ, അസി.െ�ാഫസർ 13.10.15 – 21.10.15 2,250

11 �ീ.മേനാജ്.എൻ, അസി.െ�ാഫസർ 9 days 2,250

12 േഡാ.വി.ഒ.രജിനി, െ�ാഫസർ 8 days 2,000

13
�ീ.�ബിൻ െപാേലാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
8 days 2,000

14 േഡാ.�ശാ�്�മാർ.െക.പി, െ�ാഫസർ
10.12.15 –
14.12.15

1,000

15 േഡാ.മ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ 08.12.15 – 11.12.15 1,000

16
�ീമതി.�സീത.പി.നായർ,
അസി.െ�ാഫസർ

16.11.15 – 19.11.15 875

17 േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്, െ�ാഫസർ 12 days 3,000

18 േഡാ.െനൗഷജ.പി.ടി, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

19 �ീമതി.െജൻസി.പി.എ, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

20 �ീമതി.േരഖ.വി.�മാർ, അസി.െ�ാഫസർ 5 days 1,250

21 �ീമതി.ബി�.എ.ജി, അസി.െ�ാഫസർ 3 days 750

22 �ീമതി.ബി�.സി.എ, അസി.െ�ാഫസർ 5 days 1,250

23 �ീ.�ബാറക്.എ,െക, അസി.െ�ാഫസർ 4.11.16 – 9.11.16 1,250

24 �ീ.സനീഷ്�മാർ.ടി.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.10.15- 30.10.15 2,000

25
�ീമതി.നിഷ.ജി ���ിൽ,

അസി.െ�ാഫസർ
21 days 5,250

26 േഡാ.ജയൻ.എം.വി, അേസാ.െ�ാഫസർ 11 days 2,750

27 �ീമതി.�മ.െക.എസ്, െ�ാഫസർ 18 days 4,500

28 �ീമതി.�ധ.സി.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 11 days 2,750

29 �ീ.പി.പി.ശിവൻ, അസി.െ�ാഫസർ 10 days 2,500

30 േഡാ.�ീന.പി, അേസാ.െ�ാഫസർ 12 days 3,000

31 �ീമതി.ആശ.ബി, അസി.െ�ാഫസർ 2 days 500

32 �ീ.രാേജഷ്.പി, അസി.െ�ാഫസർ 2.11.15 – 26.11.15 6,250

33 �ീമതി.അനിത.പി.എ�്, െ�ാഫസർ 20 days 500

34
�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,
അേസാ.െ�ാഫസർ

20 days 5,000

35
�ീമതി.േശാശാമണി.െക.െജ,
അസി.െ�ാഫസർ

5 days 1,250

36 �ീ.െക.ആർ.ജയേദവൻ, െ�ാഫസർ 17 days 1,250
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37 �ീ.ഡി.മഹിപാൽ, അേസാ.െ�ാഫസർ 12 days 3,000

38 �ീ.ലാ�.പി.പി, അസി.െ�ാഫസർ 29 days 7,250

39 �ീ.ശശീ�ൻ.െക.ആർ, െ�ാഫസർ 6.11.15 – 25.11.15 5,000

40 �ീ.എ.രേമഷ്, അേസാ.െ�ാഫസർ 19.12.15 – 31.12.15 2,000

41
�ീ.െട�ിസൺ.െക.േജാസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

21.12.15 – 31.12.15 2,750

42 �ീമതി.�നീറ.സി.ആർ, അേസാ.െ�ാഫസർ
26.10.15 –
26.11.15

3,250

43
�ീ.�ഹ�ദ് സാലിഹ്.െക.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
25 days 6,250

44
�ീ.സജി�് സി ���ണ�ൻ,
അസി.െ�ാഫസർ

21.12.15 –
29.12.15

2,250

45 �ീ.അൻവർ സാദിഖ്, അസി.െ�ാഫസർ
21.12.15 –
29.12.15

2,250

46 �ീ.പി.വി.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ 10 days 2,500

47
�ീ.ഹാരിസ് ന�െ�ാടി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

01.12.15 –
05.12.15

1,250

48 �ീമതി.�ജാത.െഎ, അസി.െ�ാഫസർ
20.10.15 –
28.10.15

1,250

49 േഡാ.അ�നാേദവി.ബി, അേസാ.െ�ാഫസർ 01.11.15 – 13.11.15 750

50 �ീമതി.ജാ�ിൻ.ഇ.എ, അസി.െ�ാഫസർ 12 days 3,000

ആെക 8,38,525

5-7-8

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. �ക/ െച�്
നം./തീ�തി

�ാപനം

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്
DA ഇന�ിൽ

ൈക��ിയ �ക

I

100/16-17

െച�് നം. 226807, തീ�തി
20/5/2016

�ക- 96,783/-

െസ�് േജാസഫ്സ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1
�ീമതി.സരള േജായ്സ് �ി�ഫർ

അേസാ. െ�ാഫസർ

26.8.14 �തൽ
01.9.2014 വെര

( 6 ദിവസം)

1,500

2
�ീ.സേജാ േജാസ്

അസി. െ�ാഫസർ
01/09/2014 250

3
�ീമതി.അ� �സൻ േജാർജ്

അസി.െ�ാഫസർ

26/8/14 �തൽ
1/9/2014 വെര

(6 ദിവസം)

1,500

4
�ീമതി.ഗീത േജ�ബ്,

അസി. െ�ാഫസർ

26/8/14 �തൽ
1/9/2014 വെര

(6 ദിവസം)

1,500

5
�ീമതി. വി.എസ്.�ജിത

അസി.െ�ാഫസർ

26/8/14 �തൽ
1/9/2014 വെര

(6 ദിവസം)

1,500
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6
�ീമതി.ഷാലി അ��ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

26/8/14 �തൽ
1/9/2014 വെര

(6 ദിവസം)

1,500

7
�ീമതി.ആഷ േതാമസ്,

അേസാ. െ�ാഫസർ

23/8/14 �തൽ
1/9/14 വെര

1,500

II

96/16-17

Ch.No.226804 dt.20/05/2016

Rs. 22,689/-

െസ�് േജാസഫ്സ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1
�ീ.േബബി.െജ.ആല�ാ�്

അേസാ.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
9/10/2015 വെര

1,000

2
�ീ.അനീഷ്.ഇ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
8/10/2015 വെര

750

3
േഡാ.ജിജി െപൗേലാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
8/10/2015 വെര

500

4
േഡാ.അനീസ്.െക.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
8/10/2015 വെര

750

5
േഡാ.�ധി�മാർ.എ.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
8/10/2015 വെര

750

6
േഡാ.ലിേയാൺ വർഗീസ്

അസി.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
7/10/2015 വെര

500

III

94/16-17

Ch.No.226801/ dt. 20/5/2016

Rs.48,590/-

1
�ീമതി.SR.േറാസ് ആേ�ാ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
15/10/2015 വെര

2,500

2
േഡാ.ലിസ� േജാൺ

അേസാ.െ�ാഫസർ

6/10/15 �തൽ
13/10/2015 വെര

2,000

IV

91/16-17

Ch.No.226798/ dt. 20/5/2016

Rs.3,26,297/-

NSS എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
പാല�ാട്

1
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

17/12/15 �തൽ
20/2/2016 വെര

16,500

2
�ീമതി.�ഷമ.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസ്ർ

17/12/15 �തൽ
14/01/2016 വെര

7,250

3
�ീ.അനിൽ�മാർ.വി,

െ�ാഫസർ
20 1/2 ദിവസം 5,125

4
�ീമതി.ലത.എം,

െ�ാഫസർ
11 1/2 ദിവസം 2,875

5
�ീ.�ീനാഥൻ.എസ്.

െ�ാഫസർ

27/12/15 �തൽ
08/1/2016 വെര

3,125

6
�ീ.അ�പ്�മാർ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

01/1/16 �തൽ
29/01/2016 വെര

6,125

7
�ീമതി.ലത.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

26/12/15 �തൽ
05/01/2016 വെര

2,500

8
�ീമതി.രശ്മി.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

26/12/15 �തൽ
14/01/2016 വെര

5,500

9
�ീമതി.രമ�.ടി,

ഗ�് ലക്ചറർ

26/12/15 �തൽ
31/12/2015 വെര

1,375
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10
േഡാ.�ിയ.ജി.ദാസ്,

െ�ാഫസർ

21/01/16 �തൽ
08/2/2016 വെര

4,375

11
�ീ.പി�ഷ്.ടി.െഎ,

െ�ാഫസർ

27/01/16 �തൽ
03/2/2016 വെര

2,000

12
�ീ.പി.���സാദ്,

െ�ാഫസർ

21/01/16 �തൽ
04/2/2016 വെര

3,500

13
�ീമതി.ജീമ.െക.െചറിയാൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

22/01/16 �തൽ
03/2/2016 വെര

3,125

14
േഡാ.�ധ.ടി,

െ�ാഫസർ

13/01/16 �തൽ
23/01/2016 വെര

2,625

15
�ീമതി.കല.എൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13/01/16 �തൽ
19/01/2016 വെര

1,750

16
�ീ.�സാദ്.ആർ.േമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

13/01/16 �തൽ
20/01/2016 വെര

1,875

17
�ീമതി.�ീജ .എൻ.ഉ�ി�ാൻ

അസി.െ�ാഫസർ

13/01/16 �തൽ
16/01/2016 വെര

1,000

18
േഡാ.ഗീത.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13/01/16 �തൽ
16/01/2016 വെര

1,000

19
�ീമതി.സി�.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

18/01/16 �തൽ
25/01/2016 വെര

2,000

20
�ീ.മേനാഷ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

18/01/16 �തൽ
28/01/2016 വെര

2,625

21
�ീ.എ.ആർ.പീ�ർ,

െ�ാഫസർ

11/01/16 �തൽ
18/01/2016 വെര

2,000

22
�ീമതി.േജ�ാതിശ�ർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

04/02/16 �തൽ
17/02/2016 വെര

3,500

23
�ീ.ബി.രാേജഷ് േമേനാൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

04/01/16 �തൽ
18/01/2016 വെര

3,750

24
�ീമതി.േജ�ാതിശ�ർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

04/01/16 �തൽ
18/01/2016 വെര

3,750

25
�ീമതി.േജ�ാതിശ�ർ.പി.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

19/01/16 �തൽ
03/02/2016 വെര

3,625

26
േഡാ.പി.ആർ.�ീമഹാേദവൻ പി�,
െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
12/02/2016 വെര

2,875

27
�ീ.സ�ീവ്.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
19/02/2016 വെര

4,625

28
�ീ.രാധാ��ൻ.ആർ,

െ�ാഫസർ

08/02/16 �തൽ
19/02/2016 വെര

2,750

29 �ീമതി.ഉഷ.പി, 01/02/16 �തൽ 6,000
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അസി.െ�ാഫസർ 24/02/2016 വെര

30
േഡാ.�ധ.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
05/02/2016 വെര

1,250

31
�ീമതി.നിർ�ലാേദവി.എൻ.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
22/02/2016 വെര

5,375

32
�ീമതി.സജിത.ആർ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
05/02/2016 വെര

1,125

33
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

01/01/16 �തൽ
25/01/2016 വെര

5,500

34
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

27/01/16 �തൽ
22/02/2016 വെര

5,000

35
�ീ.ബി�.എം.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

27/01/16 �തൽ
31/01/2016 വെര

875

36
�ീമതി.എസ്.സി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
13/02/2016 വെര

2,750

37
�ീ.കിരൺ.വി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

01/02/16 �തൽ
13/02/2016 വെര

2,750

38
�ീമതി.േരഖ.ജി.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
5 days 1,250

39
�ീമതി.ഉഷ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ
4 days 1,000

40
േഡാ.ജയല�ി.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
4 days 1,000

41
�ീമതി.�ിയ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
4 days 1,000

42
േഡാ.എൻ.രാജൻബാ�,

െ�ാഫസർ
4 days 1,000

43
�ീമതി.അ�ലി.എസ്.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
3 1/2 days 875

44
േഡാ.േ�ംനാഥ്.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
3 days 750

45
�ീ.�വീൺ�മാർ,

അസി.െ�ാഫസർ
3 days 750

46
�ീമതി.േജ�ാതി ശ�ർ.പി.ആർ

അസി.െ�ാഫസർ
3 days 750

47
�ീമതി.�ിയ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
3 days 750

48
�ീ.സതീഷ് ��ൻ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
3 days 750
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V

MUA College, പ�ി�ൽ,

െവൗ�ർ നം. 76/16-17

െച�് നം. 226782 - തീ�തി
11/5/2016

�ക 10,566/-

1
േഡാ.െഷയ്�് �ഹ�ദ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13.11.2014 �തൽ
20.11.2014 വെര

2,000

2
�ീ.എൻ�ഹ�ദലി,
അേസാ.െ�ാഫസർ

13.11.2014 �തൽ
19.11.2014 വെര

1,750

3
�ീ.�സഫ്.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13.11.2014 �തൽ
19.11.2014 വെര

1,750

4
�ീ.ഇസ്ഹാഖ്.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13.11.2014 �തൽ
19.11.2014 വെര

1,750

5
�ീ.അ��.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

13.11.2014 �തൽ
19.11.2014 വെര

1,750

VI

െവൗ�ർ നം. 84/16-17

െച�് നം. 226790 - തീ�തി
11/5/2016

�ക 8290/-

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1
േഡാ.ക�ണ.എം.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

02.05.2014 �തൽ
14.05.2014 വെര

2,500

2
�ീമതി.േമാനി ജീജി

അസി.െ�ാഫസർ

03.05.2014 �തൽ
16.05.2014 വെര

750

3
�ീമതി.നിമിത �േരഷ്,

ലക്ചറർ

03.05.2014 �തൽ
16.05.2014 വെര

750

4
�ീമതി.അനിതാ േഡവിഡ്,

ലക്ചറർ

02.05.2014 �തൽ
12.05.2014 വെര

1,750

VII

െവൗ�ർ നം. 88/16-17

െച�് നം. 226795 - തീ�തി
18/5/2016

�ക 54,208/- എസ്.എൻ.
േകാേളജ്, നാ�ിക

1
�ീ.എം.ആർ.�സാജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.2016 �തൽ
15.03.2016 വെര

2,000

2
�ീമതി.ദീ�ി.എ.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 �തൽ
14.03.2016 വെര

1,750

3
�ീമതി.വി.പി.അസാ.അനില,

അേസാ.െ�ാഫസർ
7 ദിവസം 1,750

4
�ീമതി.�ീ� മാധവൻ,

ഗ�് ലക്ചറർ

08.03.2016 �തൽ
11.03.2016 വെര

1,000

5
�ീ.സി.െക.ഉ�ി��ൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.03.2016 �തൽ
14.03.2016 വെര

1,750

6
�ീമതി.ദിവ�.െക.ഡി,

അസി.െ�ാഫസർ

08.03.2016 �തൽ
14.03.2016 വെര

1,750

7
�ീമതി.�ജ.എ.എം,

ഗ�് ലക്ചറർ

08.03.2016 �തൽ
14.03.2016 വെര

1,750

VIII

െവൗ�ർ നം. 126/16-17

െച�് നം. 227097 - തീ�തി
28/5/2016

�ക 201234/-

GASC േകാഴിേ�ാട്

1
�ീ.എടേ�ാ�് ഷാജി,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
15.10.2015 വെര

2,500

2
�ീ.പി.െജ.�സാദ്,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000

3
േഡാ.ദിേനഷ്.പി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000
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4
�ീമതി.�ീകല.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000

5
�ീമതി.�ഭ.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000

6
�ീ.മേനാജ് �മാർ.െക.�,

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000

7
�ീ.ജിൻസി.വി.െക

അസി.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
09.10.2015 വെര

1,000

8
�ീ.ബാ�.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

06.10.2015 �തൽ
13.10.2015 വെര

2,000

IX

െവൗ�ർ നം. 149/16-17

െച�് നം. 227270 - തീ�തി
04/06/2016

�ക 65,263/-

MCC േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.�ീജി�്.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

26.08.2014 �തൽ
128.8.14 വെര

750

2
േഡാ.ബി� േജാസഫ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26.8.2014 �തൽ
03.09.14 വെര

1,750

3
�ീ.��ൺ.വി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26.8.2014 �തൽ
03.09.2014 വെര

1,750

4
�ീ.േറാബർ�്.എസ്.

അസി.െ�ാഫസർ
2 ദിവസം 500

X

െവൗ�ർ നം. 146/16-17

െച�് നം. 227267 - തീ�തി
04/06/2016

�ക 98,274/-

MCC േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.ൈബ� േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

25.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

1,750

2
േഡാ.�ീജി�്.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2,000

3
�ീ.��ൺ.വി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2,000

4
�ീ.േറാബർ�്.വി.എസ്

അസി.െ�ാഫസർ

24.9.2014 �തൽ
01.10.2014 വെര

2,000

XI

െവൗ�ർ നം. 123/16-17

െച�് നം. 227094 - തീ�തി
28/05/2016

�ക 16,347/-

GASC േകാഴിേ�ാട്

1
േഡാ.പി.�ൈബർ,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
15.3.2016 വെര

2,750

2
േഡാ.അ�ബ�ർ.ഇ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

8.3.2016 �തൽ
14.3.2016 വെര

2,500

3
�ീ.ഉ�ാൻ.എം.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
7 ദിവസം 1,750

XII

െവൗ�ർ നം. 120/16-17

െച�് നം. 227091 - തീ�തി
27/05/2016

�ക 281080/-

NSS Engineering
College,Palakkad

1
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

05.10.2016 �തൽ
09.10.2016 വെര

1,250

2
�ീമതി.നിർ�ലാേദവി.N.C,

െ�ാഫസർ

04.9.2015 �തൽ
09.10.2015 വെര

9,000

3
േഡാ.െറജി രാജ്.ആർ.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

09.9.2015 �തൽ
19.09.2015 വെര

2,750
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4
�ീമതി.ലത.എം,

AOP

04.9.2015 �തൽ
16.09.2015 വെര

2,750

5
�ീമതി.ജി.ഉഷാ�മാരി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

04.9.2016 �തൽ
15.09.2016 വെര

2,750

6
�ീമതി.�ഷമ.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

04.9.2015 �തൽ
29.09.2015 വെര

6,250

7
�ീ.സജി�്.വി.എസ്

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
23.09.2015 വെര

1,250

8
�ീ.വി.അനിൽ�മാർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.9.2015 �തൽ
30.09.2015 വെര

4,750

9
േഡാ.�ളീധരൻ.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08.9.2015 �തൽ
30.09.2015 വെര

5,750

10
�ീമതി.േജ�ാതി പാർവതി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

09.9.2015 �തൽ
19.09.2015 വെര

2,750

11
േഡാ.എസ്.മായാേദവി,

അസി.െ�ാഫസർ

14.9.2015 �തൽ
30.09.2015 വെര

4,250

12
�ീമതി.മ�.എം.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ

14.9.2015 �തൽ
25.09.2015 വെര

3,000

13
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ

അേസാ.െ�ാഫസർ

14.9.2015 �തൽ
01.10.2015 വെര

4,500

14
�ീമതി.നിഷ.എ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
18 ദിവസം 4,500

15
�ീ.�ദീപ്.സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

25.9.2015 �തൽ
08.10.2015 വെര

3,000

16
�ീ.ജയദീപ്.എസ്,

APCE

22.9.2015 �തൽ
30.09.2015 വെര

1,000

17
�ീമതി.രജനി.വി.�,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2016 �തൽ
30.09.16 വെര

3,750

18
�ീമതി.സജിത.ആർ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015
�തൽ23.09.15 വെര

1,500

19
�ീ.സേ�ാഷ്�മാർ.എസ്

APME

17.9.2015
�തൽ28.09.15 വെര

2,750

20
�ീമതി.േജ�ാതിശ�ർ.പി.ആർ

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015
�തൽ28.09.15 വെര

2,625

21
�ീമതി.�ശീല.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

17.9.2015
�തൽ28.09.15 വെര

1,750

22
�ീമതി.�ീലത.എൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015
�തൽ23.09.15 വെര

1,500
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23
�ീ.പി.���സാദ്,

െ�ാഫസർ

17.9.2015
�തൽ30.09.15 വെര

3,250

24
�ീമതി.�മി.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
19.09.15 വെര

750

25
�ീ.ഹരി��ൻ.എ.െഎ,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
19.09.15 വെര

750

26
�ീമതി.വിദ�.എം.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
19.09.15 വെര

750

27
േഡാ.�ബീഷ്.െക.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

18.9.2015 �തൽ
29.09.15 വെര

3,000

28
�ീ.അ�പ്�മാർ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

18.9.2015 �തൽ
29.09.15 വെര 3,000

29
േഡാ.ആർ�ധീർ�മാർ,

െ�ാഫസർ

19.9.2015 �തൽ
05.10.15 വെര

4,500

30
�ീ.ജയ�സാദ്.ജി,

െ�ാഫസർ

19.9.2015 �തൽ
05.10.15 വെര

3,250

31
�ീ.എൻ.സി.നിർ�ലാേദവി,

െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
03.09.15 വെര

4,500

32
�ീമതി.എം.ജി.ര�ിനി,

അസി.െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
26.08.15 വെര

3,250

33
സജിത്.വി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
21.08.15 വെര

2,250

34
�ീ.ജീവൻ �കാശ്.വി,

െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
25.08.15 വെര

2,250

35
�ീമതി.�ഷമ.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
26.08.15 വെര

4,250

36
�ീമതി.േജ�ാതി പാർ�തി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
22.08.15 വെര

1,500

37
േഡാ.െറജിരാജ്.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
22.08.15 വെര

1,500

38
േഡാ.�രളീധരൻ.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
22.08.15 വെര

1,500

39
�ീമതി.�ഷാര.െക.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

17.08.2015 �തൽ
03.09.15 വെര

3,483

40
�ീമതി.ആശ വർ�.പി,

െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
31.08.15 വെര

4,000

41
�ീ.സേജഷ്.പി,

അസി.െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
17.08.15 വെര

1,750
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42
േഡാ.ര�ി.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

12.08.2015 �തൽ
19.08.15 വെര

1,750

43
േഡാ.വാസ�ി.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

10.08.2015 �തൽ
18.08.15 വെര

2,000

44
േഡാ.അനിത.പി,

െ�ാഫസർ

10.8.16 �തൽ
18.08.16 വെര

2,000

45
േഡാ.വിേനാദ്,

അേസാ.െ�ാപസർ
1/2 ദിവസം 125

46
�ീ.ജീവൻ �കാശ്.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
23.9.15 വെര

1,500

47
�ീമതി.ലിഷ േപാൾ,

അസി.െ�ാഫസർ
2 ദിവസം 500

48
�ീമതി.�ിത.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

17.9.2015 �തൽ
23.9.15 വെര

1,500

49
�ീമതി.�ിയ.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
4 ദിവസം 1,000

XIII

െവൗ�ർ നം. 115/16-17

െച�് നം. 226823 തീ�തി
25/05/2016

�ക 127417/- NSS Engineering
College,Palakkad

1 േഡാ.�ധ, െ�ാഫസർ 3 ദിവസം 750

2
�ീമതി.ആശ.ടി.എസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ
3 ദിവസം 750

3
�ീ.ഷാജി േമാഹൻ.ബി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
2 ദിവസം 500

4
േഡാ.ഗീത.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
30.12.14 �തൽ
31.12.14 വെര

375

5
�ീ.എം.അ�ൽകരീം.,

െ�ാഫസർ

30.12.14 �തൽ
01.01.2015 വെര

750

6
�ീമതി.േരഖ.ജി.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ

30.12.14 �തൽ
31.12.2014 വെര

375

7
േഡാ.ബി�.ജി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

30/12/2014 �തൽ
1.1.15 വെര

625

8 �ീ.സേജഷ്, APME 1/1/2015 250

9
േഡാ.�േരഷ്.പി.ആർ,

െ�ാഫസർ
1/1/2015 (1 ദിവസം) 250

10 �ീ.സ�ീവ്.ജി, െ�ാഫസർ 1/1/2015 (1 ദിവസം) 250

11
േഡാ.വിേനാദ്.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1/1/2015 (1 ദിവസം) 250

12
�ീ.അ�പ് �മാർ.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

30/12/2014 �തൽ
1.1.15 വെര

750

13
�ീ.അ�പ്.എസ്.പി�,

2/1/15 250
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അേസാ.െ�ാഫസർ

14
�ീ.�വീൺ�മാർ.ഇ,

അസി.െ�ാഫസർ
2/1/15 250

15 �ീ.പി�ഷ്.ടി.െഎ, െ�ാഫസർ 2/1/15 250

16
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ
2 ദിവസം 500

17
�ീ.�ദീപ്.സി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1 1/2 ദിവസം 375

18
�ീ.േവ�േഗാപാൽ,

അസി.െ�ാഫ�
2/1/2015 250

19
�ീ.�ീനാഥൻ.എസ്,

െ�ാഫസർ
2/1/2015 125

20 േഡാ.ഗീത.ജി,അസി.െ�ാഫസർ
5/1/15 �തൽ
14/1/15 വെര

1,000

21
േഡാ.ബി�.ജി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
3 ദിവസം 750

22 �ീ.വിേനാദ്.ജി, അേസാ.െ�ാഫസർ
1/1/15 �തൽ 3/1/15
വെര

750

23
�ീ.മേനാഷ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

11/1/15 �തൽ
15/1/15 വെര 1,250

24
�ീ.ഹരി��ൻ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

25 �ീ.�ദീപ്.സി, െ�ാഫസർ
6/1/15 ( 1/2
ദിവസം)

125

26
�ീമതി.െ�ഫി േതാമസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

6/1/15 ( 1/2
ദിവസം)

125

27
�ീമതി.�ധ.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
5/1/15 �തൽ 7/1/15
വെര

750

28
�ീ.ജയദീപ്.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
5/1/15 250

29
�ീ.അ�പ്.എസ്.പി�

അേസാ.െ�ാഫസർ
12/1/15 125

30
�ീമതി.സ�� േഗാപാൽ

െ�ാഫസർ

5/1/15 �തൽ
14/1/15 വെര

2,250

31
�ീ.�സാദ്.ആർ.േമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

5/1/15 �തൽ
6/1/15 വെര

375

32
�ീമതി.വിദ�.എം.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ

5/1/15 �തൽ
8/1/15 വെര

875

33 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 16/1/15 250
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34
�ീ.വിേനാദ്.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
16/1/15 250

35
�ീ.�േരഷ്.പി.ആർ,

െ�ാഫസർ
16/1/15 250

36
�ീ.അ�പ്�മാർ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
16/1/15 250

37
േഡാ.�േരഷ്.െക.എസ്,

െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

38
�ീ.രാധാ��ൻ.ആർ,

െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

39
�ീമതി.ര�ി.ജി,

െ�ാഫസർ
16/1/15 250

40
�ീ.സ�ീവ്.ജി,

െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

41
�ീ.�സാദ് ആർ േമേനാൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
16/1/15 250

42
�ീമതി.കല.എൽ,

െ�ാഫസർ
16/1/15 250

43
�ീ.ബി�.ജി,

െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

44 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 17/1/15 250

45
�ീ.അനിൽ�മാർ.െക.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ
18/1/15 250

46
�ീ.അ�ൽ കരീം.എം,

െ�ാഫസർ
17/1/15 250

47
�ീ.പി.എൻ.ന��മാർ,

െ�ാഫസർ
16/1/15 250

48
േഡാ.ബി�.ജി.എസ്,

െ�ാഫസർ
17/1/15 125

49
�ീ.വിേനാദ്.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
16/1/15 125

50
�ീമതി.േരഖ.ജി.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
16/1/15 125

51
േഡാ.വി.�ധ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
16/1/15 125

52
േഡാ.ഇ.െക.��ന�ൻ

ന��ാർ, െ�ാഫസർ
16/1/15 250

53 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ 19/1/15 250
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54
�ീമതി.കല.എൽ,
അേസാ.െ�ാഫസർ

19/1/15 250

55 �ീ.സ�ീവ്.ജി, െ�ാഫസർ 1/2 ദിവസം 125

56
േഡാ.എ.െക.രാജി,

െ�ാഫസർ
2/6/15 125

57
�ീമതി.േഹമനളിനി.എ,

െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

58
�ീമതി.�ധ.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

59 േഡാ.�ഭ.െക, െ�ാഫസർ 19/1/15 250

60
േഡാ.�േരഷ്.പി.ആർ,

െ�ാഫസർ
19/1/15 125

61
േഡാ.എ.ആർ.പീ�ർ,

െ�ാഫസർ
19/1/16 125

62
േഡാ.�േരഷ്.െക.എസ്,

െ�ാഫസർ
19/1/15 125

63
േഡാ.വിേനാദ്.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
19/1/15 250

64 �ീ.എം.അ�ൽ കരീം, െ�ാഫസർ 19/1/15 125

65
�ീമതി.ആശ..ടി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
19/1/15 250

66
�ീ.അ�പ്.പി.പി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ
7/5/15 125

67 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ
21/1/15 �തൽ
6/2/15 വെര

2,000

68
�ീമതി.കല.എൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

30/1/15 �തൽ
2/2/15 വെര

750

69
േഡാ.�േമാദ്.വി.ആർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

70
�ീ.�േമാദ്.സി,

അസി.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

71
�ീ.ജയേദവ്.പി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

72
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

21/1/15 �തൽ
23/1/15 വെര

750

73
േഡാ.അനിത.പി,

െ�ാഫസർ

21/1/15 �തൽ
28/1/15 വെര

1,875

74
േഡാ.വിേനാദ്.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

31/1/15 �തൽ
3/2/15 വെര

500
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75 �ീ.സ�ീവ്.ജി, െ�ാഫസർ
21/1/15 �തൽ
2/2/15 വെര

750

76
�ീമതി.ആഷിഫ.�,

ഗ�് ലക്ചറർ

21/1/15 �തൽ
22/1/15 വെര

500

77
േഡാ.�േരഷ്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
1 1/2 ദിവസം 375

78
�ീ.അ�പ്�മാർ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
4/1/15 250

79
�ീമതി.േജ�ാതി ശ�ർ,

അസി.െ�ാഫസർ

3/2/15 �തൽ
4/2/15 വെര

500

80
�ീ.േവ�േഗാപാൽ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

81
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ
7/2/15 250

82
�ീ.േമാഹൻദാസ്.െക.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

83
�ീ.ഗിരീഷ്.വി.��േ�രി,

അസി.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

84
േഡാ.വിേനാദ്.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

85 �ീ.�ദീപ്.�, APMED 7/2/15 125

86
�ീ.ബി.രാേജഷ് േമേനാൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
7/2/15 250

87
�ീ.അ�പ്�മാർ.സി,

അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

88
�ീ.�വീൺ�മാർ.സി,

അസി.െ�ാഫസർ
1 ദിവസം 250

89
�ീ.വിേനാദ്.ജി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
7/2/15 125

90
�ീ.മേനാഷ്.പി.എം,

അസി.െ�ാഫസർ
7/2/15 250

91 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ
6/10/14 �തൽ
16/10/14 വെര

2,250

92
േഡാ.പി.ആർ.�ീമഹാേദവൻ,

െ�ാഫസർ

6/10/14 �തൽ
14/10/14 വെര

2,250

93
�ീമതി.�ധ.വി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

6/10/14 �തൽ
14/10/14 വെര

2,250

94 േഡാ.�ഭ.െക, െ�ാഫസർ
6/10/14 �തൽ
8/10/14 വെര

750
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95
�ീമതി.േഹമ നളിനി.എ.വി,

െ�ാഫസർ

6/10/14 �തൽ
7/10/14 വെര

500

96
�ീ.ആർരാധാ��ൻ,

െ�ാഫസർ

6/10/14 �തൽ
7/10/14 വെര

375

97
�ീമതി.ബീ�.എം.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
3 ദിവസം 750

98 േഡാ.എ.െക.രാജി, െ�ാഫസർ
6/10/14 �തൽ
9/10/14 വെര

875

99 �ീ.എ.ആർ.പീ�ർ,െ�ാഫസർ
6/10/15 �തൽ
14/10/15 വെര

2,000

100
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

6/10/14 �തൽ
14/10/14 വെര

2,250

101
�ീമതി.അ�ലി.എസ്.നായർ

അസി.െ�ാഫസർ

10/10/14 �തൽ
14/10/14 വെര

375

102
�ീ.നിഖിൽ ബിേനായ്,

അസി.െ�ാഫസർ
1ദിവസം 250

103
�ീമതി.സിനി ത��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
1ദിവസം 250

104
�ീമതി.സ� േഗാപാൽ,

െ�ാഫസർ

17/10/15 �തൽ
3/11/15 വെര

3,500

105
�ീ.ജയ�സാദ്.ജി,

െ�ാഫസർ

19/10/15 �തൽ
30/10/15 വെര

2,000

106
�ീ.മ�േമാഹൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
4 ദിവസം 1,000

107 �ീ.സേജഷ്, APME 1/2 ദിവസം 125

108 േഡാ.�ധ.ടി, െ�ാഫസർ
17/10/15 �തൽ
3/11/15 വെര

3,250

109
േഡാ.ബി�.ജി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ
28/10/15 250

110
�ീ.അ�പ്.എസ്.പി�,

അേസാ.െ�ാഫസർ

08/10/15 �തൽ
2/11/15 വെര

1,500

111
�ീ.ന��മാർ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ
28/10/15 250

112
�ീ.അനിൽ�മാർ.െക.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ
28/10/15 250

113
�ീ.സി�ാർ�്.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

29/10/15 �തൽ
2/11/15 വെര

1,250

114
�ീ.എ.ആർ.പീ�ർ,

െ�ാഫസർ
13 ദിവസം 3,250
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115
േഡാ.േജാളി.െക.സി,

െ�ാഫസർ

17/10/15 �തൽ
3/11/15 വെര

2,750

116
�ീ.അ�പ്�മാർ.ജി,

അസി.െ�ാഫസർ

17/10/15 �തൽ
3/11/15 വെര

3,125

117
�ീ.�േരഷ്.പി.ആർ,

െ�ാഫസർ

20/10/15 �തൽ
01/11/15 വെര

2,000

118
േഡാ.രാജീവ്.എൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

119
േഡാ.പി.ആർ.�ീധരൻ പി�,

െ�ാഫസർ

17/10/15 �തൽ
3/11/15 വെര

2,750

120
�ീ.രാധാ��ൻ.ആർ,

െ�ാഫസർ

26/10/15 �തൽ
29/10/15 വെര

1,000

121
േഡാ.�ഭ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ
1/2 ദിവസം 125

122
േഡാ.എ.െക.രാജി,

െ�ാഫസർ
3 1/2 ദിവസം 875

123
�ീ.ജയദീപ്.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

26/1/15 �തൽ
27/1/15 വെര 500

124
�ീമതി.ഇ�.ടി,

ഗ� ലക്ചറർ
1/2 ദിവസം 125

125
�ീ.െ�ഫി േതാമസ്,

ഗ� ലക്ചറർ
1 ദിവസം 250

XIV

െവൗ�ർ നം. 1437/16-17

െച�് നം. 424662- - തീ�തി
01/11/2016

�ക 3800/-

പി.എസ്.എം.ഒ.േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

1

േഡാ.െക.െക.�ഹ�ദ്

അ�ൽ സ�ാർ

അേസാ.െ�ാഫസർ

27/4/15 �തൽ
28/4/15 വെര

500

2
േഡാ,ഒ.പി.മായൻ��ി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

21/4/15 �തൽ
23/4/15 വെര

500

XV

െവൗ�ർ നം. 1440/16-17

െച�് നം. 424665- - തീ�തി
01/11/2016

�ക 17013/-

െസന�് െഹൗസ്, കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി

1
�ീമതി. ദയ ദാേമാദരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
4/4/16 250

2
�ീമതി. ആര� ആർ.നായർ,

അസി.െ�ാഫസർ
4/4/16 250

XVI

െവൗ�ർ നം. 757/16-17

െച�് നം. 229235- - തീ�തി
19/07/2016

�ക 2648/-

SNGSC Pattambi

1
�ീ.വിജയൻ.വി.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ
30/3/15 250

2
േഡാ.എം.സത�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ
30/3/15 250

3
�ീ.��ദാസൻ,

30/3/15 250
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�നിയിൽ,

അസി.െ�ാഫസർ

XVII

െവൗ�ർ നം. 752/16-17

െച�് നം. 229230- - തീ�തി
19/07/2016

�ക 4106/-

SNGSC Pattambi

1
�ീ.വിജയൻ.വി.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ

16/1/15 �തൽ
17/1/15 വെര

500

2
േഡാ.വി.െക.അമല,

അസി.െ�ാഫസർ
16/1/15 250

XVIII

െവൗ�ർ നം. 973 /16-17

െച�് നം. 230115, തീ�തി
22/8/2016

�ക 13250/-

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

1
േഡാ.ടി.ഡി.േസവ�ർ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
14/3/16 വെര

1,250

2
�ീ.വി.എം.ചാേ�ാ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

1,000

3
�ീ.സേജഷ്,

അസി.െ�ാഫസർ
8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

875

4
�ീമതി.റാണി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

875

5
�ീമതി.ൈനസി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

1,000

6
�ീമതി.ജീന േജാസഫ്,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

875

7
�ീമതി.നിഷ.െക,

ഗ� ലക്ചറർ

8/3/2016 �തൽ
11/3/16 വെര

875

8
�ീമതി.റിനി �ര�ൻ,

ഗ� ലക്ചറർ

8/3/2016 �തൽ
10/3/16 വെര

750

XIX

െവൗ�ർ നം. 967 /16-17

െച�് നം. 230109, തീ�തി
19/8/2016

�ക 1,75,468/-

Govt.Victoria College, Palakkad

1
�ീമതി.അമല.എ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
16/3/16 വെര

2,250

2
�ീമതി.രമ�.െജ,

ഗ�് ലക്ചറർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

3
�ീമതി.�ീവിദ�.പി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
14/3/16 വെര

1,750

4
�ീമതി.ബി�.സി.�ര�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

5
�ീമതി.മഹാല�ി.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
14/3/16 വെര

1,000

6
�ീ.ല�ണൻ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

7
�ീമതി.സി�.സി,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

8
�ീ.ശ�രൻ.വി.എം, 8/3/2016 �തൽ

15/3/16 വെര
1,000
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അസി.െ�ാഫസർ

9
�ീമതി.ഷീബ.എസ്

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

10
�ീമതി.മഹിജ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

11
�ീ.ആന�്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

12
�ീ.രതീഷ്.എ,

ഗ�് ലക്ചറർ

8/3/2016 �തൽ
15/3/16 വെര

2,000

13
�ീമതി.അമല.എ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ
5 ദിവസം 1,250

14
�ീമത.രമ�.െജ,

ഗ�് ലക്ചറർ
4 ദിവസം 1,000

15
�ീമതി.�ീവിദ�.പി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/17 �തൽ
7/5/17 വെര

1,250

16
�ീ.ശ�രൻ.വി.എം,

അസി.െ�ാഫസർ
3 ദിവസം 750

17
�ീ.ആന�്.െക,

അസി.െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
7/5/16 വെര

1,250

18
�ീ.ല�ണൻ.െക,

ഗ�് ലക്ചറർ

3/5/16 �തൽ
7/5/16 വെര

1,250

19
�ീ.രതീഷ്.എ,

ഗ�് ലക്ചറർ

3/5/16 �തൽ
7/5/16 വെര

1,250

XX

െവൗ�ർ നം. 964 /16-17

െച�് നം. 230106, തീ�തി
19/8/2016

�ക 34,208/-

Govt.Victoria College, Palakkad

1
േഡാ.വി.ഗീത,

അേസാ .െ�ാഫസർ
3/5/16 �തൽ
9/5/16 വെര

1,500

2
�ീ.രേമശൻ.ഒ.െക,

അേസാ .െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

3
�ീമതി.റീന േമരി.എ.പി,

െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

4
േഡാ.േജാണിേജാസഫ്,

അസി. െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

5
�ീമതി.അ�ിളി ��ൻ,

അസ. െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

6
�ീമതി.ദിവ�.ഡി,

അസി. െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

7
�ീ.�തീഷ്.െക,

അസി. െ�ാഫസർ

3/5/16 �തൽ
5/5/16 വെര

750

8
േഡാ.വി.ഗീത, 8/3/16 �തൽ

11/3/16 വെര
1,000
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അേസാ െ�ാഫസർ

9
�ീമതി.റീന േമരി.എ.പി,

അസി. െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

750

10
�ീ.രേമശൻ.ഒ.െക,

അേസാ .െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

750

11
�ീമതി.ദിവ�.ഡി,

അസി .െ�ാഫസർ

9/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

500

12
�ീമതി.�ീജ.ആർ,

അസി .െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

750

13
�ീമതി.അ�ിളി ��ൻ,

അസി .െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

750

14
�ീ.�തീഷ്.െക,

അസി .െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
10/3/16 വെര

750

15
�ീ.േടാണി േജാസഫ്,

അസി .െ�ാഫസർ

8/3/16 �തൽ
9/3/16 വെര

500

ആെക 4,88,608

5-7-9

അ�ബ�ം VII
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#
െവൗ�ർ ന�ർ & തീ�തി, �ക –
െച�് ന�ർ, േക�ീ�ത
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ്
DA ഇന�ിൽ

ൈക��ിയ �ക

I

700/16-17

₹7617/-

െച�് നം. 229178/19.07.16

MUA �ളി�ൽ

1. 

േഡാ. െഷ�് �ഹ�ദ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

MUA �ളി�ൽ

21-04-2016-26/04/2016 1,250

2. 

ഇഷാഖ് പി.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

MUA �ളി�ൽ

21-04-2016-25/04/2016 1,250

3. 

�ഹ�ദ് അലി എൻ.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

MUA �ളി�ൽ

21-04-2016-25/04/2016 1,250

4. 

ബഷീർ എം.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

MUA �ളി�ൽ

21-04-2016-25/04/2016 1,250

5. 

�സഫ് ടി.െക.

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

MUA �ളി�ൽ

21-04-2016-25/04/2016 1,250

II

688/16-17

₹124212/-

െച�് നം. 229165/19.07.16

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

1. 

രജി�് െക.എൻ.,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/06/2015-17/07/2015 8,250

2. 

�ീകാ�് ടി. ബാ�

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-05/07/2015 1,250

3. 

സീന�് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-07/07/2015 500

4. 

ബിജീഷ് ബാലൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-04/07/2015 1,000

5. 

സീന�് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

5 Days 1,250

6. 

അ�പ് �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ 2 1/2 Days 625
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എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

7. 

���ണ�ൻ െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-04/07/2015 500

8. 

ദിബിനി

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

13/07/2015-15/07/2015 750

9. 

അനീഷ വി.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

13/07/2015-15/07/2015

2 1/2 Days
625

10. 

�ര� െക.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

2 1/2 Days 625

11. 

സജ്ന വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/07/2015-17/07/2015 750

12. 

അ�ൾ ല�ീഫ്

െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/07/2015-17/07/2015 750

13. 

ൈഷൻ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-074
/07/2015

1,750

14. 

��ല ടി.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

26/06/2015-29
/06/2015

750

15. 

നിഷ് ടി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

26/06/2015-29
/06/2015

750

16. 

�� എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
01/07/2015-06/07/2015 750
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േകാേളജ്, ��ി�റം

17. 

നബീൽ അഹ�ദ് ഒ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/06/20105-17
/06/2015

625

18. 

നാദ�മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/06/20105-16
/06/2015

250

19. 

ഷ�ാസ് െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/07/2015-16/07/2015 500

20. 

�ഹ�ദ് �ൈഹൽ ടി.

െ�ാഫസർഅസി��്

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/20105-08
/07/2015

2,000

21. 

�ീകാ�ൻ പി.,

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/06/2015-19/06/2015 1,125

22. 

വിജിത വി. �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

15/06/2015-20
/06/2015

1,375

23. 

നാദീറ ഹനീഫ്

അസി��് െ�ാഫസർ

എം.ഇ.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ി�റം

01/07/2015-04/07/2015 875

ആെക 33,875

5-7-10

അ�ബ�ം VII
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#
െവൗ�ർ ന�ർ & തീ�തി, �ക –
െച�് ന�ർ, േക�ീ�ത
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ്
DA ഇന�ിൽ

ൈക��ിയ
�ക

801/16-17

₹314987/-

െച�് നം. 229421/26.07.16

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1. 

െക.എ. േഡവിഡ്

െ�ാഫസർ
10/05/2016-01/06/2016 5,000

2. 

ൈഷൻ േപാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
10/05/2016-01/06/2016 5,000

3. 

േഡാ. പി.എൽ. േജാർജ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

10/05/2016-31/05/2016 4,750

4. 

െക.എ. േഡവിസ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

5. 

േജാഷീന േജാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

6. 

വർ�ീസ് പി.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

7. 

ൈഷൻ േപാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

8. 

�വീഷ് െക.എം.

ഗ�് ലക്ചറർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

9. 

േടാം േജ�ബ്

അസി��് െ�ാഫസർ

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

10. 

ൈഷനി എ.ഒ.

ഗ�് ലക്ചറർ

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

14/10/2015-25/10/2015 2,500

11. 

േഡാ. പി.എൽ. േജാർജ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

14/10/2015-20/10/2015

26/10/2015-28/10/2015
2,500

804/16-17

₹67457/-

െച�് നം. 229424/26.07.16

പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

1. 

േര�ക െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

27/04/2015-08/05/2015 2,500

2. 

മാഗി പി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
27/04/2015-28/04/2015 500

3. 

��ദാസ് െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/02/2015-05/05/2015 750
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807/16-17

₹9641/-

െച�് നം. 229427/26.07.16

ൈ��് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1. 

ആർ.വി. രാജൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-07/10/2015 500

2. 

േഡാ. ലിേ�ാ ആല�ാ�്

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-07/10/2015 500

3. 

േഡാ. എസ്. �ീ�മാർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-07/10/2015 500

842/16-17

₹76649/-

െച�് നം. 229536/03.08.16

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

1. 

േഡാ. ഷാദിയ ആർ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

09/05/2016-31/05/2016 4,250

2. 

ഷഫീഖ് ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-27/05/2016 3,250

3. 

സി.പി. ൈസനബ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

09/05/2016-13/05/2016

20/05/2016-28/05/2016
3,250

4. 

�ൈവരിയ നാലക�്

അസി��് െ�ാഫസർ

11/05/2016-13/05/2016

20/05/2016-28/05/2016
2,875

5. 

ജംഷീന പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

10/05/2016-13/05/2016

20/05/2016-30/05/2016
3,750

845/16-17

₹45853/-

െച�് നം. 229539/03.08.16

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

1. 

േഡാ. പി. അനിൽ�മാർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-13/10/2015 2,000

2. 

ഹരിത എൻ. ഹരിദാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-13/10/2015 2,000

3. 

േഡാ. െക.െക. ഹംസ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-13/10/2015 2,000

4. 

�� റാണി എസ്.ഡി.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-13/10/2015 2,000

5. 

അ�ൾ സലീം ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-13/10/2015 1,750

6. 

ഫാസിൽ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-13/10/2015 2,000

7. 

ഉ� േകായ സി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-13/10/2015 2,000

8. 

േഡാ. എൻ.വി. സമി�

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

06/10/2015-13/10/2015 1,750

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

329 of 373 19/06/18, 2:32 PM



9. 

�ൈവരിയ ആർ. എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-13/10/2015 2,000

848/16-17

₹7855/-

െച�് നം. 229542/03.08.16

ഫാ�ഖ് േകാേളജ്

1. 

േഡാ. പി.എ. അനിൽ
�മാർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

11/04/2016-15/04/2016 1,250

2. 

േഡാ. ഹരിത എൻ.
ഹരിദാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

11/04/2016-15/04/2016 1,125

3. 

േഡാ. െക.െക. ഹംസ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

11/04/2016-15/04/2016 1,125

850/16-17

₹424508/-

െച�് നം. 229544/04.08.16

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

1. 

ഐ.എം. ച�ൻ

െ�ാഫസർ
28/09/2015-30/11/2015 15,000

2. 

�ീത െക.പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

30/09/2015,01/10/2015,
03/10/2015,

05/10/2015-06/10/2015,
20/10/2015

11/11/2015

1,750

3. 

േഡാ. വിജയൻ പി.

െ�ാഫസർ

15/10/2015-02/11/2015

22/12/2015-31/12/2015
7,250

4. 

�ീേദവി വി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
28/12/2015-31/12/2015 1,000

5. 

േഡാ. സി.വി. ലാൽ

െ�ാഫസർ
15/10/2015-16/11/2015 7,250

6. 

േഡാ. െനൗഷജ പി.ടി.

െ�ാഫസർ
29/10/2015-30/10/2015 500

7. 

മീന േജാൺ എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
20/10/2015-27/10/2015 1,000

8. 

േഡാ. �ൈബദ ഇ.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

30/09/2015-05/10/2015

09/11/2015-13/11/2015

20/11/2015-23/11/2015

08/12/2015-10/12/2015

4,500

9. 

ഷീല അല�്

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-09/11/2015 2,000

10. 

േഡാ. െക. മീനാ�ി

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

05/10/2015-13/10/2015 2,250

11. 

ബീന വി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

16/11/2015-21/11/2015 1,500
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12. 

േജാസ് െസബാ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
01/10/2015-07/10/2015 1,750

13. 

രതി െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

03/10/2015, 08/10/2015,
15/10/2015, 16/10/2015,
27/10/2015

1,250

14. 

രേമഷ് �മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
07/10/2015-13/10/2015 1,250

15. 

രാേജഷ് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/10/2015-13/10/2015 7,750

16. 

പി.എ. അ�ൾ സമദ്

അസി��് െ�ാഫസർ

28/09/2015, 29/09/2015,
30/09/2015, 01/10/2015 –
07/10/2015

2,500

17. 

ലാ� പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
28/09/2015-03/10/2015 750

18. 

സ�� എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
28/09/2015-04/10/2015 1,500

19. 

പി.വി. േഗാപിനാഥൻ

െ�ാഫസർ

09/10/2016-16/10/2016

16/11/2016-30/11/2016
4,000

20. 

േബാബി െക. േജാർജ്

അസി��് െ�ാഫസർ
18/11/2015-21/11/2015 1,000

21. 

ഹാരിസ് ന�െ�ാടി

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

16/11/2015-19/11/2015 1,000

22. 

അൻവർ സാദിഖ്

അസി��് െ�ാഫസർ
04/12/2015 250

23. 

രേമഷ് �മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
24/11/2015 250

24. 

വി.ഒ. രജിനി

െ�ാഫസർ
11/11/2015-13/11/2015 750

25. 

സജീന ബിവി ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-08/10/2015 750

26. 

അ�ന ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ

11/11/2015-13/11/2015

(3 DA@250)
750

27. 

ര�ന േദവി ബി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

09/10/2015-13/10/2015 1,000

28. 

ഫ�ാബി പി.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/11/2015-13/11/2015 750

29. 

ഹസീന പി.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 1,500
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30. 

മണിലാൽ എ.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
20/10/2015 250

31. 

�ബാറക് എ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/10/2015-20/10/2015 1,500

32. 

�ാഡ്വിൻ േജാസ് െക.ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ
28/09/2015-08/10/2015 2,750

33. 

േജാബ് ���്

അസി��് െ�ാഫസർ
16/11/2015-24/11/2015 2,250

34. 

േമാഹനൻ െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

01/10/2015, 03/10/2015,
05/10/2015,17/10/2015,
02/11/2015, 12/11/2015-16
/11/2015

2,500

35. 

േഡാ. ര�ന േദവി ബി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

16/10/2015-19/10/2015

28/10/2015, 30/10/2015
1,500

36. 

െക.പി. ജയേദവൻ

െ�ാഫസർ

30/09/2015-06/10/2015

12/10/2015-20/10/2015

02/11/2015

4,000

37. 

അ�ൺ എം.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/10/2015-06/10/2015 1,250

38. 

േഡാ. െക. മീനാ�ി

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

25/09/2015-28/09/2015

01/10/2015, 03/10/2015
1,000

39. 

ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്

െ�ാഫസർ

07/12/2015-11/12/2015

26/12/2015, 31/12/2015
2,500

40. 

െനവിൻ േജ�ബ്

അസി��് െ�ാഫസർ
26/12/2015-31/12/2015 1,500

41. 

ജൻസി പി.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 500

42. 

െനൗഷജ പി.ടി.

െ�ാഫസർ
04/11/2015-07/11/2015 1,000

43. 

േഡാ. േജാ� റാേഫൽ പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

31/12/2015 125

44. 

ല�ി എസ്.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
29/12/2015-30/12/2015 500

45. 

ടി. ���മാർ

െ�ാഫസർ

28/09/2015-30/09/2015

08/10/2015-15/10/2015

13/10/2015-14/10/2015

2,250

46. 

സജി�് സി.
���ണ�ൻ

28/09/2015-30/09/2015
2,750
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അസി��് െ�ാഫസർ 08/10/2015-15/10/2015

47. 

ലാ� പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

28/09/2015-05/10/2015

06/10/2015-09/10/82015
3,000

48. 

േപാൾ െക.സി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

28/09/2015-12/10/2015 3,750

49. 

ഷാലിജ് പി.ആർ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

04/12/2015-05/12/2015 500

50. 

എ.ആർ. ജയൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

07/10/2015 125

51. 

മൻേമാഹൻ സി.എം.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

28/09/2015-30/09/2015

01/11/2015-16/11/2015

29/11/2015

3,000

855/16-17

₹442186/-

െച�് നം. 229930/06.08.16

എം.ഇ.എസ്. ��ി�റം

1. 

േഡാ. േഗാവി�രാജ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഒേ�ാബർ
േരഖെ���ിയി�ി�

23/11/2015-31/11/2015

9,750

2. 

മൻ�ർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-08/12/2015 3,500

3. 

ജമീലാബീവി �.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/12/2015-28/12/2015 5,000

4. 

മൻ�ർ പി.

അസി്��് െ�ാഫസർ
09/12/2015-22/12/2015 3,500

5. 

സമീർ പി.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/12/2015-19/12/2015 2,500

6. 

സാജിദ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/12/2015-21/12/2015 2,875

7. 

സമീർ ��ാടൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
28/11/2015-04/12/2015 1,750

8. 

ഷമീർ എ.െക.

ലക്ചറർ
23/11/2015-04/12/2015 3,000

9. 

രമ� എം.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-02/12/2015 1,875

10. 

�ിൻസി ടി.ഡി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-01/12/2015 2,250

11. 

വിശാൽ എസ്.ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-28/11/2015 1,375

12. 

റജീറാം

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-27/11/2015 1,125

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

333 of 373 19/06/18, 2:32 PM



13. 

െക. നിശാദ

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2016-22/12/2016 2,375

14. 

കാർ�ിക വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-02/12/2015 2,375

15. 

�ീത ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-30/11/2015 2,000

16. 

അജദ് എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-30/11/2015 2,000

17. 

അഖിൽ വി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
21/12/2015-29/12/2015 2,000

18. 

നിതിൻ വി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 1,000

19. 

പ��മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2012-08/12/2015 1,000

20. 

�ഹ�ദ് അ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
28/12/2015-31/12/2015 1,000

21. 

�ഹ�ദ് അസീം വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-08/12/2015 1,875

22. 

സർഫറാസ് അഹ�ദ്

അസി��് െ�ാഫസർ
16/12/2015-29/12/2015 3,500

23. 

ബിജീഷ് ബാലൻ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
18/12/2015-30/12/2015 2,250

24. 

േജാൺ േപാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
18/12/2015-31/12/2015 3,500

25. 

മിനി പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-05/12/2015 1,250

26. 

അ�ൺ എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-05/12/2015 1,250

27. 

നിതിൻ വി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-04/12/2015 1,000

28. 

ഇ�ജ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

01/12/2015-04/12/2015 1,000

29. 

എൻ.െക. ആയിഷ ആഷാം
പാഷ

അസി��് െ�ാഫസർ

21/12/2015-
േരഖെ���ിയി�ി�

1,000

30. 

നദീറ ഹനീഫ് ഒ.

അസി��് െ�ാഫസർ

01/12/2015-03/12/2015

14/12/2015-17/12/2015
1,750

31. 

സജ്ന 30/12/2015-31/12/2015 375
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അസി��് െ�ാഫസർ

32. 

ഫി�ഷ �വീസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
30/12/2015-31/12/2015 250

33. 

രമ� രാമച�ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 1,750

34. 

�ഹ�ദ് �ൈഹൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
21/12/2015-31/12/2015 2,750

35. 

ബാ� എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/03/2015-28/03/2015 1,500

36. 

ര�ി പി.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
21/12/2015-31/12/2015 2,750

37. 

നിഷീന വി. ഇഖ്ബാൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

23/11/2015-01/12/2015 2,125

38. 

അ�പമ ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-01/12/2015 2,125

39. 

റിേനാ പി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-09/12/2015 4,250

40. 

ഫസീല െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-28/11/2015 1,500

41. 

ജബീൻ ഹംസ

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 2,000

42. 

തൻവീർ ഗ�ർ

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-01/12/2015 2,125

43. 

ലബീബ് എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 1,000

44. 

അനീഷ് എം. ഹനീഫ്

അസി��് െ�ാഫസർ
23/12/2015-31/12/2015 2,250

45. 

ബദ��ീൻ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

23/11/2015-02/12/2015

(10 DA@250)
2,500

46. 

അശ�തി ബാ�

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-28/11/2015 1,500

47. 

കീർ�ി വിജയ്

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-08/12/2015 4,000

48. 

രാേജഷ് എസ്.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-04/12/2015 2,250

49. 

നീന �സൻ അല�്

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-04/12/2015 3,000

50. 
ജസീം 23/11/2015-01/12/2015 2,250
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അസി��് െ�ാഫസർ

51. 

അ� ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-30/11/2015 2,000

52. 

ഗീത െക.ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-10/12/2015 2,250

53. 

ൈഷ� പ�ി�ിൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
26/12/2015-31/12/2015 1,500

54. 

റിസ്വിൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
26/12/20015-31/12/2105 1,500

55. 

ജി� ടി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/12/2015-31/12/2015 1,250

56. 

ഷജീഷ് െക.�.

അസി��് െ�ാഫസർ
23/11/2015-03/12/2015 2,000

57. 

ൈസ�ൽ ആബിദ്

അസി��് െ�ാഫസർ
01/12/2015-18/12/2015 4,500

58. 

േഡാ. േഗാവി�രാജ് ഇ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

05/10/2015-13/11/2015

(40 DA@250)
10,000

59. 

�ീശ�ം എം.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/15-15/10/2015 2,500

60. 

ദിവ� േമാഹൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-13/10/2015 2,000

61. 

വിജിേലഷ് ��ൻ വി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-03/11/2015 375

62. 

രാ�ൽ ക�ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-08/10/2015 1,000

63. 

ബാ� പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-15/10/2015 2,500

64. 

ഗീത െക.ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-16/10/2015 2,250

65. 

ദിൽ�ബ െക.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-04/11/2015 2,375

66. 

വജീഷ് �ഹ�ദ് ടി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/10/20105-19/10/2015 1,750

67. 

�ഹ�ദ് െസാൈഹൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
07/11/2015-13/11/2015 1,250

68. 

�ീജ ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-15/10/2015 2,750

69. 
ഹരി��ൻ ജി.ആർ. 05/10/2015-15/10/2015 2,500
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അസി��് െ�ാഫസർ

70. 

സജിത എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-15/10/2015 2,750

71. 

�ിൻസി ടി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-07/10/2015 750

72. 

േഡാ. വിേനാദ് പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

05/10/2015-15/10/2015 2,750

73. 

ഇ� പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-15/10/2015 2,750

74. 

സിദിൻ സംഗീഷ് വി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-13/10/2015 2,250

75. 

പി.എം. അമീറ േമാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-12/10/2015 2,000

76. 

�ീേകഷ് ന�തിരി

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-13/10/2015 2,250

77. 

നീന �സൻ അല�്

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-09/10/20105 1,250

78. 

�ീദിയ ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/10/2015-26/10/2015 2,500

79. 

കീർ�ി വിജയ്

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-12/11/2015 2,250

80. 

ജി. �ശാ�്

അസി��് െ�ാഫസർ
26/10/2015-31/10/2015 1,200

81. 

അ�പമ വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/10/2015-26/10/2016 2,250

82. 

മി�ൻ �മാർ ബി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/11/2015-13/11/2015 2,000

83. 

ശ�ാമ പി.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-09/10/2015 1,250

84. 

േഡാ. െക.എം. െമാ�ീൻ
��ി

െ�ാഫസർ

05/10/2015-13/10/2015 2,250

85. 

േഡാ. നഫീസ െക.

െ�ാഫസർ
13/10/2015-16/10/2015 1,000

86. 

അംജദ് െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/10/2015-09/10/2015 1,250

87. 

റിജിൻ രാ�

അസി��് െ�ാഫസർ
06/11/2015-12/11/2015 1,625
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88. 

അ�ൺ എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/10/2015-29/10/2015 1,000

89. 

ഉ�ാസ് ബി.

െ�ാഫസർഅസി��്
26/10/2015-29/10/2015 1,000

90. 

േജാൺ േപാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
12/10/2015-21/10/2015 2,500

91. 

�ഹ�ദ് അസീം വി.

െ�ാഫസർ
14/10/2015-26/10/2015 2,250

92. 

സ�ീർ ക�ിയ�്

അസി��് െ�ാഫസർ
14/10/2015-21/10/2015 2,000

93. 

സംസീർ പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
14/10/2015-17/10/2015 875

94. 

നിതിൻ വി.സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/10/2015-16/10/2015 1,250

95. 

േഡാ. മിനി പി.പി.

അസി��് HOD
05/10/2015-19/10/2015 3,750

96. 

�ഹ�ദ് അസീം ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/11/2015-13/11/2015 2,750

97. 

വിശാൽ എസ്.ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/11/2015-13/11/2015 2,750

98. 

ഹരിത സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-05/11/2015 1,000

99. 

അ�ലി

അസി��് െ�ാഫസർ
02/11/2015-03/11/2015 375

100. 

വിേനാദ് സി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
07/11/2015-13/11/2015 1,500

101. 

ഫി�ഷ �വീസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
13/10/2015-16/10/2015 1,000

102. 

രമ� രാമച�ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
13/10/2015-16/10/2015 1,000

868/16-17

₹12876/-

െച�് നം. 230009/09.08.16

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

1. 

ഷ�ീല െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-10/10/2015 1,000

2. 

േഡാ. പി.െക. അ�ബ�ർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-09/10/2015 1,000

3. 

സാബിത �ഴി�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-08/10/2015 250

4. 

�ംമ്താസ് സി.എ�്.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-08/10/2015 750
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5. 

ഷ�ീല െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-14/03/2016 1,750

6. 

പി.െക. അ�ബ�ർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-14/03/2016 1,750

7. 

�ംമ്താസ് സി.എ�്.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 625

8. 

സാബിത �ഴി�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 875

9. 

ഷ�ീല െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 1,250

10. 

പി.െക. അ�ബ�ർ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

േരഖെ���ിയി�ി� 1,250

11. 

സാബിത �ഴി�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/20106-05/05/2016 625

12. 

�ംമ്താസ് സി.എ�്.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/20106-05/05/2016 625

870/16-17

₹12345/-

െച�് നം. 230011/09.08.16

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

1. 

േഡാ. വി. �ൈലമാൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

03/05/2016-06/05/2016 1,000

2. 

ജയാഫറലി എ.

അസി��് െ�ാഫസർ

03/05/2016-06/05/2016

08/03/2016-09/03/2016
1,500

3. 

േഡാ. കദീജ പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-09/03/2016

േരഖെ���ിയി�ി�
1,250

4. 

റംല ബീഗം

അസി��് െ�ാഫസർ

08/03/2016-09/03/2016

േരഖെ���ിയി�ി�
750

5. 

േഡാ. വി. �ൈലമാൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-11/03/2016 1,000

6. 

നിഷാ�് എം.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-09/03/2016 875

7. 

�ഹ�ദ് റഫീഖ് ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 1,000

8. 

മണി�ീ ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-09/03/2016 500

872/16-17

₹81536/- 1. 

ഉ�ി ആമ�ാറ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

06/10/2015-12/10/2015

08/03/2016-10/03/2016
2,250
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െച�് നം. 230013/09.08.16

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

2. 

ജമീൽ അഹ�ദ് എൻ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

06/10/2015-12/10/2015

08/03/2016-10/03/2016
2,250

3. 

േഡാ. േഗാ� എസ്. പി�

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 2,000

4. 

േഡാ. സ�യ് �മാർ
എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ

06/10/2015-12/10/2015

03/05/2016-07/05/2016
2,750

5. 

ഉ�ി ആമ�ാറ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

6. 

േഡാ. േഗാ� എസ്. പി�

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750

7. 

േഡാ. ജമീൽ അഹ�ദ്
എൻ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ

03/05/2016-07/05/2016 1,250

875/16-17

₹91520/-

െച�് നം. 230016/09.08.16

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

1. 

രാജൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-12/03/2016 1,250

2. 

ഉദയ�മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖെ���ിയി�ി� 875

3. 

�ഭാകരൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ

ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

08/03/2016-11/03/2016 875

4. 

ഹംസ േതാ��ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 875

5. 

രാജൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

31/07/2014-08/08/2014 2,250

6. 

�ഭാകരൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
31/07/2014-05/08/2014 1,250

7. 

ഹംസ േതാ��ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/07/2014-04/08/2014 1,250

8. 

ഉദയ �മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
31/07/2014-04/08/2014 1,250

9. 

രാജൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

03/05/2016-14/05/2016 3,000

10. 

ഉദയ�മാർ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-13/05/2016 2,750

11. 

�ഭാകരൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

െ�ാഫസർ
03/05/2016-13/05/2016 2,750
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12. 

ഹംസ േതാ��ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

13. 

രാജൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-10/10/20105 1,250

14. 

ഉദയ�മാർ പി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-09/10/20105 1,000

15. 

ഹംസ േതാ��ൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-09/10/20105 1,000

16. 

�ഭാകരൻ വേ�ാളി�റ�ൽ

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-09/10/20105 1,000

17. 

അ�ൾ നാസർ �.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-09/10/20105 1,000

878/16-17

₹141885/-

െച�് നം. 230019/09.08.16

േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസ്, ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.
േകാഴിേ�ാട്

1. 

മേഹഷ് പി.

ലക്ചറർ
08/03/2016-14/03/2015 1,750

2. 

ആ�ണി െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2015 1,000

3. 

വിേനാദ് �മാർ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2015 1,000

4. 

ദിേനഷ് �മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2015 1,000

5. 

ഷംസീറ െക.െക.

ലക്ചറർ
08/03/2016-11/03/2015 1,000

6. 

�ിയ� െക.

ലക്ചറർ
08/03/2016 250

7. 

ഷിബിന വി.

ലക്ചറർ
08/03/2016-11/03/2016 1,000

8. 

സിജി ആർ.

ലക്ചറർ
08/03/2016-11/03/2016 1,000

9. 

അപർ� െക.

ലക്ചറർ
08/03/2016-11/03/2016 750

10. 

റജിന എം.

ലക്ചറർ
08/03/2016-10/03/2016 750

11. 

അ�ിമ അജി�്

ലക്ചറർ െ�ാഫസർ
08/03/2016-14/03/2016 1,750

12. 

േശ�ത ബി.

ലക്ചറർ
08/03/2016-10/03/2016 750

13. 

ആ�ണി െക.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750
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14. 

സിജി ആർ.

ലക്ചറർ
േരഖെ���ിയി�ി� 750

15. 

�ിയ� െക.

ലക്ചറർ
03/05/2016-05/05/2016 750

16. 

ഷിബിന വി.

ലക്ചറർ
03/05/2016-05/05/2016 750

17. 

റജിന എം.

ലക്ചറർ
03/05/2016-05/05/2016 750

18. 

ബി� സി.

ലക്ചറർ
03/05/2016-05/05/2016 750

19. 

മേഹഷ് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 750

20. 

ദിേനഷ് �മാർ സി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750

21. 

വിേനാദ് കമാർ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/04/2016-05/04/2016 750

22. 

ഇ. ബീന

ലക്ചറർ
േരഖെ���ിയി�ി� 750

23. 

അ�ിമ അജി�്

ലക്ചറർ
03/05/2016-05/05/2016 750

881/16-17

₹29321/-

െച�് നം. 230022/09.08.16

േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസ്, ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.
േകാഴിേ�ാട്

1. 

ബി� പി.െക.

ലക്ചറർ
03/05/2016-09/05/2016 1,250

2. 

ദിവ� എ.പി.

ലക്ചറർ
03/05/2016-09/05/2016 1,625

3. 

ദീപ സി.

ലക്ചറർ
03/05/2016-09/05/2016 1,750

885/16-17

₹51979/-

െച�് നം. 230026/10.08.16

�ണി�ി േകാേളജ്, മേ�രി

1. 

േഡാ. അസീസ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-09/10/2015 1,000

2. 

േഡാ. ഉ�ാൻ എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-09/10/2015 625

3. 

േഡാ. അ��ലാം

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-09/10/2015 750

4. 

അജീഷ് സി.െക.

ഗ�് ലക്ചറർ
06/10/2015-07/10/2015 500

5. 

േഡാ. അസീസ് െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

10/03/2016-14/03/2015 500

6. 

േഡാ. ഉ�ാൻ എ. (2 DA@250) 500
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അസി��് െ�ാഫസർ

7. 

െസൗദ സി.പി.

ഗ�് ലക്ചറർ
(2 DA@250) 500

8. 

േഡാ. അസീസ് െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-10/03/2015 750

9. 

അ�ൾ സലാം സി.എം.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-10/03/2015 750

10. 

അ�ഷ െക.സി.

ഗ�് ലക്ചറർ
(3 DA@250) 750

11. 

സമീന പി.പി.

ഗ�് ലക്ചറർ
(3 DA@250) 750

12. 

േഡാ. ഉ�ാൻ എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
(2 DA@250) 500

13. 

�ദ ഇ.പി.

ഗ�് ലക്ചറർ
(2 DA@250) 500

885/16-17

₹51979/-

െച�് നം. 230026/10.08.16

െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
േദവഗിരി

1. 

േഡാ. അബിസ് വി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

03/05/2016-06/05/2016 1,000

2. 

സതീഷ് േജാർജ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

3. 

േഡാ. ദിൽെസ പി.
െസബാ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

03/05/2016-06/05/2016 1,000

4. 

മ�േദവ് െക.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

888/16-17

₹92802/-

െച�് നം. 230029/10.08.16

േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസ്, ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.
മല�റം

1. 

�ംന വി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
(4 DA@250) 1,000

2. 

നിജിഷ ടി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

09/03/2016-15/03/2016

(7 DA@250)
1,750

3. 

സാഹിറ െക.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
(6 DA@250) 1,500

4. 

േസാണിമ

അസി��് െ�ാഫസർ
(4 DA@250) 1,000

891/16-17

₹24926/-

െച�് നം. 230032/11.08.16

എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

1. 

എ�്.െക. സേ�ാഷ്

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016+1 DA 1,000

2. 

അനിൽ �മാർ എം.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 750

3. 
േഡാ. ത�ജ ജി. (3 DA@250) 750
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അസി��് െ�ാഫസർ

4. 

പി.പി. �കാശൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 750

5. 

കല ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
(3 DA@250) 750

6. 

ആലി��ി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
(3 DA@250) 750

7. 

ബി� ആർ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
(3 DA@250) 750

8. 

ബി� ഡി.

െ�ാഫസർ

എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

(3 DA@250) 750

9. 

േഡാ. മ�ള െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
(3 DA@250) 750

10. 

അലി��ി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 500

11. 

േഡാ. മ�ള െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 500

12. 

കല ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 500

13. 

�കാശൻ പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 500

14. 

അനിൽ �മാർ എം.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 500

15. 

സേ�ാഷ് എ�്.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-04/05/2016 750

894/16-17

₹277521/-

െച�് നം. 230035/11.08.16

എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

1. 

വി.െക. �രളീധരൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
10 DA 2,500

2. 

��സ് േജ�ബ്

അസി��് െ�ാഫസർ
9 DA 2,250

3. 

രമ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
9 DA 2,250

4. 

ബി� േമേനാൻ എം.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
9 DA 2,250

5. 

�ീജ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-11/05/2016 2,250

6. 

ഇ� പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-11/05/2016 2,250
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7. 

ഗിരീഷ് വി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

9 DA 2,250

8. 

വി.െക. �രളീധരൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-16/03/2016 2,250

9. 

ഗിരീഷ് വി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-15/03/2016 2,000

10. 

രമ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-15/03/2016 2,000

11. 

ബി� േമേനാൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
8 DA 2,000

12. 

�സാദ് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
8 DA 2,000

13. 

ഇ� പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
8 DA 2,000

14. 

ധന� െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
8 DA 2,000

15. 

സാവി�ി പി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-15/03/2016 2,000

16. 

�ീത വിേനാദ്

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-15/03/2016 2,000

17. 

�േമാദ് എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
8 DA 2,000

18. 

�ീജ പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-15/03/2016 2,000

19. 

�സാദ് ഐ.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

8 DA 2,000

897/16-17

₹37700/-

െച�് നം. 230038/11.08.16

എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

1. 

�സ� പി.െക.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

5 DA 1,250

2. 

ജമീല െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-.07/05/2016 1,250

3. 

േജ�ാതി െക.െക.

സബ്�ി���് ടീ�ർ
03/05/2016-.07/05/2016 1,250

4. 

റസീന െക.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-.07/05/2016 1,250
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5. 

നിഷ െക.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-.07/05/2016 1,250

6. 

രാേജഷ് പി.എൻ.

അസി��് െ�ാഫസർ
5 DA 1,250

900/16-17

₹60985/-

െച�് നം. 230041/11.08.16

എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

1. 

േഡാ. പി. ഹരിദാസൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

06/10/2015-08/10/2015 750

2. 

�ശാ�് സി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-07/10/2015 500

3. 

േഡാ. അജയ�മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ
06/10/2015-07/10/2015 500

4. 

േഡാ. പി. ഹരിദാസൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

08/03/2016-12/03/2016 1,250

5. 

േഡാ. അജയ�മാർ എ.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 1,000

6. 

�ശാ�് സി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 875

7. 

േഡാ. അജയ�മാർ എ.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-09/05/2016 1,500

8. 

�ശാ�് സി.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

I

1551/16-17

₹502231/-

െച�് നം. 425342/10.11.16

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

1. 

േജായ് പി.എം.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

02/05/2016-10/05/2016 1,875

2. 

േജാ കിഴ�ടൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-09/05/2016 1,625

3. 

േഡാ. െഡയ്സൺ
പനേ�ാടൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

03/05/2016-04/05/2016 375

4. 

വീണ േഗാപാലൻ ഇ.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

5. 

േജാവിയ േജാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

6. 

മദൻ മി� എൽ.എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

7. 

ധന� േജാൺസൺ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

8. 

േഡാ. ബിനി എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
05/05/2016-06/05/2016 500
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9. 

േജാബി െസബാ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

10. 

അ�ലി േജാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

11. 

ബി� ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 750

12. 

വിമല �മാർ ടി.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

13. 

ആൻ േമരി െക.എ.

അസി��് െ�ാഫസർ
04/05/2016-07/05/2016 1,000

14. 

േജാൺ ന�വ�്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,250

15. 

�ിവി�മൻ വി.ടി.

അസി��് െ�ാഫസർ
04/05/2016-07/05/2016 1,000

16. 

േഡാ. അ�ൺ െക.െജ.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-07/05/2016 1,000

17. 

ലവീണ വർ�ീസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

18. 

സേ�ാഷ് പി. േജാസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

19. 

നീസ് േപാൾ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-06/05/2016 1,000

II

1554/16-17

₹370611/-

െച�് നം. 425345/10.11.16

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

1. 

അലി എം.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

04/04/2016-03/05/2016 5,750

2. 

പി�ി െക.െജ.

അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )

05/04/2016-21/04/2016 4,000

3. 

�ദ� ��രൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
05/04/2016-20/04/2016 4,000

4. 

െസൗമ� ച�ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
05/04/2016-21/04/2016 4,125

5. 

സി� മാത� പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
18/04/2016-23/04/2016 1,500

6. 

േഡാ. സീമ വർ�ീസ്

അസി��് െ�ാഫസർ
18/04/2016-29/04/2016 2,875

7. 

എം.പി. രാജൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
18/04/2016-23/04/2016 1,375

8. 

േഡാ. ഷീബ എം.ബി. 18/04/2016-02/05/2016 3,750
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അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

9. 

അലി എം.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

05/09/2016-22/10/2016 8,250

10. 

�നിൽ എ.എസ്.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

24 DA @ 250 6,000

11. 

എം.പി. രാജൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

06/09/2016-09/09/2016

19/09/2016-23/09/2016
2,125

12. 

സി� മാത� പി.

അസി��് െ�ാഫസർ

06/09/2016-09/09/2016

19/09/2016-07/10/2016

13/10/2016

6,000

13. 

േഡാ. ഷീബ എം.ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ

23/09/2016-07/10/2016

13/10/2016-21/10/2016
5,875

14. 

സതി പി.എ�്.

അസി��് െ�ാഫസർ
19/09/2016-20/10/2016 6,500

15. 

െസൗമ� ച�ൻ എം.

അസി��് െ�ാഫസർ

േരഖെ���ിയി�ി�

21 DA @ 250
5,250

16. 

വിശ�നാഥ് സി.
നാരായണൻ

അസി��് െ�ാഫസർ

06/09/2016-24/09/2016 2,500

17. 

െഷേറാൺ വ��ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
േരഖ���ിയി�ി� 3,375

18. 

നിധിൻ എ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
15 DA @ 250 3,750

19. 

�ദ� ��രൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
21 1/2 DA @ 250 5,375

20. 

േമാ� ര�ി�് പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
14 DA @ 250 3,500

21. 

വിദ� എൻ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
06/09/2016-30/09/2016 4,000

22. 

േഡാ. മാഗിപാൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

19/09/2016-22/10/2016 6,750

23. 

േഡാ. സജീവ് എസ്.
നായർ

അസി��് െ�ാഫസർ

06/09/2016-09/09/2016

19/09/2016-03/10/2016
4,625

24. 

േഡാ. സീമ വർ�ീസ്

അസി��് െ�ാഫസർ

05/10/2016-07/10/2016

13/10/2016-21/10/2016
2,875
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25. 

േഗാപ�മാർ ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ

05/10/2016-07/10/2016

13/10/2016-18/10/2016
2,125

26. 

അലി എം.എ.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

14/03/20106-17/03/2016 1,000

27. 

�ദ� ��രൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
14/03/2016-15/03/2016 500

28. 

പി�ി െക.െജ.

അസി��് െ�ാഫസർ
14/03/2016-16/03/2016 625

29. 

െസൗമ� ച�ൻ എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
17/03/2016 250

III

1557/16-17

₹109980/-

െച�് നം. 425348/10.11.16

എസ്.എൻ.ജി.എസ്.സി., പ�ാ�ി

1. 

സേ�ാഷ് എ�്.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
5 DA 1,250

2. 

ആലി��ി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-15/07/2016 1,250

3. 

േഡാ. ത�ജ ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-16/07/2016 1,000

4. 

ബി� ആർ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-14/07/2016 1,000

5. 

േഡാ. മ�ള െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-14/07/2016 1,000

6. 

ബി� ഡി.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-15/07/2016 1,250

7. 

കല ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/2016-15/07/2016 1,000

8. 

അനിൽ �മാർ എം.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
11/07/20106-13/07/2016 750

9. 

സേ�ാഷ് എ�്.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/01/2016-17/01/2016 1,250

10. 

അനിൽ �മാർ എം.ആർ.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/01/2016-16/01/2016 1,000

11. 

േഡാ. ത�ജ ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/01/20106-16/01/2016 1,000

12. 

�കാശൻ പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/01/2016-16/01/2016 1,000

13. 

ആലി��ി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
4 DA 1,000

14. 

േഡാ. മ�ള െക.വി. 13/01/2016-16/01/2016 1,000
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അസി��് െ�ാഫസർ

15. 

ബി� ആർ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
13/01/2016-16/01/2016 1,000

16. 

എ�.െക. സേ�ാഷ്

അസി��് െ�ാഫസർ
096/05/2016-13/05/2016 1,125

17. 

േഡാ. മ�ള െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-12/05/2016 750

18. 

േഡാ. വി.െക. അമല

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-13/05/2016 1,250

19. 

എം. രാജല�ി

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-13/05/2016 1,250

20. 

എ.ബി. ല�ണൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
10/05/2016-11/05/2016 375

21. 

േഡാ. ���ാല എ.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-11/05/2016 750

22. 

ആലി��ി

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-12/05/2016 1,000

23. 

�കാശൻ പി.പി.

അസി��് െ�ാഫസർ
09/05/2016-12/05/2016 875

24. 

സേ�ാഷ് എ�്.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016/-29/09/2016 1,000

25. 

ആലി��ി സി.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-29/09/2016 750

26. 

എം.ആർ. അനിൽ�മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-28/09/2016 750

27. 

േഡാ. ത�ജ ജി.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-28/09/2016 750

28. 

കല ബി.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-27/09/2016 750

29. 

േഡാ. മ�ള െക.വി.

അസി��് െ�ാഫസർ

എസ്.എൻ.ജി.എസ്.സി.,
പ�ാ�ി

26/09/2016-28/09/2016 750

30. 

ബി� ആർ.എസ്.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-27/09/2016 500

31. 

ബി� ഡി.

അസി��് െ�ാഫസർ
26/09/2016-28/09/2016 750

32. 

േഡാ. െക.വി. അമല

അസി��് െ�ാഫസർ
27/09/2016-29/09/2016 750
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33. 

േഡാ. ��ദാസൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
27/09/2016-29/09/2016 750

34. 

േഡാ. എം. സത�ൻ

അസി��് െ�ാഫസർ
27/09/2016-29/09/2016 750

35. 

രാജല�ി എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
27/09/2016-29/09/2016 750

36. 

എ. വാ�

അസി��് െ�ാഫസർ
27/09/2016-29/09/2016 750

IV

1560/16-17

₹58557/-

െച�് നം. 425351/10.11.16

എം.ഇ.എസ്. െപാ�ാനി

1. 

േഡാ. ജീജ വി.എസ്.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

12/06/2016-19/06/2016 2,000

2. 

സ� എം.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/07/2016-18/07/2016 1,750

3. 

�ഹ�ദ് ഷി� െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/07/2016-19/07/2016 2,000

4. 

സ� െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/07/2016-19/07/2016 2,000

5. 

ജയ��ൻ െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
12/07/2016-19/07/2016 2,000

6. 

�ൈബല�് ക�േ�ട�്

അസി��് െ�ാഫസർ
12/07/2016-19/07/2016 2,000

V

1563/16-17

₹27040/-

െച�് നം. 425354/10.11.16

എം.ഇ.എസ്. െപാ�ാനി

1. 

വി.എ. ആയിഷ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

09/03/2016-14/03/2016 1,000

2. 

േഡാ. വി. സേ�ാഷ്

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 750

3. 

േഡാ. �ിേജഷ് വി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 750

4. 

േഡാ. െക.എസ്.
അ�ൺ�മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

09/03/2016-12/03/2016 750

5. 

േഡാ. സി. �ീജി�്

അസി��് െ�ാഫസർ
09/03/2016-12/03/2016 750

6. 

േഡാ. എം. നിത�

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-10/03/2016 750

7. 

പി.െക. അ�ൾ നാഫിഹ്

അസി��് െ�ാഫസർ
08/03/2016-11/03/2016 750

8. 

േഡാ. വി.എ. ആയിഷ

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750
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9. 

േഡാ. �ിേജഷ് വി.െക.

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750

10. 

േഡാ. സി. �ീജി�്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750

11. 

േഡാ. വി. സേ�ാഷ്

അസി��് െ�ാഫസർ
03/05/2016-05/05/2016 750

12. 

േഡാ. െക.എസ്. അ�ൺ
�മാർ

അസി��് െ�ാഫസർ

03/05/2016-05/05/2016 750

ആെക 7,55,575

ഒ�ാെക 56,16,457

5-7-11

അ�ബ�ം VII

#

െവൗ�ർ നം. �ക/ െച�്
നം./തീ�തി

�ാപനം

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്/ ത�ിക കാലയളവ്

DA
ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ

�ക

I

െവൗ�ർ നം. 478/16-17

െച�് നം. 228912/4.7.2016

�ക- 2,20,292/- �പ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

1
�ീ.െക.ബി.�നിൽ, അേസാ.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ
24/9/14 – 3/10/15 2,250

2
�ീ.നീസ് േപാൾ, അസി.െ�ാഫസർ

െസ�്േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
24/9/14 – 27/9/14 875

3
�ീ.വിമൽ �മാർ.ടി.വി, അസി.െ�ാഫസർ

െസ�്േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
24/9/14 – 27/9/14 1,000

4
�ീ.ആേ�ാ േജാണി.ടി, അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�്േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
24/9/14 – 26/9/14 750

5

േഡാ.ലി�ി മാത� ഇരി�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 25/9/14 500

6

�ീ.മദൻ മി�.എൽ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 1,000

7

�ീ.േജാവിയ േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 26/9/14 750

8
േഡാ.മിനി ��.െക, അസി.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ
24/9/14 – 27/9/14 1,000
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9

�ീ.േജാ കിഴേ�ാടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

27/9/14 250

10

�ീമതി.വീണ േഗാപാലൻ.ഇ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 750

11

േഡാ.എ.പി.ജയേദവൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 1,000

12

�ീ.േജായ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 750

13

�ീ.�ിവി�മൻ.വി.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 1,000

14

�ീ.േജാബി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 875

15

േഡാ.അ�ൺ.െക.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 30/9/14 1,500

16

�ീമതി.പി.ബി.�ീേദവി,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 26/9/14 750

17

�ീമതി.ബി� ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

23/9/14 – 27/9/14 1,000

18

�ീ.സേ�ാഷ്..പി.േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

25/9/14 – 27/9/14 625

19

�ീമതി.അ�ലി േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

25/9/14 – 27/9/14 750

20

േഡാ.ബിനി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

24/9/14 – 27/9/14 875

21
�ീ.െക.ബി.�നിൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ
24/9/14 – 27/9/14 2,000
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�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

22

േഡാ.അ�ൺ.െക.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 1/9/14 1,625

23

�ീമതി.ലി�ി മാത�,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

24

�ീ.സേ�ാഷ്.പി.േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

25

�ീ.േജായ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 750

26

�ീ.�ിവി�മൻ.വി.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

27

�ീമതി.ലവീണ വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

28

�ീ.േജാവിയ േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 27/8/14 500

29

�ീ.ഈനാ�.സി.എ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

30

േഡാ.ബിനി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

31

�ീ.പി.ബി.�ീേദവി,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 27/8/14 500

32

�ീമതി.അ�ലി േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

33

േഡാ.െഡയ്സൺ പന�ാടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750
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34

േഡാ.മിനി��.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

35

�ീ.േജാബി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 750

36

�ീമതി.ബി� ��ൻ

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 750

37

�ീ.വർ�ീസ്.പി.േകാടൻക��്

അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

38

�ീ.വിമൽ�മാർ.ടി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 750

39

�ീ.മദൻ മി�.എം,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

26/8/14 – 28/8/14 750

40

േഡാ.മാലിനി.െക.എ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

27/8/14 250

41

�ീമതി.വീണ േഗാപാലൻ.ഇ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

27/8/14 – 28/8/14 500

42

�ീമതി.ധന�േജാൺസൺ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

27/8/14 – 28/8/14 500

43

�ീ.നീസ് േപാൾ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

27/8/14 – 28/8/14 500

44

�ീ.േജാ കിഴ�ടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

27/8/14 – 28/8/14 500

45
�ീ.ആേ�ാ േജാണി.ടി, അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
27/8/14 250

46
േഡാ.എ.പി.ജയേദവൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ, 28/8/14 250
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�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

47
�ീ.െക.ബി.�നിൽ,അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ
6/10/15 – 9/10/15 1,250

48

�ീ.മദൻ മി� എൽ.എം,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 9/10/15 1,000

49

േഡാ.വിമൽ�മാർ.ടി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

50

�ീമതി.ബി� ��ൻ

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

തീ�തി
േരഖെ���ിയി�ി�.

500

51

�ീ.േജാ കിഴ�ടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

52

�ീമതി,ലവീണ വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

53
�ീമതി.ധന� േജാൺ, അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ
6/10/15 – 8/10/15 750

54

േഡാ.മിനി ��.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

55

േഡാ.മാലിനി.െക.എ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

56

�ീ.ഈനാ�.സി.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

57

�ീമതി.പി.ബി.�ീേദവി,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

58

�ീ.േജായ്.പി.എം,

അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 250

59

േഡാ.ബിനി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 375
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60

േഡാ.െക.�ധീ�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 375

61

�ീ.വർ�ീസ്.പി.േകാടൻക��്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

62

േഡാ.െഡയ്സൺ.പി.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 375

63

�ീ.േജാൺസ് ന�വ�്,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 375

64

േഡാ.എ.പി.ജയേദവൻ

അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

65

�ീ.േജാബി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

66

�ീമതി.ലി�ി മാത� ഇരി�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

67

�ീ.�ിവി�മൻ.വി.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 8/10/15 750

68

�ീ.സേ�ാഷ്.പി.േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

69

�ീമതി.വീണ േഗാപാലൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

70

�ീമതി.അ�ലി േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

71

�ീ.െക.ബി.�നിൽ,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 14/3/16 1,250

72
�ീ.േജാൺസ് ന�വ�്,

അസി.െ�ാഫസർ
8/3/16 – 10/3/16 750
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െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

73

�ീ.�ിവി�മൻ.വി.ടി,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

74

�ീമതി.പി.ബി.�ീേദവി,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

75

�ീ.േജാബി െസബാ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

76
�ീ.േജായ്.പി.എം, അേസാ.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
8/3/16 – 11/3/16 1,000

77

�ീ.േജാവിയ േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

78

�ീ.േജാ കിഴ�ടൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

79

�ീമതി.ലവീണ വർ�ീസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

80

േഡാ.വീണ േഗാപാലൻ.ഇ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 875

81

�ീമതി.ഗീ�.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1000

82

േഡാ.വിമൽ�മാർ.ടി.വി,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

83

�ീമതി.ധന� േജാൺസൺ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

84

�ീ.�ധീ�ൻ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

85
�ീമതി.ബി� ��ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,
8/3/16 – 11/3/16 1,000
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�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

86

േഡാ.മിനി��.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

87

�ീ.മദൻമി�.എൽഎം,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

88

േഡാ.മാലിനി.െക.എ,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

89

90

േഡാ.എ.പി.ജയേദവൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ.റി�ി.െജ.െന��ാറ

അേസാ.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16

8/3/16 – 11/3/16

1000

1000

91

�ീമതി.അ�ലി േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

92

�ീ.സേ�ാഷ്.പി.േജാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

93

േഡാ.അ�ൺ.െക.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

94

�ീ.നീസ് േപാൾ,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

95

േഡാ.ബിനി.എസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

�ീ.േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

96

േഡാ.െഡയ്സൺ.പി.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

8/3/16 – 11/3/16 1,000

II

െവൗ�ർ നം. 179/16-17

െച�് നം. 227621/9.6.2016

�ക-4,32,106/- �പ

1

�ീ.ശശീ�ൻ.െക.ആർ,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

18/3/15 – 30/4/15 11000
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ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ർ

2

�ീ.വിപിൻ�മാർ.െക.എസ്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/3/15 – 27/3/15 2,000

3

�ീ.എൻ.േവ�േഗാപാലൻ,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

23/3/15 – 8/4/15 4,250

4

�ീ.എ.എസ്.ഹരിഹർ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/3/15 – 27/3/15 2,000

5

�ീമതി.രതി.െക,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/3/15 – 27/3/15 1,750

6

�ീ.ടി.ജി.സനീഷ് �മാർ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/3/15 – 27/3/15 1,000

7

�ീ.ബിേനായ്.ബി.ബി,

അസി.െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 23/3/15 1,250

8

േഡാ.അനസ് രാജ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/3/15 – 24/3/15 1,000

9

േഡാ.െക.മീനാ�ി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 23/3/15 1250

10

�ീമതി.രമണി.ടി,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

26/3/15 – 30/3/15 1,000

11

�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 06/4/15 4,750

12

�ീമതി.മീര േജാൺ.എം,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/3/15 – 04/5/15 4,250

13

�ീമതി.�മം.െക.എസ്,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/3/15 – 27/3/15 1,000

14
�ീമതി.ബി�.ജി,

20/3/15 – 27/3/15 1,250

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

360 of 373 19/06/18, 2:32 PM



അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

15

�ീമതി.ബി�.ജി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

8/6/15 – 11/6/15 500

16

�ീമതി.വിനീത ബാസിൽ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

14/6/15 500

17

�ീമതി.സി.വി.ലാൽ,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

5/5/2015 500

18

�ീമതി.�ൈബദ.ഇ.എ,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

23/3/15 – 22/4/15 3,500

19

�ീമതി.സീമ.എ.ജി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/4/15 – 4/5/15 2,000

20

�ീ.�ാഡ്വിൻ േജാസ്.െക.ടി,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 24/3/15 1,250

21

�ീ.േ�മാന�്.ബി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 24/3/15 1,500

22

�ീ.ലാ�.പി.പി,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

1/7/15 – 7/7/15 1,750

23
�ീ.രാേജഷ്.പി, അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
3/6/15 – 12/6/15 3,750

24

േഡാ.ര�നാ േദവി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

19/3/15 – 21/3/15 750

25

�ീ.മേനാജ്.എൻ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/3/15 – 27/3/15 1,000

26

േഡാ.ബി.ല�ി��ി അ�,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

27/3/15 – 31/3/15 1,000
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27

�ീ.മണിലാൽ.എ.എം,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/4/15 – 22/4/15 750

28

�ീമതി.പ�ാവതി.െക.എസ്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/3/15 – 27/3/15 1,000

29

�ീ.�ബിൻ െപൗേലാസ്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

30/3/14 – 4/4/14 1,000

30

�ീമതി.അ�ന.ആർ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

30/3/14 – 4/4/14 1,000

31

േഡാ.െക.മീനാ�ി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

22/5/15 – 24/5/15 750

32

�ീമതി.െസൗമ� ച�ൻ.എം,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

8/5/15 – 20/5/15 750

33
�ീ.ടി.���മാർ, െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
22/4/15 – 28/4/15 1,500

34

�ീ.�ജി�്.സി.���ണ�ൻ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

20/5/15 1,500

35

േഡാ.മനീഷ്.െക.െക,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

23/3/15 – 26/3/15 1,000

36

�ീ.�ദീപ് എം.ക��്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

23/3/15 – 26/3/15

6/4/15 – 17/4/15
3,500

37

�ീ.രാേജഷ്.പി,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

18/3/15 – 13/4/15 7,000

38

േഡാ.എ.രേമഷ്,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

18/3/15 – 16/5/15 3,250

39

�ീ.രാ�ൽ.െക.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ 9/6/15 – 16/6/15 1,500
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ജി.ഇ.സി, ��ർ

40

�ീ.�ബാറക്.എ.െക,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

24/3/15 – 30/3/15 1,500

41
�ീ.പി,വി.േഗാപിനാഥൻ, െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
24/3/15 – 31/3/15 1,750

42

�ീ.േബാബി.െക.േജാർജ്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

25/3/15 – 27/3/15 750

43

�ീ.ഹാരിസ് ന�െ�ാടി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

9/4/15 – 10/4/15 500

44

േഡാ.ര�ിനി ഭ�തിരി�ാട്

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

16/4/15 – 13/7/15 4,500

45

േഡാ.െനൗഷജ.പി.ടി,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

16/4/15 – 22/4/15 1,250

46
�ീമതി.ല�ി.എസ്.ആർ,അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
6/7/15 – 7/7/15 500

47
�ീ.അ�പ് െസബാ��ൻ,അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
15/7/15 – 16/7/15 500

48

�ീ.�ര�.എസ്,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

14/7/15 – 20/7/15 1,250

49
�ീമതി.െജൻസി.പി.എ,അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
15/6/15 – 19/6/15 1,250

III

െവൗ�ർ നം. 187/16-17

െച�് നം. 227800/10.6.16

�ക- 6856/- �പ

േജാൺ മ�ായി െസ�ർ,

അരണാ�കര

1

േഡാ.വി.എം.േസവ�ർ,

അഡീഷണൽ േകാ-ഓർഡിേന�ർ,

േജാൺ മ�ായി െസ�ർ,

16/11/15 – 25/11/15 2,500

IV

െവൗ�ർ നം. 197/16-17

െച�് നം. 227810/13.6.16

�ക- 2,21,024/- �പ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

2
�ീ.െഎ.എം.ച�ൻ, െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
26/5/15- 20/6/15 6,500

3

�ീ.അ�ിളി�മാർ.സി.െക,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

8/6/15 – 11/6/15 1,000

4 �ീ.രാേജഷ് വ�ി�ര, 9/6/15 – 12/6/15 1,000
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അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

5
�ീ.�ബാറക്.എ.െക, അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
27/5/15 – 30/5/15 1,000

6

�ീ.ജിേതഷ്.പി.ആർ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

3/6/2015 –
5/6/2015

500

7

�ീ.മേനാജ്.പി.െജ,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

27/5/15 – 2/6/15 1,750

8
േഡാ.െക.മീനാ�ി, അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
6/6/15 – 9/6/15 750

9

േഡാ.ര�നാേദവി.ബി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

29/5/15 – 11/6/15 500

10

�ീ.പി.വി.േഗാപിനാഥൻ,

െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

26/5/15 – 8/6/15 1,500

11

�ീ.�ബാറക്.എ.െക,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

4/6/15 – 8/6/15 1,250

12

�ീ.ജയൻ.എ.ആർ,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

9/6/15 250

13

�ീ.േ�മാന�്.ബി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

29/5/15 – 1/6/15 1,000

14

�ീമതി.ഷംല.ബി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

28/5/15 – 6/6/15 2,500

15
�ീ.ബിേനായ്.ബി.ബി, അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
29/5/15 – 4/6/15 1,500

16
�ീമതി.മിനിേമാൾ പയസ് ടി

അസി. െ�ാഫസർ, ജി.ഇ.സി, ��ർ
6/1/15 250

17

�ീമതി.ബി�.എ.ജി,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

29/5/15 – 10/6/15 3,000
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18

�ീമതി.ബി�.ജി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

2/6/15 – 5/6/15 500

19

�ീമതി.ആന�് ലാലി നീര,

അേസാ. െ�ാഫസർ

�.ജി.സി, ജി.ഇ.സി, ��ർ

2/6/15 – 8/6/15 1,750

20

�ീമതി.മീര.വി,

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

27/5/15 – 4/6/15 1,250

21
േഡാ.വി.ഒ.ര�ിനി, അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
3/6/15 – 5/6/15 2,625

22

�ീ.�ാഡ്വിൻ േജാസ് െക.ടി,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

16/6/15 – 19/6/15 1,000

23

�ീ.അജീഷ്.െക.എൻ,

അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

2/6/15 – 5/6/15 750

24
�ീ.മേനാജ്.എൻ, അസി. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
1/6/15 – 3/6/15 750

25

�ീ.അനിൽ�മാർ. പി.എസ്

അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ

27/5/15 – 5/6/15 2,250

26
�ീ.െഹലൻ,െക.െജ, അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
8/6/15 – 17/6/15 3,500

27
�ീമതി.ജയ�ീ.എൻ, അേസാ. െ�ാഫസർ

ജി.ഇ.സി, ��ർ
3/6/15 250

V

െവൗ�ർ നം. 2026/16-17

െച�് നം. 511538/22.12.16

�ക- 74,987/- �പ

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

1

�ീമതി.�ജ എലിസബ�് മാത�,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

28/9/16 – 6/10/16 2,250

2

�ീ.േഗാപാല��ൻ.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

28/9/16 – 24/10/16 2,000

3

�ീ.േതാബിൻ തിേയാഫിലസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

28/9/16 – 6/10/16 2,250

VI
െവൗ�ർ നം. 2001/16-17

െച�് നം. 511366/17.12.16
1

�ീമതി.റീന.എ.ആർ, എ�്.ഒ.ഡി,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ
21/4/16 – 29/4/16 2,000
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�ക- 32,930/- �പ

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
��ർ

2

�ീമതി.�ീജിത.ടി.എസ്,

അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

21/4/16 – 29/4/16 2,000

3

�ീമതി.മണിത ഗ�ിേയൽ,

അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

27/4/16 – 28/4/16 500

4
�ീ.വിേനായ് േജാണി, അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ
21/4/16 – 27/4/16 1,500

5
�ീമതി.േ�മ േപാൾ, അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ
21/4/16 – 26/4/16 1,500

6
�ീമതി.അ� േജാസ്, അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
21/4/16 – 26/4/16 1,375

7

�ീമതി.േജായ്സി േഡവിഡ്,

അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

21/4/16 – 27/4/16 1,750

VII

െവൗ�ർ നം. 2023/16-17

െച�് നം. 511535/22.12.16

�ക- 53,203/- �പ

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

1
േഡാ.�ംതാസ്.എ.െക, അേസാ.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്
12/7/16 – 20/7/16 2,250

2
�ീമതി.���്.പി, അസി.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്
12/7/16 – 19/7/16 1,250

3

�ീമതി.റസീന.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

12/7/16 – 19/7/16 1,250

4

�ീമതി,സജ്ന.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

എം.ഇ.എസ്.ക�ടി േകാേളജ്

12/7/16 – 19/7/16 2,000

VIII

െവൗ�ർ നം. 1278/16-17

െച�് നം. 423888/4.10.16

�ക- 46,935/- �പ

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക

1

�ീമതി.ആശ അനില.വി.പി,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക

3/5/16 – 11/5/16 2,250

2
�ീമതി.ദിവ�.െക.ഡി, അസി.െ�ാഫസർ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക
3/5/16 – 10/5/16 2,000

3

�ീമതി.ദീ�ി.എ.എൻ

അസി.െ�ാഫസർ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക

3/5/16 – 7/5/16 1,250

4
�ീമതി.�ജ.എ.എം,ഗ�് ലക്ചറർ

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക
3/5/16 – 7/5/16 1,250

5
�ീമതി.�ീ� മാധവൻ, ഗ�് ലക്ചറർ

എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക
3/5/16 – 9/5/16 1,750

6 �ീമതി . രഹ്ന.എൻ.ആർ, ഗ�് ലക്ചറർ 3/5/16 – 11/5/16 1,375
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എസ്.എൻ.േകാേളജ്, നാ�ിക

IX

െവൗ�ർ നം. 1281/16-17

െച�് നം. 423891/4.10.16

�ക- 95,398/- �പ

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

1

േഡാ.െക.എം. �ാൻസിസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

28/8/14 – 10/9/14 2,250

2
�ീമതി.വിമല.എം, അസി.െ�ാഫസർ,

വിമല േകാേളജ്, ��ർ
28/8/14 – 10/9/14 2,250

3

േഡാ.ആർ.രമ�

അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്, ��ർ

28/8/14 – 5/9/14 1,875

4
�ീ.�നിൽ�മാർ എം, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,��ർ
28/8/14 – 4/9/14 1,750

5
�ീമതി. സിതാര.വി. ആേ�ാ�ാരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ, വിമല േകാേളജ്, ��ർ
28/8/14 – 4/9/14 1,750

6
�ീമതി.�ിത.ആർ അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,��ർ
28/8/14 – 1/9/14 625

7
�ീമതി.സംഗീത.പി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,��ർ
1/9/14 – 10/9/14 2,000

8

�ീ.ഇ�ാ�വൽ േതാമസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

28/8/14 – 10/9/14 2,250

9

�ീ.സാ�േലയൻ. പി.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

28/8/14 – 5/9/14 1,500

10

�ീമതി.�സി.എം.എ,

അേസാ.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

28/8/14 – 03/9/14 1,250

11

േഡാ.െക.എം.�ാൻസിസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

23/3/2015 –
6/3/2015

3,000

12
�ീ.ടി.എൽ.േസാണി അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,��ർ
23/3/15 – 7/4/15 2,750

13
�ീ േഡവിസ് ടി എസ് അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ
23/3/15 – 1/4/15 2,000

14

�ീമതി.സിതാര ആേ�ാ�ാരൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

23/3/15 – 30/3/15 1,500

15
�ീമതി.സംഗീത.പി.ജി,

23/3/15 – 30/3/15 2,000
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അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

16

േഡാ.വിമല.എം,

അസി.െ�ാഫസർ

വിമല േകാേളജ്, ��ർ

23/3/15 – 30/3/15 2,000

17

�ീമതി.രമ�.ആർ,

അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

28/8/14 – 30/8/14 1750

18
�ീ.സാ�േലയൻ. പി.െജ,അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

23/3/2015 –
30/3/2015

2,000

X

െവൗ�ർ നം. 1287/16-17

െച�് നം. 423897/4.10.16

�ക- 82,580/- �പ

എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
െന�ാറ

1

�ീമതി.ലളിത.െക,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െനൻമാറ

21/7/2016 –
1/8/2016

2,750

2

�ീമതി.ര�ി.എം,

അസി.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െനൻമാറ

21/7/2016 –
30/7/2016

2,250

3
�ീമതി.സംഗീത.സി, അസി.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െനൻമാറ

21/7/2016 –
30/7/2016

2,250

4
�ീമതി.പ�.ആർ.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െനൻമാറ

21/7/2016 –
25/7/2016

1,250

5
�ീമതി.രമ�.പി, അസി.െ�ാഫസർ,

എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െനൻമാറ

21/7/2016 –
30/7/2016

2,500

XI

െവൗ�ർ നം. 1290/16-17

െച�് നം. 423900/4.10.16

�ക- 38,182/- �പ

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

1
േഡാ.ആർ. രമ�, അസി.െ�ാഫസർ

ഗവ.േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
1/10/2014

1,750

2

�ീമതി.�ിത.ആർ, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

24/9/2014-
30/9/2014

1,250

3

�ീ.�നിൽ�മാർ.എം,അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

24/9/2014-
30/9/2014

1,125

4
�ീ.െക.സി.�ാൻസിസ്,അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
25/9/2014

500

5

�ീമതി.നാൻസി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

24/9/2014-
30/9/2014

1,125
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6

�ീമതി.സംഗീത.പി.ജി, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

24/9/2014-
30/9/2014

1,125

7

�ീമതി. േമരി.െക..�ാൻസിസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
25/9/2014

375

8

�ീമതി.ലിജി മാളിേയ�ൽ ,

അസി. െ�ാഫസർ,

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
30/9/2014

875

9

�ീമതി.േസാണി.ടി.സി, അസി.െ�ാഫസർ,

സി.അച�തേമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ്,

��െന�ർ, ��ർ

25/9/2014-
1/10/2014

625

10

�ീ.െക.എം,�ാൻസിസ്,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
25/9/2014

500

11

�ീ.ഇ�ാ�വൽ േതാമസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
25/9/2014

500

12

�ീ.സാ�േലയൻ. പി.െജ,

അസി.െ�ാഫസർ,

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/9/2014-
25/9/2014

500

XII

െവൗ�ർ നം. 1293/16-17

െച�് നം. 423903/4.10.16

�ക- 61,271/- �പ

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

1

�ീമതി.�ീത.�,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/5/2016 –
24/6/2016

6,750

2

�ീ.അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/5/216 –
8/6/2016

2,500

3
�ീമതി.േരഖ.�.േമേനാൻ, ഗ�് ലക്ചറർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
1/6/16 – 23/6/16 4,000

4
�ീമതി.േരഖ.െക.ജി, ഗ�് ലക്ചറർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
1/6/16 – 24/6/16 5,000

5
േഡാ.േരഖ കരീം,അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
25/5/16 – 6/6/16 1,875

6
�ീമതി.േ�മലത.ബി,അേസാ.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
25/5/16 – 8/6/16 3,750

7

�ീമതി.ഭാവന.എ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/5/16 – 8/6/16 1,750
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8

�ീ.േജാബി ഭാ�ർ,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

1/6/16 – 6/6/16 1,000

9

�ീമതി.ശാരിക സത�ൻ.വി,

ഗ�് ലക്ചറർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/5/16 – 7/6/16 1,625

10

�ീമതി.�സീത.എൻ.�,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

1/6/16 – 8/6/16 875

11

�ീമതി.േ�ംസി.പി.എൻ,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/5/16 – 7/6/16 3,250

12
�ീ.എ.എ.കദീജാബി,അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
28/5/16 – 7/6/16 2,250

13
�ീമതി.േമരി.േജ�ാതി േജാസഫ്,

അസി.െ�ാഫസർ,ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
28/5/16 – 7/7/16 1,000

14
�ീമതി.�ിത.പി,ഗ�് ലക്ചറർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ
28/5/16 – 8/6/16 1,250

15

േഡാ.േസാണിയ.െക.ദാസ്,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/5/16 – 7/6/16 3,000

16

�ീമതി.ലിജി.ടി.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/5/16 – 10/6/16 2,250

17

�ീമതി.�നിത.പി.എൻ,

ഗ�് ലക്ചറർ,

ഗവ.േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/5/16 – 7/6/16 1,250

XIII

െവൗ�ർ നം. 1232/16-17

െച�് നം. 423694/1.10.16

�ക- 18,070/- �പ

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്,
നില�ർ

1

�ീ.ഷമീർ ബാ�.ടി, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

2

�ീ.അ�ജി�്.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

6/10/15 – 7/10/15 500

3

�ീ.ഷമീർ ബാ�.ടി, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

8/3/2016 –
11/3/2016

1,000

4

�ീ.ഹഫീസ്.വി.െക, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

8/3/2016 –
11/3/2016

1,000
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5

�ീ.അ�ജി�്.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

8/3/2016 –
11/3/2016

1,000

6

�ീ.ജനീഷ് ബാ�.െക.പി,

പാർ�് ൈടം ലക്ചറർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

8/3/2016 –
11/3/2016

1,000

7

�ീ.ഷമീർ ബാ�.ടി, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

3/5/16 – 5/5/16 750

8

�ീ.ഹാഫിസ്.വി.െക, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

3/5/16 – 5/5/16 750

9

�ീ.അ�ജി�്.എസ്, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

3/5/16 – 5/5/16 750

10

�ീ.ജനീഷ് ബാ�.െക.പി,

പാർ�് ൈടം ലക്ചറർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

3/5/16 – 5/5/16 750

11

�ീ.�നിൽ േമാൻ.എം, അസി.െ�ാഫസർ,

അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

5/5/16 250

IV

െവൗ�ർ നം. 1234/16-17

െച�് നം. 423296/1.10.16

�ക- 3,33,696/- �പ

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

1

�ീ.ൈബ�േമാൻ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8/3/16 – 10/3/16 2,250

2

�ീ.ടി.എ�്.ജാഫറലി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8/3/16 – 10/3/16 2,000

3
�ീ.വിേനഷ്.ഒ.പി, അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം
8/3/16 – 15/3/16 2,000

4
�ീമതി.�.�ീവിദ�, അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം
8/3/16 – 15/3/16 2,000

5

�ീ.ജയ�കാശ്.പി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8/3/16 – 15/3/16 2,000

6

�ീമതി.�ൈബദ.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8/3/16 – 15/3/16 2,000

7 �ീമതി.�നിത.െക, 8/3/16 – 15/3/16 2,000
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അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8

�ീമതി.ഷാജി�.ഒ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

8/3/16 – 15/3/16 2,000

9

�ീ.ൈബ�േമാൻ.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

3/5/16 – 11/5/16 2,250

10

�ീ.ടി.എ�്.ജാഫറലി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

3/5/16 – 10/5/16 2,000

11

�ീ.െക.എ.ച�േശഖരൻ,

അേസാ.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

3/5/16 – 10/5/16 2,000

12
�ീമതി.�.�ീവിദ�, അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം
3/5/16 – 10/5/16 2,000

13

�ീ.ജയ�കാശ്.പി.പി,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

3/5/16 – 10/5/16 2,000

14

�ീമതി.�നിത.െക,

അസി.െ�ാഫസർ,

ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

3/5/16 – 10/5/16 2,000

ആെക 3,62,750

5-7-12

അ�ബ�ം VII - സം�ി�ം

ഖ�ിക ന�ർ �ക

5-7-1 5,80,450

5-7-2 5,69,875

5-7-3 2,88,195

5-7-4 2,27,325

5-7-5 6,36,822

5-7-6 8,34,457

5-7-7 8,38,525

5-7-8 4,88,608

5-7-9 33,875

5-7-10 7,55,575
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5-7-11 3,62,750

ആെക 56,16,457

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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